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ОД РЕДАКЦИIАТА

За полесна ориентациjа на читателите, ja препечатуваме синтетската карта
на македонските диjалекти обjавена

во

првиот том од ова издание. Го препеча

туваме, исто така, и преглеДот на знаците употребени при транскрипциjата на
диjалектниот материjал.
Постапката околу уредуван,ето на текстот е иста како и во првиот том, Т.е.:
1.

Диjалектните карти се приложени на KpajoT на соодветната глава.

2.

Диjалектните текстови се дадени во транскрипциjа според АнiliОЛОlujай1а

на македонский1е дujалекй1нu й1ексй10вu, составувач Б. Видоески (во печат).
3.

Фуснотите дадени со sвездичка (*) потекнуваат од Редакциjата.

Се трудевме имин,ата на селата да бидат приведени во нивната официjална
форма; за жал, ова не секогаш беше остварливо, пред се во однос на селата во
Пиринска и во ErejcKa Македониjа. За да го одбегнеме ризикот на погрешна
идентификациjа на населените места, во некои случаи ги приведуваме само
нивните локални диjалектни имин,а под кои тие се спомнуваат во оригиналните
текстови на Видоески.
За жал, исто така, не бевме во можност да дешифрираме некои имин,а на
села што Авторот ги приведува само во кратенки.
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Како шшо веке СЙО'мнавме во воведош кон вшориош дел на "ДиjалеКluиiйе
на .македонскuoШ jазик" (сй. iiio,М 1, сШр. 143), Авшорош на oooj шруд не 20
обрабой1ил целосно jУ20исiiioЧНОШО наречjе. Обаа ойшй1а консй1ашациjа шреба
се2а да се доушочни:
- Видоески лично 2и

има

обрабошено сише КЛУЧНll 20ворни ко,Мйлекси

коишшо одлучувааш за 2раниций1е и ойшшиош каракшер на jУ20исшочношо
наречjе; й1ука сйаiааш йириНСКО-'малешевСКtlше, серско-дра'мско-лаzадинский1е
и косшурсю/'ше 20вори; од шuрокиош uojac диjалекши коишшо ,МУ йрuиаZllаш
иа jуzоисшочношо наречjе, а uciuoepe.мeuo йрешсй1авувааш йреод Mezy 1-leZО и
Зllиадuоiuо наречjе (Ш.е. шшиЙСКО-СШРУ'мичкий1е, й1иквешко-.мариовскиШе и
долновllрдарскише), Вltдоески лично йодiошвил сиuй1ешиЧКll 'моноlрафиjll на
лерuнскuош диjалекш коjшшо, сйоред Helooume зборовu, "йреiUcшавувll йреод
на зона мeiy бишолскиош диjалекш, од едиа сшрана, и долновllрдарскише и
.мариовскише, од друzа, а й10а на йоширок Uлaн зuачи йреодеи uojac Meiy
заиадношо u uсшочuошо наречjе" (сй. сШр. 152 во oooj ШО'м). Лерuuскuоiu
дujалекш клучuошо месшо во йреоднuош uojac lo заслужил, lлавно, ооради
coojaй1a йрозодична ианорама; и'мено, акценшскише шийови йрисушни на
леринскошо йодрачjе ja йойолнувааiu и jll заокружувааш сликай1а за развоj
uuoiu йаш на акценшскиош сuсше,М во 'македонский1е диjалекШu.
Видоески uмшие каракшерucшичен начин на рабой1а, добро оознаш во
совре,Менаша ареална линlвucшика, а коjшшо шоj 20 усоврши и 20 елабориРll
до дей1али: йрво ja обрабошуваше "базай1а", [и.е. цеmuралношо, нajKapaKй1e
рuсшuчно йодрачjе за дадениОШ 20ворен ко,Мйлекс, а оошоа диференциjалuо 2и
ойишуваше ОСШllнашише делови на ко,Мй.леКСОlU.

Така,

иако не усйеа да

найрави сuншеШСКll 'моно'iрафujа на йиРllнско-,Малешевскише 20вори, осшави
исцрйна ,Моно'i,рафujа за йешрuчкиOlU 20вор како не20ва "база". Ушше йред
шоа, оо йовод йрославаша на 100-'iодишнинай1а од с,Мршша на Вук Сшефа
новик Карщшк, Видоески 'мОН02рафски ja обрабоши се2ашнаша сосшоjба на
разлошкuoш диjалекш и ja соореди со .маШериjалоШ шшо го има собрано Вук
од Разло'i, како и со Вуковuош ко'мeuй1ар на iiio j 'маШерujал. Оваа сйоредбeuа
сшудlljа во скрашена берзиjа ja вклучив,Ме во oooj шо.м: шаа не само шшо 2и
йрешсшавува денешнuше сосшоjби на разлошкоiiio говорно йодрачjе, шуку
дава U иншересен увид во uciiiopujaй1a на 'малешевско-йиринскuош iooopeH
КО.4fЙЛекс.
- Вuдоески рабошел сйоред йрецизен U далековид ЙЛан. Оние говорни
КО.милексu UIШО сам синшешски не 2и обрабошил веке се обрабОiliенu или се во
обрабошка од сшрана на не20више ученицu. Од веке обjавенише 'мОН02рафиu
шука шреба да се наведаш: Доjранскuош iooop од К. Пеев (CKoйje, 1979),

КУКУШКUОШ iooop од К. Пеев (1 шо,М - CKoйje, 1987,- 2 шо,М - CKouje, 1988), Kaj
ларскuоiii iooop од В. Дрвошанов (CKouje, 1993), Мeiленскuош iooop од С. Боj

ковска, "МакедОНltсшика 5", сй1р. 185, CKouje, 1988). Чекааш обjавувшье Enu1,le.

вардарс"uош ioBop од М. Каранфllловскu, КрuвоUaлallеч"uош ioвop од Е. Сшо

ева-Денчова и Радовuшкuош ioBop од С. Боjковска. Во израбошка се Шшuiiскuош

ioBop од Б. Маленко и Пробuшiiiuiiскuош ioBop од 3. CalaмaiilocKU.
*

Ойишуваjки 2и македонскише 20вори во Пиринска Македониjа, Видоески
во 20лема мера 2и корucшел БУ2арскише извори. Машериjалише од шие извори
2и йрешсшавувал во изворна ШранскриЙциjа. Транскрийцuонише сuмболи кои
йошекнувааш од шие извори не 2и внесовме во нашuoй1 инвенй1ар на сuмболи
йрешсй1авен на Ciilp. IIJ. Во однос на шранскрийционише знаци засшайени во

йрвuoш iiloM на ова издание, во oeoj вшор шом инвенй1арmи е зб02ашен со зна
кош за бuлабиjално w, кое се uojaeyea во jу'iоисШочнише 20вори.

1. РАзлоmкиот говор'

1. Во 1787 -1789 г. по инициjатива на руската арица Екатерина Велика бил
обjавен двотомниот компаративен речник под наслов "Glossarium comparativum
linguarum totius orbis. Сравнителъные словари всех языков и наречий, собраные
десницею всевысочайшей особы. Отделение первое, содержащее в себе Евро
пейские и Азиатские языки. Часть первая. В Санктпетербурге 1787 года Вто
11 •

риот дел е издаден во 1789 г. (В. Ягич, 1910: 70-72).
Речникот содржи еквиваленти на 285 лексеми (273 збора и 12 броjа) од 200
jазици во Европа и во Азиjа. Лексичкиот материjал е собран врз основа на ан
кета што ja извршиле дипломатските претставници на царицата. Списокот на
зборовите го изработила царицата Екатерина, а собраниот материjал му бил
поверен на обработка на академикот П. С. Палас. Во 1790

1791 г. е обjавено

второто издание на oBOj речник под наслов "Сравнителъный слова ръ всех язы
ков и наречий ( . . ). в Санктпетербурге 1789 - 1791" во KOj се придодадени уште
79 африкански и американски jазици и во редакциjа на Теодор JанковиК.
И во двете редакции на Речникот меГу 200 jазици приведен е материjал и од
13 словенски jазици, односно диjалекти по следниот ред: 1. руски (како заглавна
одредница), 2. славjански (старословенски или црквенословенски), 3. словенско
унгарски (словачки, според некои прекумурски словенечки
Славски, 1965),
4. илиреки (западните хрватски диjалекти), 5. бохемски (чешки), 6. српски, 7. венд
ски (горнолужички), 8. сорапски (долнолужички), 9. полапеки, 10. кашупеки, 11.
полски, 12. малоруски (украински), 13. СУЗДaJЪСКИ (офенски - еден таен jазик KOj
.

,

бил во широка употреба во тоа време во Русиjа).
Од jужиословенските jазици, како што гледаме, во Речникот се дадени како
посебни српскиот и илирскиот, додека 6угарскиот и македонскиот воопшто не
се споменуваат.
Речникот на царицата Екатерина во тогашниот научен свет наишол на ши
рок одглас, но ниту во една од обjавените рецензии не е укажано на отсуството
на овие два jазика (бугарскиот и македонскиот). Добровски во cBOjOT одзив за
Речникот обjавен во "Слованка"

(11, 189)

само за6ележува дека словенските ja

зици (наречjа) во Речникот не се добро распоредени и TOj предлага две групи,
во првата ги зема: малорускиот, СУЗДaJЬСКИОТ, славенскиот (старословенскиот),
илирскиот и српскиот, а во втората: чешкиот (60хемскиот), словачкиот (негов
термин), вендекиот, сорапекиот, полапекиот, кашупскиот и полскиот. Подоцна
во "Слованка"

(П, 193) Д06ровски ке го додаде уште "рватското наречjе".

2. Македонскиот и бугарскиот jазик во славистичката наука ке ги открие

допрва Вук Стефановик КараI)ИК во неговиот "Додатак к санктпетербургским

•

Ова поглавjе претставува скратена вариjанта на текстот обjавен во ПрилОЛЛН,

МАНУ, 1988, XIII, 2, под наслов Разлошкuоili 'говор во BYKoBuiiie зайuсu u ден.еска.
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сравнитеJЬНИМ рjечницима свиjу jезика и нарjечиjа, с особитим огледима бугар
ског jезика. У Бечу 1822". Како што е познато, материjалот од OBOj Додаiiiак
прво е обjавен во 14 продолжениjа во Новине Сербске во 1821

(во броевите 102

104) и во 1822 (во броевите од 2 - 6 и од 8 - 13).
КараJ)ИК со cBOjoT Додаiiiак сакал да постигне две цели. Од една страна TOj
сакал да ги исправи грешките што биле допуштени во српскиот и илирскиот
дел на Речникот, и од друга - да даде поточна информациjа за jазичната ситуа
циjа Kaj Словените на Балканот.

3. Вуковиот Додаiiiак се состои од два дела: 1) "Додатак к Санктпетербург
СКИМ сравнитеJЬНИМ рjечницима свиjу jезика и нарjечиjа" (1 - 32) и 2) "Особити
огледи бугарског jезика " (33-54).
Во вториот дел КараJ,IИК приведува два евангелски текста (за самарjанинот
и блудниот син, Лука Х, 30, ХУ, 10), молитвата "Оче наш" - на српски и во "бу
гарски" (македонски) превод, и 27 народни песни. И на KpajoT има партиjа "По
говор" (с.48

54) во Koja КараJ)ИК дава краток но содржаен преглед на jазикот

на текстовите.
4. Се поставува прашюьето околу диjалектната основа на Вуковиот "бугар

ски" jазик, заложен во текстовите во неговиот Додаiii ак. Од каде КараJ)ИК го
црпел материjалот и во Koja мера Toj ги познавал jазичните прилики на словен
скиот jyr.
Неколку податоци во врека со поставените прашан.а дознаваме од кратки
от увод кон 1 и кон П дел на Додаiiiак. ПовикуваjКи се на препораката на Аде
лунг дека е потребно при бележен.ето на лексички и воопшто на jазичен мате
риjал да се знае местото каде односните зборови се употребуваат, КараJ)ИК
вели: "Зато ево и ja кажем, да je ове Бугарске риjечи мени писао и казивао пра
ви Бугарин, родом из Разлога". Во врека со евангелските текстови и песни Бук
додава: "За ово из jеванJ)елиjа дужан сам благодарити оном истом Бугарину,
како и за риjечи, а за пjесме другоме Бугарину, TaKoJ)ep из Разлога" (с. 33). Ме
tyToa, КараJ,IИК не ги споменува и имин.ата на неговите информатори и соби
рачи, ниту пак дава податок за местоположбата на градот Разлог. Подоцна од
неговата кореспонденциjа ке се дознае дека главниот Вуков информатор

пре

ведувачот на речникот и на евангелските текстови бил HeKoj Лазар Германов
од Банско Kaj Разлог (Петровский, 1914 : 61). Во едно писмо од 15 I 27 декември
1822 г. КараJ)ИК му соопштува на Копитара и за географската положба на
Разлог

дека се наога во Македониjа, Kaj Серез, според информациjата добие

на од споменатиотЛазар Германов (Петровский, 1914: 61).

5. За Вуковиот ДодаШак и за "бугарскиот" материjал во него во науката се
пишувало доста опширно, особено во бугареката наука. На таа тема постои це
ла една мала литература.
Ние ке се обидеме врз основа на постоjната литература и нашите наjнови
материjали од селото Елешница (кое се наога во близината на Банско), добие
ни со анкетата за македонскиот диjалектен атлас, да укажеме на наjважните
особености на разлошкиот говор и неговото место по однос на околните диjа
лекти, и како е Toj претставен во Вуковите записи.
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Разлошкиот говор го зафака изворишниот дел на реката Места мегу пла
нинските гребени на Рила, Доспат (огранок на Родопите) и Пирин. ПЛанините
Рила и Доспат претставуваат природни граници меГу разлошкиот говор и со
седните, граничните бугареки диjалекти

на исток родопските и на север jyro

западните бугареки говори. ПЛанината Пирин претставува граница меГу раз
лошкиот и благоевградскиот, а на jугоисток се граничи со гоцеделчевскиот
(неврокопскиот) говор.
Разлошкиот говор прететавува еден вид преоден говор мегу малешевско
пиjанечките, со коишто непосредно граничи на запад, и со гоцеделчевскиот, Koj
претставува дел од поголемата група серско-драмски диjалекти во Jугоисточна
Македониjа.

5.1. Со малешевско-пиjанечките говори него го сврзуваат следниве особе
ности:
континуантот lal на носовката

*Q

во сите позиции на збороформите, сп.

z'acKa, 2'алай, дай, зай, маш, р'ака и др., како и на "секундарниот" Ъ2 во лексеми
од типот лc;zz'а, л'аже, Л(lЖ'ица, Л(lЖ'ичка, .мc;zZл'а, мq.2л'иф, с'авне, сc;zвн'ушка, цаф
ш'и, цq.фш'ок (Ел)\

- континуантот liiI за вокалното

- замената на сек.

Ъ2

*] : даzо, вак, жаш, сiiза, санце;

со lel пред лабиjалниот назал м во осем, седем, во од

делни ле.ксеми и пред р : в'iiшер, 'одер, покраj, 'eд p, 'ш71c;zр, 'осшc;zр, M'OKC;ZP;
- замената на

*е со 'аl

зад Ц : ztC;ZH'a, цал, йроц'ай;

- рефлексот 101 место

*

во зборообразувачките форманти, сп. вузд'UZl;l,

Шанок), к к'оф, 171 к'оф, во
соб'uра), Вl;1l71'OK, йес'ок, ш'анук «
членската морфема за М.р. Kaj именките: в'оло, чув'iiко, во предлозите воз, сос

суб'ир

«

(> вуз, сус): вуз рек'аша, сус H'ezo,

во одделни лексеми и во коренска морфема,

на пр. з Ьлва, COfb, iiloj;
- замената на * со 'еl во секвенцата *j , сп. 'eд p, 'ечи, еш'iiрва, й'аек, еч
мен'ик, со исклучок на jаз'uк, з'аjако.
Во областа на консонантнзмот споменативе диjалекти ги поврзуваат:
палатализациjата на консонантските групи -шj- и -дj-

« *toj, *doj)

во IK, 2/,

сп. брака, б'аку, z'OCKa « zocl71ja), л'uска « лuсшjа), Краску « Kpacl71jy), св'ака,
шр'еки, й1'аку, 2'авул (Алексиев, 1931 : 108);
палаталната регресивна асимилациjа на веларното IK/ (зад палаталните
согласки) во примерите од видот в'оска (aojcKa), в'ака - в'iiч'а (aiijKa), м'ака

(.мajKa), 'уку (yjKO) , дев'ока, в'ул'ка, лул'ка (лул'ка) , jад'ал'ка, йресш'ел'ка,
с'ан'ка, сл'ун'ка (слун'ка), (Разлог, Алексиев, 1931 : 108), б'ол'ка, в'iiч'а, в'осч'а,
м'ач'а (Стойков, 1964 : 311-314), ш'ака (шаjка), ж'ел'ка, л"ул'ка, йер'ал'ка, йуй
р'ел'ка, руд'uл'ка (Ел);
палатализациjата на веларните /к, z/ во /к, :f.1 пред предните вокали, сп.
z'acKU, мр'афкu, й'ушкu, ув'ошкu, к'ине, кuй'u, бл'а:f.u, '02ин, др'УlU, д'а2И (Ел);
- силната палаталност на KpajHoTo -ш од старата група *-to во примерите
i'осйук (zосйоiП < zосйод), ZP'OYK « zрохош), вр'аскук, Дусй'ак (Досйаш), ск'о
кук, шр'оскук, зек, ка.м'аК, йак (Алексиев, 1931 : 108);
I

Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Бан (Банско), Раз (Разлог),

Ел (Елешница).
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- пазен,ето на консонантската група

-8Н-

во примери како ?'лавн'uiuе, од'ав

на, р'авну, И дисимилациjата на групата мн во

ви

во случаите кравн'ак, й'овнuш,

ш'евну, сш'овна;

фонемата !х! се пази, главно, на KpajoT на слогот (пред консонант и во фи
нална позициjа) готово во сите говори ОД ова диjалектпо lIодрачjе, додека во

интервокална и инициjална позициjа таа се загубила, сп. връх, ор'ах, calpax, НU.Х,
сух, e'exalo, j'axHU, м:ехл'е.м, но: 'аjде, 'ий1ар, л'адно, р'ан'а, др'еи, д'уа, .м'muёllеа
(Бан, БДА), с'уи, j' oop, м'уп, б'ераа, д'адоа (Раз, БДА).
Граматички особености за сите споменати говори се:
- членската морфема -о ка] именките од М.р., СП. бре"i'о, дв'оро ! дв'ору, од
носно -е зад историски меките консонанти, сп. к'оне, маж'е, бер'artе, ц'аре, u'aiile,
д'ажде (Алексиев,

1931 : 111),

- отсуството на на(,'тавката -17.1 во 3 л. мн. на сегашното време,

сп.

'u. ша, lл'е

даа, бер'а, Й.леШ'а,

отсуството на гласат

х

во

3

Л. мн. на минатото определено време, сп. р'е

коа, бр'аа, .и.ол'uа (Ел),

и прошируван,ето на наставката за

3

кл'llНllшuе се, ?'л'едааше, 'идаmце, jад'iiаше

Разлошко (Алексиев,

Л. мн. на имперфектот со -ше, на пр.
-

во Белица и во северниот дел на

1931 : 113).

Во голема мера разлошкиот со малешевските и 6лагоевградскиот се слага
и во системат на акцентиран,ето. На сето тоа диjалектно подрачjе има слободен
и морфолошки подвижен акцент со можност Toj да стои и на отворената улти
ма Kaj именките од Ж.р. на -а, сп. тип жен'а, офц'а, додека во гоцедслчсвскиот и
серско-драмските говори тука има ограНИ"Iуван,а.
Во сферата на зборообРа3уваrьето диjалектна посе6иост за сите говори од
односиава група прететавува суфиксот -шко.'А за глаголски прилог, сп. и?'рmи
к'ом, ловеuш'ом, орешк'ом, йеjешк'ом (Бан, БДА; Молерови,
,,'ом, лежешк'ом (Раз, БДА; Алексиев,

1954 : 48),

ciliyelu

1931 : 115).

5.2. Со неколку црти разлошкиат говор се поврзува со гоцеделчевскиот и
преку него со серско-драмските и 6угарските родопски говори. Мегу помар
кантните особености ОД оваа група треба да се истакнат:
- двоjното акцентиран,е Kaj повекесложните : бороформи ако зад при:мар
ниот акцент следуваат три неакцентирани слога, сп. б'уков,uца, 'i'псен,lща, к'уку
в,ица, м'ашор,UЦll, м'есеч,uна, б'абuцрiliа ( : 6'абuца), д'евер,еiliу (: д'евере), й'uле
ili,аiПа (: й'uлеша), н'абер,iiше (: н'аберu), р'асГйуврри, како и Kaj повекесложни

именки што завршуваат на консонант ако зад примарниот акцентиран слог се
наогаат два неакцентирани, сп. Б'у'iар,uн (: мн. Б'у'iарu

кога е слогот отво

рен), "i'абров,ец (: 'i'абровцu), з'амесртс, н'арамрк, р'аз"iоврр, iIГиквен.,ик, сл'обо
д,ен, 'uзед,ен, з'uн.уврм

вториот акцент пага секогаш на последниот слог;

- рефлексот liiI место *е во акцентиран слог и неговата замена со !е! во не
б'(iла
6'алu, брак, в'iiжu, в'iiшер, 'iр'iiшка,
акцентирана позициjа, сп. бал
д'адо, дран, кул'iiно, р 'ака, HeB'iicilia, 2. Л. мн. заповеден начин: Kya'iiille, реч'iiillе
-

(Бан, БДА), б'(iл'тса, вр'алу, лай, м;л'iiку, 'iн'iiзда, снатс, сеч'ii:r, но: бре'i'о, дрен'о,
рек'аша (Бан, БДА), брез'а, 2незд'0, .и.лек'оiliу (Ел).

Во разлошкиот се уште како активен процес се врши прегласуван,ето на
la! зад меките согласки во !iiI- под акцент и во !е!
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во не акцентирана позициjа,

сп. j'iijца - jеjц'е, В9денuч'iiр, ч'iiшu, кл'уч'iiрка, yl,l'iiK, или: б'ане, К9ш'ул'е, Ф не
д'iiле (Бан, Молерови, 1954 : 48), jеjц'е, ч'iiшu, ж'iiба, yl,l'iiK, iл'авн'е - iлави'iiiuа

(Бан, БДА), вудuнч'iiр, йул"iiна (Раз, БДА), уфч'iiр, iuелч'iiр, бабеч'iiиu, дуйнu
ч'iimm, iръичар'еiUо, йо чiiс (Раз, БДА; Алексиев, 1931 : 104), й'оес, йул"iiна, ба
t,teIt'aK, йу'l'аче, с'еленuи (Ел).

- Разлошкиот говор во cBojaTa целокупност ja познава и редукциjата на не
акцентираните /01

и

lal. Вокалот 'аl во неакцентирана позициjа има висок ало

фон [ ] - со реализациjа блиска до темниот (шва) вокал, сп. 'ед(lр, р'еК(lЛ, ву
д'аiU(l итн. Редукциjата на 101 е значително поизразена и многу често доага до

неутрализациjа со вокалот /yl, сп: субер'е, м'озук, j'аiуд(l, йул"iiн(l, кл"учуве, ssy
н'ец, св'екур, нуфiU'ок, муш'uка, ш'анку, ш'евну, 'оку, 'ушу, иа H'eiy (Раз, БДА),
вуд'аШ(l, мум'uше, му'а, lusy'a, с'елу (Алексиев, 1931 : 99), вузв'uв(lМ, 'гув'ори, к'о
шуве, мум'а, чув'iiк, ув'ес, м'ешух', 'офчу, ч'есiiiу, сн'ойешу (Бан, БДА), 'гур'аша,
кур'а, кун'ец, л'iiшу, мл'iiку, н'ебу (: 'г'ори, к'ори, леШ'оiiiо) (Ел),

- Во областа на консонантизмот како диjалектна црта што ги доближува
разлошкиот со соседниот гоцеделчевски и соседните бугарски диjалекти е ме
коста на сонантите Iл'l и 11Ь1 на KpajoT. Не само што се пазат во оваа позициjа
старите меки *l', *n' (соодветно како л' и

)

1Ь ,

туку се развиле и нови меки во

случаите каде што зад ОБие гласови имало мал ер (*Ь), а после мекоста можела
да се шири и автоматски, иако процесот на аналогиjата не

ги

зафатил сите слу

чаи, сп.: Iл'l сол', /{ърв'ул', каж'ел', дури и й'ейел', куш'ел', шшр'iiкул', вuд'iiл',
муж'iiл', nOKpaj МUll'ал, одuл (БДА), кал', йресол' (Алексиев, 1931 :

НЮ),

му

ж'iiл', умр'iiл', иаш'ел', йеш'ел', куiii'ел' (во соседство со преден вокал - Ел), а во

одделни случаи и во други позиции, сп, Йл"оча,· йл"ака, мил"ува.м, к'ал'но
(Алексиев, 1931 : 1(8), вУЗ'Шt'у, в'uл'а, м'ил'у, с'ел'у - сел"ОШ9 (Ел);

-

11Ь1 бръ

кад'ан', ден'.. кашр'ан', З9б'уи', драм'он', йuр'он', сои', сии' (придавка), ка'уи'

(БДА), дУ'i'ан', кашр'ан' (Бан, Молерови, 1954

: 48),

куч'аfb, zuas'afb, iJJ.aU'afb,

фусШ'а1Ь (: фусiТi'ане), pu.м'eн> (Ел).

5.3. И наjпосле има една група особености со кои разлошкиот се диферен
цира од сите околни диjалекти во потполност или делумно.
Така, на пример, за *1> во разлошкиот има три вредности: 'аl во коренската
морфема во повекето случаи и во членската морфема за М,р. Kaj придавските
зборови, 101

-

видовме - во зборообразувачките морфеми и во членот за М.р.

Kaj именките, и 'еl зад историски меките согласки исто така само Kaj именките,
сп.: б'ачва, в'ашка, в'анка, даш, д'аска, м'акне,

.мах,

б'iiлuа, м'алкua : з'олва, сон',

шоj, йес'ок, ваш'ок, как'оф, бре'l'о : к'оне, .маж'е, уфч'аре итн. Се работи, како

што гледаме, за BKp<--ГYBaJЬe на црти од две различни диjалектни зони.
Kaj именските зборови интерес од диjалектен аспект претставува вокатив
ната наставка -jo (-jy) Kaj именките од М.р. на консонант, покраj наставката -е,
сп. дру'l'арjо, м'ажjо, чув'jjкjо, К9в'ачjо (Ел), чесШ'uiйu u,'apjo, а бре з'iijакjо (Бан,
Молерови, 1954 : 48).
Неколку диjалектни Ilосебности можеме да посматраме и во областа на гла
голската флексиjа. Посебен интерес претставуваат:
- наставката -ме во 1

Л.

мн. на сегашното време Kaj сите глаголски групи,

сп. зн'ае.ме, й'аеме, ЙЛеiй'е.ме, H'ocu.мe (Алексиев, 1931 : 112), H'OCu.«e, сеч'еме
(Ел), jад'еме, Zр'адu.ме, Жll'еме (Бан, БДА), меле.ме, шчеме (Раз, БДА);
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- наставката /ii1 во 3 л. мн. на сегашното време Kaj глаголите од и-група
кога е таа под акцент, сп. дръж'ii, 'iyp'ii, сед'а, cilly'ii (Алексиев, 1931 : 113), ди"
ж'ii, сед'а, чуч'(i

(Ел),

'i7.,pM'ii, гор'а, но м'олаа, бр'оjаа, 'учаа - во неакцентирана

позициjа (Бан, Молерови, 1954 : 48), жив'(j (БДА);
- удвоjуваlье на наставката -а во 3 л. мн. презент Kaj глаголите од е- или
и-група кога таа не е акцентирана, сп.: .ш'аа, u'iijaa, ф'алаа, или контрактирани:
u'iija:, u'uja:, (Алексиев, 1931 : 113), н'осаа..м.'ислаа, з'емаа. д'оjдаа (Ел), зн'аjаа
(БДА), но: jад'а, рек'а, сшри'i'а (Ел), бер'а, йер'а, йред'а (Раз, Алексиев, 1931 :
113; БДА).
Глаголите од ТИIют 'товара, отвара, клана.' во раЗЛОШКИ01' говор преминале
во е-група, сп. З(,lбур'авеlu, шув'аре, yciu'aee, ушв'аре, кл'ане (Ел).

5.4. Mei'YToa, разлошкиот говор не е единствен во ceKoj поглед. Има еден
броj црти што го разбиваат неговото единство, како Ш1'0 се, на пример: конти
нуантите на вокалното *{, реализациjата на гласовите fК, 2, х! и на секвенците
/zиш/ и /жд/, компензационата должнна таму каде што се губат некои согласки
во одредени фонетски позиции, и уште неколку морфолошки и лексички осо
бености.

5.4.1. Во jужниот дел на областа околу градот Банско место вокалното *г

има секвенци /ар/ и /piil, сп. б'iiрже, вiiрб'а, д'арво, с'арце, и: 'lрiiнч'ар, зр'iiнце,

шран (Алексиев, 1931 : 101), брiiс, ipiiй, iрач, крiiф, ирас, цран, мр'асно, йр'ас
шен - во едносложни и кога има група од повеке согласки, но: ц'арно, цiiрв'uлу,
цiiрвул' (Бан, БДА), врах - вр 'ао, краф : карви, б'iiрзо (Бан, Малерави, 1954 :
48), ра2'а, pazи, р'iiза, д'арву, з'iiрну, и: ц/,и - lиПб'о, ки"с - к'и"сшу, с'};це (Ел).
Примери со и како носител на слоговноста во Елешница не се ретки. Таков из
говор во Банско допушта и Алексиев и ги приведува примерите: 2ине, зино,
цино, Филам (Алексиев, 1931 : 101). MetyToa, во примерите што ги приведува
CTojKoB од Банско редовно има секвенци 'арl или /ра/, сп.: б'арже, 'i'iiрло, iap
м'еш, д'арво, с'арце, l{'j'iPHO, и ipau, краф, йр'iiсши, с.мраш, цр'iiвjак (CTOjKOB,
1964 : 311-314).
Во банскиот (jужниот) говор групите Ilишl и Iждl не се можни по дистрибу
ционите правила. Групата Izишl, карактеристична за северниот дел на областа,
во Банско и околните села (Добриниште и Елешница) се реализира како /шч/
или дури како /шк/, а место /жд/ се jaBYBa само /ж/, сп. к'ашча, н'ушчуви, lор'еlИ
чина, шч'ерка, о'iн'ишче, шчо и шо и: в'ii.жа, йр'ежа, ч'ужи, до'ожа (БДА), Ulч'ер
ка, свiiш - свешч'uше, ношч'еска, 'l'ашчu.Ше, йеш - йешч'а, вр'ашча.м, - веж'аillа,
до'ожа, н'ужа, зав'llжа, разб'ужа, НOJ'ажа, разв'ожам (Бан, Молерови, 1954 : 48),
вр'о.шча, 'iор'ешчу, л'еzича, н'OlИЧll, св'iiШЧll - в'lluжа, Iр'аажан,llН, мееж'а, йрее
ж'а, с'аажи, н'аажа, р'аажа (Ел), дши - д'аже, даж'ец, н'ужа.
Фонемите /к, 1/ во банскиот говор се реализираат како многу меки фонови
[к" - '["] (така се предадени во БДА), сп. в'ек"е, кр'авешк"u, ш'ак"а, или како
[ч' -

'], зеч', йач', покраj зек, йак, (БДА), в'iiч'а, в'осч'а, м'ач'а, д'уЙч'u.Ше на

нос'о, 'O 'llH', Л'(1КОЧ', н'окоч',

'aK (CTOjKoB, 1964: 311-314).

Доста маркантна фонетска особина во jужниот говор претставува и реали
зациjата на фонемата /х' како палатализирано [х']. Оваа особина ja истакнува
за Банско и Jакоруда и Алексиев, и ги приведува примерите: дуjд'ох', дуjд'ох'
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ше, вид'ах' - вuд'iiх'ше (во 1 л. едн. и 2 Л. мн. на минатото определено време),

но: дуjд'оj'ме, уiuuд'оj'ме, руч'аj'ме - во 1 Л. мн. Ваквиот изговор го потврдува и
rvfолеров, сп. бих', цалув'ах', лук кйц'ах', сшрош'их', у н'uх', орйх', Clирах', в'йх'
шо, покраj врдх, cypu.м'ax, сух, /llхни, Аtехл'е,М, а и: B'iijHe, н'ujнuше (Малерави,

1954: 48), а во HajHoBo време мекоста е нотирана и во БДА во пунктовите Бан
ско и околните села, сп. бер'iix', д'адох', реч'iiх', 'м'ешух', дон'есух', них'. OBoj
проблем во разлошкиот говор посебно и подробно го има разгледано Ст. CTOj
кав, Koj дава и примери со премин на [х'], во [ш'], сп. ipiix' > iрiiш' (CTOjKoB,
1964: 300).
Во материjалот од Банско запишан од Малерави има многу примери со ос
татоци од инфинитивот од типот: сш'uill се ,М'ис (367), е сш'uiа лu шоку вик'ас
(276) , HeM'oj дав'ас л'iiбо (308), ша HeM'oj рук'ас шак'ова (316), He.м'Oj ,ме др'ас, и
во множина: не'м'оjше io раавож'асше, не'м'оjше io iПак'а iон'исше, и др. Кон
струкциите од типот HeM'oj ,ме йрmuч'а, ши HeM'oj доож'а (279) и други - познати
се на поширокиот ареал во Разлашка, како и во соседниот гоцеделчевски го
вор, па и пошироко во jугоисточните диjалекти.

5.4.2. Во северниот дел од разлошкото подрачjе околу градат Разлог вокал
ното *г се реализира како секвенца Ipiil, сп. др'йву, ср'аце, цр'ана, бр'iiже, враб'а,
бр'iiду (Алексиев, 1931 : 101), вр'ах, ip'iiu, йр'йс, бр'iiнsu, бр'iiду, 'мр'йсно, йр'дс
шен, но и еш'iiрва (123), i'iipHe (126) (Раз, БДА). CTOjKOB дава и примери со во

кално g : i'gло, igM'elll, д'gво, с'ице, кgф, С,МIlш, й'gсшu и др. (CтojKoB, 1964 : 299).
Фонемата Ixl се загубила во наjголем броj примери и пред консонантите, со
тоа што како компензациjа дошло до УДОЛЖУВaJье на претходниот вокал, сп.
с'а:не, д'у:не, 'мул'ii:са, в'а:не, ушuд'О:'ме, вид'а:.ме, чек'а:,Ме (Алексиев, 1931 : 109),

додека на KpajoT се уште добро се пази: врдх, сед'ах, ред'ах, 'мин'ах, 'м'ешух, до
н'есух (БДА).

Групите Iшшl и Iждl овде превладуваат, сп. к'ашша, о'lн'uшше, шшо, в'iiждu,
'межд'а (CTOjKOB, 1964 : 299), н'ушшуве, у'lн'шuше, н'uшшел'кu, ч'уждu, ду'ожда

(Раз, БДА).
ОД некои северни разлошки села CTOjKOB приведува и примери со замена на
*е со lel и во акцентирани слогови, сп.: б'ело, брек, вр'е'ме, iол'е'мО, кол 'ено, л'е
шо, ,Мл'еко (CTOjKoB, 1964 : 299).

Од беличкиот говор Алексиев приведува повеке примери со замена на Iжl
со 11,l1, сп . Лfll,l'uца, iУСЙ'Оl,lа, к'олеl,l,еф, ii1'олеl,l,еф, 'yl,lflC (1931 : 108).

6. Готово сите приведени диjалектни особености на разлошкиат говор во
поголема или во помала мера се одразени и во текстовите на Вуковиот Додо
шак (ги имаме предвид пред се речничкиот материjал и преводот на евангел

ските текстови).

6.1. Во врска со рефлексациjата на *'1>, *Q, сек. Ъ2 во разни позиции, како и на
вокалното *j, нема отстаПУВaJье од денешната состоjба во говорот.
Големиот ер (*'1,» во коренските морфеми во одделни лексеми и во членот
за М.р. Kaj придавските зборови е предаден со 101, сп. б'ачва, б'ачвu, даш, а в о
зборообразувачките морфеми, в о членот за м.р. Kaj именките, и в о други пози
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ЦИИ во оддеЛЮI лексеми има 101: в'оздух, собр'а, собл'екоха, йес'ок, руч'ок, доб'u
ШОК, лисйi'о, COfb, сос, Ko'i'a, /Ь'убов.

Носовката *Q редовно ja предава со la!: z'алаб, z'aCKa, даб, заб, к'ашiliа, ,маж,
йап, бесuл'айiно, uадарчешо, р'ака, р'аце, рачuца, ракаве, сва нош,

така со 101

е

са,

неса, Исто

предадено и сек. Ъz, сп. маzлаша, цафшеха, сам, не са.'!!, добар, по

Kpaj aiiii1ep. а пред назалите

lel пред IMI по осем, седе.«, и lu! во 'оzшь, 'оi)шь.

Вокалното *] доследно е заменето со /lil, одн.

1>

во неговите записи: въхва,

дъiа zJyutKa, д-ьзu, д7)жuн.а, дъжносшu, дъжнuцu, жъй1uu,а, С7,зu, сън.це.

На денешната СОС1'оjба на разлошкиот говор му одговараат п фонетскитс
разновидности руч'OlС, дuБО·luн.'а, jаз'uк, iабука, iабучuца.
Во неколку случаи покраj формите со 1(/1 место *L, и *q Вук дава и дублетни
облици, сп. дъж, 2алъб, .зъб, ,мъж, покраj даж, 2алаб, .заб, .'ftаж, или 02ЪН, 02ЪгЬ
наспоредно со

'О2U1Ь, 'O!JUfb. Разновидностите со -О, видовме, денеска не се обич-·
ГОБОРОТ па дваjцата

ни во разлошкиот говор. Тие можеле да бидат внесени во

разложани од печатени извори, како што пре1'полага и CTo,jKOB (CTojKoB, 1964 :
297), или информатора'!' ОД Банско ги презел од uоjУ'.мните говори.
Караuик добро ja забележал и ра:шиката во артикулациjата на вокалите /еl
и!Ш - широкото е - како континуант на *е во акцеШ11рана шпициjа.
Во неколку лексеми одразен е и прегласот на 'а во

е, сп.

jeu,'e, по:краj jаjц'е

(денеска вторава разношщн:ост не се употребува), венч'ене. черд'пк, черд'ацu,
hерш'ujа, но д'uвjач, aaj ( : денешното див'е l , даЛ.
'

Во областа на консонантиэмот Вуковиот материjал од денешната состоjба
на разлошкото говорно подрачjе отстапува по употребата на вокалното О, по
фонемата s, по реализациjата и по дистрибуциiата на гласовите !jI и Ixi, како и
по изгuворот на некои КОНСОlIантски групи, на пример на групите

/шшl и /жд/.

Караr.пп( освен во лексемата Р7,Ж (Додашак, 141), Mi:?CTO старите *г!
требува само р, сп, брдо, брже, 'грб, 'iрло, ipM'eUi, дрво, крв,

црнu. Таков изговор, видовме, денеска :може да се сретне само

ферни разлошки и бански села. Во материjалот

на

*гъ

упо

apcilill, с'ФIРйJ, срце,
во

некои пери

Молерови (од Балеко) во вакви

позиции (на почетокот пред консонант и меГу две согласки) има ссквенци ар 1 ра.

и CTOjKOB во банскиот говор дана две вредности :ia вокалното *[

-

!ър! б'ър

же, z'ърло, Z·ьр.и.'еш, д'ърво, и !ръ/ гр-ьй, КР'ьф, Йр'ъсГйи. с.нръШ.

Сонантите IJъl и
jaTR, сп, л,'уде,
,м'еuе И др.

СО/Ь,

lu'! се зас'гапени според Денешните правила на дистрибуци:
Oefb, '(;()/-Ь, uefb, COfb_. но: 'iлед'аuе, мuрис'ане, слущ'аllе, и.у

-

Во инвентарот на фонемите Караuик не дава знак за /sl. Toj редовно

пи

шуна /.1/ и во сеКВенцата 1.18/: звезд'а, звер. Мегутоа, Алексиев во CBojOT опис на
ра:шошкиот говор приведува броjни примери со Isl, сп, sве.1д'l1, seiip, sвун'(щ,
",вун'ицu, sa'unca, Muus y'ap, бр'ънsа, J('ausa, кл'еusа, sр'ыj1лаa (секuгаш во кои-

такт на сонант), ,,'аден, s'урла, suш, SU2B'ap «

sевiар). наs'ад (Алексиев, 1931 :

108). Лексемите sве.1д'а. sвУk'ец, s'аден, бр'ънsа со Isl се даваат и во

БДА (В. кар

ти 47, 65, 273). Во нашиот материjал од Елешница со Isl се :шбележани sui7i,
",'uври, ,,'аден, s'адНUШ'lе, s'ерsел'ujа, ,,'урна, sун'uца. бенs'uн, бр'анsа, soiip. sвез
д'а, SB'UCKlI. Неколку примери со /s! наогамс и во материjалот на МОЛf;рови, сп.
надs'адu (271), sвоn'ец (374), sua - suд'о (282), sвезд'uше (286). Примерите Kaj

Молерови потврдупаат дека кон KpajoT на минатиот век Isl во банскиот говор
функционирало како поссбна фонема.
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Во поглед на дистрибуциjата на /х/ нема поосетни разлики меГу она што ни
го соопштува Карю,IИК и денешната ситуациjа во диjалектот. Групата хв редов
но е заменета со /ф/ и во Банско, и во Разлог, сп. ф'аiiiu, фарл'uл, фал'uа, не
фiiiiix (Алексиев, 1931 : 1(9). КараJ;lИК, мегутоа, ништо не споменува за мекоста
на /х/. Молерови мекото [х'] во банскиот говор редовно го одбележуваат, сп. у
них', грах', с.мах', cil1pax', д'оjдох' (Молерови, 1954 : 9). Можеби и TOj е нов про
цес што се jавил во времето по обjаВУВaIьето на ДодаШак. Мегутоа, прави впе
чаток фактот дека КараJ;lИК пишува х и во оние позиции за кои тврди дека тоа
се испушта, на пример: въха, муха, ухо, хваш'ане, хшь'ада, хлеб, х'убаво, хаjдуцu,
во 3 л. мн. на минатото време: биха го, доjаха (денеска се изговараат: в'ава, м'уа,
'уво, фаiii'ане, uл"ада, лай, 'убаво, аjд'уцu, б'ujа). BepojaTHo Вук се држел за тек
стот на неговите информатори кои литературно го подотерале!
За /jI КараJ;lИК вели дека е тоа попотребно отколку во српскиот И редовно
го пишува и пред инициjалното е (jеден., jeceH, je) и во интервокална позициjа
(бujене). Во овие примери и позиции денеска во разлоmкиот говор /j/ наjчесто
отсуствува, сп. 'есен, ед'ен, му'а (Moja), шву'а, ш'аа, ун'аа, змu'а (Разлог, Алекси
ев, 1931 : 108), ел'ен, 'едар, ко'е, ч'уеш (Ел).
Фонемите /К/ и Il/ КараJ;lИК ги предава со знаците од српската азбука (п, Ь)
нагласуваjКи дека ип се понаjвише изговара као умекшано к, а !J као умекшано
г" (ДодаЙ1аК, 49): веnа, восnа, маnа, денесnа, малnujа cuн, !JeMuja, O!JUfb.
Во врека со употребата на групите /шiii/ и /жд/ во речничкиот материjал и
во евангелските преводи превладуваат примерите со /шiii/ и /жд/, сп. башiii'а,
ктиШа, UtiiiepKa, покраj перка, Оlн'uшiiiе; в'еждu, нужда, и само во два примера
има /иtч, ж/: ов'OIцче, меж'а, покраj ов'ошi"l1е, межд'а. Формите со /шiii/ и /шч/ и
/жд/и /ж/ се дадени наспоредно, што укажува дека тие биле актуелни во тоа вре
ме и дека процесот бил во тек. Во материjалот што го даваат Молерови ги нао
гаме само /шч/ и /ж/ , сп. вр'ашча.м, г'ашчuiii е, к'ашча, шч'ерка; до'ожа, зав'uжа,
н'ужа, ч'ужо итн., што значи дека кон KpajoT на минатиот век во банскиот говор
/щil1l, /жд/ веке не се употребувале.
Од консонантските промени карактеристични за разлошко-банското под
рачjевозаписите на КараJ;lика регистрирани се: палатализациjата на kpajhoto-iii
« *tb): йаn, прогресивната палатализациjа на кво к во секвенцата /jK > jK > к/,
сп. e'ocha, м'аnа, паралелно со e'ojcKa, M'ajKa. Наспоредно КараJ;lИК ги дава во
речникот и формите црно // черно, црв'ено // черв'ено. Краjните групи -сш, -шiii
се недоследно претставени, сп. б'олес // б'олесiii, влас // власi"l1, л'енос // л'еносiii,
зайовесiii, и/есш, мошiii, но нощ И др. ОбеЗВУЧУВaIьето во финална позициjа
исто така не е доследно изразено, сп. брег, даб, млад, маж, 'образ и граш, гр
м'еш, израс.

Во вториот дел од поговорот КараJ;lИК дава краток преглед на граматиката
на разлошкиот говор задржуваjки се особено на оние граматички категории и
форми кои отстапуваат од српскиот jазик, како што се, на пример: отсуството
на падежите, членот, начинот на степенуваIЬето, отсуството на инфинитивот,
образуваIЬето на идното време со ке (М) и др.
6.2. И во областа на граматиката без малу наогаме идентичност на особе
ностите мегу денешната состоjба на разлошкиот говор и она што го дава мате
риjалот во додаШак.
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Од диjалектните диференциjалии црти во областа на именската флексиjа во
поговорот и во текстовите фиксирани се: 'шенските морфеми -ja за М.р. Kaj
придавките (злиjа, ilом.ладиjа, .мaJl.!Ьиjа син), -о ка) именките за М.р. (д06ишоко,
CU1l0 му, чов'еко) и неговата разновидност -е Kaj именките што завршуваат на
историски мека согласка (даде му

на

крчмаре), потоа вокативните наставки -е и

-jy за М.р. (6рай1е, сине; 20ведарjу, uucapjy, царjу), -о и -е за ж.р. (жено, JaHhe,
Мариhе), множинеките наставки: -ове, -е, -и за М.р. (cU1loBe, 2ала6е, човеци по
Kpaj .!Ьуде), -и за ж.р. (жени) и -е во нозейiе, свш-ье - свИfbешо; во еден пример
нотирана е и промената на родот кaj некои именки од Ж-р. на консонант, сп. jaK 2лад.
Ка) заменките засведочени се формите: ja (м'ене

ме,

м'ене ми ), н'иjа (нас не,

нам ни), ши (ш'ебе ше, ш'е6е ши), в'иjа (вас, вам ви), iiloj (н'е20 20, н'ему.му),
Ш'аjа (H'eja ja, неЛ, Ш'иjа (них U, jи, нu.фt

u.м

), с'ебе си,

се, KOj (К02'0, ком'у), демон

стративните: шоjа чов'ек, шоjа ми син, ш'аjа йак, iIl'aja сшрана, шов'а м'есшо;
'оне, oH'aja, он'ова, он'иjа; присвоjните: MOj, Moja, Moje, швоj, швоjа, швоjе, него
во, наш, НGlиа, нашешо деше, потоа H'eKoj, с'ичко и др. Караuик како лична за
менка за 3 л. ja дава демонстративната 'оне (oH'aja, он'ова, он'иjа) (с. 51). Секако
се работи за превид од негова страна. Во текстот jacHo се гледа дека во таква
функциjа се употребува заменката шоj како што е и денеска, сп. йа шоj му рече,
шоj йоче да шрйи 2лад, и шоj 20 йрай1u на селаша му, шоj се раз2неви .
Сите приведениве форми и денеска се актуелни во разлошкото говорно
подрачjе.
Наjкомплетно во поговорот на Караuика е претставена глаголската флек
сиjа. То) ги дава комплетно парадигмите на сегашното, минатото определено,
минатото неопределено и идното време, заповедниот начин, глаголскиот при
лог, глаголската придавка и глаголската именка. Глаголската л-форма, секако,
сметал дека е доволно да се покаже само еднаш - во составот на минатото не
определено време. Интересно е дека Караuик правилно ja забележал посебната
функциjа на глаголската именка, па ja вклучил во глаголската флексиjа.
За да го избегнеме ПОВТОРУВaIьето на глаголските форми во целина,.Ке ука
жеме само на некои забелешки што ги прави Караuик и ке ги истакнеме несо
гласуваlЬата мегу одделни форми фиксирани од Бука и нивните денешни екви
валенти.
Караuик нагласено констатира дека диjалектот не познава инфинитив и де
ка ТО) се изразува со формата на сегашното време. Караuик ja зема вината врз
себе дека во речничкиот дел на материjалот се дадени инфинитивни форми (сп.
j'асши, й'uши, й'еjашu и др., Додашак, 28-29). То) исто така констатира дека мес
то српскиот глагол оку се употребува само обликот ке

(м).

Глаголите ги дели

според завршокот на 1 л. едн. на сегашното време, па по то) критериум не се до
бива Обjективна претстава на глаголските основи. Но таа нразнина ja надонол
нува презентската парадигма.
OTcTaнyвalЬaTa од денешната состоjба на глаголските форми во Разлошко
се однесуваат на неколку наставки во сегашното и минатото определено време.
Ка) глаголите од и-група во 1 л. едн. на сегашното време во прегледот на
Караuика е даден завршокот -е : л'ове, ч'ине (Додашак, 52), сп. уште од текстот:
зайлаше, рабоше, додека другите глаголи завршуваат на -ам (глаголите од
а-група: 'И2рам, р'укам), ОДН. -а ка) глаголите од е-група ('ида, да му р'ека, К02а
се в'рна). Оваа состоjба задржана е и денеска во разлошкиот подговор, сп. в'и
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кам, б'ера, .м.'оле. Идентична состоjба во OBoj поглед бележат и Молерови во

банскиот говор на KpajoT на минатиот век, но со тенденциjа и Kaj OBoj тип гла
голи (од u-група) да се генерализира -а, сп. "i'ope, .м.'оле, с'бде и .м.'ола, 'ода, 'уча.
Денеска, Mefy'Гoa, форми на -е во

1

л. едн. веке не

се

срекаваат, сп. д'р-жп. .м.'ола,
•

и'оса (Ел).

Во

3

Л. мн. отсуствува Ha(,"I'aBKaTa

йлеш'а, л'овеjа / л'овеа. Во материjали'rе со коишто располагаме денеска во од

носниов говор форми со -ja не се фиксирани. Извршена е диференциjациjа во
зависно(.,"I' од местото на акцентот. Кога акцентот не пага на основната морфе
ма, тогаш во

3

'учаа, бр'оjаа

-

БДА, карта
не

се

Л. мн. завршокот -а се удвоjува, сп. д'оjдаа, 'идаа, .м.'олаа, йл'ачаа,

како во 2л'едаа, 'и.м.аа (Ел), зи'аjаа, бер'а, -жuв'(i (Разлог и Банско,

204).

Кога пак акцентот пага врз основниот вокал, ова удвоjуваlЬе

врши, сп. jад'а (: jад'еш), рек'а (: реч'еш), или 20р'а, до-ж'ii, сед'а, чуч'ii - Kaj

глаголите од u-група (Ел, Раз). Оваа поjава во банскиот говор, судеjки по мате
риjалите на Молерови, е стабилизирана веке во Kpajoт на минати от век, сп. Kaj
Молерови: 'идаа, бр'оjаа, 'учаа : бер'а, "iop'ii, 2ър.м'а.
Некои разлики можеме да одбележиме и во наставките за минатото опреде
лено време. Караuик во парадигмата и за аорист и за имперфект редовно беле
жи х во наставките: 'u"ipax, 'u"ipaxAte, 'И2рахше, 'u'ipaxa; и2Р'ах, игр'ах.м.е, lllp'ax
ше, 112р'аха. Денеска х се пази редовно во 1 Л. едн. и во 2 Л. мн.: 'u"ipax - 'u'lpax
ше, ОДН. И2Р'ах ,- uгр'ахше, во банскиот со меката вариjанта на х : 'играх' - 'и2
pax'lT,re:, а CTojKOB дава и форми како: 'u'iраш' - 'u'iраш'ше (CTojKOB,

Во 1 и

3

1964 : 307).

л. мн. поради загубата на х се jавиле нови процеси. Во некои локални

говори во 1 Л. мн. х' > /j/ и се оформила нова наставка -jAtе : б'еj.м.е, 'u2pajAte,
u'iijAte (во банскиот, сп. CTojKOB,

1964

:

3(7)

или пак

х

наполно се загубило, а

како компензациjа дошло до удолжуваlЬе на претходниот вокал, а после и до
негово удвоjуваlЬе: 'играхме> 'uгра:.м.е> 'и2раа.м.е, и'осех.м.е> и'осе:.м.е> и'осее.м.е.
Во 3 л. мн. х се загубило (во интервокална позициjа): р'екоха > р'екоа,
и.м.'аха> и.м.'аа (аорист), lл'едаха> 2л'едаа, д'!;-жаха> д,!;-жаа, 'идеха> 'идеа. За да

се избегне омонимиjата со 3 Л. мн. на сегашното време (сп. сегашно Вр. 'u.м.aa

:

импер. 'имаа), во некои северни разлошки села во 3 л. мн. на имперфектот се
додава елементот -ше: 2л'едааше, '/Llиааше, а потоа навиот облик можел да се
шири и на другите глаголи, сп. 'искааше, Зll'аjааше, 'идааше, й'iijааше (Белица,
Алексиев,

1931 : 113).

Од говорат на

С.

Елешница познати ни се формите 'играх

ja, 2л'едахjа, e'UKaxja. Очигледно ц:оради неста6илноста на j во интервокална по

зициjа, се jавила потреба за негово закрепнуваlЬе преку ход

2

Л. мн. (в'икаха>

в'икаа> e'uKaja> e'UKaxja).

Иновациите во споменатите наставки што се jавиле по Караuика можеме да
ги следиме во банскиот говор од последните децении на минатиот век. Во мате
риjалите на Молерови фиксирани

се

не еднаш форми со х', j и

17,

сп. iл'едах',

2л'едаj.м.е, 2л'едах'iUе, iл'едаjа (имперфект), 2ледf1.x', глед'аj.м.е, 2лед'ах'ilie, 2ле
д'аа (аорист).

Во формите на глаголот 'сум' нема разлики, сп. сам, си, je, с.м.е, сше, са.
Кон особеностите на разлошко-банското говорно подрачjе приклучуваме
уште две-три синтаксички црти што се одразени во преводат на краткио'Г еван
гелски текст. Тука спагаат на прво место предлозите ках и код, сп.: И шака uoj
д'е ках бarиша си. - А ll'eKoj СамарjаllШl jахаше йо ШQjа йah, и доjаха код lle"io, и
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/(ашу вид'е разжали се. И двава предлога се доста фреквентни во банските тек
стови на Молерови, но таму првиот се jaBYBa во фонетската разновидност к:ъх.
Предлогот в се jaBYBa неудвоен: He/(oj чов'е/( слаЗaluе ош Jерусалuм в Jepu
хон

U

йодна в хаjдуцu". Денеска то]

се

употребува во фонетската разновидност

Ф (БДА, карта 311).
За банскиот говор е карактеристичен и следниот ред на заменските клити
ки: За/(лал му си yzojeнoiiio шеле (Додаша/(, 36).

7. Наjголем броj од диjалектните диференциjални црти одразени во Буко
вите записи, како што гледаме, се идентични со нивните денешни еквиваленти
во банскиот говор. Некои од тие особености се наполно оформени, а други се
наогаат во нивната почетна фаза. Кон вторава група би можеле да ги приклу
чиме, на пример, асимилациjата на групата /шш/ во /шч/, сп. ов'ошйlе - ов'ошче,
редукциjата на /ждl во Iж/: межд'а - меж'а, УПРОСТУВaIьето на краjните групи
-сйl и -шш : б'олесш - б'олес, вл'асш - влас, ношш - нош, палатализациjата на
1/(1 и /'2/ во /К.I и 1'1/ пред предните вокали, сп. малhujа еин - дуй/(uше, йохл'ей/(и,
или 'оzuн> - 'оiuн>. Двоjни форми наогаме и ка] примерите со

*-tb : л'а/(ош, н'о
/(ош - йоh, денеска л'а/(ок - л'а/(оч' и н'о/(ок - н'о/(оч'; сп. исто така B'oje/(a и
воем, в'ем, M'aj/(a и Maha; во морфологиjата: генераЛИЗИРaIьето на завршокот

-а ка] глаголите од и-група во 1 л. едн.: м'ола - м'оле, и удвоjуваIЬето на завршо
кот -а во 3 л.

мн.

на сегашното време Kaj глаголите од е- и и-група, сп. 'идаа,

'учаа. Готово сите започнати нови процеси во материjалите на Молерови се до
волно изразени, сп.: нош - н'уzuчувu, шч'ер/(а, в'iiжа, ч'ужи; zоейок, зек, йак;
в'оска, ж'ел'ка, е'анка и др. Ка] Молерови наогаме и примери со Isl: sBiip, SBO
н'ец. JacHo е фиксирано и палатализираното [х']: них', р'е/(ох'. Место в во пред
логот и пред сонантите готово редовно се jaBYBa ф, како што е денеска на сето
разлошко-банско подрачjе: ф, фо, фл'iiзе, фн'еШре.
Замената на х' во [ш'] и на /К., '11 во (ч', v'], кои ги констатирал CTojKoB во
говорот на помладото поколение во Банско, сп. '[рш'> zрiiш', зек> зеч', '1а/( >
v'a/( (CTOjKoB, 1962б : 243), без сомнение, се сосема нови поjави, генерациски се
уште ограничени.

8. Бук КараI,IИК, иако на релативно скромен материjал, успеал да го прет
стави банскиот говор со неговите наjсуштествени особености од почетокот на
минатиот век. Ово] е прв научен опис на еден македонски диjалект. Со оглед на
тоа дека односниов труд на КараI,Iика се jaBYBa токму на почетокот од развоjот
на европската славистичка наука, Toj ке побуди голем интерес во славистички
те кругови за нови проучуваIЬа на македонскиот jазичен ареал. Бо OBoj поглед
заслугите на КараI,IИК за нашата наука се непроценливи и со право можеме да
го именуваме како прв македонски диjалектолог без оглед на фактот што то]
погрешно го насловил вториот дел од ова негово знаменито дело.

1988
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ИЛУCfРАТИВЕН ТЕКС!'

Долно Драiлишша
Сватоеваве
ф с'ело Д'олни Др'аглишта, Разл'ошко, ерг'енето се ж'енаа ут 17-22 год'ина.
Д'ое ле на т'аа в'озрас мумч'ето, м'ака му и башт'а му з'емаа да му подд'умкуваа,
ке е вр'еме в'еки да гу уж'енаа. УТ т'иа подд'умкуваниа м'аката и башт'ата разбе
р'а на как'ов акiiл е сив'о им. Аку в'идаа, ке син'о им е ск'онен на тов'а, соб'ираа
се ед'ен ден и си под'умаа за тов'а: м'аката и башт'ата предл'агаа на син'о им за
т'аа, за он'аа мум'а и T'Oj, ако му е пу в'ол'ата, удгув'аре им : "Е убаво". Кату са
сугл'асаа в'еки да 'искаа н'екоа мом'а, пр'аштаа едн'а жен'а у м'омине да в'иди на
как'ов акiiл са па т'иа. Пр'аштането на такв'аа жен'а ут стран'а на м'омкове се
каж'ува пр'аштане згод'атици - "прат'ихме згод'атици". Кату 'иде жен'ата у из
браната мум'а, кажува на м'оминиа башт'а и м'ака : "Ja сам душл'а з год'атици
(от еди каде си) да 'искам шт'ерка ви '" (името и) за ... (името на момчето). В'ие
какв'о м'ислите : ке ни а дад'ете ле, ели нек'ете? - Пуп'итаjте се, па ми каж'ете :
да д'оеме ле с ниш'ан., ел'и HeM'oj". М'омиииа башт'а и м'ака, кату си пуд'умаа
сам'и, пувик'уваа н'астрана шт'ерка им, та а п'итаа, 'иска ле д'ие (за еди кое си
момче) иле неКе. Tja удгув'аре: '''искам '' ели "н'еку, па в'ие гл'еаjте". Ако м'ака
та, башт'ата и шт'ерката се согл'асаа за т'аа м'ешка (от дето е допратено), удго
в'араа на жената: "Доjд'ете, добре дошли! Ние не сме и вр'едни за тов'а м'есто,
ама ел'е не са милув'али, та 'искаа, добр'е дошл'и". Аку ле м'аката, башт'ата, па
и мом'ата нек'а тав'а место, удгув'араа на жен'ата : "Мум'ата ни е оште м'алка,
не е за жен'ене, че'из не 'и сме приготв'или" и други такв'иа, ут които жен'ата
разбер'е, ке не си д'аваа мум'ата на тав'а м'есто и

си

ут'ива.
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2. ПЕТРИЧКИОТ ГОВОР

0.1. Под uешрuчкu 20вор го подразбираме говорот на денешното население
на градот Петрич и на селата во Петричка околиjа. На север и североисток
спрема санданскиот говор како говорна граница ja земаме административната
граница меГу Петричката и Санданската околиjа Koja оди по правецот на села
та КраНJ;Jилица - Лебница (на десната страна на Струма) - Капатово - Хрсово
Д. Спанчево - Кулата (источно од Струма). Од Кулата говорната граница про
должува на jyr по левата страна на реката Сгрума се до Сенгеловската планина
недалеку од завоjот на Струма од каде што свртува на запад во правецот на
Бутковското Езеро. Тоа значи дека говорот на селата на jужните падини и во
подножjето на Беласица на jyг до линиjата Ветрен - Бутково - Старошево 
Пороj по своите основни диjалектни диференциjални црти се совпага со петрич
киот (сп. Иванов, 1977: 38). И западната граница на петричкиот говор ja преми
нува денешната државна граница меГу Македониjа и Бугариjа. Подогражденски
те струмички села на запад приближно до линиjата Стинек (под Огражден) 
Габрово (во подножjето на Беласица) во диjалектен поглед повеке инклини
раат кон петричкото говорно подрачjе.
0.2. Петричкиот говор заедно со санданскиот (световрачкиот) спага мегу
наjмалку проучуваните говори во рамките на исто'шото македонско наречjе.
CTojKO CTOjKoB во неговиот прв курс ио бугарска диjалектологиjа (Стойков,
1955: 61-63) во партиjата што носи наслов "Македонски говори в пределите на
България" петричкиот како посебен говор не го споменува. Како посебен го
вор во Koj го вклучува и санданскиот CTojKOB го изделува допрва во проши
реното издание на неговата "Българска диалектология" (Софиjа, 1962). Во ова
издание TOj го вклучува во Т.Н. jугозападна група бугарски диjалекти заедно со
благоевградскиот. МеГутоа, и овде петричкиот говор е претставен многу
скромно. Авторот истакнува само шест негови диференциjални особености: ре
флексациjата на *1> > 101, на *Q > lal, на *г> Мрl и на */ > liil, присуството на меки
консонанти во финална позициjа (л', 11.', к', 2'), членската морфема -о во м. род
без оглед на карактерот на претходната согласка (бре2'О, .маж'о, к'он'о, э'ек'о) и
частичката ке за идно време. Овие особености се нотирани и во второто изда
ние на цитираниот учебник на CTOjKOB (Сгойков, 1968: 114).
За жал, и ние не сме во можност да понудиме многу побогат материjал од
потесното подрачjе на OBOj говор, бидеjки немавме можност да вршиме терен
ски ИСПИТУВaIьа на самото место. За нашиов опис ке го користиме пред се мате
риjалот што го нуди БугаРСКIIОТ диjалектен атлас (БДА Ш) за подрачjето што
се наога во состав на Бугариjа и студиjата на Jордан Н. Иванов "Български пре
селнически говори от Драмско и Сярско" (Иванов, 1977). заедно со неговиот
"Български диалектен атлас. Български говори от Егейска Македония. 1. Драм
ско, Сярско, Валовишко и Зиляховско" (Иванов, 1972), во KOj се вклучени и села
та по долината на Струма на jужната страна на Беласица. Освен тоа ги корис
25

тевме и белешките за градскиот петрички говор од Мариjка CTojaHoBa во рако
писниот труд "Етнографско иследване на гр. Петрич" (1944) и на Илиjа Ге
оргиев за селото Мендова во студентската работа "Етнографско иследване на
с. Мендово, Петричко". И двата труда имав можност да ги користам во библи
отеката на проф. CTojaH Романски во времето на MojoT престоj во Софиjа во
1964 година. Со поопстоен диjалектен материjал располагаме само од селата
Стинек, Смоларе, Габрово, кои се наогаат на териториjата на Македониjа. Во
овие села се вршени теренски ИСПИТУВaIъа од соработниците на Институтот за
македонски jазик под раководс.Т
' во
кедонскиот диjалектен атлас.
1. ФОНОЛОГИJА
1.1. Вокалuза.i.!
1.1.1. ДенеШНUОiii. cllciii.eM.

Вокалниот систем на петричкиот говор го сочи

нуваат фонемите:
е

предни

+

ii

а

+

о

+

+

+

заокружени
високи

у

+

+

Во своите основни алофони тие се реализираат во акцентираните слогови,
сп. lиl б'uсер, 'иШер, Iу/ 'усша, с'уди, /еl в'ешер, бер'ем, /а/ с'(jза, ja'(jp, рiiш, /0/
б'очва, ден'о, 'ОКО, la/ к'амен', б'аба, j'a2He.

Во неакцентирана позициjа сите вокали подлежат на квантитативна редук
циjа, што значи дека тие се изговараат за ниjанса пократко отколку соодветни
те акцентирани алофони, и таа е заедничка особина на сите источни македон
ски диjалекти.
Вокалите /е/, /а/ и особено 101, освен тоа, во неакцентирана позициjа подле
жат и на блага квалитативна редукциjа. Оваа IIojaBa почувствителна е во jуж
ниот дел на областа, особено во селата на граничниот поjас со серскиот, кукуш
киот и доjранскиот говор. Посебно оваа поjава доага до израз зад веларните
консонанти во Koja позициjа има и HajMHoгy случаи со полна редукциjа, сп. 9Ф
ч'ар, {JШUМ'М, {lшиlЦл'а, U'02{lл,ема, мал'еЧ{lК, Ш{Jв'а, iU{l2'aj, H'eK{Jj Петрич!, 29

I Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки (Kaj оние села што се опфа
тени во БДА IП се дава и броjот со KOj се нумерирани во атласот, Kaj селата опфатени
во атласот на Jордан Иванов пред броjот се дава и кратенката Ив.): Бел (Беласица)
4515, Бут (Бутково) Ив 3, Вет (Ветрино) Ив 11, Вран (Вранково) Ив 51, Габ (Габрене)
4429, Габр (Габрово), Ге (Гега) 4493, ГМ (Голема Махала) Ив 412, Д (Др агуш) 4453, Дер
(Дервент) Ив 7, До (Долене) 4495, Др (Дреново) 4455, Драг (Драготин) Ив 48, Ив
(Иваново) 4451, Ja (JaKoBo) 4454, Кеш (Кешишлак) Ив 10, Кр (Кращmлица) 4449, Крн
(Крналово) 4491, Лип (Липуш) Ив 6, Мар (Мариноство) 4531, Менд (Мендово), ПЕ
(Право Брдо) 4502, Петрич, PajK (Раjковци) Ив 49, Руп (Рупел) Ив 47, Ceнr (Сенгелово)
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л'ем, р(lк'аф, 'UШ(lР, 'од(lр Ст, б'uвt;Jл, К'ОЧQве, н'е2t;Jф, H'eKt;Jj, H'UK{Jj, C' eK{Jj, K(JP'ua,
К(Jш'ул'а, К(JР'UШО, Юlз'ешшо, Кt;Jб'uла, К{Jш'ел, 2(Jв'еда, j'а2Qда, Qфч'ар, дQв'uЦll, 
длq,б'ок, 2(J,Л'iiй, лq,Ж'l1ца, pq,K'Ua, рgк 'ул'ка, мq,'i'ape, 'обрgч См, й'еШQК, M{JM' a,

QB'ec, рqч'uца, 'едq,р Крн (БДА), (lР{1М'ua, m,l{1М'uа, K'YKgfJUЦll, Mq,'iqp'u Цll Ст.
Во одделни лексеми понегде неакцентираните 101 и l el преминале во со

одветните високи корелати Iyl и lul, сп. K y'i'a, б'олuн, в'аl'лuн, к'а,м,uя, iiл'а,м,uн,
s'адин, ж'енин «

ж'енен), с'еuя «

с'еен), Й'еЙu.л, дин'о «

нрШа), чup'еша, uз'uк, uш'iiрва, uчuм'ен, д'еВI1Щ 'uми
вI1НЧ'UЛО, йuсн'uца «

йеСН'l1ца), ш'еЛI1

ден'о) p'aминpйia «

р'ам,е

'UМI1Шрiiia, вp'e.мu, млuк'ар,

ш'елuша Крн (БДА), КУМ'I1Сl1а, КУЛ'l1ба,

сф'екур, 'iул'ем, луй'аilIa, чур'айе, чув'ек

Ч (Jв'еЦI1, дув'ец (: д'ОфЦ I1), дuб'ел См,

дuб'ел, чур'айе Ст, uз'uк, uчм'ен, вуден'ица, вулув'ар, дул'ама, КУК'Olика, куб'uла,
кул'ено, кул'ера, кум'анда, КУМ'l1ша, куй'аче, кур'uШо, луй'айia, дуб'UШQК, муш'uка,
куш'е, H'e Kyj, c'eKyj, мал'ечук, л'акуш, н'оку ш , уф н'ас « вуф < воф) Шт.
Редукциjата, како што гледаме, ограничена е на еден броj лексеми и таа

може лесно да се обjасни кога се има предвид дека е ова говорно подрачjе гра
нично со jужните македонски диjалекти каде што е редукциjата регуларна поjа
ва. Освен тоа, на поjасот Струмица

Петрич во повеке села живее население

доселена од Кукушко, Солунско И Серско.
Како импорт од jужните говори се обjаснува и замената на lel во llil или lal,
Т.е. [q,] во лекеемите й'ейiiл Габр, д'ешliл, й'ейiiл, й'ешliл, покраj йеш'ел См, како
и фонетските разновидности р'екiiл Габр, Ш'екiiл Ст, й'екiiл См, дQн'есiiл Бел,
Габ, фл'еl'iiл Габ, Ге, покраj фл'еiол Кр, Ив, Др, Сес, й'екол, р'екол Шт, р'екliл,
с'екliл, уШ'екiiл покраj р'екол, уш'екол Ja, Др, й'асiiл, uзл'е'iiiл, фл'еUiл покраj uз
л'е'iол, фл'еiол Чур (БДА, к.

9).

Во краjните jугоисточни села на правецот ХЩIOво - Вранкова - Сенгелово 
Трнка броjот на примерите со редуцирано lel во [(1] е значително поголем, сп. в'е
Ч(lр, рq,ш'еiuу, К'UС(lЛ, к'uсgл,uца, (lд'ин (Иванов, 1977 : 108).
Како резултат на меtyдиjалектен контакт се обjаснуваат и фонетските раз
новидности сам Габр, См, и С{1М Менд, покраj са,м, Ст, Габ и во jужните струмски
села (Иванов,

1977: 118).

Што се однесува до фреквенциjата и дистрибуциjата на вокалите од огра
ничениот материjал можеме да насетиме дека вокалите lu, е, а, о, уl мажат да се
jaBaT во сите позиции на збороформите, дека тие во принцип не покажуваат
ограНИЧУВaIье во зависност од карактерот на консонантското ОКРУЖУВaIье и
дека мажат да образуваат вокаЛIШ секвенци ceKoj со сите од нив.
Како лексикализирани вокални промени во нашиот материjал ги забеле
жавме: замената на акцентираното 101 во Iyl во дв'уjца, шр'уj ца, б'у.мба, й'умйа,
д'ури Шт и на lal во 'еl зад меки согласки во й'оес, й'оесче См, Ст, йол"ени, Кр,

Ив, Д, Ja, покраj йол"ана Габ, Бел,j'еждu (<j'аздu) Габ, Бел (в. 1.1.2.8).

453, Сес (Сестрино), См (Смоларе), Стар (Старошева) Ив 2, Стр (Струмешвица), Струм
(Струмско - се подразбира областа по долината на Струма до Бутковското Езеро, сп.
подбеласичко, бутковско), ТД (Тонско Дабе) 4489, Тод (Тодорци) Ив 5, Тр (Трика) Ив
50, ХБ (Хщm Беjлик) Ив 9, Xau: (Хат.юво) Ив 52, Хрс (Хрсово) 4523, Чур (Чуричене)
4498, I,IM (I,IYMa Махала) ив 4, Шт (Штука).
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1.1.2. Од ист0рискиот вокалшам.

-

Од историскиот вокализам за диjалект

ната диференциjациjа важна улога имаат рефлексите на jаките *1> и *(>, на сек. 'Ъ2'
на носовката *Q и на *[, */.

1.1.2.1. ВО петричкиот говор по правило *1> > 10/ , *(> > /е/, како и во соседни
те говори по долината на Струма (благоевградскиот, саиданскиот, мелничкиот)
и Струмица, сп. б'очва, в'онка, в'ошка, дош, з'олва, йес'ок, р'еток, сл'аi110 К,
Меид, в'онка, дош, u'ei11(JK, как'оф, собер'е, бреz'о, в'оло Крн, д'очва, шв'он,
т'окм.о, сос, с'охна, бел'уi110К, доб'ui110К, соблеч'е, соб'уе Струм,

бен, лен, т'ем

но, т'енко, ед'ен, zл'аден, ов'ен, ор'ел, ов'ес, оц'ет Стар, везд'ен, сл'ейец, ст'арец,
ор'ел, ов'ес, оц'е" «

оц'ет), дош'ел Менд и др.

1.1.2.2. Носовката *Q > /а/ готово во сите случаи и во сите позиции, сп.
в'аzлен, важ'е, в'азол', в'аток, вад'ица, i'acKa, i'aceHUцa, заu, кай'ина, к'ашi11 а,
крак - Kp'azoee, маш, м'ака, аа" «

аат), йрат, р'ака, сат - с'адове Менд, e'ai

лuн, зай, рач'uца, Крн, дай, к'ашi11 а, но и вii.ж'е Петрич, дай, длаб'ок, длабочuн'а,
важ'е, в'ат0Р, z'аба, i'асенuца, i'acKa, д'аzа, заб'о, к'ашi11a , кад'ел'а, кай'ина,
кад'е, клаб'о, маш, 'обрач, йр'ачка, сак, с'ачка, i11р'або См, л'ака, м'ака, йак, р'ака,
с'абоi11а , скай, бер'аi11 , йлеi11'аi11 Струм. Поинаков резултат се jaBYBa само во
лексемите с'ашi11 0 См, фн'еi11р е См, Крн (покраj в'атре), сут - с'удове, йон'уда
Менд, й'уйка, iал'ай См.
Jугоисточната изоглоса на рефлексациjата на *Q > lal оди по правецот на
селата Старошево - Г. Махала - Ветрен - Сенгелово (Иванов,

1972

:

к.

7).

Во оваа група примери ги земаме И случаите со секундарниот 'Ъ2 во корен
ските морфеми од типот лаж'uца Крн, Менд, д'аска Стар, л'ажо Менд, л'ажаi11
Крн, б'аднuк, маzл'а, самн'ува Меид, самн'ул'ка См.

1.1.2.3. Поинаку одел развоjот на секундарниот 'Ъ2 пред краjните сонанти.
Пред -м во поголем дел од говорот има континуант lel во лексемите: с'едем,
седемдес'е, седемст'отини, 'осем, осемдес'е, oceмcт'oй1uни Ст, с'едем, 'осем, но
сед'умдесе, ос'умдесе См; во одделни пунктови се срекава и замена со lal: с'ед(lМ,
'ОС{1М Габр. Помошниот глагол во 1 л. едн. се jaByвa во фонетските облици сам
Крн, Менд, Ст, Стар, Габр и cii.м См.

Лексемата 'OZUH ('02ИН) во фонетската разновидност со Iu/ е забележана во
сите пунктови.
Пред -р наjчесто се срекава /а/ со алофонот [{l], понегде и liiI, сп. 'едар, 'ui11{lP
Крн 'ед(lр Пч, Петрич, 'ед(lр, 'ui11(lP, M'OK(lP, 'OC{lP См, 'едар, 'едарjо Габр, 'итар
Струм, 'едар, 'итар, 'осар Др, Сее, j'едар До, 'едар, 'осар Чур, но в'етер на сета
териториjа (сп. БДА III, к.

8),

и во неколку пунктови уште б'uсер, 'едер, 'итер,

'осер Д, Ja, Др, Сес, 'итер Чур.
Повеке вредности за сек. 'Ъ2 се срекава ат и пред сонантот -л : р'екiiл, с'екiiл,
уi11'екiiл покраj р'екол, уi11 'екол во Ja, Др, Сес, шл'еziiл, фл'еziiл и uзл'еzол, фл'е
zол Чур, фл"аiiiл покраj фл'ал Бел, Хрс, Мар, фл'еzол Ив, фл'еiол и фл'еziiл Д
(БДА Ш, к.

9, 209),

Бут, Стар (Иванов,
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р'екал Крн, р'ек(lЛ и р'екол, вл'еzол Петрич, м'оzал, дон'есал

1972:

к.

127-129).

1.1.2.4. Носовката * се рефлектирала во lel во сите позиции, сп. iред'а, iл'е
да, ж'еiiiва, зек, кл'ешва, ч'есшо, во повекето примери и во секвенцата *й

Крн, См, еШ'gва Менд, Петрич, uШ'арва «

:

'едr,zр

ei1liipaa) Крн, 'едро, еШ'gва, 'ечu Шт.

На петричкиот терен се разграничуваат и формите со lel и со lal во: ез'uк

Петрич, ез'uк - ез'uцu Ст, См , jез' u'к Габ, одн. uз'uк ИВ, Д, Ja, Др, Мар, uз'uк ДО,
ПЕ, Чур, и jаз'uк Кр; з'аек, й'аек, йаеж'uна См, з'аек - з'аецu и з'аjцu, й'аек, й'аече
но й'аjr,zцu Габр, з'аечко Ст, з'аек - з'аjцu, ilaeK

й'аецu, йаеж'uна Ст и з'аjак,

u'ajaK, iiajаж'uна Шт. Во неколку фонетски вариjанти се jaBYBa и лексемата 'jач

мен': еч.м'ен См, uч.м'ен Шт, uчu,м'ен Ст, Кр, ПЕ, Ив, Д, Ja, Сес, uчu,м'ен, uчu.м.'uк
Лип, uчу,м'ен Габ, Бел, Мар, uчу,м'ен' Хрс, чу,м'ен' Драг, Сенг (БДА, к. 259). Лек
семата aNi'ула См во OBOj фонетски лик е пренесена од jужните диjалекти, а ja
i'ула ст

од централните.

1.1.2.5. Вокалното *1 во наjголем броj примери е рефлектирано во lal, како и

на другото малешевско-пиринско говорно подрачjе, сп. б'аска, вак - в'аци, ва
ч'uца, в'анен, 'i'ai1la, жiiiu, ж'ачка, жаш'uца, жiiш'ок, к'ане, как, к'аца, ,м'аска, йiix 
й'аове, с'iiза, с'анце, 'ацка

-

на сета териториjа, вак'арник Ст, в'ана Габ, Сес, ,м'ачu,

,м'iiза Чур, б'аа См, й'ано, ,м'iiче Ст, ,м'акамо к'уче См, йiiн'еш Ст. Во неколку

пунктови во одделни лексеми се срекава и континуантот Iyl: бу'а, ,муч'u, йун
Менд, в'уна Петрич, Крн, й'уно Петрич, Хрс, най'унаш Ja, ,м'узu Чур, ,муза Ja,
,м'учu Ja, и готово насекаде Б'уiарuн

Буi'арuн, б'уiарцко Габ, j'абука Крн, j'a

букu Ст, Менд, j'абука и j'абулка Габр, Шт; покраj д'аiо Струм забележани се и

фонетските ликови длiiк - дл'аiо Менд, См, дл'iiiu Ст, дл'аiuчко См (в. БДА Ш,
к. 48, 50, 51, 89, 131). Во jужните струмски села Иванов констатирал и вокално.q.
во лексемите: B{JК PajK, ii.qx Стр, д.q.i'ачко Бут, д'.q.iо Драг, Сенг покраj дл'аiа
Бут, длiiк Стар, и iлек - iл'еiа Драг, Сенг (Иванов, 1972: к. 6, 48).

1.1.2.6. Во врска со рефлексациjата на *[ петричкиот говор дава доста раз
нообразен материjал. Според записите на CTojaHoBa во градскиот петрички го
вор место *[ има секвенци 'арl и Ipal, сп. в'iiрша, вiiрш'ачка, царв'ен, и бр'iiза,
вр'ава, крiiч,м'ар, срай, i:UpiiiH'yaa, цр'аква, црiiл'iiф. Такви вредности наогаме и

во материjалот од с. Крналово: дарво, зiiрно, uШ'iiрва, царен, цapH'uцa, - рiiш,
р'iiжда, бр'iiдо, бр'iiже, врiitы'IlЛО, вр'iiзено, ipiiu, iрiiЦllше, крiiф, йрас, срай, цра
в'ени, шшр'iiкал; сп. уште: врах, ipiiu, крас, йрас, срай Габ, д'арво, з'iiрно, й'арво,
свек'арва, св'iiршu.м. и iрiiцкu, iр'абове, кр'айи Бел, бр'iiдо, др'аво, Йр'iiвоШ.о,
йр'iiшено, - б'iiрчuн'аша, евек'арва Кр, Др, Ив, врах, грас, крiiф, ерай Мар,
крiiф, йрiiч, шшiiрк,
шiiрн Ив, врах, врас, ipiiu, йрiiф, шрiiн Кр, Г (БДА Ш, к .
82, 83). Мегутоа, во записите на Георгиев од с. Мендово редовно се дава g :

igло, igH'e, об'gшшам, цино, бgкн'ал, вgв'ел, в'gнаш, замgзн'ал, кgсшой'ак, ошвg

н'ал, йgсн'алll, фgл'uлu, но р'iiжда. Во материjалот во БДА неколку примери со

g се нотирани во с. Хрсово (пункт 4523): вивu, вине, гици, диво, кийи, но и: брii
же, кр'айи, йрдво (к. 83). Слична е положбата и во подбеласичките села. Во спо

менатите трудови на Jордан Иванов забележани се повеке примери со и, сп. ди
ж'але, дgж'аш Стар, вgбал'ак Бут, сий,

ШIIН Тод,

igu, шgн Вет, з'gно, ц'иква, сий,

но и 'ешiiрва Драг, 19б'о, дgж'але, кgсЩ ЦUBeK, цgфцu Сенг (Иванов, 1972 : к. 48),
виба, вgбал'ак, дgж'але, дgж'аЩ igб'о, сий, циви, 1,lgBUK, покраj вр'iiба, iр'iiло,
'ешiiрва, кр'а.м.а, шрiiно, црав'ено (Иванов, 1977: 129, 131). Во селата на струмич
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киот дел на правецот Стинек

Габрово g може да се смета за основна вред

ност, освен во инициjална позициjа каде се jaBYBaaT и секвенците /ар/ и /рlil, сп.
вgш'ux, д'Р.во, ц'инка См, б'uка, в' uба, 'i'Р.ло, в 'll це, ЦjjH , цuф Ст, 'i' uло, 'igu, З'Р.НО ,
но раш Шт. Од досегашните наши ПРОУЧУВaIьа на македонскиот jазичен ареал
имаме сознание дека таму каде што се рефлектирало *Q во /а/ по правило се за
држало и и, со исклучок во корчанскиот говор. Како основна вредност место *г
секако треба да се смета и и во петричкиот говор!

1.1.2.7. Место *е, освен во секвенцата *се, на сето подрачjе на петричкиот
говор како основен рефлекс се jaBYBa /е/, сп. б'е'iа, бел - б'ела - б'ело - б'ели, 'io
л'е,ми, 'ipex, д'едо, д'еца, жел'езо, кол'ено, ,мл'еко, ,м'еешо, нев'ееша, ep'eja, ер'еда,
ел'е'iоа Кр, Ив, Ja, Сес, Чур, в'ера, р'ека Пч, б'ели, 'iр'ешка, н'е,ма, нед'ел'а, еед'ел
Крн, жр'ебе, ер'еда Менд, бел, б'ела, в'ешер, две, д'еше, кад'е, ,м'ера, р'ека, чов'ек
Стар (Иванов, 1977 : 75). Исклучок претставува само секвенцата *се, каде што
место *е има континуант /а/, сп. цал, ц'али, поретко цел Крн, цал, ц'ало, ц'алина
Стар (Иванов, 1977 : 78),цал Пч, ц'аде, цад'uло, ц'ана, цай, цайен'ица, ц'афка Шт,
цал, йр'оцай, цад'илка, цалин'а Ст. Во граничните села спрема серскиот говор
со /'а/ место *е се забележани и лексемите: 'iол"ам, л'ай, Йл"а.мна, е"ала, но б'е
ло, в'енци, в'ешер, вр'еме, д'едо, д'еенаша, .мл'еко, об'еш, е'е.ми Хрс (4523), 20
л"амо, л'ай, c"mJKa Мар (4531) (к. 26), б"ала Бут, нед"ал'а, zр"ашка, дв'а Руп,
Хац, Сенг, покраj б'ела, б'ели, 2р'ешка, две, добр'е (Иванов, 1972: к. 16-20).2

1.1.2.8. Како диференциjална особеност во областа на историскиот вока
лизам во краjните jугоисточни македонски говори се jaBYBaaT и прегласот на /аl
во lel и на 10/ во /е/ зад историски меките консонанти, како и лабиjализациjата
на предните вокали /и, е/ исто така зад палаталните согласки. На петричкиот
терен овие поjави денеска не се активни, а запазени се само во неколку одделни
лексеми во источните периферни села, сп. jеjц'е и еjц'е Руп, Вран, еjц'е и ец'е
Хац, СеНГ, иц'е «

ец'е) ХБ, покраjjаjц'е Стар, Бут (Иванов, 1977 : 41),j'аjце Хрс,

Бел, jаjц'е Габ (БДА: 71), й'оес, й'оесче I й'оешче См, Ст, йол"ени Ив, Кр, j'ежби
j'аздu) Габ, Бел, но и йол"ана Габ, йол"ана

«

йол"ани Бут, и редовно j'alHe,

ja, jae, j'ape, ч'аша - ч'аши, офч'ар и др. Во граничните села со серскиот говор
забележани се и формите Ч'Olима Сенг, ш'еЩlура Стар, Бут, ичу,м'ен Бел, Габ,
покраj ч'еш.ма, ш'еНl,i-ера, ичu.м'ен, жиф
1972

:

-

на другата териториjа (сп. Иванов,

к. 12-13; БДА, 259).

1.2. КонсонанШuза.м
1.2.1. Денешниош еисШем. - Консонантскиот систем го сочинуваат следните
(26) фонеми:

2

Во говорот на с. Белица покраj примерите со le!, сп. вр'еме, м'ери, м'есец, с'еме, нед'ел'а,
во БДА (к. 26) се приведени и броjни примери со la! место *е, сп. б"аzаj, б"ала

б'еше,

б"али, бр'ас, в "ажда, zол"ам, zор"алu, д"аца, i'адо, кол "ано, л"аlUка, л"ай, м"аей10,
мр"ажа, It"a/(oj, нев"асй1а, р"а/(а, р"а{и/(о, сн 'ак, ер"ада, св'аш,
та рефлексациjа не е карактеристична за петричкиот говор.
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чер"аши, 'lOв"ак.

Ваква

а) соноранти:

11,

м
предни

. л'

л

11,'

р

j

+

+
+

периферни
латерални

+

+

назални

+

+

+
+

гл ajдови

б) шумни (опструенти):
б

звучни

й

в

+

+

континуир.-

+

Ф

2

1с

Х

+

д

ltl

+
+

периферни +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

с

f

к

+

+

+

африкати
задни

Ц

+

+

+

S

ч

+

+

+

ltl

+

+

+

ж

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2.1.1. Алофонu u дuсШрuбуцujа.
На алофонско ниво повод за дискусиjа
111,1 и IjI и консонантите 12-кl и I{-KI.
Назалот 111,1 пред веларните 12-кl има веларен алофон [у], сп. домаК'иука,
др'еука, 'иука, с'иуко, сш'еука, ш'еf)ка, (: ш'енок), ШDr]ка Ст.
-

дава ат сонантите

Глаjдот

IjI во

секвенци со вокал како втор член наjчесто се реализира како

и]: Moj, швоj, uop'oj (uopoj).
Палаталните I{-кl пред предните вокали во OBOj говор се реализираат како
палатализирани [2'- к'], сп. к'е, од'еjк'u.
Веларните 12-кl во северниот дел на областа на пограничjето со малешев
ските говори пред предните вокали Iu, еl се реализираат како смекнати [2' - к'],
и нивниот изговор се неутрализира со алофоните на lг-кl во истата позициjа, сп.
к"uсел, к"uло, к"ине, м'ек'и, н'иск'и, р'ешк'u, j'aK'U (: jaK , j'aKa, j'aKo), '02'uн,
вл'а2'u, др'а2'и, др'у2'и Шт, K"uja, мн'ук'и, к"uсело, бл'а2'u, 'о2'ин, еР2"ен Ст,
к"uшк'u, ир'uшк'u, c'ef)K'u Менд, но: к'иа, Oi1'UHKU СМ, р'аки Петрич, 'огин Крн
(к. З(7), к'uшка, ш'енкu Струм.
неслоговно

Во поглед на дистрибуциjата на консонантските фонеми можевме да ги кон
статираме следниве ограНИЧУВaIьа.

Iмl во почетната група Iмнl или се редуцира наполно или се деси
lel (> ф), сп. 11,'020 См, Шт, н'огу Ст, Петрич, Менд и фн'оiу Крн.
Назалот 111,'1 во инициjална позициjа во домашни зборови не е констатиран.
Немаме пример со 111,'1 ни пред вокалот lul. Наjчесто TOj се jaBYBa на KpajoT на
збороформите, сп. длан', дог'ан', кои'ан', к'оран', л'оUaн' С, Ст, иран'
иран'
ш'а 'трат', ,пи2'ан', Iцарла2'ан' Ст, iр'ебен', к'амен' Ст, ПБ, покраj к'амин Крн,
Фонемата

милира во
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йл'амен' Дол и ЙЛ'а.мuн Крн (к.
йuй'он' См, Ст, Габ, Чур (к.

217, 218), рем'еll' См, дnм'он', бла'Z'ун', сай'ун' Ст,
257), кон' (на сета териториjа) и во другите мор

фолошки форми: 'Zреб'ен'о, 'Zреб'ен'че См, Ст, к'амен'о, к'а.м.ен'е Ст, Дол, ТД,
ПБ (к.

217), к'он'о - к'он'е Ст, два к'он'а Шт, Ст, Ив, к'он'е Габ, Бел, Сес, Чур,
136), кон"ар Ст, См, пред наставката -а Kaj некои именки од ж.р.

к'он'е Мар (к.

(на -ин'а, -н'а) : б'ан'а Ст, бdн'а См, д'ун'а, й'ен'а, йл'емн'а, ш'liн'а См, вр'ан'а,

кай'ин'а, ру'Zуз'uн'а Ст, iлав'ин'а Крн (к.

293),

iла.мн"а Ст, Менд, См, св'ин'а 

св'ин'е, з'емн'а - земн'аiuа Крн, Ст, См, но во мн.: б'анu, д'уни, пред суфиксите
-ар, -ак: кон"ар, свин"ар См, Ст, 'горн"ак, мравун"ак Ив.
Во говорот на с. Габрово IH'/ се дефонологизирало наполно по пат на анти
ципациjа на мекоста преку j (н'

>

jH), сп. KOjH, K'OjHO, KojH'ap, б'аjна, кл'аjна се

(пред задните вокали и на KpajoT), или со просто заТВРДНУВaIье: б'аjна - б'анu,

K'OjH - K'OjHO - к'оне. OBoj процес во почетна фаза може да се следи и во гово
рот ва с. Смоларе, сп. KdH', б'dн'а, покраj коn', б'ан'а.
Сонантот /л/ во основниот алофон [л] се реализира, како и во другите ма
кедонски диjалекти, пред заден вокал, пред консонант и во финална по:шциjа,
сп. бл'а'Zо, лош, л'удо, дол, д'олче, д'олно, итн. Пред предните вокали /и, е/ него
виот изговор се неутрализира со алофонот на фонемата /л'/ во истата позициjа,
сп. бил'и (: бил, б Lllа, било), м'ал'u (: мал), мал"ечок.
Алвеоларниот латерал /л'/ позиционо не е ограничен, што значи дека Toj
може да се jави во сите позиции на збороформите, пред сите вокали и пред со
гласки, сп. нед'ел'а - нед'ел'u, бgшл"ан, л"уде, л'уш, кл'уч, м'ел'а

_.

Jи'ел'иш 

.«'ел'е, сол'- сол'ш'а, фас'ул', царв'ул' Крн, са.мн'ул'ка, нuшiii'ел'кu См, и др.
Глаjдот /j! секогаш има во соседство еден вокал. Во инициjална IIозициjа во
домашни зборови не се jaBYBa пред предните вокали, со исклучок во лексемата

j'ела, BepojaTHo за да се избегне омонимиjата со заемката 'ела

(!),

сп. ед'ин, еш 

'ежо, 'ед{lр, елен', 'есен, еа'ик, ei:U'oea, 'ече Ст. Toj се janYBa пред а : j'aBOp, j'aC(Ka),
/абука, j'aiHe, ja.м, но и аiл'uче, анi'ула покраj jаi'ула и пред у во j'ужuна. Во фи
нална позициjа секогаш стои зад вокал, сп. Kpaj, iiigШ'еj. KOj, H'eKoj, чуj.
Во интервокална позициjа /j! не може да стои пред предните вокали, сп.

кр'аU/uше (: Kpaj) , з'аек, й'оес, м'ое, iйв'oe, йор'ое (: uop'oj), lunш'ее (: iйgш'еj);
многу ретко се jaBYBa и во групата -иа- : в'иа, н'иа, суд'иа, рmс"иа, зм'uа Шт,
покраj aM'uja См, потоа во групите -оа-, -уа- во

1

л. едн. Сегашно време: сш'оа,

кр'оа - Kp'OUlll, ч'уа - ч'уеш, но: броj'ах, чу/ах, сп. и бllJ'ач, кроj'ач, хрисшщ'ане и
др. Во група со консонант како втора компонента се срекава доста ретко, сп.

с'абjа Шт покраj с'абла См, но: даб'ак, шум'ак, йол"ак, uл"ада, и во старите ко
лективи со суф. *-bje : 'гр'оаде, л'озе, л"уде, IURHe, з'еле, J('ол'е, д'абе, сн'ойе, л'uс

ше, 'Zл'uсше, цв'еше и др.
Во врска со дистрибуциjата на /р/ за повекето пунктови од ова говорно по
драчjе важи правилото дека оваа фонема секогаш има соседство барем со еден
вокал, со исклучок на западните села каде што во консонантско окружуваlье
таа функционира како носител на слоговноста, сп. йис, цин, 2ий.
Фонемата /ф/, Koja позиционо не е ограничена , се jaBYBa претежно во туfи
лексеми, сп. фас'ул', фен'ер, ф'урна, Сй1'ефан, а на домашен терен е добиена со
обезвучуваlЬе на /в/: 'офца, рак'аф, фл'езе, фн'есе, место групата хв : ф'ашu,

ф'аU/ша, ф'алu, и во неколку лексеми место

х :

не фш'ех «

хшех), н'офшu «

ши < н'окшu), 'очуф - 'очуфцu, кож'уф - кож'уфе, враф, сiii'афор Ст.
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н'ох

Согласката /s/ е доста ретка и со ограничена дистрибуциjа; се jaBYBa пре
тежно во инициjална позициjа пред вокали и пред в, сп. s'аден, s'uда, sв'езда,
sa'epoae Крн, Петрич, Струм (к.
корелат

со

65) и во множ.

форми Kaj неколку лексеми како

н/: H'ose (: H'o'ia) Петрич, й'олоsu ( : й'оло'iо), 'iл'оsu (: 'iл'о'iо) Ст, и
seft'i'ap), бенs'uн Ст.

во туfи лексеми, сп. se'ie'ap «

Африкатот /I,l/ се срекава претежно во туfи, главно турски лексеми, и во су
фиксот -l,ша, па е ограничен и лексички и дистрибуциски; се jaBYBa во соседство
со вокал, сп. I,leu, l,laM, Ol,l'tlK, ,МЩI'уне, i"й'еlщере, абащt'uа, и др.
Фонемите /K- / исто така во петричкиот говор не се чеt-"ТИ.
М/ се jaBYBa во извесен броj одделни лексеми место прасловенските групи
*tj, *kt', сп. бож'ик покраj бож'ик, бож'uкни йос, в'еке, й'овеке, дО'мак'ин Габр,
вр'ека, ке, н'еку - н'еке См, ср'ека, ср'екен, неср'ека Ст, к'ерка Хрс, к'ерка покраj
шrU'ерка Габ (к.

271), или во група со /j/

ик): ap'ejKa - (Jp'ejKu, вр'еjкuчка Шт,

H'ejICY - н'еjкеш Ст, и во наставката -jкU во глаголскиот прилог: BUK'ajKu, сед'еj
ки, сеч'еjкu См, Ст; потоа место старата секвенца *-tb
й'ако

й'акове, й'акче, й'акuчка, 'i'осйок «

(> ш' > к):

аек

з'еко, й'ак 

'i'ociloi < *gospodb), л'акок, н'окок 

н'ококи, Ol{'ек, смок См, О,М'ок Габр, зек, йак Крн, л'акок, н'окок, йак Менд, Руп,
йак

йajK - uajK ПБ, йак Мар, Хрс, До, Д, Ja, Сес или йаш' Бел, Габ, покраj йаш

Ив (к. 58), жuв'ок - жltв'ош' Ст, lloв'ик - lloв'иШ', сu.м'шС - cu.м'uiu' Ст, шр'оскок 
шр'оскош'; место групата -шj- «

*tbj) во лексемите: бр'ака Менд, Руп, Крн, Кр,

Ив, св'ака, шр'екu См, шр'еко Менд, цв'еке Струм, покраj бр'аш'а Габ, Крн, Бут,
iUр'еш'а Крн, цв'еiuе См (в.к.

61); во Смоларе

е забележен и обликот е.3'иК (: ез'и

ци). Освен тоа /к/се jaByвa во тyfи лексеми: к'ел'аф, кор, куш'е, куй, куШук,
буб'ак, шuк'ер и др. Порано спомнавме дека во еден дел од говорот 'к/ се добило
и со палатализациjа на /кI пред предните вокали: к"исне, с'еук'и, шк"е,Мбе
(в. 1.2.1.1.).
Приведениве примери покажуваат дека фонемата М/, иако не е многу честа,
диС'трибутивно не е ограничена.
Примерите со 'г/ се уште поретки. OBOj глас се jaBYBa, главно, во туfи лек
ееми, сп. гу.м, г'убре, гол',

'eaвe, и само во неколку домашни лексеми, сп. ,М'егу

Менд, ;,,'игу Ив, iuaK'ojlepe Ст, ига Шт, Габр, покраj 'JlЖда См,
Шт,

'авул До, Менд, Чур (к.

См, виг'а.х Мар (к.

150), г'адо

61),

'авол См, Крн,

л'аzа, с,Мпг'ава См, гр'оаге Руп покраj гр'оаде

Руп, одн. д"адо Бут, Стар (к.

35)

nOKpaj д'едо на

другата териториjа, и место /'i/ пред предните вокали: вл'а 'u, др'уГu Шт,
'oГuн, ерг"ен Ст.
Меки (палатални или палатализирани) согласки, како што произлегува од

ПРСТХОДНОRО излаГaIье, денеска во петричкиот говор се: сонантите 'н', л', jI И
жд/ во OBO.i говор на
опструентите /K-ZI. Согласките /ш ж, Ч-l,ll и групите /шш
полно затврднале.
Фонемата Ix/ во некои пунктови се реализира многу слабо, како едно едваj
чуjно (Х]: юi', ор'(t'ше: ор'ах Менд. Неjзината употреба позиционо е ограничена;
се jaBYBa, главно, на KpajoT на збороформите и пред консонант, многу ретко во
инициjална и ннтервокална позициjа, сп. бух (: б'уо

змех - зм'ехче

(:

зм'ео), вllХ - в'Ilхче

(:

o'!Joee), 2ЛУХ

с'уо), здux, а'адux, ЙрllХ, ор'ех - ор'ехче (: ор'ео

б'уове), йерд'ух, Влах, грех,
(: гл'уи),

сух

-

c'yxjo ( : с'уа 

ор'ее). -бахч'а, ,Мох - ,Мохm'а, 'trKa,

'ме"ц'е, ,Ма"ч'ичка, йах, ор'а.х - ор'а<Ше, не фш'ех; во интервокална позициjа е кон
статирано во 'махов'ина, д'ухови, на почетокот на збороформите во хра'м и хри
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сшщ'анин; покраj сух забележан е и обликот суф, покраj ме'л'ем и ме:л'ем, ре
довно мул'есан.
Зборуваjки за дистрибуциjата на опструентите, треба да се потсетиме на
уште две општи правила кои важат за сите македонски говори: првото

во фи

нална позициjа пред пауза не можат да cтojaT звучните ош..'труенти, и второто

не

ма секвенци од звучна и безвучна согласка и обратно, бидеjtи во таква позш\Иjа се
врши регресивна асимилациjа по звучност,

сп.

лей, л'еиче, suШ - s'ий1че, итн.

1.2.2. Од uсшорuскuош консонанШизам. - На историски план за диjалектот

*n'.

имаат важност пред се процесите сврзани со етимолошките меки согласки

*l', *(, *d',

со фонемата х и некои комбинаторни поjави.

Етимолошкото

*n',

видовме, се задржало во ограничен броj примери и по

зиции, сп. кон', бан'а и др. Во инициjална позициjа пред /и, е/ тоа затврднало и
се изедначило со /н/, сп. н'ива, н'его. Ново н' од секвенцата

*nbj,

BepojaTHo, во

OBOj говор не се развило, така што денеска во сите случаи место оваа група има
само /н/, сп. шuне, j'адене, й'uене, с'ирене, мор'ина, вpeM'uнa итн. Но од друга
страна, во броjни случаи се добило ново /н'/ по морфолошки пат, значи ана
лошки, особено на KpajoT во тугн лексеми, како на пример: шu'i'ан', орг'ан', са
й'ун' и други.
Дошло до помеСТУВaIье и на артикулациjата на

*1'

во правец кон алвеолите,

така што денеска во петричкиот говор, како и во готово сите jужни н западни
македонски говори, превладала алвеоларната артикулациjа на /л'/, сп. в'ол'а,
с'ол'а - с'ол'иш Габр, ж'ал'а - ж'ал'uш., к'ашл'а, м'ол'аш, с'ол'аш, кад'ел'а, не
в'ол'а, uл"ада, йол"ак Шт, к'асuл'а, ч'ел'аш, кл'уч, л"уши се, бл"увам, ж'ел'ка,
л"ул'ка, КllК'ол' Ст, д'ел'аш, к'ол'аiц, б'ол'аш, л'ушин'а Крн (к.

113, 114), с'ол'а,
*1' се

вол', бозел', ч'ешел', ос'uл', дuл"ач См. Како што се гледа, ваква вредност за

jaBYBa во сите позиции на збороформите и во сите видови на гласовно соседство.
Во некои случаи процесот на заТВРДНУВaIьето на

*l'

продолжил. Така, во су

фиксот -шел /л' / наполно затврднало, сп. йрщ'ашел, род'uшел, уч'ишел См, Шт,
сп.

И

ан'i'ула См,jа'i'ула Ст, л'усйа См, lUкрайл'а, до'uлка, род'uлка См, жал ( : до

'uл'ка,род'uл'ка, жал'

во други наши диjалекти).

Во неколку лексеми се задржало и старото епентетско

*1' (> л' > л), сп.

с'аб

л'а Габр, См, покраj с'абjа Ст, скр'аiiла Ст, шкрайл'а См.
Прасловенските групи

*tj, *kt' - *dj во OBOj говор се заменети со секвенците

/шiц/ и /жд/, сп. к'ашша, л'ещша, ношш'а, НОШlu'еска, СН'ОШluи, ср'ешша, сф'еш
ша, Iшu'ерка, Ш1Ueркен'ика, Kaj глаголите од типот вр'ашша, обешш'ава, йре
вр'ашша, йл'ашша, ф'ашша, во морфемата -ешш- Kaj придавките од типот 20
р'ешшо, jаiн'ешшо, коз'ешшо, крав'еlUШО, йuл'ешшо, шел'ешшо (сп. срп .та2
.

Ibehe, йuлеhе, шелеhe), или со редуцирано шш - ш : HoUlB'a

«

ношшва) (к.

91),

йок'ашюmа, й'омош См, 'i'аШ1UU, к'ашша, шш'ерка Менд, или н'ошкове, нуш
ков'а (к.

91),

- iражд'анец, в'ежда (к.

93),

межд'а, йр'ежда, uрем'ежда, 'uжда,

р'ждос'ал, р'ждес'ува, с'аждu, ч'уждu покраj ч'уздu (к.

93), во изведените глаголи:

в'uжда, дов'ажда, зав'ажда, р'ажда Габр, См, межд'а, р'ажда Менд, р'iiжда, в'еж
ди Крн, Менд.
Формите йлешк'аш «

йлешlli'айl) См, и н'ошквu «

н'ошшвu) Крн се до

биени по фонетски пат - во резултат на дисимилациjа. Формата ч'ужди Габр,
См, се срекава и во фонетската разновидност ч'уздu Крн, Петрич - со извршена
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дисимилациjа на ч-ж > ч-s. Од секундарно потекло е и ч во едн'оч 'еднаш' См,
Менд.
Лексемите од типот uироiuч'анец, СОЙOlи<е'анец, БРOluч'анец, охришч'анец и
сл. се нови преобраЗУВaIьа со суфиксот -чанец KOj се додава на коренската мор
фема. Ова го истакнуваме бидеjКн во повеке македонски говори се задржал ста
риот образувачки модел (сп. брожданец - БРОlанеZ4, сойоиlшанец - соЙоКанец).
Во старата група *сг- во Петричко наогаме Ц, сп. црiiф, црав'ен, ц'uви, ц'uВUК
Струм, ц'uнка См, царн'ица, цiiрн'ичка, царв'ул', царен, царв'ени Крн, царв'енu,

ц'арни, ЦОН'UЛ1iа, ЦIlu'аш (к. 95), а *сге > цре- : цр'ева, црен Ст, См, Хрс (95),
цр'еша Ив, Кр, покраj чер'еUla См, Габр, чер'еuш Пе, Чур, До и чuр'еuJд Крн,
Мар (к.

29, 96).

1.2.2.1. 3ашврд1iува1Ьешо на консонаншише u други измени на соiласкuШе.
Во петричкиот говор, како што покажува претходниот материjал, постои
тенденциjа за заТВРДНУВaIье на старите меки сонанти и за ОТКЛОНУВaIье на опо
зициjата тврди

меки консонанти. Сонантот *г' затврднал наполно во сите по

зиции. Палаталните

*1'

и

*n'

се наогаат во процес на заТВРДНУВaIье. Во некои

позиции тие наполно затврднале, како, на пример, н' во 1 л. едн. на сегашното
време Kaj глаголите од типот к'аиа

к'аиищ, и пред предните вокали или л' во

суфиксот -шел (UРUJ'аiUел). На oBOj терен, BepojaTHo, не се извршило ни Т.Н. но
во jOТYBaIbe на групите н, л + j «

*nbj, *lbj), сп. з'еле, Шuне, j'адене.

Исто така за

тврднале и согласките ILU-Ж, Ч-lIJ, како и групите lzuш - ждl.
Нешто поинаку во OBoj поглед се претставува системот на задните кон
сонанти. Асиметричноста на преградниот ред е пополнета со новите гласови

lК-гl кои се уште се чуветвуваат како маргинални фонеми, бидеjки наjчеето тие
се jaBYBaaT во туги лексеми, главно во заемки од турскиат jазик, и во неколку
словенски зборови и морфеми (ке, неке, -jкu) преземени преку другите маке
донски диjалектв од српското jазично подрачjе. Како автохтона може да се
смета само палатализациjата на Iк-гl во [к'-2'] пред предните вокали, Koja е во
тек, и развоjот на KpajHoTo -ш' «

*tb) во К

во лексемите од типот зек, йак «

зеlU',

Uaш' < *Z'itb, *PQtb).
Палатализациjата на к во к зад меките соноранти од типот M'ajKa > M'ajKa >
м'ака, сук'ал'ка > сук'ал'ка, Koja е широко распространета во малешевските и
во другите пирински говори, петричкиот говор не ja познава, сп. M'ajKa, zu'ajKa,
соф'ал'ка.
Од консонантските промени од диjалектен аспект интерес претставуваат
оние што се сврзани со фонемата Iвl и спирантите Iс, щl во групи со африкатите

lu" '/1.
Гласат Iвl во петричкиот говор, како и во другите иеточни македонски диjа
лекти, се обезвучува пред сонантите IH, л, л', р/ во инициjална позициjа во лек
семите: фн'есе - фн'аса, ф1i'ешре, фнук, фл'езе, фл'uза, фл' ал, фреш 'сите', фн'о-

2У «

ви'О2У < МН'О2У) поретко и во фрiiба покраj врiiба.
,

Во групата /внl во повеке случаи IBlce асимилира по назалниот признак во

I MI: 'iл'амна Шт, 2ламн"а См, 2p'UМHa, .з2л'амнuца Менд, Крн, ИВ (К. 236), и'uмни
« н'и8ни < н'ихии) См, МUYK, йарамн'ук, мн'ука См, Ст, K'uMHaK См, дожд'омнuк
Ст, uлuмн'ало Менд, 02л'амник, uл'емu'а, да ос'амие, самн'ул'ка Менд, Крн р'ам
но, рамн'ак, од'амно Шт, См (к. 97).
,
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Етимолошката група IMHI не подлежи на дисимилациjа, како што е случаjот
во соседните малешевски и благоевградски села, сп. l'YMHO, lOMH'O, ш'емно,
Й'о.мне (к.

97), сШомна и др.

Во лексемите к'афал - к'афел и соф'ал'ка - суф'ал'ка 181

>

Iфl на поширок

ареал во источното наречjе; ието така наjчесто место 161 се jaBYBa Iфl и во пред
логот фоф (оф, ф), еп. Ф 'OlUNO, оф сел'оШо.
Редовно во петричкиот говор именките 'земjа' и 'ламjа' се jaByвaaT во фо
нетеките облици з'емн'а, л'а.мн'а Ст, или з'е.мна, л'амла «

.ieAtH'a, л'а.мн'а) Шт,

Габр. HejacHo е дали во з'емн'а е извршена дисимилациjа од земл'а (мл'
или, пак, процесот одел поередно: з'емл'а
вршено во л'амjа
зад консонант

>

>

з'емjа

>

>

мн'),

з'емн'а, како што е тоа из

л'а.мн' а (гр. ЛЩJ.Ш), бидеjки ее одбегнува дистрибуциjата на j

(!).

Kaj консонантските групи соетавени од фрикативните Ic, шl и африкатите
Iц, чl на морфемеките граници се срекаваат две поjави. На поширока терито

риjа Ic, шl остануваат неизменети, сп. l'асче, л'uсче, обр'асче, й'оесче, д'ошче,
'ешче, кр'ушче, м'есце См. Во говорот на с. Штука Icl пред Iчl во односнава по

зициjа се асимилира во Iшl (сч

>

шч) бр'ешче, "6'ашче, л'uшче, м'ошче, ф'ешче,

uшч'uсшu, uшч'еша. Во еден броj села се извршило разедначуваlЬе на групата

со промена на 'с, шl во Ixl: бр'ехче, 6'охче, л'uxче, м'охче (: брес, 60З, лис, мос), lЛУХ
ч'е, д'охче, 'ехче (: zлушец. дош, еш), м'ехце (: месо) Ст, м'ехце, махч'uч"а (: мас)

Габр, См.
Од другите поjави да ги споменеме уште африкатизациjата на Ic/ и Iшl зад
преградното 'йl во лексемите йц'але См, йц'ува Менд, йци, сш'uйца, шuйц'ua Шт,
ц'еша «

ЙI{ей1а) Менд, Крн, - йчен'uца Шт, чен'uца Менд, См, Ст, разедначу

BalЬeTo на преградната група I"шl во Iфшl преку Iхшl во н'офшu См

И

преминот

на 'хвl во /фl во ф'ашша, ф'алu се.
1.2.2.2. Исйушшшье на соlлас"u.

Погоре спомнавме дека фонемата /х/ има

-

ограничена дистрибуциjа во инициjална и во интервокална позициjа. Во тие две
позиции таа се загубила во наjголем броj примери, сп. 'ода, аjд'уцu, м'уа, ви,,'аа,
мин'аа Петрич, 'uшро, убав'еl.{, Р'uсшо, му'а, сн'аа Менд, 'арно, ад'еш, 'o1,la, лей,
л'адно, р'ана, с'аан, с'уо, во ред случаи и пред консонант: б'у:на, ду:н'а, м'а:на,
б'е:ме покраj б'еме Шт, д'ua.м «
сшре/а - сшре'u «

дихам), uзд'тiна, 'uilЩР, м:е'лем

сшреха), с'оа - с'ои, й'аове (: йiix), б'iia

б'iiu «

ове (: бух), ор'ео - ор'еи 1 ор'ее (: ор'ех), л'еа - л'еu, д'уовден, zp'eo
zреош'а, зм'ео - зм'еове (: змех), с'уа

меел'ем, ,,"иа,
б.gxа), б'уо

б'у

lp'e06e (: lpex),

с'уо (: сух), Вл'аuн покраj Влах, но и храм,

"р'ехо" Ст, См.

Согласката /8/ редовно се испушта на почетокот во 'име (виме), д06'ец, до
в'ица, ч'ера «

вч'ера), сuб'еш (свuб'еш) См. Пред согласките Iз, сl во лексемите

з'е.ме - з'u.ма, с'е"и, с'uше,

'uчкuше, c'e"oj /8/ се загубило готово во сите маке

донски диjалекти.
За испуштаlЬето на IM/ во H'OZY веке спомнавме порано.
Преградната согласка lйI се испушта пред африкатот Iчl во ч'ела, чел'арнu",
чен'uца Менд, См и пред 'ц/ во ц'еШа «

йцеШа), но йц'алu См, ЙЦ'У8а Менд.

Согласката 1171/ редовно се испушта во финалните групи -сш, -шш : б'олес,
йp'oйnc, р'адос, лис, мас, доIИ «
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дmuiii

<

дожд), йрuш, й'шющ, еднаиl, дваш, ка

ко и во секвенците -сШн-, -UlШН- : врйсн'ик, й'осно, ов'ошнuк, Йом.'mиник, н'ош
ви, 'i'аШН1iК.

Во еден дел од петричкиат говор испаl'аат преградните Iшl и lдl и во групи
те -сшр-, -здр-, сп. с'есра, ср'еа, ср'ела, 'осро См, сеср'а, зраф Кри, Петрич, покраj
c'eciTipa, CtUp'aHa, ешр'uже, здраф Шт, е'еера, ср'ана, Ср'ума, срел"ах, йреер'елка,

но здр'аве Хрс, ееер'а Габ, Кр, Ив, Чур, сиер'а, срах, ср'ашно, ер'ина, ей'аерuше,
Ср'ума, ep'ojHuK, ио здр'авu Мар (к.

(Иванов,

1972 : 46).

102), е'сера,

зраф во jужните струмски села

1.3. Прозодujа
1.3.1. КванiltuШеШ. - Во петричкиот говор долги вокали се срекаваат само
во одделни случаи каде што се загубила фонемата !хl пред консонант, Т.Н. ком
пензациона должина, сп. б'у:не, д'у:не, м.'а:не Шт, ме:л'ем Ст, См. Во 1 л. мн. на
имперфектот, во некои пунктови и во 2 л. мн. таму каде што се загубило !х! во
наставката удолжениот вокал се разбил на два кратки вокали, така што мор
фемската граница минува мегу нив. По таков начин се отклонила омонимиjата
со презентските форми Kaj оние глаголи што имаат иста фонетска структура во
1 и 2 л.

мн .

на сегашното и минатото определено несвршено време, сп. в'иках;

кааме - в'uх{шше, 'iл'едах : 'iл'едааме - iл'едааЙ1е, Радех : радееме - j'адееiltе

но време: в'икам.е - в'икаЙ1е).

1.3.2. Акценiii.

в'u

( : сегаш

Акцентскиот систем во петричкиот говор во основата е ка

КО и во другите малешеВСКО"ПИРИIlСКИ говори со неколку мали отстаПУВaIьа; TOj
е слободен - може да стои на ceKoj слог во фонетскиот збор, вклучуваjки .ia и
отворената ултима, како и на секаков вид морфеми, сп. жен'а, мом.'а, iолuн'а
iОЛUН'u, дожд'о, лuеш'о, дnв'о, деilt'е, Kaj глаголите: J4.еШ'е, вик'а, бuл.'а; вод'ар,
вин'ар, ков'ач, BOjH'UK; 'огин, д'евер, ш'ешuн, сш'ареl , Евр'еин, безд'омнuк, оiле
д'ало, (j)абаНf,l'uа, борчл'uа, мееар'иа, орл'uца; р'аненик, й'алечнuк, в'ариво, д'е
дово, M'l1JKUHO, /аiода, к'очuна, м.'алuна, й'еиllиера, с'абоша, л'ешнuца и др.

Во западните села на пограничjето со струмичкиот и радовишкиот говор
можат да се сретнат и примери со акцент на четвртиот слог, сп. бр'адавUl{а, б'u
80ЛШ

, j'аребllца, к'аЮерица, л'еСШОВll'{.к:а,

а

кога се тис членувани и на петтиот:

j'аребuцаГйа, л'есiIlовuчкаша Габр.

1.3.2.1. Двоен акценiИ.

Во поголемиот дел на петричкиот говор акцентот е

ограничен на последните три слога. Во случаите кога зад примарниот акцент кс
се наjдат три неакцентирани слога, како, на пример, во погоре приведениве по
векесложни лексеми (бр'адавuца, б'1l80лuца... ) тогаш се jaBYBa на пенултима

нов, секундарен акцент, така што фонетскиот збор добива два акцента, сп. ра
20да : j'a20Gfliila, к'очuна : К'ОЧttн,айiа, 'yiupuHa : 'yiIlpuH,aiufl, й'еlUшера : й'ешГйе
р,аUш. й'одюща : й'одНllЦflЙlа, радене: раден,еГйо, 'олово: 'олов,оiIlо, бр'uчове : бр'u
ЧО8,еiuо, 'О2ине : 'О2ин,еЮо, д'евер - д'евере : д'евер,еЙlо, iП'еiIluн : iIl'еiuuн,офцu 
Гй'еiliuн,офl{UlУU!, д'едово : д'едов,оuю, M'ajKuHu : м'аjКUНllШе, 'убаф
'убаврiйа Ст, бр'адав,uца

бр'адавll1

IYin, б'uвОЛI.tl

'убаВIЮ, 'убава :

б'uвОЛlщаiйa, )'ареб,uца

j'аребllu, аГй а, к'аi uе Рlщ а, кр'асшав,lща, K'YKoel.tlfa, Й'уЙав;.ща, л'ееШОВllчка - л'есшо
В,uчкаiflа, м'аекав,ица - M'(ic/CaB,Uljaiua, Й'lljав,llца, итн.
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Двоен акцент имаат исто така и броjни двокомпонентни сложенки, сп. д'у
овд,ен, Л'UЙl.мрра, како и степенуваните придавки: вuс'ок : й'овuс,ок - H'ajBuc,oK,
деб'ел : й'одеб,ел - н'аjдеб,ел; сп. материjал и од БДА: бр'е'iов,ешо, /а'iнеШРЙlа,
'02НUШШflй1а, й'uлuшiu,аша, сл'онuшш,аша, б'арчuн,ай1а, з2л'а.мнuцрШа, /абук,а
йlа Кр, Ив, Сес, .м'аjсШор,еiUо, Ц'U2ан,ешо, .м'улеШflй1а Хрс, з'еТ<:ов,ешо, K'o_wap,eiuo,
с'ел'ан,ешо, уч'uшел,еzuо, й'uлеш,аша, 'UМUшШ{lzТш Мар (к. 153), и во 2 л. на импера

тивот: 'осшав,еше, з'абележ,еше, д'онисрие, й'осй1ав,еше Мар (к. 148, 153).
1.3.2.2. Морфолошка дuсшрuбуцujа на акценШоШ.

На морфолошки план

Kaj парадигматските зборови jacHo се изделуваат два акцентски модела

а) со

парадигматски (МОРфОЛОIlIКИ фиксиран) И б) со подвижен акцент. Оваа дистин
кциjа особено е jacHo изразена во именската флексиjа на сета териториjа на
разгледуваниов говор.
Подвижноста на акцентот Kaj именките се jaBYBa на релациjата неопреде
лена - определена форма и еднина
множина. Вокативната форма и формите
за изброjана и збирна множина Kaj именките акцентски секогаш се поклопуваат
со основната форма.
Kaj едносложните именки од м.р. има еден подвижен акцентски тип - со ак
центот на коренската морфема во неопределените форми, а во определените
. TOj пага во еднината на членската морфема, а во множината на флексивната
наставка, односно на вториот слог во двосложната наставка -ове, сп. з'ай - з'абu :
заб'о : заб'uше, .м'аш - .м'а.же: .маж'о : м.аж'еШо, с'ин

с'инове: син'о : сuнов'ешо

(одн. С'uновf!ШО  таму каде што има двоен акцент). По OBoj модел се акцен
тираат и

:

бр'ек - бре'i'о, в'ак (в'аци

'iаз'о, д'ий

дuб'о, д'ош

дожд'о, S'UШ

нос'о, йр'ас - йраз'о, сн'ек
бес'о, д'у

ду'о Менд, д'ол

вак'о - вац'uше), 2р'ти - iрад'о, 2'ас 
suд'о, л'еш - лед'о, л'uс - ЛUСШ'о, н'ос

сне2'О, ZU'gH - ШRН'о Стин, См, д'ен

ден'о Крн, б'ес

дол'о, .м'аш - .маж'о Петрич, р'еш - ред'о (р'едове

даб'о, с'ин - син'о Струм.

р'едов,ешо), д'ай

Kaj двосложните и пове кесложните именки од м.р. подвижен акцент имаат
обраЗУВaIьата на -ец и на -ел во кои акцентот пага на суфиксот (кон'ец, коШ'ел).
Во еднинските формн (определената и неопределената) акцентот стои на су
фиксната морфема, во множината во неопределената форма TOj пага на ко
ренската морфема, а во определената на флексивната наставка, сп. кон'ец

ко

н'ецо : K'OHZ U : конц'uше, КOlu'ел

кош'ело: к'ошлu : КOlш'uше; така се акцен

тираат и вен'ец

2Л'УХЦU, дув'ец

ш'ец, йеlu'ел

в'енци, iлуzu'ец

д'офцu, jун'ец, клuн'ец, сфе

й'ей1лu Ст, См.

Kaj именките од ж р. има три акцентски типа со подвижен акцент.
Kaj една група именки на -а акцентот алтернира мегу неопределените и
определените формн; во неопределените Toj пага на коренската морфема, во
определените на флексивната наставка, сп. 2л'ава - 2л'авu : 2лав'аша - 2лав'u
ше, р'ака - p'lll e

:

рак'тиа - рац'еzuе; по OBOj тип се акцентираат и: в'ежда, вр'а

ша, з'uмa, л'ака, Н'02а, р'ека, р'оса, сл'ана, 'усй1а Ст, д'а2а, 'ела, з'ора, л'еа, Йр'е.ж
да, сл'ана, с'есра, ср'еа См, 2л'ава, в'ода Менд, вр'аша

вр'ашu Петрич.

Посебна акцентска група претставуваат именките Kaj кои акцентот алтер
нира мегу множинеката неопределена форма - со акцент на коренската мор
фема и другите формн Kaj кои акцентот пага врз флексивните наставки, сп.
жен'а - жен'ай1l1 - жен'uше : ж'енu, по OBOj модел одат и: бразд'а, бахч'а, гред'а,
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'iла.мн"а, даск'а, з.мui'а, sвезд'а, кос'а, коз'а, кор'а, кол'а, лаж'а, лес'а, .межд'а, .ма
j'a, .меiU.л'а, .му'а, ношв'а, ос'а, офц'а, йеш'а, йлшuк'а, скал'а, свин"а, син'а, сшебл'а,
сшрел'а, свеUtш'а, слу'i'а Ст, бошч'а, бран'а, же'iл'а, u'iл'а, лоз'а, .ма'iл'а, йед'а,
срел'а, шреск'а, шкрайл'а См, .мо.м'а, сеср'а, Шесл'а, цав'а К рн И др.

Kaj именките на консонант алтернации има мегу неопределената форма,
Kaj Koja акцентот пага на коренската морфема, и определената, ка) Koja ак
центот стои на членската морфема, сп; к'оф : кофш'а, б'олес : болесш'а, в'ечер :
вечерш'а, сп. уште: вл'ас - власш'а, 2H'oj - 'iноjш'а, ж'ал - жалш'а, к'ал
.м'ас - .масШ'а, М'ОХ - .мохШ'а, 'есен - есеНШ'{l См, ж'алос
досiu'а, йр'ан' - йран'ш'а, 'ош
леiu - Йро.леЙlШ'а, сй'ОК

калш'а,

жалосйl'а, р'адос - ра

ошш'а, й'есок - иесокш'а Ст, в'ар - варш'а, йр'о

СЙОКlu'а, ч'ел'аш - чел'аШlu'а Менд.

Два типа со подвижен акцент има и Kaj именките од среден род (главно дво
сложни).
Kaj една група акцентот алтернира меГу неопределеннте и определените
форми; во неопределените акцентот е на коренската морфема, во определе
ните пага на флексивната наставка, сп. ч'ело - ч'ела : чел'ошо - чел'аiUa; по oBoj
модел се акцентираат: бр'ашно, Ж'UШо, кр'ило, .м'асло, .м'есо Ст, в'ино, 2'оло, л'е
IUO, .мл'еко, н'ебо, ср'ебро См, йл'ашно, с'ело, с'ено Петрич.

Значнтелно е поброjна групата именки во кои акцентот стои на коренската
морфема само во множинската неопределена форма, а во другите форми пага
на флексиjата, сп. влакн'о влакн'ошо - влакн'аша : вл'акна, деш'е деш'ешо 
дец'аlUa : д'еца, уш'е - уш'еlUo - уш'UШе : 'уши; така и: бил'о, вuшл'о, ведр'о, 20.м
н'о, ребр'о Ст, дов'о, клаб'о, кросн'о, лаjн'о, Йuc.м'о, шраб'о, шресл'о См, ок'о
(ок'ошо

оч'uше: 'ОЧU), ор'о, рун'о, седл'о, шесш'о, црев'о, чесн'о, jаjц'е (jаjц'ешо

jаjц'аiUa : j'ajцa ), црефц'е (: цр'ефца ) Крн.

Посебен акцентски тип претставуваат именките од С.р. на -е што образуваат
множина со двосложната наставка -ина и коишто во основната форма имаат
акцент на коренската морфема; во множинската форма акцентот пага на пр
виот слог од наставката, сп. вр'е.ме : вpe.м'uнa,

'име

ш,t'uна, j'ape

jap'uHa, й'иле 

йил'uна (: й'илци), к'уче, м'уле, .м'усе, с'е.ме, сл'е.ме, и др.

Во подбеласичкнте села акцентските алтернации Kaj именкнте од С.р. на -о
се реализираат на нешто поинаков начин. И таму J. Иванов изделува два ак
центски типа: во едниот акцентот алтернира меГу неопределената еднинска
форма (со акцент на коренот) и другите форми во кои акцентот пага на флек
сивните наставки; сп. .м'есо : .мес'оШо - .мес'а - .мес'аШа; во втората група алтер
нациjата се реализира мегу еднинските и множинските форми, сп. в'ино - в'и
ношо : вин'а - вuн'аШа, с'ело - с'елошо : сел'а - сел'аша, така и .м'асло, йл'ашно,
сш'адо, ч'ело (Иванов, 1977

:

136).

Зборуваjки за подвижниот акцент, треба да истакнеме дека во одделни села
Kaj одделни лексеми може да има колебaIье во акцентското место. Една иста
лексема може во едни пунктови или во речта на одделни говорители да спага во
една акцентска група, а во други места во друга група. Само за илустрациjа:
именките с'есра, ср'еа, л'еа во говорот на Смоларе одат по моделот 2л'ава - 'lл'а
ви: 'iлав'аiUa - 2лав'Uluе (значи: с'есра - с'есри : сеср'аша : сеср'ише), додека во
говорот на С. Стинек тие се акцентираат како жен'а ж'ени. Аналогиjата во Toj
поглед игра голема улога.
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Значително е побогат фОНЦОТ на именките со морфолошки фиксиран (па
радигматски) акцент. Многуте немотивирани 11 безмалку сите изведени именки
имаат парадигматски акцент било Toj да се наога на коренска морфема, на

афикс (префикс или суфикс) или на флексивна наставка, сп. se'ep - se'epo 
-"в'ерове ( : se'epoe,eii1o), й'ак - й'ако
й'акове ( : й'аков,ешо) , к'он' - к'он'о - ,,'0
н'е .- к'он'ет0, й'оес

й'оесо - й'оесе ( : й'оес,ешо), й'алеl
й'алецо - й'алцu
й'алцui:Uе, ков'ач - ков'ачо - ков'аче - ков'ачейiо; б'аба - б'абаiiiа
б'абu - б'а

б иш е, lолuн.'а - 'iОЛII.н.'аЙlа - lолuн.'u - iолu.н'uii1е, бл'ашо - бл'айlошо - бл'azlta
бл'а iiШiIla и др.

Kaj

приданските зборови (неизведени и изиедени) акцеитот е морфаЛOIIIКИ

фиксиран, сп. б'ел - б'слио, б'ела - б'еЛl1ша, б'ело - б'елоzI10, б'елu
'убаф

'убава - 'убаво - 'убавu

б'елшТiе,

'убавiЮ, 'убаВIlii1а, 'убав,оiiiо. 'уб1l6,uii1е), аел'ен. 

(:

зе.л'ена - зе.л'ено - зе.л'енu - зел'енuо -- зе.л'енаii1а - зел'енozuо - зел'еfluiliе.

Во глаголската флексиjа Иl'ТО так!) има два акцентски модела: со морфо
лошки фиксиран и со подвижен акцент.

Kaj

фиксираниот акцентски модел акцентот може да стои: а) на коренеката

морфема, сп. сегашно време: в'ика.М - в'щсаu.l - в'ика
каш, импсрфект: в'иках

в'иктие - в'uкаше -

аорист: йл'еlUОХ - йл'еiiiе

йл'еii1е

в'llка.ме

в'щщ(х).ме

(J'uKaiTie -

в',,

- в'икахЁГiе .- в'uкаа,

Йл'еiiiох.ме - i1л'ейlОХluе -- йл'еillоа tvlенД,

б) на суфиксот: куЙ'ува.м - куй'уваш - !Суи'ува, како ив) на тематската мор
фема, сп. аорист: ор'ах - ор'а .- ор'а - ор'ахме - op'axйJ.e - ор'аа, .мол'uх - .и.ол'u 
мол'u - мол'uхме

йl'ezue

.4tOл'uхi:йе·- мол'u(j)а, имперфект: ilлеiТi'ех - й,леii1'еше

Йле·

i1леш'еХJf!е - йлеiТi'еХШR - йлеш'еа Менд.

Подвижен акцент

сс

срекава

Kaj еден

броj глаголи од

е-

и и-група FJO пре

зентската парадигма и во императивот. Во сегашното време акценто'г алтер
нира
IЮ

:мс гу

1 л. едн., каде што то'; стои на кореиската морфема, и во другите лица

кои акцентот пага на тематскиот вокал, СП. Й,.(t'еiПа : iiлеш'еut - йлеш'е

Ш'ем.(е) - йлеш'еii1е - йлейl'аiIi, a u'oja : сiiiо'щu

сiПо'u -

CiiiO'U..Ai(e)

йле

-- сйlо'ш71е -.

ciйoj'afli Менд.
По OBOj модел се акцентираат и; 'ора
й р'еда - йред'е т, вл'сча

Op'C1J.l, б'ера - 6ер'ещ, j'ш,t

вл е ч'ещ, р'ева .- рсв'еш. iiiр'iiч.п

jад 'еul,

шрйч'uш Габ, с'еда 

сед'uщ кр'ада - крад 'е ru Хрс, Ив, Бел и др.

Во префиксираните глаголи во 1 л. едн. акцентот пага врз префиксот, а во
другите лица на коренската морфема, сп. 'исйера: uсй'ерсш - llcii'epe - ucU'epe,. i

Clcii'epeiue -

ucй'сраш, з'абсра - забереш, 'обера - об'ереlU.. а'ак.оЙа - аак.'оЙmu, :>'а

uал'а - заЙ'алuш,.

Во струмичкиот дел ОД OBOj говор OBOj ВИД акцентски аJIтериации се ретки.
Таму акцентот се изедначил според 1 л. едн. (според парадигмите со фиксиран
акцент), сп. /ада - /адеm

/aдaйJ. См, сш'оа

ст'оещ, й'ера .- й';>рещ Сг.

Во 38повеДlmот начин акцентот алтернира мегу едвинската и :множинеката
форма; во еднината

j

To

стои на коренската морфема Kaj непрефиксираниТl: 1Л3

ГОЛИ, односно на префикеот

Kaj

нрефиксираните, а во множи ната паf'а на пр

виат слог ОД яастаВКЗ'1'а, сп. в'нка}
Менд, 2л'едаj

_.

ille Петрич, 'оди
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8uK'ajliie, йр'едu - йред'егпе, ч'еi71u - че/Тi'еii1е

2лед'аjiПе, /адu - jад'еjЙlе, д'/,!жu
oo'ejil'le, 'учu

уч'еjЙ1.е

_.

држ'еjше См, йл'ейlu - Й.леm'еj

Бел, Габ; 'иаедu -

uзед'еjiliе,

'осiПрuжu

зако

осшрuж'еjше Ст, з'айалu - зайал'еjйlе, н'арани -наран'еjше Габ, з'аколu
л'еjше, 'uзнеси

uзuес'еjiilе Кр, Ив, Сее, До.

Во источните петрички села на левата страна од Места Kaj OBOj вид образу
вюьа во

2 л. мн. се jaBYBa секундарен акцент, сп. д'онесu-д'онеСf!ше, з'абел,ежu
148).

з'абележ,еiiiе, 'ociilaBu-'ociilafI,eiile Мар (БДА Ш, к.

2.ФЛЕКСИJА
2.1. Именки.

Граматички категории на именките се: род, броj и опреде

леност.
2.1.1. Kaj категориjата на родош од диjалектен аспект интерес претставува
ат старите именки од ж.р. на консонант. Во петричкиот говор оваа категориjа
добро се пази, сп. б'олес-болесiil'а, р'адос-радосш'а, 'есен -есенш'а, йр'олеш 
йролеЙliй'а, ч'ел'аш-чел'ашш'а, лО/ца смllш, C.lrtllzuiu'a, Й'а.«еШ- йамешш'а, една
в'ечер

вечерш'а, вл'ас - власш'а, мас -масш'а, й'ОМОZЦ-йомоzцш'а, кuф

коф

брасш'а, кал .- калiU,'а; по иив се повеле и lHOj- lHojzu'a, МОХ

ш'а, бос I брас
мохш'а и др.

2.1.2. Броj.

-

Ка] именките од машки род покраj обичната множина добро се

паэи и изброjаната, додека збирната множина може да се следи Kaj сосем огра
ничен броj лексеми.
Наставки за обиqната множина се: -ове, -е, -и, -офцu «

-овци).

Со наставката -ове множина обра:-Iуваат по правило едносложни именки, сп.
брек-бр'е'20ве, брuч-бр'uчове, бух-б'уове, -"вер--"в'ерове, зек - з'екове,
зм'еове, еlll -'ежове, -,,!Ци

змех -

s'uдове, йай-й'айове, uaк-й'акове, син -с'инове

Од ден покраj множинскиот облик д'енове Лип, Драг, Вран се срекаваат
мите дни Стар, Бут, д'ене Руп, Xa1,I, ден'е Тод (Иванов,

1972: к. 74).

и

И

др.

фор

Од двослож

ните именки со наставката -ове множина образува в'еlШР - в'ешрове покраj
в'еШере.

Во нашиот материjал не се констатирани примери со наставката -еве.
Со наставката -е, Koja ja континуира старата наставка на консонантските
основи, множина обра зуваат готово сите именки, со исклучок на оние што за
вршуваат на к, '2 и на -lt, СП.: (-н) кол'ан

кол'ане, коаи'ен -Kocil1'eHe, калч'ун 

калч'уне, нал'ан -нал'ане, 'оlин-'o:luHe, хрuсшщ'ане,
. мен' - к'а.меu'е, Йл'ам.ен' - йл'амен'е, р'емен'

(-н') zр'ебен'

р'емен'е, кон'

2р'ебен'е, к'а

к'он'е, оди. кон 

к'оне, дум'он' -дIlАi'он'е, (-л) 'анz'ел .- 'ан'2'еле, i'авол -z'аволе, й'одмол -й'од

.моле, уч'uйlел - уч'uшеле, (-р) z'абер

'l'абере, se2B'ap

se'lB'ape, д'евер - д'е

вере, офч'ар - офч'аре, B'eil1epe nOKpaj в'ешрове Ст, (-j) uoe'oj
йор'ое, (-б, -й) i'алай - 'i'а./zабе Шт, дол'ай

йов'ое, uop'oj 

дол'айе, чур'ай - -е, (-в, -ф) рак'аве,

ц'ове, кож'уф - кож'уфе, дай - д'абе, z'осше, 2л'uсше, л'uсiliе, (-з, -с) обр'ас 
обр'азе, й'оес-l?oece., (-ж, -Щ ) МLIZЦ

м'а:ж:е, (-ч) ков'ач-ков'аче, кос'ач

кос'аче.

Со наставката -и множинеки форми образуваат без исклучоци именките

што заврщуваат на веларна согласка (-2, -к), СП. вак

в'аци, зрак -зр'ацu, ез'uк

ез'uz{u, з'аек - а'аjчu, мн'ук --,,(н'уци, 'облак - 'облацu, ой'uнок

ой'инки, 2ЛОК 

2Л'ОSU, й'олок-й'олоsu, йр'елок-йр'елоsu, Влах - Вл'асu, ор'ех

ор'еи, но и ор'ее,

потоа именките на -ец : e'eHel{ -в'енци, 2луcu'ец-2Л'УХЦU, Рунцио к'алцu, к'онци,
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й'алец - й'алцu, како и именките на -ел Kaj кои вокалот е од наставката коре
а) во множината, сп. кош'ел - коШлu, ор'ел - 'орли, иеili'ел -

лира со зеро (е

-

й'ешлu, BepojaTHo за да се избегне омонимиjата со деминутивните обраЗУВaIьа
од истите основи (КОЙl'ел
к'оiiiл u: дем. к'оiйле !). Во наШ 0Т материjал кон
З
статирани се уште зай - з'абu, н'окок н'охшu, л'акок - л'аКЙ1fJ / л'ахЙlи.
Наставката -офцu « -овци) ограничена е на неколку роднински ИМИJъа, сп.
в'уjкофцu, д'едо - д'едофцu, з'ешофцu Шт, покраj Зек - з'екове Крн,
e'yjKO
'очуф

'очуфЦU, ш'ешuн - Ш'еШuн,офцu. Од именката чов'е · множинскиот об

J

лик гласи чов'ецu Ст, Шт, покраj збирната л"уде Менд.
Изброjаната множина е стабилна категориjа и се образув' со наставката -а :
.
два (йещ десещ йедесе, сшо) ножа, леба, итн.
Збирната множина е доста расколебана со испуmТaJьето на /j1 во наставката
-je. Така формите како д'абе, л'uсше, сн'ойе Бут, сной'е Дер, Руп, PajK, [Тtp'aйe,
ш'gне ( : едн. дай, ЛUС, сной, EТtj;H, шрай) можат да се сметаат од формален аспект
како форми на обичната множина. Поинаку rpаматички се експонираат бр'аш'а /
бр'ака (; браiu) и л"уде (: чов'ек - чов'ецu).
Kaj именките од женски род превладала множинската наставка од тврдите
основи

-и, :

ж'енu, с'ес(ш)рu, б'абu, к'ашшu, 'офци и др. Наставката -е се задржа

ла само Kaj именката сф'ин'а, мн. сф'uн'е

сфин"еше Ст.

Нема единство во OBOj говор во поглед на множинските форми од именките
H'oza и р'ака. На еден дел од односново говорно подрачjе се одржале старите
дуални форми р'аце, н'озе Ст, Шт, См, Бел, Габ, Кр, Ив, Др, р'аце, H'ose Сес
(БДА Ш, к.

163),

а во еден броj пунктови се наложила наставката -и : р'аки, н'о

zu Крн, ПБ, Хрс, Мар.
Именките од среден род множина образуваат со наставките -а, -ина, -ена,
-еЕйа, -и, сп.: (-а) вл'акна, р'ебра, с'ела, j'ajLfa, 'оzнuшша, сл'онuuuТtа, -ина: вр'е,м,е
вре.м'ина, j'ape - jap'uHa, важ'е

важ'ина, ждреб'е

ждреб'uна, к'уче - куч'uна Шт,

Ст, См, Менд, Ив, -еlТtа : ц'еша Менд, zТtелеша, к'уче - к'учеайlа, ,м,'аче - ,м,'ачеаша
Петрич. Наставките -ина и -еша се разграничуваат токму на петричкиот терен.
Според БДА наставката -ина допира скоро до Струма. Во броjни пунктови се
употребуваат паралелни множински форми со -ина и со -еша, сп. важ'ина и ва
ж'еша Кр, Сес, важ'еiUaша и важ'UНlllТtа Др, важ'еzТtаzТtа Бел, Габ, важ'еша Хрс,
важ'а Руп, Бет, в'ажеша Драг, Сенг, в'ажU1Тtа «

в'ажеiUa) Бет, им'uна ПБ, u и u
J

'

на, имен'а, 'имеша До, им'uна и имен'а Габ, 'имена Ив, 'имuша - 'ИМU1Тt,аiUa Мар,
имuн'а Тод, 'имuн'а Бут, имен'а Руп, До, им'uна и имен'а Габ /аzнеzТt,айltl Кр, Ив,
,

Сес, й'uлеlТtа - й'uлеш,аша Мар; од именката р'а,м,о забележани се неколку мно
жински облици: р'а,м,ена, ра,м,'ена, ра,м,ен'а Чур, p'a,м,eHтТta Ив, Др, Сес, До, ра,м,е
н'а - ра,м,ен'аша Бут, Сет, ра,м,uн'аша Габ, р'а,м,uн,аша Мар, р'а,м,енаша и р'а,м,ене
zТtаша До, ра,м,ен'а и ра,м,'ина Габ, р'а,м,еша Др (БДА III, К.

164-167).

Од именките й'шte, ш'еле, йрас'е покраj множинските форми на -ина и -еша
(йuлuна, йuлеша) се срекаваат и обраЗУВaIьата й'uлцu, ш'елцu, йр'ахци (:

*pilbcb,

*prasbcb, *telbcb)

Крн, Сп, Менд. Формите й'uлuшша - й'uлuшЩаша Габ, Бел,
j'аzнuшша, j'аРUШlТta См, Ст имаат збирно значеlЬе. Сп. и: 'око 'очu, уш'е 'ушu.

2.1.3. Категориjата ойределеносш се изразува преку членските морфеми: -о,
-ша, -шо, -iue, сп. бреz'о, заб'о, ,м,аж'о, й'оес - й'оесо, ков'ач
zлав'azТuz, сол'

42

сол'ш'а; с'ело - сел'ошо, уш'е

ков'ачо; iл'ава 

уш'ешо; во множинеките форми

членските наставки се управуваат според завршниот вокал, сп. д'еца - дец'аЙlа,

р'ебра - ребр'аша, важ'еша - важ'ешаша, ждреб'ина - ждреб'инаша; Kaj именки
те што завршуваат во множината на -е (-ове) членската наставка е -шо : с'инове

с'иновр710, м'а.же

.маж'еШо, рак'аве

рак'авес710, сн'ойе - сн'ойешо, л"уде

л"удеl710, н'озе - нозеl710, а оние што завршуваат на -и во членуваната форма
имаат наставка -ше: з'аби

заб'ише, в'аци - вац'ише, 'орли - орл'ише, 'очи 

оч'ише, ш'елци - шелц'ише, ж'ени - жен'иШе.

2.1.4. Како диjалектна посебност ка] личните имюьа заслужуваат внимание
уште две поjави: вокативната форма ка] личните имюьа на -oj од типот Бла2'оj,

Сшан'оj, вок. Бла2'ое, Cl71aH'oe Ст, и општата форма ка] машките ИМИIЬа на -е
како Пешре, Доне, Мишре, сп. вид 'е 20 П'ешрешо Ст, каж'ах му на П'ешрешо;

К'оце

така и Доне - Донес710, Мuле - Милешо, М'uшре - Мишреша, К'оце

шо, Н'асе - Н'асешо, но: вид'ех '7:0 Сшо/ан, реч'е му на В'елко, Ж'ифко, Tp'ajKo
Габр.

2.2. Придавки.

-

Ка] придавките од диjалектен аспект интерес мажат да

претставуваат само образуваIЬата на -иШ од типот ор'иш (вол), йас'ш71 (кон'),

исшел'иш «

jаСI71ел'иш), камен'иш (ка.мен'иШо м'есшо) См и на -еШI71- : биво

л'ешши, коз'ешшо .мл'еко, кр'авеШI71и, к'учешши з'аби Ст, См, 2'орешшо Ст, 20
р'еш См, но jа2н'ешко м'есо, йил'ешко, ii1eл'ешко, 20в'ецко месо, и: /а2нечки, й'и
лечкu, покраj кр'авешхи, к'учешки, z71'елешки Стар (Иванов, 1972

:

к.

143).

По

придавскиот модел на -ов од типот ичимен'оф (лей) образувани се придавките

gжоф, покраj gжен (лей), чени'ш'оф Ст. Поради фонетските облици ги приве
дуваме и придавките йлешк'm71, н'исок (: н'иска, -о), ш'ешок ( : l71'elUKa, -о, -и).
Во врека со образуваIЬето на членските форми разгледуваниов говор не по
кажува посебности, сп. б'ел - б'елио, iол'ем - iол'емио, зел'ен - зел'енио, зел'е

нm71а, зел'еНОI710, зел'ениШе.

2.3. 3ам<?нки. - Личнише заменки се jaBYBaaT во следниве форми: jac, j'азе,
j'азека Менд, Крн, Петрич, ас См, м'ене ме (виде) Ст, Менд, м'ене I м'енека ме
Крн, на мене I .мен ми (рече); н'иШа Ст, См, н'ua Крн, Петрич, н'иа I н'ие I н'иека
Менд, нас не (виде), на нас ни (рече) Менд, на нам ни Крн; - ши Ст, См, 171'uзе,

L71'изека Менд, ш'ина Струм, ш'ебе I шей I ш'ебека ше Менд, на ш'ебе I на шей ши;
в'иШа Ст, Крн, в'иа /в'ие! в'uека Менд, вас ве (виде), на вас ви (рече) Менд, Ст,
на вам ви Крн;

он Стар, Тод, Крн, Менд, он! 1710Be Ст, шоj PajK, XaJ,I, Сенг, н'е

20 20 (виде), на не20 му (рече) Ст, Менд, Петрич, на нему му Крн, H'e'ia га Стар,
Бут, н'ега и н'егу Кеш, 2а /20 Руп, ia I iy Кеш, Вет, 'оно Ст, он'о См, Петрич,

'она Ст, Менд, он'а См, Крн, Петрич, он'а и ш'а Драг, ХЩI, 171j'a Бут, Руп, Кеш,
н'еа а Ст, См, неШа ja Менд, неа га Крн, Петрич Heja га Бут, Стар, H'eja ! н'ехи
Драг, I.lЩI, PajK, на неШа и Ст, См, Менд, на неа и I

ин

Крн, на неа и I хи Драг,

Вран, Сенг, 'они Менд, См, 'они I ш'u(j)а Ст, НUX и Ст, СМ, НUX iu Менд, на них

им Ст, См, Крн, им! хим Руп, хми Сенг; во материjалот од Петрич за
каваат и форми од основата

3 л.

се сре

сп. и Шаа сшдн'ува, Шаа сuд'ела уф едн'а й'еш

шера, и 1710j йо н'еа шра2н'ува, но и: z71oi'aj 'она каж'ала.
За йрашшьа се употребуваат облиците: KOj, ко/а, ко'е Ст, Менд, KOj, ко/а,

КО]'О, к'ои См, KOj, ко'а, KOj'O Крн, на Koj, на ко/а Ст, Менд, Шl710; чuj, ч'ujа, ч'uе,

43

ч'ии 11 на K'Oj, на Koj'a Менд, Ст, чuj 1/ на K'Oj См, '1uj, чи'а, чиро, ч'uu Крн;
ка
к'оф, какв'а, какв'о, какв'и; - колк'аф, КО.1к'ава, КО.1к'аво, КО.1к'а6U Менд,
Петрич; ка И как Бут, Руп (Иванов, 1972 : к. 1(9).
Неойреде.1енu се: H'eKoj, н'екоа, н'екое; н'ешШо.
За неiациjа: H'UKOj, н'икоа, н'икое; н'иUiШО.
ОЙшШ.а: c'eKoj, с'екоа, с'екое; oilUlluo-колuчuнска: с'uчки - с'UЧКUО, с'UЧКО
-

Ст, Петрич, се, с'ише См, фрей1 Габ, Бел, Кр, Др, Ja, Чур, фрей1 и с'uше Ив, ПБ.
Доста е богат инвентарот на форми со йоказно значеIЪе, сп.: шаj ( чов'ек),
'Toj, овог, ш'аа, шов'а; ш'аj Ш'а.,!,{ 'OHoj' Габр, iilaj, lu'aa, ишо 'а, [и'lJд; ш'аj lU'YKa,

ш'аа ш'ука, luao'a iu'YKG 'OBoj'; ш'а) ш'а,м, ш'аа Ш'{lJ.t, шав'а йl'a.м, йl'ua ш'ам 'OHOj'
См, ш'ове, lu'пjа, шав'п, ш'ua Ст, al'oa, ш'аа, luaa'a, йi'ujа; ОН'Оll, ои'аа, онов'а,
oH'uja Габ, Бел, ш'ове, ш'аа, iuoa'a, lu'uja; 'она, он'аа, онов'll, oH'uja Кр, Ив, Др,
Сес, шов'е / [й'оа, ш'аа, йlов'а, iil'uja; 'он 'а, он'аа, онов'а, oH'uja Г, ДО, Чур, ПБ,
ш'ова / lu'oae, al'aja / ш'аа / i1Ш, шов'а; 'оне 1 'оu'а, ou'aja 1 он'ап 1 он'а: Хрс, Ui'Oll,
lи'аа, iiloв'а, ш'иа; 'онио, он'аа, онов'а, он'иll Петрич, oH'rlO, он'аа, онов'а Кри,
IU'ози, il1'aa, шов'а, ш'uа; 'Оllа, он'аа, онов'а, он'иа Мар (ЕДА ПI, к. 128, 198), 14/.'0ja, ш'аjа, ш'еjа; oH'oja. он'а/а, oll'eja Стар, Бут, ш'оа, ш'аа; он'оа, он 'аа, он"аа Руп,
ш'ове, ш'аве, ш"аве; 'он 'а, ун'аа, ун'иа Драг (Иванов, 1972: к.l01);
- illак'оф, таке'а, Шакв'о, шакв'и,' онак'оф, онакв'а, она1Св'о, онакв'и Менд, См,
Петрич, Ст, Габр; iиолк'аф, шолк'ава, -о, -и. Менд, Ст, й]'олкаф i шолк'аф См.
Со upucBOjHO значеIЪе регистрирани се следииве форми: },toj, M'oja, м'о/е;
наш, -а, -е; - швоj, шв'оjа, ato'oe; ващ -а, -е, -1l Кр, Сее; J.юj, M'oja, M'OjO; lUBOj,
шв'оjа, шв'оjо; наш, -а, нашо, наши; ваш, -а, ваиш, BaUUl Бел, Габ, Хрс (к. 143);
н'еiоф, H'eioea, H'eioao, H'eioBu; H'ejHu (син), H'ejHa, H'ejHo См, Ст, Габр, H'ejH,
1j'ejHa, -о, -и Менд, н'езuн, -а, -о Крн; H!u.мeH, н'и.мна, -о, -н Бел, Габ, Кр, Ив, Др,
Сее, н'имни, -а, -о Чур, Ст, Габр, ПБ, н'u,!,{ни -- H'UMHujO Хрс, HUll, н'ина -- н'u
Hai71a, н'ино Мар, н'uхен, H'lcma, н'UХНО, н'uхни Крн, Петрич (ЕДА ПI, к.

143, 199).

2.4. Г.1аiоли
2.4.1. ИмЙерфеюUивuзацujа.

-

Наjпродуктивен суфикс за образуваIЪе на не

свршени од свршени глаголи е -ув-, сп. к)'й'ува (: к'уйu), ле2'н'ува, сфа.1"ува,

ClueMH'YBa, нар'ечува, зайл'ешува Габр, См, куй'увам (Иванов, к.

148).

Живи се и

старите образуваlЬа со суф. -ja и алтернациjа на основниот консопант од типот

йл'ашu - Йл'mu.Й'lа, ср'еше -ср'еluiiш, фiаши ф'Шllluа, в'иди (в'иде) - в'uжда, до
в'ажда, р'оди (р'оде)
р'ажда, зав'ажда, потоа обра iуваIЪата со промена на
оеновниот вокал: забор'ава (: забор'ави), uсш'ава, осй]'ава, расйр'ава, и со алтер
шщиjа на вокалите о -а: зazив'ара, оГlю'ара (: отв'ори); сп. уште: Ф'u.1'а (; Фили

ФRле), зб'uра (: аб'ере), йокр'uва (: йокр'ие), Kj{uuu'eea Габр, Ст, il.aд'uна, исй'uра,
йрейл'uша См. Во западните села Kaj глаголите што им завршува општиот дел
на -8 од типот забор'авu имперфективната форма се образува и со суф.-j- и
промена на основниот вокал, сп. забор'авjа, iJoap'aaja, ucup'aaja, pacap'aeja Габр,
См, сп. таму и оздрав'евjа (: оздрав'ее). Во текстот од Петрич запишан од CToja
нов покраj примерите на -ув- : вер'уам, вид'ува, каж'уваJ.t, l"ilpiiiH'YBa и др. на
otaMe и форми со суф. -ов- : заК'О.1'ова, наjд'ова, над'оjова, наЙ'Ullюва, оШр'ежо·

ва, ошв'орова, тик'арава, йрол'еl"ilова, йроч'ешова, кои се инаку карактсристич
ни за гоцсделчсвскиот и серско-драмските говори. Не
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се

необични и образува

lЬaTa од типот нар'uча, одр'uча, UСI71'uча ( : одр'ече, дош'ече), ср'uшй1а ( : ср'еше),
йрейл'uйlа ( : йрейл'еше), кои се карактеристичнн за повекето иеточни маке
донски говори; сп. и дов'адll nOKpaj дов'ажда, до'ожда, саб'ужда, ф'аша покраj
ф'ашй1а ( : ф'ашu

ф'аше), в'uшй1а ( : в'ин.е), наs'JJшiйа ( : Has'nHe) Ст.

2.4.2. Време. Категориjата време се изразува преку глаголските форми за
сегашно, минато определено (евршено н несвршено), минато неопределено
(свршено и несвршено), предминато, минато резултативно, идно, минато-идно и
идно прекажано време.

2.4.2.1. Се2ашно време. - Парадигмата за сегашно време гласи:
н'ос-а(м)

или

2л'еда-м

йл'е!71-а(м)

н'ос-а(м)

2л'еда-1U

йлеш-'еш

н'ос-еш

н'ос-u.щ

2л'еда-й

йлеш-'е

н'ос-е

н'ос-и

2л'еда-ме

йлеш-'ем(е)

н'ос-ем(е)

н'OC-LL« (е)

2л'еда-й1е

йлеш-'еl71е

н'ос-еше

н'ос-ише

lл'еда-йi

йлеш-'m71

н'ос-аш

н'ос-m71

Во врека со образуван,ето на сегашното време треба да го истакнеме след
ното:
а) глаголите од и-основи се задржале, главно, во североисточниот дел на
областа, сп. в'apuм(e), р'аним(е), ceд'uм Кр, Ив, J, Ja, Др, lов'орuше, к'уйuш, се
(J'u.4te, нщ'адu.ме Хрс, й1iiрй'uш Петрич, в'ида - в'uдuш, св'ирии! - св'ирише Менд.
Во западните села сите глаголи од и-група се интегрирале во е-група, како во
штипско-струмичките говори, сп. н'оса.м - н'осещ Шт, в'ида(м)
д'Rжеш, 'ода - 'одеш, М'UСЛ'll

e'uoelU, д'gЖll 

м'uсл'еш Ст, cl71'oa - Сl71'оеш, с'ол'а - с'ол'еш См,

м'еса - м'есеш, Н'ОСll - н'осем(е), й'осшем(е), в'ареме Габ.
Во говорот на Штука и на околните села глаголите од и- и е-група се инте
грирале на TOj начин што во 2 л. едн. како основен вокал се генерализирал -и-, а
во

3 л. едн. и во 1 и 2

Л.

мн. се наложил вокалот -е-, како во некои долновар

дарски и тиквешки говори, сп. б'ера, б'ершu, б'ере, б'ереме, б'ерейiе, б'ераш;
н'оса, н'осиш, н'осе, н'осеме, H'ocel71e, н'осаш; кр'оа, 1<.p'OUUl, кр'ое; с'еа, c'eU1U, с'ее,
с'ееме, итн. Исклучок претставуваат само глаголите што им завршува општиот
дел на вокалите -и- и -у-, сп. u'uja, й'uеш, й'ие; 'обуа, об'уеш, об'уе.
б) Во

1

л. едн. наставката -м редовно се jaBYBa само Kaj глаголите од а-гру

па: iл'едам., в'и1<.ам. - на сета териториjа. Kaj глаголите од е-

И

срекава факултативно, се срекаваат наспоредни форми со -м
рите се пообични, сп. йл'ака - йл'ачеш, ч'уа
uзл'е.зеш Ст, р'ода(м), н'оса, с'еча

од и-група -м се
И

без него, вто

ч'уеш, д'.llж а - д'nжеш, 'U:Me'ia 

См, жuв'еа, н'оса, 'ода, йл'еша, й'оа, с'еда,

сш'о(j)а, и: б'ерам., 'одам., Й'омина.м, р'еда.м Габ, Г, ДО, Чур, Бел, ПБ, б'ерем, йл'е
171eM, с'ечем и сн'ова, л'ежа, н'ос'а, д'онеса Стар, м'еШе.м, л'ежам., iIi'очам., н'осем
Бут, Тод, б'ера Лип, Кещ Руп (Иванов,

1972

:

к.

115).
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в) Во 1 л. мн. наставката -ме редовно се употребува

Kaj

глаголите од а-гру

па: в'икаме, забор'аваме (: 1 л. едн. в'икам, забор'авам). Kaj глаголите од е- и и-гру
па се срекаваат форми со -м (тие се почести) и со -ме, зависно од тоа како за
вршува 1 Л. едн., сп. jaм - j'адеме, д'ам - д'адеме, в'идам

в'идеме, бер'ем - бе

р'еме, но: н'оса - н'осем(е) Ст, и йл'еша - йлеш'еме, й'uша - й'uшеме, 'ора - ор'е
ме / ор'ем, Kp'uja

кр'иеме / кр'ием, ч'уjа - ч'уеме, в'ида

в'идuмe / в'идuм, св'ира

cв'иpuмe Менд, йл'еша - йлеш'ем, ш'арйа - Ш.iiрй'uм Петрич, бер'ем, влеч 'ем,
м'есем, н'аjдем, и м'есеме, йред'еме, с'еднеме, раб'ошеме Габ, jад'ем, м'ием, в'арим,
м'ерим, с'адим, и жн'uеме, р'аниме Кр, Ив, Бел, Др, Хрс. Во jужните села по

чести се формите со наставката -ме : бер'еме Бут, Бет, б'ереме, i'ониме, H'ocuмe,
ке 'одиме, в'идиме, nO Kp aj i'ошвим, кр'ием Лип, Дер (Иванов, 1972 : К. 116).

г) Kaj глаголите 'пече, плаче, стриже' и сл. во 1 Л. едн. и во 3 Л. мн. во нскои
пунктови се уште мажат да се сретнат форми со неизменети /к, i/, сп. й'ека 
й'екаш : й'ечеш, йл'ака

йл'акаш : йл'аче, сшр'uzа - сшр'u'iаш : сшрuже, дури и

фл'е'iа - фл'е'iаш, uзл'е'iа - uзл'е'iаш ( : фл'езеш, uзл'езеш), nO Kp aj й'еча - й'ечаш,
йл'ача - йл'ачаш, сшр'uжа - сшр'uжаш, р'еча - р'ечаш Ст, См.

д) Формите на глаголите 'сум' и 'HejKYM' гласат: сам СМ, C M Менд, сам Ст,
Габр, Лип, Тод, си, е, сме, сше, са / c ; H'ejKY, не:jкеш, H'ejKe, H'ejKeM(e), н'еjкеше,
н'еjкаш Ст, н'еку, н'екеш, н'екаш См.

2.4.2.2. Мuнашо ойределено несвршено време:
iл'едах

кр'иех

св'ирех

йлеш'ех

б'ех

2л'едаше

кр'uеше

св'uреше

йлеш'еше

б'еше

2л'едаше

кр'uеше

св'uреше

йлеш'еше

б'еше

2л'еда"ме

Kp'ue"Me

cв'иp Me

йлеii1' ме

б'

2л'едахше

кр'ueхше

св'uрехше

йлеш'ехше

б'ехше

2л'едаа

Kp'ueja

св'иреа

йлеш'еа

б'еа

ме

(Менд)

Во 1 Л. мн. во повеке пунктави гласат /х/ се изговара многу слабо или на
полно се загубил оставаjки при тоа како компензациjа должина на тсматскиот
н'осе:ме, с'ечех
j'аде:ме Ст, н'осех
2л'еда:ме, j'ад ме
вокал, сп. 'iл'еда"ме
се
микросистеми
локални
некои
с'ече:ме См. Удолжениот вокал понатаму во

2л'е
разбил на два кратки вокала со што наставката се проширила, сп. 2л'едах
па
CтojaHoBa
Според
Петрич.
йлеii1'ееме
йлеш'ех
дааме, шарй'ех - шарй'ееме,
2л'е
вид:
следниов
има
го
Петрич
гр.
на
говорат
во
радигмата на импсрфектот

дах, 2л'едаше, 2л'едаше, 2л'едааме, iл'еда"ше, 2л'едаа; йлеш'ех, йлеш'еше, йле
ш'еше, йлеш'ееме, 17леш' ше, ЙлеШ'еа. Од овие примери произлегува дека во 1 Л.
мн. -х наполно исчезнало, а во 2 Л. мн. тоа ·се наога во фаза пред исчезнуваlЬС.

Сп. и примери од jужните (подбеласичките) села: сед'ех Стар, сед'ех и седНах
Тод, сед"ах, вов"ах Руп (Иванов, 1972 : К. 123).
Акцентот во имперфектот се управува според презентеката форма, сп. пре

зент: йл'еша - йлеш'еш, имперфект: йлеш'ех - ЙЛеШ'еше.
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2.4.2.3. Минашо ойределено свршено време:
ор'ах

крих

чух

J.tол'их

вид'ох

йл'еiuох

ор'а

кри

чу

мол'u

вид'е

йл'еше

ор'а

кри

чу

J.tол'u

вид'е

йл'еше

ор'а'ме

кри'Хме

ч'уХме

мол'uХме

вид'оХме

йл'ешоХме

op'«iue

кри'Хше

.
ч'Тше

мол'иХше

вид'оХше

йл'ешоХГйе

ор'аа

Kp'uja

ч'уа

мол'ujа

вид'оа

йл'еii10а
(Менд)

Сп. и: бро/ах, бро]'а, бро/«.ме, брOj'а'ше, бро/аа Шт, йлеш'ох, йлеш'е, иле
ш'ооме, йлеii1'оойiе, йлеш'оа; шiiрй'ох, Шiiрй'е, шiiрй'е, шiiрй'оом,е, шiiрй'ооше /
ШiiрЙ'о..хше, шарй'оа Петрич.
Од глаголот 'сум' има два вида аористни облици, сп. бех, бе, бе, б'.е'ме,
б'еХше, б'еа, и: бuд'ох, бuд'е, бид'е, бид'оХме, бuд'оХi'Iiе, бuд'оа Менд, одн. бид'ех,
бид'е, бид'е, бид'е:ме, бид'еfii1е, бид'еа См.
Пасе бна аористна форма има и глагалат 'HejKe' (стсл. хътiiти во негира
ниот облик), сп. нефш'ох, нефш'е, нефLu'е, нефйi'dме, нефш'оХше, нефi"ii'оа Ст, и:
нефii1'ех, нефш'е, нефii1'е:ме, нефй1'е:J:ii1е, нефш'еа См.
Во бутковските (подбеласичките) села поради замената на /х/ во /ф/ во 1 л.
едн. како наставка за 1

Л.

едн. се jaBYBa -ф, сп. й'екоф и й'екаф ХБ, й'екаф Кеш,

Руп, но и й'екох, йл'ей10Х Бут, Стар, й'екох и й'еках PajK, Вран (Иванов, 1972 : к.122).
И во аористот, како што покажуваат приведениве примери, во 1 и 2

Л.

мн.

/Х/ во наставките -хме, -хше во некои пунктави се загубило со последици како
во имперфектот, а понегде се реализира како издишен фон.
Што се однесува до местото на акцентот треба да истакнеме дека во запад
ниот дел на говорат има силна тенденциjа Toj да се задржи на тематскиот вокал
Kaj сите глаголи, како што е во струмичкиот и другите говори од штипско-стру
мичкото говорно подрачjе, сп. jад'ох, jад'е, jад'охме; рек'ох - реч'е, ЙЛeLU'ох 
йлеш'е Ст, сеч'ех

сеч'е См.

2.4.2.4. Минашо неойределено време.

Во врска со обраЗУВaIьето на минато

то неопределено време треба да нагласиме дека во петричкиот говор во 3 л. по
мошниот глагол се уште се срекава, иако формите без помошен глагол ста
нуваат денеска сосема обични независно од функциjата на обликот, сп.:
jac сам (сам) uм'ал

ниШа сме им'али

йlи си им'ал

Bll(j)a сше им'а.лu

он е u.м.'ал

они са им'али

Еве уште неколку примери во контекст: Ако е найраuла, нека е (Петрич);
йуйун'еL О с'ичкшuе ги е йокан'ил, и сичкише са uздОluл'и, сад'е кукумj'аФкаша
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не дOluл!а; шоi'аj ц'аро м'алко е мисл'ил (Крн); но и

:

Едn'о вр'еме uм'ало ед'иn

браш и едн'а с'есра. Ошuшл'и до едн'а i'opa iол'ема. Ошл'и до враш'аша, OI 71во 
р'ила се и он каж'ал... Жен'аша оим'а уф момино си 'iраш йри бр'ашо (Петрич).
Риско си дош'ел Ф 'оШЙуска. Сед'ел шри 20д'иnи чир'ак оф П'ешuч (Менд).
2.4.2.5. Пред.нинаШо време:
jac б'ех

куй'ил

ниШа

б'е:.ме

ши б'еше куй'ил

виШа

б'е:'Хше куй'или

он б'еше куй'ил

они

б'еа

куй'IМlt

Kyu'tMU
(Ст,См)

2.4.2.6. Минm710 резулшашuвно вре.ме.

-

За резултативни деjСТJ3а извршени

во минатото се употребуваат сложените форми со .глаголот има / нема во еоод
ветна форма + iлаiолскайla и-формд Сп.:
а)

б)

В)

jac 'имам к'уйено

ниШа

'има.ме к'уйено

ши 'имаш к'уйено

виШа

'U.маШе к'уйено

он (она, оно) 'и.ма к'уйеио

оии

'имааш к'уйено

jac 'lшах

нита 'има:ме

к'уйено

к'уйеnо

ши 'имаше к'уйено

виШа

'имахше к'уйено

он 'U.Шlше к'уйено

они

'имаа

jac сам и..м.'ал

к'уйено

ниШ

сме им'али к'уйено

ши си им'ал

к'уйено

вuШ

сше им'аЛll к'уйено

он (е) u.,u'ал

к'уйено

они

(са) uм'алlt к'уйено

к'уйено

(Ст,

2.4.2.7. Идно време:
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jac ке раб'оша(м)

ml(j)

ке раб'm71uJu (е)

l71и ке раб'OIциш

виШа

ке

раб'Olцише

он !се раб'ойlu

они

ке

раб'ошаш

См).

2.4.2.8. Минашо идно време:
jac ке ра6'ОЁиех

ниШа

ке ра6'оше:ме

ши ке раб'ошеше

виШ

ке раб'ошехше

они

ке раб'ошеа

он ке

раб'ошеше

2.4.3. Прекажан.осШ
2.4.3.1. Се2аuто и минашо ойределено Йрекажан.о време се изразуваат со
формите од глаголот 'сум' во сеl'ашно време и глаголската л-форма:
jac сам jад'ел (дад'ел)

ниШа сме

jад'ели (дад'ели)

iiiu си

jад'ел (дад'ел)

виШа

jад'ели (дад'ели)

он

jад'ел (дад'ел)

они

сше

jад'ели (дад'ели)

2.4.3.2. Минашо неойределено и Uредмuн.aШо йрекажано време

-

се образу

ваат со формата на минатото неопределено време од глаголот 'сум' и глагол
ската л-форма:
jac сам бил од'ил

ниШа сме

бил'и

од'или

iIi.u си бил од'ил

виШа

бил'и

од'или

бил'и

од'или

он

бил од'ил

сше

они

2.4.3.3. Идно и минашо-идно йрекажано време

-

се изразуваат со партику

лата ке и формата за минато неопределено време (сам + л-партицип) од еоод
веТНИ01' глагол:
jac ке сам

вик'м

ниШа ке

ши ке си

вик'ал

он ке

вик'ал

сме

вик'али

виШа

ке сше

вик'али

они

ке

вик'али
(Ст)

2.4.4. Начин
2.4.4.1. Зайоведен uачин. - Во 2 л. мн, има наставка -jше Kaj глаголите од
а-група, и -еjше Kaj глаголите од -е и и-група, сп.: 'U2paj - игр'аjш.е, e'UKaj - ви

K'ajme, j'ади - jад'еjiuе, б'ери - бер'еjше, 'учи - уч'еjше, ,,'а.1Ки - каж'еjiце, 'изеди 
l1.1ед'еjШе, д'онеси - дон.ес'еjйie, и редовно така освен во краjните jугоисточии
села каде што наставката се jaBYBa ВО фоиетскиот облик -еше Kaj глаголите од
е- и и-група: 'осiiiaвf:Ше, д'он.еСf:Ше Мар. Kaj глаголите од е/u-група што завр
шуваат на вокал во основата во 2 л, мн. се срекаваат двоjни форми

со нас
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тавките -jше и -еjше : сшоj - сш'оjй1е и сшо'еjше, броj - бр'оjше и бро'еjше, u'uj

_

й'иjше и йи'еjЙlе, ч'уj - ч'уjше и чу'еjше Сп, См. Во бутковеките села покраj фор
мите на -еjше : д'он.еси
-иШе : йл'аши

д'он.ес,еjШе, констатирани се и форми со наставката

йл'ашише, 'иди - 'uдише, 'ociuaBll

'осшав,иШе (Иванов,

1977 : 181).

Негираните форми освен со партикулата н.е : н.е 'оди, не B'uKaj, се изразуваат
и со HeM'oj, н.и.М, uед'еj и -ми (грч. Jl1l) + сегашното време

со

да, или заповедниот

начин, или, пак, со скратената инфинитивна форма од односниот глагол, сп.: не
лt'oj да в'икаш См, Heлt'oj да йр'авuш iiiaK'a, Heлt'oj да се йойл'ескаш Габ, Heлt'oj да
фр'iiл' аш с к'а.мен.е, Heлt'oj ш'ука да ви д'ава.ме jад'енешо, н.е-м'оjШе да н.е сш'е за
кусн.ув'али Ив, Кр,

д. Ja, lieM'oj да йр'аuш Сее, lieM'oj да '2лад'уваше, lieM'oj да -ми

каж'уваlll Бел, Heлt'oj да р'укаш Бут, Стар;

Heлt'oj с'еди, Heлt'oj сед'еjше

Ст,

Heлt'oj '20 вр'iiшшаj, lieM'oj '20 кач'уваj, lieM'oj 20 б'араj До, Чур, HeM'oj б"а2аj, н.е
лt'oj B'UKaj, lieM'oj ц'uкаj Бел, HeM'oj ш'uзе ф'ашаj оши ш'аа cal'oKa е [ 'apcKa Менд,
lieM'oj B'uKaj, lieM'oj p'YKaj Руп, Сенг (Иванов,

1977 : 131),

lieM'oj н.'оси, Heлt'oj

йл'ачu, lieM'oj ш'урu, lieM'oj н.'uжи Кр, Ив, J, Ja, HeM'oj л'ажu Чур, Heлt'oj ja зак'ача,
Heлt'oj Ш'а.м K'iil a ПБ, Чур, He.м'oj '20 ш'ейа, lieM'oj 20 б'ара Габ;
н.'оси Шт;

-

н.ед'еj йл'ачи Крн, Др, Мар;

-

н.'и-м в'ик'и, н.'и.м

-м'и н.е н.'оси, -м'и н.е 2'0 бuj, -м'и л"улu,

-м'и се йойл'ескваj Габ, -м'и се б'араj, -м'и се Шойи Бел, -м'и не л'ови Габ (БДА III, к.

215, 216

и во комеитарот). Частичката -ми, Koja е карактеристична за серско

драмеките говори, забележана е во Бел, Др, Сее покраj Heлt'oj.

2.4.4.2. Можн.иоШ н.ачин.

-

е активна категориjа, сп.

сл'учеше шов'а (Менд), j'ас би рабоiIi'ил

2.4.5. Гла20лскаil1а л-фор.ма

-

А j'ac би дош'ел ако н.е се

(Ст).

Kaj глаголите од о-раздел во м.р. завршува на

-iiл или -ал, во неколку пунктови и на -ол, сп. й'екiiл, р'екiiл См, Габр, фл'е2iiл
фл'е'2ли Ст, Габ, До, фл"а2iiл Бел, Хрс, фл'е'20Л Кр, Др, Сее, дон'есiiл Бел, по
Kpaj дон.'ел, фл"ал Крн, Мар; од глаголот 'доjде'

дош'ел, дошл'а, дошл'и Ст,

См, Крн, р'екiiл, с'екiiл, уш'екiiл и р'екол, уш'екол Ja, Сее, й'асiiл, llзл'е2iiл, фл'е
ziiл и uзл'е'20Л, фл'еzол Чур, р'екiiл Петрич, во бутковеките села: фл"аziiл ХБ,
Сенг, дон.'есал, одн'есал Кеш, дон.'есал и дон.'ел Бут,
Тод, -мож'ал Бут (Иванов,

1972

к.

:

127, 128).

I,IM,

'О2ал Стар, -м'ожал

Kaj глаголите што им завршува

општиот дел на вокал: зн.щ'ал, шкаj'алu, сеj'ал, броj'ал, чуj'ал и ч'ул Шт.
Несвршената -е-л-форма исто така има нормално обраЗУВalье: -муж'ел, йи
ч'ел, рич'ел, йлеш'ел Шт, дад'ел, jад'ел, реч'ел (: свршените дал, jал, р'екал) Ст,
доjд'ел

доjд'елu, ре't'ел ( : свршените р'екал, дош'ел) Бабр. Од глаголите 'сум' и

'HejKe' л-формите гласат: бил, бил'а, бил'о, бил'и,' н.ефiIi'ел, -ла, -ло, -ли (БДА ПI,
к. 208-210). За дел од бутковеките (подбеласичките) села Иванов тврди дека не
ма несвршена л-форма (сп. Иванов, 1977 : к. 126).
2.4.6. ГлаzолскаiIia йридавка

се образува со наставките -н., -на, -но, -н.и, одн.

-ен., -ен.а, -ен.о, -ен.и Kaj глаголите од 0- и оди-раздел, како и Kaj глаголите што
им завршува општиот дел на

-Н-,

сп. к'ойан, в'иден., ж'енен., р'анен. Шт, бр'анен.,

:нс'енен., к'ан.ен., л'еZн.ен., й'аднен, сШ'анен. См, Менд, ж'ен.ин., с'еин. «

ж'ен.ен., с'еен.)

Крн, Мар. Во подбеласичките села Иванов забележал и форми на -ш : ж'енеш
покраj ж'енен. (к. 147). Формата уб'иш забележана во
214) можеби е внесена отстрана.

50

Беласица (БДА Ш, к.

212-

2.4.7. Во образуваlЬето на iлаiолскиош йрилоi петричкиот говор не пока
жува диjалектна посебност. На целото подрачjе се употребуваат форми на -jкu
или -еки, сп. aUK'ajKu, Hoc'ejKU, шка'еjки См, сад'еjки, сеч'еjки Габр, вик'аеки, но
с'ееки, од'ееки Ст.

2.4.8. Глаiолскаша именка завршува на -не: радене, н'осене, й'иене, 'оране, на
врашШ'ане Менд.
2.5. Броеви.
За одредена броjност се: ед'ин, ед'ен
едн'а, -'о, два - две,
iiipu, чеш'ири, йеш, [иес, с'едем, 'осем, д'евеiii, д'есеш, идин'аесе, дван'аесе, ... дв'а
есе, шр'иесе, й'еесе, ш'еесе, седемдес'е, осемдес'е Ст, с'едем, 'осем, но сед'умдесе,
ос'умдесе Шт, седумсш'ошини См, с'едам, 'осам Габр, сйl0, дв'есше, йlр'исша, се
де.мсЙl'оШuни, осе..A.tCШ'оШuни, Шl"адо, членувани: 'еднио, еднаша, двайlа - две
ше, iupuiIie; за приближна броjност: дв'а-шр'и, шр'и-чеш'ири, й'еш-uiес и др.;
редни: йоф - йова, -о, фшор, й1реЙl/ й1рек, -а, -о, чешв'вшu, й'ешши, ш'есши, де

с'ешши Ст, член.: й'овио, фш'орио, й'ешiiiио, шр'екаша, шр'екошо и цр.

3. НЕМЕНЛИВИ ЛЕКСЕМИ
3.1. Прилози. - Прилошките зборови секогаш даваат диjалектни посебности
било на лексички било на фонетски план. Ги изделуваме наjкарактеристичните
во TOj поглец. За место: кад'е, в'онка, фн'ешре, одд'ол, iUa.м, iii'a.мo, нав'онка Ст,
д'ека беше, фн'ешре - фн'ешри См, над'ол, нанд'ол, одд'ол, ун'ешре, н'екаде, н'и
каде Габр, нан'а.м, ошш'ука, одд'ека, д'ека, ш'ука, бл'uзу, дал'еко, д'оле, одзд'оле,

н'екаде, н'uкаде, одs'аде, уср'еiП, вам, шам; за време: ког'а, к'аiUo, сег'а - саг'а,
iiioi'aj, шоi'аш, он'аjден, везд'ен, ч'ера, сн'оzиши, ношш'еска, д'ене, дн'еска, н'ош
ше, й'озно, йр'ейе, а'име, нал'еше, федн'аiа Ст, н'икуiаш, д'оцно Шт, наjн'айкун,
сеск'оро, д'ене доjде, 'ушре, к'асно, од'амна, фнед'ел'а См, сн'ошшu, нокеска,
д'ои,но - д'осно, йролеiliiU'а, eceHili'a доjде, ношш'а, н'икоiаш, йамшив'ек, ilieun
ва Габр, йонайр'еш Петрич, сан'ок 11IT, н'екуazи Менд, с'аа « с'ега) Менд, к'ашо
(как ке ме земеш каiПо раки немам) Петрич, слеш (И шшо ке найр'ааш на
Пешко вечерш'а слеш каш'о се в'онаш оГй йаз'ар) Менд; за начин: как - к'ако,
iаз'ички См, й'огас - газ'ички, нас'он, на/аве, йо'очи Габр, зашш'о Менд, на
с'ила, кр'ишум, на'ойако, шой'вва, оч'llЧКIl 'ничкум', м'акома Шт; за количество
и степен: едн'ач, дваш, iiiриш, н'огу, 'ошше, в'ече, й'овече, дур'и Ст, к'олко, ш'ол
ко, дв'айаЁие, шр'ийаше См, наедн'ач Габр, едн'аш, двazи, шриш Шт; сп. уште и:
едв'аj, с'iiшшо, шак'оjiере Ст, См, сад'е Крн, с'амо, ле (А бе, б'ашко не доjд'е ле
наЙuu.t'ин.
H'eKojll жена бис р'ака Петрич),

3.2. Сврзницu.

-

Како потипични ги изделуваме:

- дека со релативна функциjа, сп. Jfебо д'ека ми д'аде фч'ера 20 изj'адах
дн'еска (Менд);
- шшо се претпочита како релативен сврзник: Вас'ул'о шшо ми д'аде 'арен
б'еше (Менд);
- да со декларативна функциjа: Ке к'аже бр'ашо : "Сесро, срам'ОЙlа е да ши
к'ажа, вер'уам да не ми йоШ'айкаш д'умай1а" (Петрич);
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- че : Каш'о ч'ули д'ека н'ещii10 лом'оши йО й'ако, ЙО.мисл'uли че и 2'онаШ, ...

(Менд).

-

Он

им ошвRн'ал че й'ари к'ара;

- ой1и во причински реченици: Доjд'о:ме 'аши не вик'ахше (Менд);
- кашо со темпорално значеlЬе: Каш'о ч'УЛll д'ека н'еzuшо лом'ойlи йо й'а-Ко
йомисл'или че

II

2'онаш, осш'или йар'ише и Щ;сн'али да б'еiаш (Менд);

- КУ2'а : Ку2'а Турu,ише з'емн'аша .зu.м'аа, цар Сjулм'ан сшан'а цар и сшо
Ш'ини 20д'ини цар бид'е (Крн);
- ка : Аш'iiр да ши не осш'ане, ц'аро, ка каjд'uса да pac'uileut за едн'а жен'а
Ш'олку жив'ошни? (Крн);
- за да : За да M'OlU да 2и разд'ели, ошищл'а на дук'ано, йущн'ала б'очвий1е
да шеч'аш (Петрич);
- ем - ем : Свек'арваша ем йл'аче, ем зад'ева деш'еii10, ,"п'ури и два йищн'uка
л'ай;
- ала: Помин'а, ала сас р'ака б'ете и сас диш'енu,е;
- ша : Им'ах си едн'о ес'айче, ша Cll 20 ес'ай чин'u. . - HeM'oj ш'изе ф'ашаj,
'аши ш'аа сш'ока е ц'арска и 'има йеч'аше, ilia да не рас'ийещ H'eKoj Йеч'аШ. - .Гас
ке 'ида на укум'ашо и ке му к'ажа 'аши сам и до ш'ука докар'ал, i"iia он щ/по 'иска
н'ека ши йр'аи (Менд).

3.3. Предлози.

-

Од предлозите како диjалектни ги истакнуваме: ВJ2C - врес,

бис - бес, вис, вос, кам, оф - уф - ф, йрес, кай10, слеш, и со некои значеlЬа: на,
освен, йрu, со - сос - сас, cilopezlt; сп. вис 'низ'

(етел. БЪ3Ъ ) : замин'а воз В'ардар на2'оре

(llIT);

:

вис сеЛ'Olltо мин'а (См), воз

на : Дов'ада си бр'ашо на дом'а,

с'есра мо 'ощше сЙ'ие. Сш'ани, с'есро, K-'иu.м на б'аjро. СШllн'ала ошш'ам, шра2
н'ала на йо й'ако; со : [Пи каж'увам да ja дад'ещ со 'арно (Крн); . .. и шаа сшан'ува,
шра2н'ува сас н'е20, ш'аа крен'ува сас н'е20 (Петрич); деш'ешо бuл'о сас зл'ашно
косм'енце; бис «

без) : ош'ива и щшо да в'иде - едн'а м'ома Н'020 'убава, ама бис

р'ака (Петрич); кам - кум: u.м'ал си .u'ило кам жен'аШа, ...; ... да 'адаш кум H'eja

(Крн); у: жен'аii1а ощл'а уф м'омино си 2р'аш йри бр'ашо и у кр'ачмarltа; у ра
к'аша (Крн); йрисШ'и2а и маж'о it у бр'ашоваша к'ащша (Петрич); йрес : каШ'о
мин'авал П'ешко йрес едн'о llt'eCHO м'есшо, ш'амо u.м'ало н'02У д'Rми и к'ожаша
й'овече дgнк'ала (Менд); йрес вечерш'а каш'о йодущ'или свин"еШо... расий'алu
с'ичко; йри: Щl.'uаШа му се йомол'ил да не 'оди йри укум'ашо (Менд); зарarlt : ... а
с'аа да и б'иjаш зар'azlt н'е20; Ф / оф / уф : фаll'али 20 и 20 ФRл'или оф вод'аша и
се вRн'али оф сел'ошо (Менд); сед'ел шри 20д'ини чир'ак оф П'ешри, Ф сеЛ'О1ltо

(Менд); ш'аа сид'ела уф едн'а й'ещшера и ш'ам шр'ева й'асла (Петрич); каш'о
ш'ура йар'ише оф ap'ejKUZlte и й'иша П'ешко дал'и да ш'ура 'OluШе, ...
4. ОД СИНТАКСАТА

Од синтаксичките поjави поради оскудноста на материjалот ке одбележиме
само неколку случаи во врека со редот на клитиките, со употребата на двоjниот
обjект и со присвоjноста.
4.1. Општо е правилото во петричкиот говор клитиките да не можат да сто

jaT пред глагол во инициjална позициjа во синтагматски израз, сп. Зак'ол'ова си
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м'ашкошо д'еШе... ; Дов'ада си бр'айla на Jo.w'a; Им'ал си м'ило кам жен!аШа...;
Дадох u к'пжа да найр'ае ш'айчичка на деш'енцеШо и замин'а.

Партикулата не по одно С на кратките заменки и формите на помошниот
глагол може да се jави и во ПОСТlIозициjа, на пр.: Досег'а не u сам йо'iреш'uл и
сег'а нема да u йо'lр'ешам Петрич.

Кратките заменеки форми во сложените глаголски вреМИlьа можат да се ja
ват и пред и зад помошниот глагол, сп .lac го сам дал (Иванов, 1977
.

:

133); Фаш

ш'алu ме са Шак'(/.; rIl'уРЦКU му са вик'али; шак'а ми са йриказв'али сш'арише 'ора;
и на м'ен ми са шур'uли; но и: Ч'ули сйlе 20 бар'е; Шак'а сам го зай'омнил jac Кр,

Ив,Др, Сее.
4.2. Во врека со употребата на двоjниот обjект треба да иетакнеме дека TOj
не се употребува со онаква доследност како што е елучаjот во западното на
речjе. Не ретко кратките заменеки форми во такни ситуации не се употре
буваат. Сп.: Он с'удеше на л"удешо, а йуйун'еl{О

lШ

жив'оШниШе. - Ц'аро на /уда

ша ioe'opu. - Доч'ула ja на /удаша керк'а u и на с{аро ioa'opu. - Ел'е е ц'арска р'ака

д'Ма на йуйун'ецо но чаушо аВер йраШи да собере д'ивjачо и Й'илциШе. - Haj
оа'аде кукумj'афкazIlа йокан'uл Крн. - 'Иди, c'U1iY, ка.ж'u на j'удаШа да дад'е керк'а
iJ. за сн'аа на м'ене: ак'о не ши ja д'ааа, оц'ейи u 2лав'аша! И (пак'а ц'аро зем'ал

керка u ем за жсн'а на C'U1i му, ем за сн'аа на н'ему Крн.

Пешко вид'ел не вид'ел,

С02лас'uл се и закл'ал в'оло. Сфgш'uл жиш'ошо ПеlIlко и на др'уiаша 'loJ'uHa
шовар'''л кожаil1а на в'оло и закар'ал на йаз'ар да а йрод'ава Менд. - 1'ов'а било
бл'uзо до ед'ен КDсшой'ак, а на H'e'lo и'м'ало KYM'uiliu, си д'елели uap'uiue Менд.

И

ПеlIlко ка си вgв'ел йо й'ако, наш'ел i7др'иШе, зfJира и оф вр'еjкиШе и се вр'ашша Ф
к'ашши Менд.

-

Пешко се сеш'uл какв'а е раб'оШаша и каз'ал на жен'а си да му

д'аде ep'ejKU. - Расшовар'uл Пешко

сам

и осйl'uл вр'еjкише на д'олнио еШ'аш.

- Пойо каж'ал на сел"анешо че П'ешко е докар'ал ед'ен шов'ар Й'ари. - На
врашш'ане реш'uли Пешко да Ш'еUаШ.

Ако ia 'искаш, J'aj шв'оешо к'ейе на

м'ене Менд.

4.3. Приевоjноста често се изразува преку кратките дативни форми на лич
ните заменки, значително почесто отколку во нашите западни диjалекти. Сп.:
К'ашо ч'ули шов'а и Ш'иа... си искл'али вол'овеlIlо да си к'уйаш с кож'иzIle
ри Менд. - Наjйиш,uн 'оди жен'аша му да оШв'ори.

им

й'а

Каш'о си иш'ел д'ома П'еrIl

ко, накар'ал жен'а си да 'иде да ш'ера ош й'ойо к'уШело . Менд.
..

5. Месшошо на йешричкиош ioBOp во рамкише на ucШочношо наречjе. - Пет
ричкиот говор се jaBYBa како граничен меГу три големи диjалектни групи - на
север и североисток TOj граничи со малешевско-пиринските, на запад со стру
мичко-радовишките и на jyr и jугоисток со серските говори, и на еден мал прос
тор со кукушкото говорно подрачjе.
Наjголем броj диjалектно-диференциjални црти петричкиот говор го свр
зуваат со пиринско-струмското говорно подрачjе и со малешевскиот диjалект.
Mety поважните заеднички особености на таа група говори спаtаат: ПОДВИЖllи
от акцент, рефлексациjата на *'(:> > /01 и на * > lel, рефлексациjата на *Q > lal, за
мената на *е> lаl во секвенцата *се (цал), поjавата на секундарен
цв, св «

Ъ2

во групите

*CVb, *SVb), палатализациjата на -ш > {кl во старата финална група *-tь
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(зек) и на веларите IK, ll > [к', 2'] пред предните вокали (K'ийlKa, 02'uн), за
губата на Ix/ во инициjална и интервокална позициjа, рефлексациjата на *tj, *kt'

-

*dj во /иuи, жд/, обеЗВУЧУВaIьето на /в/ во /ф/ пред сонантите /н, л, рl во иници
jална позициjа (фн'ейlре, фнук, фн'есе, фл'езе, фрейl); во именската флексиjа:
множинските наставки за м.р. (л'ебо), заменските облици он, она, оно во 3 Л.,
демонстративните йloвe, оне за м.р. и заменските партикули -зе, -ка, - зека (jазе,
jазека, менека); во глаголската флексиjа: несвршените глаголи од типот одр'и
ча, дойl'uча, йрейл'uйlа, оз(д)paB'eBja, отсуството на наставката -м во 1 л. едн. на
сегашното време (н'оса, б'ера), генераЛИЗИРalьето на наставката -н (-ен) во гла
голската придавка и Kaj глаголите што им завршува општиот дел на -н (иаднан,
бранен), аористните облици од старите основи на глаголите *byti и *хъtеti
(бuд'ох - бuд'е, нефйl'ех - нефzu'е), чуваlЬето на помошниот глагол во 3 Л. на
перфектот (е бил, са биле) во одреден броj примери; наjпосле и броjни лексички
особености.
Како диференциjални особености во рамките на споменатава група говори
се jaBYBaaT: реализациjата на неакцентираните ниски вокали /е, о, а/, рефлек
сациjата на вокалното *[ и на сек.

Ъ2

пред сонантите /м, р, л/ во финална по

зициjа, реализациjата на етимолошката група /мн/, на согласката /к/ зад меките
сонанти, на групите /ср, зр/ и на /аир, здрl, потоа на секвенците /с, ш + Ц, ч/ на
морфемска граница, дистрибуциjата на фонемата IH'/, резултатите од групите

/*tbj, *dbj, *nbjl, и во флексиjата: множинските форми од именките 'рака' и
'нога', повеке заменски облици, некои разлики во глаголските основи, во нас
тавките за 1 Л. мн. на сегашното време Kaj глаголите од и- и е-група, во 2 Л. мн.
на заповедниот начин и во глаголскиот прилог.
Во малешевскиот и благоевградскиот не акцентираните /е, о, аl не подлежат
на редукциjа; примерите iул'ем, куг'а, Kyi'o, луй'айlа, c'eKyj, H'eKyj, и уште не
колку лексеми во фонетската разновидност со /у/ се внесени од jужните говори;
Ъ2 пред /р/ и пред IMI се рефлектирал во /е/: б'исйlер, д'обер, 'одер, - с'едем,
'осем (во сам, не сам се работи за аналогиjа), а пред /л/ TOj дал 10/: вл'екол, й'е
кол, р'екол; согласката /к/ зад меките сонанти се палатализира, сп. мajKa > M'aj
ка> м'ака, л"ул'ка> л"ул'ка; групата /мн/ се дисимилира во /вн/: iлавн'а, iYBH'o,
З2л'авница, зевн'ик « земнuк), аи'овна, савн'ува се, йl'eвHo; групите Icp/ и Iзр/ во
поголем дел од овие говори се пополнуваат со преградните /zu, д/: СЙlр'еда,
cйlp'eйl, сйlред'ина, здр 'ел; спирантите /с, шl пред /ц, ч/ се дисимилирале во /х/:
lрохч'е, lлухч'е, нохч'е, iл'ухцu; место групите /йlj, дjl « *tbj, *dbj) во повекето
примери има IК, l/: цф'еке, i'OCKe, л"уlе; именките рака и НОlа ги пазат старите
ду ални форми: р'аце, н'озе; Kaj именките од М.р. што заврrnyваат на историски
мека согласка членската морфема гласи -е: к'оне, Kp'aj - кр'ае 1 Kp'aje, iовед'ар 
iовед'аре, бер'ач - бер'аче (: л'ебо, бреi'о), и Kaj придавките: 'арниjе, добр'иjе; гла
голите од е- и и-група во 1 л. мн. завршуваат на -м, поретко на -ме: мел'ем, йле
йl'eM, 'одим, а во 2 л. мн. на заповедниот начин на -eйle : бер'ейlе, oд'eйle, мо
л'ейle; глаголскиот прилог во благоевградскиот се образува со наставката -аеки :
бер'аекu, од'аеки, сед'аеки, како во вик'аеКи.

сек

Во петричкиат, како што видовме, редукциjата на не акцентираните вокали
е поприсутна, но и овде повеке како лексикализирана поjава а не како активен
процес; место сек.

Ъ2

пред рил превладуваат примери со /а/ и /й/ со ало фон [{l];

групата 6Н се асимилира во мн (мнук, рамно); петричкиат говор не ja познава
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палатализациjата на к во К: зад меките сонанти (M'ajKa. л"ул'ка); на поширок
ареал старите групи сiйр, здр се упростуваат со ИСПУШТа:Еье на преградната со
гласка (сесра, зраф); на петричкиат терен се разграничуваат множинските нас
тавки -eiua и -ина Kaj именките од среден род; петричкиат не ja познава член
ската морфема -е, сп. маж'о, к'оно, ков'ачо, б'елио; покраj заменските облици

ниШе, виШе во заrшдниот дел на областа се употребуваат и разновидностите
ниШа, виШа, карактеристични за штипско-струмичките говори; во западните
пстрички села глаголите од е- и и-основи се интегрирале во еден конjугациски
тип (сп. б'ериlи, н'осиш: б'ере, н'осе); во 2 л. мн. на заповедниот начин се генера
лизирала на<.,'Тавката -jlIlе Kaj сите глаголи (сп. aU1<'ajUle, Hoc'ejUle, бер'еjй1е).
Петричкиот говор од другите пиринско-струмски говори отстапува во неколку
случаи и по местото на акцентот. На прво место треба да истакнеме дека
петричкиот познава двоен акцент, додека во благоевградскrют и во малешев
скиот примерите ео двоен акцент се значително поограничени. ВО благоевград
екиот, како и во малешевскиот, во множинските форми за м.р. со наставката-е
акцентот редовно пага врз наставката, сп. cap'aj, мн. сара'е ( : чл. сар'ае - сара'е

й10), са.м.'ар - самар'е , ков'ач - ковач'е (чл. ков'аче - 1<овач'ей10); во петричкиот
во вакви случаи акцентот никогаш не се jaBYBa на наставката, сп. маш - маж'о,
мн. м'аже

маж'ей10, сара'е, сам'аре, ков'аче, бла'i'ун'е. Мали отклонуваrьа има и

во заповедната форма. Во благоевградскиот, на пример, Kaj глаголите од а-гру
па акцентот пага на коренеката морфема и во еднината и во множината, сп.

K'ouaj

к'ойаjше, а Kaj глаголитс од е- и и-група во множинската форма ак

центот пага на првиот слог од наставката, сп. йр'еди - йред'еше, д'ежи

леж'е

iue, а во префиксираните: з'айлаши - зайлаш'ей1е, н'адроби - надроб'еШе. Во дел
од петричкиат во множинската форма акцентот се повлекува и Kaj глаголите
од а-група: в'uкаj - вuк'аjй1е, K'ouaj - кой'аjше, како во н'осu - нос'ей1е I Hoc'ejale,
Kaj префиксираните: 'изнеси - uзнес'еjше Менд, Петрич, йосед'еjше, нава.л!еjШе,

заЙа.л'еjй1е Крн

(БДА Ill,

к.

148), но и: йл'ай1u - Гiл'аi71uше, 'иди - 'идише, д'онеси 
(со двоен акцент во бутковските

д'онечjiйе, 'осшавu - ·осЙ1!.lв(:!jШе или 'ociiiaB,,,Ule

села). Во эападните села на пограничjето со струмичкото и радовишкото говор
но подрачjе, како што беше веке истакнато, Kaj сите глаголи се генералиэирал
еден акцентски модел (н'оса - н'ОСllШ
На oBoj начин петричкиот говор ни

н'осе, j'atЭa - j'адши - j'atЭe).
се

претставува како посебна диjалектна

индивидуалност во рамките на малешевско-пиринекото диjалектно подрачjе.

1989
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ИЛУСТРАТИВЕН ТЕКСТ

Пешрич
Брат и сесра
Едн'о вр'еме им'ало ед'ин бр'ат n едн'а с'есра. Бр'ато б'ил п'омал'еЧQК, сеср'а
та П'ОГQл'ема. Он'и ce-CJIyш'али н'ого. К'е-к'аже бр'ато : "С'есро, срам'ота-е да
ти-к'ажа, вер'уам да н'е-ми пот'апкаш д'умата". Т'аа каж'ала : "К'ажn, бр'ато,
шт'о-ти-е". Каж'ува : "Да-се-Qж'ениш т'и понаnp'еш, н'ашта к'ашта к'е-се-раст'у
ре. Д'аj-ми р'ет j'ac да-се-Qж'енам". "Бр'атко, шт'о н'е-сам-те ПQслуш'аnа та-и
TQlI'a да-н'е-те ПQсл'ушам. 'Ожени-се!" И 'он се-ож'енува. Т'иа се-п'а 'имат бр'ато
и сеср'ата. Отим'ал бр'ато м'ашко д'ете. Бил'а сна'ата н'ого SB'ep. За-да-м'ош да
ги-разд'ели, Qтишл'а на-дук'ано, rryшн'ала б'очвите да-теч'ат (маж'о б'ил крач
м'ар). Сеср'а-мо сп'ала, т'ешко сп'ала. Сн'аата 'оде на-дук'ано и каж'ува
иш

:

11

Да-д'о

да-в'идиш сеср'а-ти полуд'ела, ш'о е-напр'ила". '''Ако е-напр'ила, н'ека-е. На

с'есра досег'а н'е-сам прегреш'nл и сег'а н'ема да-прегр'ешам". Т'аа се-вр'ашта
на-дом'а. Им'али д'евит к'он'а ергел'ета, искл'ала-ги и 'оде ha-ДУК'ано. "Да-д'оиш
да-в'nДИШ сеср'а-ти, д'евит к'он'а ергел'ета, с'е ги-искл'а". А T'Oj каж'ува : "'Ако
иск'оле, н'ека иск'оле. ДQсеГ'а н'е-и-сам прегреш'ил и сег'а н'ема да-й-прегр'е
шам". Зак'ол'ова-Сй м'аШКQТО д'ете и каж'уnа : ·'Ела да-в'ниш, и м'ашкQТО д'ете
ти-закл'а

11 •

Дов'ада-си бр'ато на-дом'а, с'есра-мо 'оште сп'ие. Саб'ужда-га бр'ато,

каж'ува : "Ст'ани, с'есро, к-'иим на-б'аjро",

n

т'аа стан'ува, трагн'ува сас-н'его.

·'Ама сам-н'ешто засп'ала, бр'ато". Ошл'и ДQ-едн'а г'ора ГQл'ема. Каж'ал-и бр'а
то: "С'есро, вин'ото пушн'а да-нст'ече, прост'их-ти. Кон "ето к'ато закл'а, прос
т'их-ти. Дет'ето к'ато закл'а не-м'ога да-ти-пр'оста". "Н'е-сам, бр'атко, j'ac, 1I'е
сам". "Н'е, т'и-си!" "Н'е-сам j'ac. 'Ако-сам j'ac TQB'a направ'ила, на-'оиио ба'ир ке
се-зд'ае цр'аква. ВраТ'ата Ke-e-QТВ'opeHa. К'ато к-и'им ДQ-н'еа к'е-се-затв'оре.
'Ако не-с'ам-го-напр'ила TQB'a, к'е-се-отв'оре". 3д'ала-се Ц'уква. Врзт'ата затв'о
рена. Оmл'и До-врат'ата, отвор'ила-се и 'он каж'ал : "Не-м'ош, кл'етва сам-д'ал.
'Ако н'е-те зак'ол'а, треб'ува рак'ите да-ти-отц'еча". 3'има отр'еЖQва-n рак'ите,
ta-Qт-рамен'ата. Т'аа сид'ела уф-едн'а п'ештера и т'ам тр'ева п'асла. К' -'иде ц'ар
скно с'ин на-л'оф. К'учето-мо од'ило с'е уф-Т'аа п'ештера n с'е си-л'ае. Ц'арскио
С'И1l к'-'иде дa-B'nдe, н'ешто л'ае TQB'a к'уче. От'ива и шт'о да-в'иде - едн'а м'ома
н'ого 'убава, 'ама бис-р'аки. MQM'aTa Qт-убав'ина (д'ека СТQj'ала) свст'ела. Цар
скно с'ин и каж'уве ; "3'им1,tМ-те за-ж'ена ". "К'ак к'е-ме-зем'еш т'и за-ж'ена. К'ак
к'е-ме зем'еш к'ато р'аки н'ем\\м, не-м'ога да-раб'ота". 'Он каж'ал : "К'е-те-р'а
щ\м ha-уст'аТ8". Т'аа кран'увз сас-н'его. Ork'aPQba-га на-д'ома и M'ajka-мо K'aTQ
га-вид'ела, 'ако б'ила бис-р'аки, н'ого бил'а 'убава, 01l'а rа-не-д'ала, на-уст'ата га
ран'ИЛ8.
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ЕТРИЧКИОТ ГОВОР
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3. CEPCKO-ДРАМСКО-JIАГАДИНСКА ГРУПА ГОВОРИ

о. Серско-драмската и лагадинската група говори сс простираат на краjниот
jугоисток од македонската jазична териториjа. Ja зафакаат областа од Солун
екнот Залив па до Родопите на псток, каде што се разграничуваат со родопски
те бугареки ди,jалекти.
Мегу покарактеристичните особености со коишто

се

диференцира ат тие од

солунско-воденската (долновардарската) група говори спагаат:
- системот на акцеНТИРaJьето,
- зафатот на редукциjата на неакцентираните самогласки,
рефлексациjата на прасловенските *-v и *е
- рефлексациjата на прасловенските секвенци

*tj, *dj.

- палатализациjата на согласките во одредени фонетски позиции,
- позиционо врзана реализациjа на некои фонеми,
- и уште ред други особености во областа на флексиите и во лексиката.

1. Акцентот во ОБие говори е слободен

може да стои на ceKoja морфема,

како и во долновардарските, но со таа разлика што во лагадинските и серско
драмеките има повеке случаи кога се jaBysa TOj на отворена ултима, сп. зiiй 
Зt:}б'ii, син'а. сулШ'ii, 1ЦlрфШ'ii (на членските морфеми), .И(lж"е, lЛ{lс'е, д{lб"е, л



iu'u, й Шл'u, уwн'и, кунц'и, д(Jри"а, й?р'а, лuц 'а, н?б?с'а, им.t;Ha (на множинеките

наставки), на затворена ултима: ч'ул"ак, рuб'ар' , кус'ач'" дуw'е1t, куж"ух, на пе
нултима и антепенултима: йр'азНUК, 'есин, б'абt;l, лuw'адt:}, кул"ану, кл'адUНU1{, j'a
2удt;l, к'аШ'ЛUЦ{l, 'ез?ру, j'адuнu, й'uл?нци, и др.

Друга особеност во врека со местото на акцентот во овие говори е двоjниот
акцент во збороформите

со

четири и повеке слогови според правилото: ако зад

акцентираниот слог следуваат три неакцентирани, тогаш на претnоследниот се
jaBYBa втор акцент, сп . j'а2удt;l - j'а2удРШt;l, w'iiдuцt;l - w'iiдuц,аlЩl, ц'алин(1 - ц'а
лuнjiUlt;l, к'iiШ'ШUНК(l - к'iiщ'iiiUНk:jiill (1, б'uул ,иЦfl , к'аЙl?Р,UЦ(1, кр'асiii t;lw,иl (1, с'и
йt;lн,и Ц(11 С'UU(1 н,и Ц(llЩl, л"абув? - л"абу>1,',ешу, д"адУфl U - д"адуфц,UШ?, j'адинu 
j'адuн,ешу, ДУРИ и во синтагматски состави, сп. й')lосшел,и-сu, д'Уонеси-2и (сп. гла

ва 1.8. во третиот том од ова издание).
На морфолошки план Kaj парадигматските зборови се изделуваат два ос
новни акцентски модела: а) со морфолошки фиксиран акцент, сп. б'аб(l - б'абu ..:.
8абt;l lЩl - 8аБUiiifA зuл'ен - зuл'еНt;l

зuл'ену - зuл'енu - зuл'еНЩl

I зuл'енU? - зu

л'еН(1Шt;l, 2л'ед{lМ -iл'едt;lШ - 2л'едt;l - iл'ед{lМ? - 'lл'едt;lШ? - iл'едt;lш, и б) со мор

фолошки подвижен акцент, сп. з'iiй - Зflб'ii, ж'еНt;l

ж?н'iiiila, б'еР(1- бuр'еш Има

неколку модели со подвижен акцент. Kaj именеките зборови акцентот може да
алтернира: а) меГу неопределената и определената форма и во еднина и во мно

'

жина, сп. с'ин - c шtYW{! - сuн'а - синуw'ешу, з'iiй - з'iiбu - эt;lб'ii - З(1б'uш?, w"a

йЦр' - w"ашруw? - w(!шр'ii -Wf./Шрyw'еШу, д'еw?р' - д'ew Р? - дf./w(!р"ii - д?Wf,р'е
шу, w'еч?р' - w'еч?р(! - }v?ч?рш'ii - и'{?ч?р'ешу, ж'еН(1 - ж'енu - ж(!н'iiШ(l - ж н'u
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Шlj?, H'YOZr,t

H'YOZU - нуi'аЙlf:l - нуi'UШlj?, Kaj придавките: бл'ак-бл'аzu - БЛ(lz'ujlj?

б) меГу еднинската и множинска

БЛ(li'uШlj!, бл'аZ(l - БЛ{1i'iiiuq, бл'а'iу - блt,li'Уошу,

та неопределена и определена форма: йuШ'ел -йuШ'елq - Йf;Шл'u - йlj?Шл'uUJ.lj!,
yw'eH -yw'eHq - YWH'U-у}vн'UШlj?, KYH'el.(-кун'ецt,l - кунц'и -КУНЦ'UШlj?, iр'ебf;Н
iР'lj?бегll; - iрf(б?u'е -iр?бf(н'ешу, 'UМf( -'UМf;ШУ - u.М{�H'a -uм?н'аШ{1, ч'уду -ч'у
душу - чудlj?с'а -чудf(с'аiil{l, с'елу

с'елушу - с?л'а

Сf(л'аШ(l, д"аШlj?-д"аШf;Шу

диц'а -дuц'ашq, Ж'lj?л"азу - ж'?л?з'а , в) меГу еднинската неопределена форма и

другите форми (едн. опред., множ. опред. и неопред.): д'iiрwу - дt,lРW'ошу - д{lР
w'a

дqрw'ашq, л'uце - лuц'еiuу -лuц'а -лиц'ашf,l, м'ор'! - мур'ешу

мур'ешt,I

мур'ешt,lШ{1, wр"а.Иlj? - WР?Аt'ешу - вр?м?и'а - вр?щн'аШ{l, u'ебlj? - щВ ешу - щбес'а
Нlj?б?с'айlt;l.

Во глаголската флексиjа акцентот алтернира во презентската форма мегу 1
л. едн. и другите форми, сп.: б'ерq - бuр'еzu -бир'е-бир'е.4,I, -бир'еше -бuр'iiш,
д'арж? - дt,lрж'uzu-дqр.ж'и-дqрж'uм -дt,lрж'uш?

ните глаголи: а) 'uзбlj?Р{l - uзбlj?р'еzu

д{lрж'еш , и Kaj префиксира

uзб?р'е -uзбlj?р'ем -избlj?р'еШlj?

'UЗМlj?шq - uзщш'ещ 'УКР{lдq - укрqд'еzu, з'адqрж? - зqд{1рж'ищ и

uзб?р'iiш,

б) 'избир{1

- из

б'иР{1ZU - изб'иР{l - uзВuр{1М? - uзб'иР{lШ? - uзб'UР{1 ш, д'УОНlj?С{l - дун'есиш,
'УОСШ{1W'?-усШ'аwuzu.

2. Во непосредна врека со акцентот стои и редукциjата на неакцентирани
вокали. На квалитативна редукциjа во овие говори, за разлика од солунско-во
денските, подлежат самогласките и во финална позициjа каде што исполнуваат
морфолошка функциjа. Сп.: м'ори -мур"ейlу, й'олu-йул"ешу,ч"енду - ч'uнд'а,
д"еwир' - д'иw'uр'ош, д"еР{1 - д'ир"еш' (Ви)!, i'аб'ир, iр"еб'uн', iр"енд{1
iрuнд'ашq, б'оj

бу/о, д'ол -дул'о, К'ОЗ{1 -куз'аШ{1, KyjH'apuH, удщ'а, уiлuнд'алу,

луз"е (Су), ид'ин, cui'a, йuч"еzu', вр"й.ми, сн'ойuiil{J, 'UМ(lШ'U, йул'еК(l, мл'uwу,
'UМ(lZU'U (Бал), б'олин, н'ебu, в'инци, ур'ах, ч'уw'ек, д'еду, л'ешу, К(lз'а х, бqj'ач',
ж"еН(l (Нег), из'ик, зuл'ен, j'адиНlj?, w'iiж'u, й'оли, j'aiHll l /a2Hlj?, уiн'uzu'Шlj?, iуд'u
'щ, ш'енук, д(lл'еЩJ, ШК(l/аЧ'К(l

(Сек), р'ебру

рибр'а, риzu"ешу, сл'анци, i'абир',

ув'ен, йул"аЩl, мл"аку, й(lН'UЦ(l, ж"аб{l, ж"аб{lШ{l

(ГБ, Пл).

Во лагадинските говори на редукциjа подлежи и фонемата liiI, сп.: бр"iiк 
м'(lc'a, p"iiK(l-р'{l
бр'(lZ'ОШ, }v"iip(l-W"(lр'аШ(l, д"aЦ(l-д' (lц'аШ(l (Бал), м"асу
к'аШ(l, с"аЧ'(l-С'(lч"еzu', сн"ак-CH'{li'OlU (Ви).

Во сите говори од односнава група неакцентираното liil се реализира во
алофонот [(l]. На TOj начин доага до неутрализациjа на изговорот на неакценти
раните la! и liil, сп. м'iiнч' - М(l1-11,t"ош, б'анц

б(lНS'ОШ, д'iizu'-д(lж'д'ош, д(lЖ'д'и,

р'iiш' - Р(lzu'Ш'а, како б'арt,l -б(lр'аШ(l, или л"iiшу -Л'(lШ'а (Ви), з'iiй - З(lб'ош,
p'iiK{l -Р(lк'аШ(l (Бал), p'aK(l-рqк'аф, шр'iiiни -ШР(l2н'ах, Ц{lрв'ен (Нег), мах 
M(lX'O, .маш - м(lЖ'О, ж'iiлш - Ж(lлш'ец (Сек), б'аЧ'W(l - б(lч'w'ар', в'iiл'к 
в(lл'ч"иЦ(l, к'арф'-К(lрфШ'ii, м'аш'-Мf:lЖ''а (Пл,

ГБ).

I Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: AjB (AjBaTOBO), Бал (Бал е
вец), Бут (Бутково), Вис (Висока), Вол (Волак), ГБ (Горно Броди), Дер (Дервишен),
Зар (Зарово), Зил (Зилjахово), Ил (Иливец), Ка (Календра), Кал (Калапот), Кир (Ки
реч КоН, Лех (Лехово), Лип (Липош), Нег (Негован), Пл (Плевна), Руп (Рупел), Сав (Са
век), Сек (Секавец), Сенг (Сенгелово), Стар (Старошево), су (Сухо), Тод (Тодорово).
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Посебност во врека со редукциjата прететавува lIеакцентираното lel во дел
од мрвашкиот драмеки говор; во финална позициjа, поретко и во средните сло
гови, lel се редуцира во алофон близок на аЛОфОlIОТ од lal, сп. j'alH'{l, К'УЧ't;4, iП'е
Л'{l, j'ад(fН'{l, wp'eм't;l, уфЦ'еШ'{l, ш'еб'{l

(ГБ).

Поширок ареал има редукциjата на lel во [{l] пред сонантите IH, лl во завр
ПI0ците -ен, -ел, сп. б'Уол'(lН, ж"адi;u-t, С'UЛ'{lН, ш"аС{lН, K'UC{l./I, йрuj'аШq.л , 'УОр(lЛ,
покраj ур'ел, поретко и во други случаи, на пр., й'аЛ'(JЦ, в'еЧ'(JР (Пл,

ГБ),

б'ол'(lН,

iР'ОЗ{lН, йр'аЗ(1Н, в'еЧ{lР, 'i'аб(1р, но и к'амИR, йр'асшUR, д'евuр (Сек), 'i'УШШ{lР, й'е
Й{lЛ, но 'iл'адuн, 'iH'YCUH (Нег).

Елизиjата на самогласките пред членските морфеми во овие говори е по
ретка во споредба со иетата поjава во солунско-воденските говори. Нешто по
веке примери се забележани во негованскиот говор, Koj со повеке особини ин
клинира кон кукушкиот, сп. б'аб(1 - б'а:бШ{l, бр'ад(1 - бр'а:Ш(J, д'ейlu - д'е:шшу,
б'абина - б'абu:mЛа, дuб'елу
ucй'е:рiГш (Видоески,

диб'е:лшу, н'оса

н'о:смu, б'ери - б'е:рIЛu, ucй'ерu 

1991: 19).

3. Прасловенскиот вокал *1> во коренеките морфеми во поголемиот дел од

ова диjалектно подрачjе е заменет со liiI, кое ее реализира во два алофона - ка
ко [а] во акцентиран слог и [(1] во неакцентирана позициjа, сп. бас, б'аЧ'W(1.
и"аUI'К{l, даш', з'аЛW(1, },шх

(ГБ,

Пл), бiiс, б'аа'i(1, B'aHK(l, д'албu, д'аСЩI, дliш, но

д{lжд'u, д{lЖЛ'UWУ вР"Ш.t(f, uзд'iiХ1l(lЛ (Сек), B'aHK{l, дах, uс'аХЩl (Нег) даш, дах,
,

д'ану, сан, д'аСК{l (Ви). Во врека со рефлексациjата во зборообразувачките фор

манти и во членската морфема за м.р. се изделуваат две говорни зони. Во драм
ското подрачjе рефлекеот liiI ее jaBYBa во сите видови морфеми, сп. м'Уоа(1К,
H'UC(lK, й'еlЛqх, н'еЮ;llU', ю;zк'аф, мах

M{lx'ii, сн"ак - CH(f'i'a (Пл, Зил), доде ка во

серскиот и лагадинските говори во оваа позициjа има рефлекс 101, сп.: в'осук,
й'ешук, р'учук, л'акуzu', даш - дflЖд'о, д(fН'О, б"аЛU(J, аuл'енj(J (Сек), субр'ал, 2{lP
н'ок, й"еншук, дуб'uшук, сqя'о (Су), м'озук, ш"енук, н'исук, сфuнш'ецуш, д"ен' 
дuн"ош (Ви).

Во говорат на с. AjBaToBo (Лагадинско) *1> > lal во сите позиции: д'llш, с'ан,
в'еШ{lК, й'еi'Й(lК, в'аШ{lК, додека во с. Илинец покраj lal во коренеките морфеми

има 101 во членот, сп. б'ас, д'mи' - д{lж'д'о.
Во врека со рефлексациjата на *1> исклучок во односнава група говори прет
ставува етрумскиот говор во серската група во KOj има рефлекс 101 во сите мор
феми, сп. дош, СОll, б'очв{l, B'OllK(l, й'еШQК, дQб'UlЛQК, сл'адQК, С(Jбл'ече, К(lК'Оф
(Иванов,

1977 : 70).

4. Во рефлексациjата на прасловенското jaT (*е) во овие говори пресудна
улога имал акцентот. Во акцентиран елог *е се рефлектирал во l' аl во серско
драмеките говори без зилjаховскиот, а во неакцентирана позициjа се прегласил
во lel, сп. б"ал, б"аЛ(1, б"алу, б"алu, бл"аu (блее), бр"ак, бр"ас, Bp"aM(f, в"mЛ(fР

.•

B"apQ, 'iн"азду, 'ip'ax, 'iул"амu, дв"а, д"аду, жuл"азу, м"ара, мр"ажа, р"ака, но:
бр(f'i'о, д(fц'аШ(l, ЛfiШ'ОfiЬ:;J, p(fK'aill(l, ш"аClЛ(J - lU(fсzli'ОIЛУ, сн"ак - Cll(fl'O (Сек, Ви

доееки,

1990: 46), б"алКQ,

б"аСllУ, к'УЧ?, w"адр(J - w?др'а, w"apw , 'iн"азд(J, 'iл"а

zЛу, К(Jл"аНQ, Ж'(fл"аЗQ, ii"aC{lK, н?w"аСШ{l, ЧУW"{lК, б?р"ах(l, с?д"ах

(ГБ),

б"аС{lН,

бр"ас, бр"ак - БР(fz'ii, aw"ap, аw"аад(l, .1tЛ "аку - МЛ(fК'Оzliу, Ц"адu, у.мр"ал, но:
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брr;2'а,дr;ш'еiЦ9,аwr;ад'iiШ{l,МЛfК'УОШУ,млr;к'арнuк,рr;к'iiШ{I, cHr;z'ii,цr;д'uл{) (Пл,

Видоески, 1992: 16).
Во сушко-височкиот говор jaT го запазил CBOjOT стар фонолошки статус во
сите фонетски позиции и се реализира како ['а] во акцентиран слог, и како ('а]
во неакцеитирана позициjа, сп. в"ак - в'ак'ош,л"ай,м"аР{lш, м"асшу,д"аш'а,

.
. ,чув"ак,Zул"ii.мu,нuд"ал'а. Hua"aclua. (Сухо , Висока,
найр"аш,c"ii.м'a
. ,с"а1)ка
GйЩЬ, 1963 : 219), б"Ш{l,бр'ак - бр'q.Z'ош, вp"ii.ми,д"aЦ{l - д'{lI 'аlU{l,M"apq.,
'

сп.

u"iiC1l{l,удв"а,умр"а,чур"dшu,б"iixq.,uд"аiцu (Бал, Ma!ecki, 1936а : 92).

И во говорот на с. AjBaToBo jaT се рефлектирал во caMocTojHa фонема, Koja
се реализира под акцент во еден вид широко /е/ (: л'ей,il'eCHq.,мл'еку) (сп. Ма
lecki, 1936а : 92).
Зилjаховскиот е единствен говор во оваа група во Koj за *е има екавска за
мена, сп. б'ел - б'елu,б'еZ(l,w'ep{l,Wp'eM(},д'ед{),il'eC{lK (Иванов, 1977: 76). Понег
де во изолирани оази во областа Мрвашко може да се jави и рефлексот /je/ :
б/еС{lН,в/еРН9,2НJ'ездQ,м/еСШ9,см/ех (с. Скрижово, Зрново, сп. Иванов, 1977 : 76).
5. Во областа на вокализмот како диференциjални особености на серско

драмскиот диjалект по однос на другите jужни говори се jaBYBaaT:
- прегласот на /'а/ во /еl зад палаталните согласки,

СП.:

'ерr;б,UЦ(l,'epr;,{!сш'е,

r;д'енr;,lUк'аr;Ч',ПР9 сr;ч"ен,r;tЖ'(}М'U(l,удuнuч"ер',лr;wr;ч"ер',Йq.ш"ер' (Пл), 'epf,
ЙQл'еН{l,ч'еш'q.,j'ехнuш',ш"ерену,/если, (j)r;хц'е,ч'еШ'UНК{l,на уфч'ера,на чес'ii,
Р(lЗЛ'ОЖ' НU (ГБ) и

- лабиjализациjата на предните вокали le,и/ во Iyl зад меките согласки,

СП.:

ж'уф,ж"увu,ж'уw'е,ч'уw'uq.,uч'ум'ен',учун'ii (ByjHa), il' yu'epK(l,л'уw'ад{l,с'ур 
м'ах,Й'еш'lU'урq.

(ПЛ),

ж'уw'uнq.,ж'уwе'а,ж'уб'УОlU{l,lU'еНЖ'УР{l,л'ух'уцq. (леху

ца),Л'УlUур'ii (ЛUШУР2ujа),ч'уфл'uк,ч'ум'енlU9,л'ул"ак,ж'уф,ж'у'оlU,ж'уw'ак,
ж'у'ошнu,ч"ош' M{l,дw'а ж"об(l (ГБ, Видоески, 1992 : 17 ) , uчум'ен',й'еш'iЦ'УР{l,
il'yu'epK{l, ч'урд'ак,ч'ур'ен,ч'ур"аШ'{l,ч'ув(lрл'u2q.,ш'ул'еж'f, ш'ум'uj(l
M'uja

<

«

ute

l.ua.м'uja), ш'ук"ер,ш'уфuн'ер (Сек, Видоески, 1990 : 47 ) , ж'уф,ж"уwа,

ж'уw'еш',ж'уw'оlU,ж'уw'оw(l.М, ч'уб'ук,ч'уфч"uj{l,ч'уw'ujq.,ч'ум'ен',ч'умб'ер',
ч'урч'уф'е,ч'уwр'е (Су, Ви).
6. Драмско-серските и лагадинските говори

ги

поврзува и рефлексот на но

совката *Q во коренските морфеми, како и рефлексите на прасловенските *г, *J.
ВО драмските говори *Q> lii! во сите видови морфеми,

СП.:

",/iiдUЦ(l,W{l2{l

Р'UЦ{l,w'iilU{lK,w'аi(lЛ',w'iiж' ,w'аiлuн',Z'aCK{l,z'аб{l,дай, аай - з'iiбu,к'аlИник,
маш' , p'aK(l,Р{lк'аф,u'aj(lK,скай,во флексивните наставки: ж"енq. - Ж'fн'iiШ{l,
p'aK{l - Р{lк'iiШ{l,кq.рфШii,сул'Шii,Kaj глаголите: j'ад{l - j(lд'ащ б р'ащ д{Iд'аЩ

со исклучок на суф. -на-,каде што се генерализирал вокалот lal: л'еiН(lЛ,й'ад
Н(lЛ (Пл, ГБ), и наставката -ха : б"аХ{l.

Во серските и лагадинските говори во суфиксна позициjа место *Q има кон
тинуант lal, сп.: д'U2Н{lХ(l,йрумuн'аХ(l,u'ep(l - й{!р'аlИ,бuр'аш,жr;н'аlUа (Ви), H'eq.,
б'ерq. - б р'ащ б"ах(l,й'адН{lЛ (Сек), б'еР(l,б'еР(lШ,б'UX{l (Нег), но: в'ii2лu,в'азr;л,
д'абuцq.,Kq.il'uнq.,Йр'iiчкq.,M'aK{l,с'iiб{)шq. (Сек, Нег).

Само во струмскиот говор од серската група *Q се рефлектирало во /аl во
сите позиции на збороформите, сп. вад'ица, 2'аска,дай,д'а2а,заб'о,н'еа, бер'azu,
и по оваа особеност струмскиот говор се поврзува со петричкото говорно по
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драчjе. Jугоисточната изоглоса на рефлексациjата на *Q > /а/ оди по правецот на
селата Старошево - Г. Махала - Ветрен
Место прасловенските

Сенгелово (Иванов,

*J, *г на сето ова

1972 : карта 7).

диjалектно подрачjе како контину

анти се jaByвaaT секвенците /ал -лi1l и /ар- ра/, сп.: б'арс - б'iiрзu, варх, в'арбr;z,
c'apHr;z, шрiiн" шр'ан,(f, шр'аскr;z, шр'а'iн,(f, - б'iiл'wr;z, б'iiл'хr;z, 'i'iiлшr;z, ж"iiлш, ж"iiл
Ч'Щ,l покраj ж"ел'ч'кr;z, j'абr;zлкr;z, к'алн,(f, с'iiлзr;z, сш'iiли, сл'ан,Ц(�, длiiк и длек, дл'е
'гу (Пл, ГБ), карф, д'iiРВ(J, ц'iiрwu, крас, ирас, шрiiн" вр'асн,ик, - жiiлй1, в'iiлн,r;z,
и'iiлн,u, бл'iiхr;z, влiiк, вл'iiчuцr;z, зл'аЩЩ1, л'iiсн,t;l, йлr;zж'ок, сл'iiзr;z, сл'iiн,Ц(f (Сек),
врах, вр'iiзr;z, др'аВ(J, др{lЖ"UЩ', - к'iiлн,'{l, и'(j,Лн,(J, бл'ах'u, ВЛ{lК'ОШ, 'аблr;zкr;z, сл'(iн.
ци (Бал), б'iiркt;lМ, д'арwу, 'i'арлу, ир'аска, wp{lCH'aK,

и'алuн., w'iiлЩl, дл'iiн,ук,

,м.л'iiкн,УW{lм" сл'iiиК{l, вл'ак, ж'л'iiщка, j'аБЛ(lК(l, сл'аЗ{l (Ви).
И по оваа особеност струмскиот говор оди со петричкиот, зашто во ред слу
чаи Иванов бележи /и/ и /.qJ, сп. дuж'але, дuж'ай1, с ий, вuбал'ак, ц'uФцu - 6.f!К, й.gx,
д.{!,l'ачко, покраj дл'Ма (Иванов, 1972 : карти 6, 48).

7.

Како важен фонолошки признак во областа на консонантизмот покраj

звучноета во серско-драмските и лагадинските говори се jaBYBa мекоста. На
фонетско-фонолошки план се изделуваат три вида меки согласки.
Фонемите /l,I.-Ч/ и /ж-щ/ во сите позиции се реализираат како меки фонови
[l,I.', ч', ж', щ'], така што тие не влегуваат во корелациjа по мекост, сп.: ур'ач',
ч"ещ'а, н,'ащ'u, ж"ар, ж"ен,а ж'уф ж'р"абе. (Пл , ГБ) н.ащ', н,'ащ'u., ч'ув"ак, ч"у'
ж'u, ж"аба, кл'уч' (Сек), ч'аj, ч'ес, iйYl,l."epu, дiiщ', д'i1ж'l,I.'У, ж'ар, ж'uw'аК(l
.}

,

(Нег), ч"uu'u, ич"ел'u, Л{lж"а, ж'н,'е, щ"арuн, (Бал).
Тврдите согласки се реализираат пред задните самогласки, пред друга тврда
согласка и во финална позициjа, сп. м,ащ', M'YOP'(f, са,м, c'aM{l, c'a,м(J, н,'Уос, сан"
б'ал, б"аЛ(l, б'аР(l, ирас, дащ', шай, итн.
Пред предните самоглаеки /е, и/, а особено пред /е/, сите тврди согласки под
лежат на лесна палатализациjа што води кон факултативна неутрализациjа со
нивните меки корелати, сп. м,"uсл'U, м,"еUlл{l, H"UW{l, н,"еб'(f, л'ен" Л"UЦ(f, p'eili,
р'uш, з'аб'u, и"еру, сн,'ои'и, в"UK{l, ф'ес, д'uб"ел, з"е.м'(l, з"u.м(l, с"елу, с"UЛ{l,
K"uн.'(f, р'а,,'и, н,'УоГи, бл'ах'u (Пл, ГБ, Сек, Бал, Су, Ви).
Сите тврди согласки имаат соодветни меки корелати. Меките согласки фо
нолошки се реализираат пред задните самогласки, во финална позициjа и пред
други согласки, а во сушко-височкиот и во балевечкиот говор и пред фонемата
/ii/. Пред самогласките /и, е/ нивниот изговор речиси се неутрализира со изгово
рот на тврдите согласки во таа позициjа, сп.: л'ам,'{l - л'а,м'u, др"а,м'r;z - др"а
-б'ан,'u с'Уол'-С'УОЛ'U., сф'up'а
м,'uщ', ,,'Уон,'-,,'Уон,'е., б'ан,'п
r.,
. -сф'uр'uщ'., л"уб'а
. -up'aw'u" л'аз'а -л'аз 'u (ГБ, Пл ; Сек), м,"ара.,
л"uб'uщ'., ц"аи'а
. -ц"ай'и., йр'ав'а
.

i (l,
н,"ii.м, л"iiХ{l, вр"ам,и, б"i'i
ц"iiд'uщ' (Бал, Ви); во финална позициjа: ден,', ,,'а,м'ен,', ж'м', 'i'ОСU(JШ', з'еш',
(Jлув'ар' (Сек), ,,'Уон,', цар', йiiш', "арф', ж"аЛ(JС' (ПлУ.

Фонемите /К/ и /i/ во серско-драмските и лагадинските говори се доста рет
ки, а доколку се срекаваат, тие се претежно од тyto потекло, сп. кеф, lu'uK'ep,
кар, iол', 'Йум, и др. Од диjалектен аспект интерес претставуваат оние примери
каде што се jaBYBa /К/ место " во финална позициjа, на пример: буб'аjк, M{lH
2

Полумекоста ja означуваме само кога е таа фонолошки релевантна.
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дuл'аjк, curp-t'аjк, МУН(lф'ик, ч'инzuл'аjк (Драмско), К(lрл'ик, ф(lрм'аjк, ийс'ик,
ирм'ак, л'ул"аjк, скуф'аjк, C(lK'ajK, дир'еjк, д'уш"еjк, uл'ек, Kyz7i'ejK ( Су, Ви), K(l
й'ак, б(l3(lн'ик, UHS'UK, 2удин'ик, 2нuзд'ик, СШt;lр'ик (Сек, Нег, Бал).

Место прасл.

*tj 1 k( и *dj фонемите IK, '11 се jaBYBaaT само во неколку

лексе

ми, сп. B'ejKU, u'oB jKU, дyМt;lK'иH, буж"ик (Бал, Пл), во Горно Броди и во Сека
вец уште и K'epK(l, к'е / ки,
Во другите случаи место споменатите прасл. групи

се

задржале старите ре

флекси /шш/ и /ждl, одн. /Ш'I7i, ш'/ и Iж'д, ж'/, сп.: вр"ашиш'ili , 2'аш'ши, к'{uи'
17it;l, л'еш'Шt;l, м'аш'ш хt;l, 'lб'УШ'Шt;l, йр'аш'iйt;z, сф"аШ'Шt;l, ср'еШ'Шt;l / ср"аШ'Шt;l,
йл'mU'I7it;l, д'аиt'ш р'а, 2ур'еш', 1Шш' / H'YOZU', й'Уомуш', йеш' - Й Ш'I7i'ii, Ш'Ш(;? /
Ш'Шt;l / Ш'(l, ш'ш"ах, ]'а'iн ш'ши, й'ил ш'ши, Х'lд ш'ш'ем, - в"аж'дt;l / в"аш'кt;l,
м'еж'д(l, м'еж'ду, йр'еж'д(l, р'iiж'д(l, с'аж'ди I с'аш'ки, ч'ус - ч"уж'ди / ч"узди,
в'uж'д(l, сх'аж'д(l, Z'lв'еж'д'l, бр'Уож'д(lЩЦ (ГБ, Пл, Бал, Ви), одн. в'еж'(l't;l, ду
Х'ОЖ'(l'(l, й'аЖ'(l't;l, Р 'ОЖ'(l't;l, с'аж' l(l (Нег).
Од другите покарактеристични диференциjални особености заслужува да се

истакне билабиjалниот изговор на фонемата IB/ и неjзината факултативност
пред лабиjалните самогласки, сп. б'аЧ'W(l, з'iiлwt;l, б'иWул / б'UУЛ, 'Уол
'Уод(l, 'YOCt;lK, 'yjKY, уд?н'иЦt;l (Драмско, Иванов,

1977: 118),

'Уолуw ,

б'иWул, шу""ар, 'yjH(l,

ул'оwи, 'олч' ?, улуwtар, У РШ'УН(l (форшуна), усШ'ан, МР(l'УЛНUК, уш'ш'иН(l (вош
шина), 'осук, 'од(l (Сек, Видоески,

(Нег, Видоески,

1991 : 22),

1990 : 49), H'UVv't;l,

л'афуwи, ч'ув'ек / ч'у'ек, ул'ои

д'аwа, мл'иwу, w"iipt;l

'од(l, ол, 'осук, н'оу, йр'аиш', ун'еш'ш, удин'иЦ(l, уш'ори (Ви),

8. Во областа на именската флексиjа сите говори од серско-драмското и ла
гадинското подрачjе ги обединуваат множинските наставки -ове и -е за м.р. и
-еша за с.р., а во деривациjата деминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка.

Наставките -ове и -е истовремено овие говори ги поврзуваат и со источниот
дел од долновардарските.
Наставката -е (со аломорфот -? Koj може да

се

редуцира и во -и) се задржа

ла Kaj старите формации на -ар, -ин, -шел и Kaj именките од и-основи, а потоа се
проширила и на сериjа други именки вклучуваjки ги и заемките, сп.: Kp'aj
кр'а?, Ct;lp'a , д'ен?, к'Уон?, Q 2t;lH'e, к'амин?, с'ел н?, риб'ар , д'eв P? , м'iiж' , д(l Р
м'Уощ (Пл), UР t;lМt;lШ'ар , Qхч"еN, дури и Гари ,?, Typ ц (ГБ), ЙРUJ'аш л?, Ut;lд'ар?,
д'iiб'? , i'осш'?, сн'ой'?,
како и старите колектива на -je (*-bje) од типот: д'ай
шр'ан'?, л"уд'r: (Сек), бр'аши, сн'ОЙU- сн'ойиш() « браше, сн'ойе, Бал).
Множинската наставка -има за с.р. може да се сретне уште во негованскиот

говор, сп.]'ар? - jt;lp'UH'(l, В(lЖ'UН't;l, ж'дриб'UН'(l, Мt;lч"иН'(l, M(li(lp'UH'(l (Видоески,
многу ретко и во секавечкиот говор, сп. вр"ащ - BP M'UH(l, мул'UН(l,

1991 : 21),

куч'ZIНt;l, покраj U'lл'еШt;l, j'аzнr:Ш(J (Видоески,

1990 : 61).

Во другите говори Kaj

именките од С.р. на -е добро се држи старата наставка -eilia, сп: в'аж'и

« в'iiжейla), 2'iiРНUШ(I, ж'р"iiБUШ(l, j'а2ниШ(l, к'уч'ш7i(l, Ш.'llк"ерч'llШ(l
(Бал), й'ол? - U'lл'еШ(J, мур'еШ(l, дllр'еШt;l, j'а2ЩШ(l, 'UM - 'UМ ?Ш(l (Сек), б'ур?
б'У Р?Ш(l, iаР? Шt;l, КQнч"еiйt;z, мt;lz'аР?Ш(l, й'uл?шt;l, Myp'el7if;1 (Пл, ГБ), и со запазен
назализам во сушко-височкиот говор: М'ОРU - мур"iiншr;z, Нllб'е - нuб"анiI1t;l,

в'iiж'llШ(I

К'ОСМU - к'ОСМllНШt;l

(Gol'l.b, 1963 : 188).

Д еминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка широко е распространет во
овие диjалекти, сп.: бр'адt;l- брt;lд'uнкt;l, wр'аШ(l- wрt;lШ'UНК(l, 'iЛt;lw'llНК(l, H'Y02t;l
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нуж"lЖКl}, усш'lШКl}, б'абl} - б'абlЖКl}, Huw"acalt;l - нuw"аСШUНКt;l, а се шири и на

именките од другите родови: н'Уос- HYC'UHKl}, н'Уощ'

нуж"UНКt;l, к'УОШt:; - к'Уо

шеЩUНКl}, куч'uш'UНКt;l, 'Уоку- qЧ"UНКl}, ущ"UНКt;l (ГБ, Пл), lлt;lв'UНКt;l, жt:;н'uнкt;l,
p'iiKt;l- рt;lч'UНКt;l, уб'аWt;l YCi1l'UHKt;l (Сек).

9. Глаголската флексиjа е доста уедначена во сите говори од оваа група и по
глаголските основи и по глаголските форми и нивните наставки.
Старите глаголски основи се чуваат релативно добро, сп.: lл'ед-t;l-, 'uд-t:;- 1
бt:;р-'е-, c'e-t:;-, KP'U-t:;-, ч"У-/f-, h'Yoc-и-, дt;lРЖ'-'U-, сШу-'u-.

Во 1 л. едн. презент наставката -М се генерализирала само Kaj глаголите од
а-основа, додека Kaj другите основи на поширок ареал таа отсуствува или во од
делни пунктови се jaBYBa факултативно, сп.: lл'едt;l-М : 'uдl}-u, H'OCt;l-u, д'iiрж't;l-й,
ОДН. н'ос'/f, д'iiрж'/f во некои говори.

Доста добро се запазени и старите модели на несвршени глаголи од сврше
ни и старите iterativa, сп.: Зt;lбр'аwq., qсш'аWl} (: Зl}бр'аwu, qсш'аwu), йл'аЩ'Шl},
р'аж'дq. (: йл'ашu, р'оди), uсй'UЦt;l, ЩlC'UЦlJ, Нl}Р'UЦl} покраj поновите: uсй'uч't;l, ис
Ш'UЧ'(l, Нt;lс'uч'а, qБЛ'UЧ'(l ( : uсй'еч'/f, qбл'еч't:;), зt;lшw'аР'(l, йуФiu'ар't;l (: З(lШW'ОРU),

во дел од овие говори се продуктивни и обраЗУВaIьата со суфиксот -ов(а) од ти
пот K'yu,owq., покраj -ув(а).
По однос на глаголските форми како заеднички особини треба да ги истак
неме: отсуството или многу ретката употреба на старите модални облици со би,
живата употреба на аористот и од несвршени глаголи, чуваIЬето на помошниот
глагол во 3 Л. едн. и мн. во перфектот (но има и исклучоци), образуваIЬе на
аористна форма од основата бuд- (бuд'ох, бuд'е), и од старата основа *xъte
(хш'ах, хш'е, хШ"ах.м/f, или хш'ех, хш'е, хш'еХМ/f), доста оrpаничената употреба

на глаголските конструкции со 'има 1 нема'.

10. Како диференциjални црти внатре во рамките на овие говори покраj ве
КС спомнатите (рефлексите на *,!?, *Q, *е во некои позиции или видот И каракте

рот на редукциjата) како покарактеристични ги одбележуваме: реализациjата
на акцентираното 101, отсуството на фонемите Il,l-S/, дистрибуциjата на Ixl, пове
ке промени во консонантските групи, во именската флексиjа: членската морфе
ма за М.р., броjни разлики во системот на заменките и еден броj разлики во гла
голската флексиjа и Kaj службените зборови.
Врз основа на тие карактеристики во рамките на серско-драмската и лага
динската диjалектна група можеме да изделиме неколку помали говорни инди
видуалности.

Дра.мСКUОШ ioBOp
Драмскиот говор со мрвашкиот и зилjаховскиот подговор зафака наjголемо
пространство. На североисток од родопскиот чечки говор го разграничува пла
нинскиот венец Боз Даг, на запад спрема серскиот говор границата оди при
ближно по планинската височина Koja го разделува Драмското и Серското По
ле на правецот на селата Крушово - Г. Броди - Фраштани - Дервишен (Ива
нов, 1977 : 39) На север TOj се прелева во гоцеделчевското (неврокопското)
.

говорно подрачjе преку денешната грчко-бугарска државна граница.
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OBOj говор го карактеризираат следните особеJЮ{''ТI4:
рефлексациjата на *1> во /iiI во сите морфемски позиции, сп. сан, Cr;11l'a, Щl
к;'аф, й'еШ(lК,

- рефлексациjата на
фиксот на
-

)

-

:

*Q во

/а/ исто така во сите морфеми (со исклучок на ип

к'iiШ'Ш(l, 2Л(lw'iiШ{l, C{l

б'еР{l, бl/р'аЙl, 'Шt(lхq, и со запазен

(*sQtъ),

назализам во iл'ii.м.бu. Исклучок претставуваат примерите 2НУС', lH'YC(JH, ур 'У



ж'l/ (стари дублети), н'еШРl/ (Фн'еШРl/), iлuб'ок (Видоески, 1992 :

15).

основна замена за носовката * е /е/: iл'едll, зеш', 'еШ(lР V{l, 'eiJ(lp, 'ea{l, l/з'uк /
uз'uк, кл'еШф{l, реЩ ч"ед(.J,

фреш (сите), и со запазен на:шлизам во

йенш' (педа),

Ul/ндl/с'еш', дl/8l/ндl/с'еш', w'>'ол'l/, к;'уи'? , во ОПIIIтата форма Kaj именките ОД ти

пот б'ан'? - б'аН' ?Ш(l, д'уш'?, нuд"аЛ'l/ (зад мека согласка). Во примери те од ти
пот ж"iiд(lН, ж"iiШtV(l (Пл), ж"iiШW(l, ж"iifl{lШ, ч"ад(J, ч'iiс, ч"iiСШQ, во Горно Бро
ди уште и во lA'iiiJ(l, 1(;А"iiШW(l, има остаток од старата замена на * со *Q.
Основна замена на *е во акцентиран слог, како што веке кажавме порано,
во драмеката потесна област е /'а/ без разлика на карактерот на следниот слог,
а во неакцентирана позициjа /е/, сп.

б"ал, б"tlЛ(l, б"аЛll, ж'р'аб?, но:

сн"ак - CHl/i'a; Во северните мрвашкн села IloKpaj рефлексот /а

сретне и позициониот алофон [а] пред меките слогоии, сп. б"d.tш

б"ал9), б"iiШ'l/,

мл?к;')'Ol71у,

е/ може да се

(: б'ал, б"шl(l,

wp"iiм?, д"аш?, нuд"ал'? / нuд"iiлu, а понекогаш се срекаваат и

наспоредни форми со двата а..'юфона во иста1'а фонетска rюзm иjа, сп. б"алu и

б "ал u,

'iр"аш'кu и ip"at,u'K{l (ГБ, Иванов, 1972: карти 16,17).
Во зилjаховскиот говор редовен рефлекс за *Е! е /е/ во сите фонетски и мор

фолошки позиции, сп. б'еlt;lМ,

бел,

Bp'eMl;, p'e1C{l, во некои ПУНКТОDИ и Ре/ . б'jеС{lН,

lн'iезд(J, зв'/езд(l (с. Скрижово), како и во говорот на селото Зрново во Мрваш

ко: д,jеш?, p!ieKt;l, '/р'iеЩК(l (Иванов, 1977 : 76).
Во него подоследно е изразена лабаjализациjата на /и, е/ во /У. 0/ зад меките
СП. ж'уф, ж'уw'е. ч'уи;'ujа, уч'У
.м'ен' и уч'uм'ен', уч'ун!ii; nOKpaj уjч'uн'ii, 'Y'i'YM - 'уч'uш', л'УН"адfl, й'у й"ерю;t,
согласки, но само како лексикализирана поjава,

с'ур.м'ах, ч'уч'ул"уlа , й'ещ'ш'ура
•

(Пл)'"ж'ой' :ж:"УWUJlа
1
. ,

ж'уwе'а
. , ж'уб'>'оша , 171'ен•

ж'УРfl, 'Л'УХ'УЦ(l, ч'уФл'uк; (ГБ).
Рефлексот на старото Gужнословенското) вокално * 110 правило се jaBYBa

во секвенцата /ал/ , со исклучок во неколку лексеми кога се наога во поэици:jа
зад забновенечна согласка, сп. б'алWt;l, б'iiл.Х(l, в'ал'к;, 'i'/iЛШ(l, ж"iiлШ, j'абt,lЛКU,
к'iiЛ'W<;l, к'iiлк, .мI;tЛ'ч"u, й'iiЛ{lН, U(lЛЖ"ОК, й'iiл'х, но сл'iiнц?, iJJl'eK покраj дл'ii!\:

(ГБ, Пл).
Во областа на консонантизмот како диjалсктни посебности во OBOj говор
заслужува да се одбележи чуваIЬето на /х/ во сите позиции на збороформите, сп.
Х(lд'еш, х'аjдf;, х'ш71qр, б'УХ(J,

во граматичките морфеми:

2л'УХ/;I, /axf,l. 'YXQ. бл'йtf,l, д'ихн? йр'ах, й'iiл'х, ip"ax,
б "ах, iл'едt;tх, iл'ед(lX.IIU�, хл'едgхzu?, iл'ед() Х(l, IloKpaj

л"ай, како и поjавата на ново х во рсзултат на аСIIирациjа наjчесто пред ини:ци

jаЛIIОТО /u!, сп. х'UAШ, Х'UСШUЩl, х'ul.rщ во поограНIfчена мера и во други пози
ции: н'ехuн, хи.М / х.;.щ, и др. (Иванов, 1977 : 98).
Поретко може да се сретне /х/ добиено и со дисимилациjа

на

груната KiТi во

л'ехш?, н'еХШt;, д'Уохшур, покраj д'УОКИiур, и IШ СОГЛ<lските /j. с! пред африкатите
/ч, ц/ на морфемска граница, сп. j<;lхц'е /

(: бресiu),
Ч> Х + Ц,
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Аt'ахч'u
Ч

(: .люс),

: (Jxl{'e!7l(!, 9 хч

"

xц'e, j()Хч"uнк;у (: jаjце), бр"ахч'u

н'Уохч'u (: нос), йу/ахч'u (: йоjllС) м'ехц? (: месо), Ф + l ,

ер' покраj

'Уофцt;t, Qф'i"ер'.

Групите Iшшl и Iждl остануваат неизменети: л'еШ'Ш{l, ,м'еж'д{l.
Драмскиот говор не ги познава звучните африкати Is, ll; сп. зв"азд{l, ж"ой,
ж"а.м.

Од другите поjави во консонантскиот систем да ги нотираме:
- испуштаlЬето на !Щ д! во секвенците -сшр-, -здр-: б' UСР(J, 'YOCP(J, c'ecp{l,
ср'ах, ж'р"аб?,

- дисимилациjата на,мн во.мл во лексемата .мл'УОZQ,
- на жл > зл : зл'ач' K{l,
- на м1l >

: СШ'УОWН{l,

611.

ш'еwну, ш?wн'UЦ{l покраj Ш'е,мн.у, Ш?,мн.'UЦ{l,

- замената на *6- во старата група *с,- во ц- : ,,'ap{lH, ц'арф, Ц{lрЛ'Uф, Ц{lРW(J
j'аду д'ару (Пл), и

на групата *сЛf- во чере-: ч"ер?й, ч'р"аW(J ! ч'ир"аWQ, ч'р"аШ'{l ! ч'uр"аШ'{l !
ч'uр"еШ'(l (Пл).

Старите групи *tbj, *dbj се асимилирале во палатализирани ш', д' : бр'аШ'{l,
сф'аШ'{l, д"аwул, л"уд'?, како впрочем и во други секвенци со j, на пр. з'е.м'{l
(зе,мjа), л'а.м'(l.

Уште една фонетска посебност што го карактеризира драмскиот говор е
сврзана со реализациjата на !л! како полумек фон пред задните самогласки,
пред согласки и на KpaJ'oT, сп. zл"а1Ф'а
''ица
.
. , z'Уол' - zу'ол'а
.
. , л'ож'

(Пл"

Иванов

1977: 120).
Интерес може да побуди и палатализациjата на !л! пред !ч, Ц, к, х!, сп. в'ал'к,
й'iiл'х, б'аЛ'Х{l, ж"аЛ'Ч'Кt;1, .4t(lЛ'Ч'И, Й(lЛ'Ж"ОК, йuш'ел'ч'?, ,м'ал'цt;, кр'uл'Цt;.

Во именската флексиjа наjкарактеристична особина претставуваат член
ските морфеми на -н.- (-ан., -на, -н.о, -н.е) и прегласуваIЬeТО на а во членот во е
зад меките согласки. Членот со н., KOj е карактеристичен за соседните бугарски
родопски говори, е констатиран, според сведOlПТВОТО на Иванов

1972:

карта

84) во потесната драмека област, и тоа доста

(1977 ; 154;

спорадично, сп. бр'ад

W{lH(l, Hyz'aH(l, j'ахЦ{lЩl, д"аШ?н.у, {lф Йул'ен.у (Пл).

Членската морфема за М.р. со ш се jaBYBa во две вариjанти: -аш во зилjахов
скиот говор, сп. БРI{i'iiш, сuн.'ащ одн. -?ш зад меките согласки и во неакценти
рана позициjа: K'OHt;zU, н.'ОЖ't;zU, додека во мрвашкиот таа се jaBYBa без -ш во
фонетскиот облик -д

;

l-р{lд'а, ZЛ{lс'ii, син.'а (под акцент), л"аб{l, ,м'УОЗ{lК{l, jYH'aK(l,

UЗ'UК(l (Пл, ГБ), одн. -е зад меките согласки: ,м'iiш' - ,м'iiЖ't;, уфч"ер'?, кув'ач't;,
Й'iiШ't;.

Kaj придавките членот -е е регуларен, сп. сл'ай - сл'абu?, дuб'ел - дuб'елu?,
j'аZНt;ш'йlu - j'аZн.?ut'Щu?, многу се поретки форми со -а : Zул"а.мИ{l, ц'аЛU(l,
сш'аРU(l, ч'ул"ак: (ГБ), па така целата членска парадигма гласи: сл'аБUt;

1 сл'а
БЩl, сл'аб{lШ{l, сл'аб(JШ(), сл'абuш , таму каде што има член со н. : сл'аБU{lН, сл'а

б{lН{l, сл'аБQНQ, сл'аБИН{I.

Множинските наставки Kaj именките (-и, -ове, -е, -офцu, -uшша, -а, -еша, за

изброjана множина -а) не покажуваат на OBoj терен посебности, ако ja исклучи
ме редукциjата Kaj некои од нив. Извесна неиздиференцираност во функциjата
покажува само наставката -е за збирна или за обична множина, сп.: ,м'(iж't;,
уфч"ар'? спрема K'a.м{lH?, 1<.rt'ac'{I, z'осш't;, д'iiб't;, л'исШ't;. JacHo е збирното зна

чеlЬе во облиците ОД типот лuсш'а (: дв'а Л'UСШ{l - Л'ИСШ(Jвt;), ци2{lн."а, Турч"а
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(: мн. ТурЦf?). Kaj именките од ж.р. се генерализирала наставката -и : р'ак'и,
' Уофц?, (1фц'еш'с; - 9фЦ'еi1i? и (1х ц'еш? (ГБ).
ну'осг'и, освен во 'УОфЦ(J
-

Во драмските говори особено е богат системот на заменките.

Во групата на личните и личнопредметните заменки поради фонетските
особености ги истакнуваме формите: ра покраj Рас, н'щ: со аломорфите H'Uj(J /
н'ес; / н'е?, за 3. i1i 'Yoj, ш"а I ш'иj(l, мн. ш'ие / Ш'f? / ш'е? и зависните форми: .м'ен /
M'e H f?, ш'ей / ш'ебi}, н'ек / H'eiy, н'ес; / н'е ? / н'ехи, ш"ах, х'им / хм'u I хн'и, кратките

форми за обjект: мс;, Ш{l, c{l, нс;, B{l, 'ги,
- лично-предметн:ите: к'Уо} /к'Уок, K(J/a, К9/0, ч "Уоj, ч'Уоjс; / ч"еj, ч"еjс; / ч"е?,
с"ак I c"aKyj, c"aK (J I c"aKWC;, и посебно ги истакнуваме прашалната: куш'iiр /
кушр'и, кушр'ii, кушр'о, кушр'u (Пл), едн. куШар, КQшр а
'

(ГБ),

и неопределена

та бос;д'ин, бу(Jдfl'(j, БУ(Jдн'о, бус;дн'u I буд'ин, будн'ii / буд'{iн, будн'а,
- присвоjните: M'YOj, M'YOj(J, iuw'Yoj9 / i71'YO}9, H'ejH, H'ejHt;l и н'ехин, н'еХИНl;l, -(1,
-и, сф'Уо} I с'Уо}, су'о}с;, ш"ахс;u, ш"ахнс;, -о, -и.

Многу е богата со форми групата на демонстративни заменки. OBOj говор
познава систем од три вида показни заменки: ЙЕУОС, сУос, нУос, и тие се обично
проширени со партикулите -j, -з(и), -в(а), -кана, сп.: шуз'и, шас / ш'ази / Ш'а}t;l I
ш'а?, aiQw'a, aiec / ш'ези, - суз'и, сас / с'iiзu, снщ, и cyj, ciij, cwa, c'aj, и/или с'Уос;,
c'a{l, cwa, с'ас, c"aw(l, c'(lw'a, - н'Уо} / н'Уос / нуз'u, нас / н'iiзи, нуз'и, нес / н'ези, н'Уо
зи, н'iiзu.., н'езu, ун'Уос, ун'ас, ун'ес, и со партикулата -кана: Ш'УQjК(JН(J, ш'уjК(JН(l,
ШУЗ'UК(JН(J, СУЗ'ИКflЯ(J, с'iiзuщ:m(J, с"аЗИК{lН{l, c'yjKflH{l., C'iijK{lH(l, C"aK{lH{l, c'ejK{lНlJ,
Н'УЗИК{lНl;Z, н'iiЗИК{lнt:;t, н"аЗUК{lН{l, H"YojK(mt:;t, (JH'YOjK{lH{l, итн.

Со количествено значеIЬе nOKpaj заменките С'UЧ'КU I фс'ич'ки, с'ич'кише, во
жива употреба е и старата определба ирн.Дh Koja се jaBYBa во фонетските разно
видности wp'ei1l, фр'еш, фр'iiш, сп. ШШ(J ши д'ам. фр'еi1l (Jфu,'еШf?, ша йуzл'едс;
вр'еш x'oPQill(J , и ? uсй'и фр'еili 9д'iiШt:;t.

Во глаголската морфологиjа HajMapKaHTHa особеност е секако суфиксот
-ов(а) за образуваIЬе несвршени од свршени глаголи, сп.: в'ид'9НJС;, д9w"адоwс;,
к'УЙОWС;, л'е'iН9уIJС;, м'ИН9WС;, Ф'аiП'9W{l, л'ИЙС9W{l, ilpf?M'ep'(JW{l, nOKpaj в'iiРЗУW{l, З{l
сш'аНУW{l, изм'аКНУW{l, и др. Суфиксот -ов(а) се шири за сметка и на образуваIЬа

та на -ува, кои ДОМШlИраат во серско-струмските говори, но и за сметка на дру
ги имперфективи, на пример, на оние со стариот суфикс -На) од тинот в'uж'д{l,
д{)8'аж'дс;, ф'аШ'Ш{l, и др. За продуктивноста на OBOj суфикс во jугоисточните

македонски говори, вклучуваjки го тука и гоцеделчевскиот (неврокопскиот) и
за поjави во врска со него види поопширно Kaj Мирчев

(1936 : 100)

и Иванов

(1977 : 222).
Од другите девербативни формации на диjалектен план интерес можат да
претставуваат и следните: З(lф'аШ(l (: Зt:;tф'аши), йрув'ал't:;t ( : йрув'алu), сф'аЛ'(l,
H{lW'apW'{l, - дУН'UС(l (: дун'еси), фн'ИСt:;t, вt;lСКР'ИС(l, ЙР?ШР'ИС{l, фЛ'ИЗ{l (: фл'ец),
ИЗЛ'UЗ{l, (JМ'ИlU{l (: 9м'еlЩ), ЙРUМ'ИШ(l, йрул'ишс;,

9бл"аЧ'{l, yip"aw{l, - йуиiр'а

w{l, H{lilyj'aw(l, H(lCM"aW(l, Нf,lйс;лн"аw (l, рf,lзбул"аи't:;t, см?л"аW(l, ;щгР(lд"аW{l и др.

Некои од нив зафакаат пошироки ареали во jугоисточните, па и во некои ОД
краjните источни македонски говори.
Во парадигмите на простите глаголски форми како понеобични во однос на
другите говори од оваа група и за покомплетен увид во парадигмите ке m споменам:
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- факултативната употреба на наставката -м во 1 л. сегашно време Kaj гла

голите од е/и-група може да се рече дури и отсуството неjзино, сп. б'ерt;l, c'ejt;l,
,

a'ujt;l,

- преглаСУВaIьето на -а- во -е- зад меките согласки Kaj глаголите од и- група,

сп. в'ид'f?, z'YoP'f?, д'iiрЖ'f?, Kp'YOjf?, л"уб'l!, м'исл'f?, х'Уод'f?, и во 3 л. мн.: zур"еш,

дt;lрж"еш, кру'еш, м'иСЛ'f?Ш, х'Уод'f?Ш;
- во 1 л. мн. наставката -ме е стабилизирана Kaj глаголите од а-група, сп.

zл'едt;lМ- zл'едt;lщ, P'YKt;lМ - P'YKt;lМf?, додека Kaj глаголите од е/и-група таа се ja
вува факултативно во зависност од тоа дали во 1 л. едн. се jaByвa

твува, сп.: 'идt;l - 'идf?М, б'еРt;l - бf?р'ем, д'iiр ж'
б'У ОШUМf?

-м

или отсус

- дt;lрж "uм, ОД Н. Рt;lб 'УОШ'f?М - P{l

Од глаголите *byti и *xъteti презентските форми гласат: сам, си, (! (и), сме,

сше, ct;l, негирани: Hf? с'ам, Щ с'и, H 'е, ИТН. , (да) б'uд(l.М., б'uдf?Ш' б'uдf?, б'uд{!м({!),

б'uд ш{!, б'uд{lШ, ш'ш"а/ хш"а, ш'ш"еш', ш'ш'е, ш'ш'ем, ш'йl"еШl!, ш'ш"аш,
негирани: Н{! ш'ш"а, Hl! ш'ш"еш, ИТН., во аористот: бех, бе, бе, б'ехм{!, б'ехш{!,
б'еХ{l, ОДН. бuд'ох, бuд'е, бuд'е, бид'охщ, бuд'ОХШf?, бuд'ОХ{l; хш"ах, хйlе, хше,
хш"аХМf?, хш"ахiЩ, хш"ах(l и/или хш'ехм{!, хйl'ехш{!, хШ'еХ{l .

Во имперфектот од *byti се употребуваат две форми: б"ах и б'ех, б'еш'е, од

*хъtеti: ш'ш"ах - ш'ш'еШ'f? и хш"ах - хШ'еш' .

Глаголот *xъteti се срекава со старото значеIЪе, сп. l'ас ни Шl71'а Cй'иf!М йl'о

K(lH(l. Глаголот сака во нашите анкети не е добиен!

Посебност е во oBOj говор поjавата на -а место -о во аористот Kaj глаголите

од консонантска основа од типот p'eK(lX
д'ад(lХМ{!, д'Уоjд(lХ

p'eK(lXM{! - р'еК(lХ1Ц{! - p'eK(lX(l, д'ад(lХ

ду'оjд(lХМf?, uз/ад(lХ, н'аjд(lX, фн'еС{lХ, a'eK(lX, ч"еШ{lХ (Пл), и

др., Koja се обjаснува со аналогиjа на глаголите од а-раздел (B'UKH{lX).

Од начинската категориjа посеБIШ форми има само императивот, сп. iл'ед(lj

iл'ед(ljШf?, a'uj

u'uj

, cej - c'ej

, й'ери

й'ерuш(}, i1еч'u - й'еЧ'U1Щ, 'исй{!ч'и- 'ис

й{!ч"UlЦf?, со тоа што во 2 Л. често се испушта наставката, сп.'ид, з'ем, д'арш', j'аш'

(jади) в'иш' (види).

Во негираните форми се испушта да, сп. HUМ'YOj B'UK(llU', нuм'УоjlЩ в'UК{lШf?,
HUМ'YOj бир'еш', HUМ'YOj н'Уосиш', поретки се форми од типот HUМ'YO zQ ф'аШ(lj
(ГБ), а не се непознати форми и со грчката партикула ми: ми н'Уосиш', ми сич"еш'.

Нереална условност се изразува со формите на минато идно време, сп.: дt;l
зн'аj(lХ Ш'Ш{! д'Уоjд(lХ, негирано: дt;l зн'аj(lХ н'еМ{lш'и д(l д'оjд{l.
Партикулата за идни временски форми се употребува во фонетските разно
видности: ш'

, Ш'Ш(l (ГБ), СШ{! / СШ(l и Ш'Ш(l, /U'(l : СiIi(l/Щ'/Ц(l P'YKt;lМ, сшt;l/

Ш'Ш(l ц"айиш' (Пл).

Глаголскиот прилог се срекава во формите со наставките -Ul'шем, -ш'шум и

-ш'ком, сп. с{!д{!ш'ш'ем, М(lЛч'{!ш'ZЦ'УМ, х(>д{!ш'ш'ум, Ш{lРЧ'{!Ш'К'ОМ (ГБ, Пл).
Од службените зборови на диjалектен план го привлекуваат вниманието:

предлозите варх (сшу/али варх K'aм{!H{l), ваз / вас (вас нид"ал{!, ваз к'аур

СКf1Ш(l M{!X{lH'a), изв'ан (изв'iiн с'еЛУIЦУ), кам (со значеIЪе кон), Н(lйр'еш (щzйр'еzu'
нид"ал{!), йрес / йрез (йрес ШР'U М'УОСZЦ{l), ван, оЙр'еш.

а од сврзниците л'у : сп.... UIШt;l ши йл'аiIif!М и н'аЙЛt;lШf?М, л'у д{l ни M{l (JC

ш'ави, HeKt;l си з'еМf?Х л'у luш'ОШQ дt;l 'UCK(lX . (ГБ), и аг'а
.

.

:

И Шам'ан t;lz'a бj'еШf?

на вР(lLц'iiШ(l H(l й'еlUЧ'f?р,еШ(l, и Н(lШ н'ек Qд i'Opf? д'оjдf? др'уiщ 'оБЛ(lК.
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Две посебности драмскиот говор покажува и во врска со распорсдот на кли
тиките по однос на глаголот. Во глаголските синтагми каде што има кратка за
менска форма иглаголска клитика, заменската клитика може да сс jави пред
глаголската, сп. uсЙЛ'елq. iu сам, й'алшушу iy си а'елу, уб'или iy C{l ЩI iур'iiШ\l.
Партикулата за негациjа не / ни по однос на кратките заменски форми може
да стои и пред и зад заменката: Уа не lU H'ajQ(!X : lI.Ми iu Н/1 O'aw(l.
Важна ул ога во диjалектната диференциjациjа игра и лексиката. Во драм
ското диjалектно подрачjе можат да се издвоjат три поголеми групи лексички
диjалектизми: архаизми, грцизми и турцизми. Особено е броjна групата на гр
цизми. Просторот не дозволува да го покажеме списокот на лексичките заемки
од грчкиот и турскиот (в. поопширно за тоа Kaj Видоески, 1992 : 67-74, и Kaj
Иванов, 1977). МеГутоа, не можеме да не спомнеме пеколку архаични лексеми
кои имаат доста ограничени ареали, како што се, на пример: б'арнu 'усни',
бл"удu 'скита', бл"уд9, бр'адwq., будн'/iш', буд'ан 'никоj'
ка', iw'Yoc 'клинец' (*gvozdb), ipaH' 'гранка', К9з'ел'

(I\"'!i() ЕД""'!», бук 'бу
(*kоzыl),' Kyaip'u (*kъtогъ),

К'УЗН'(l (*kyzbnbja), кузн'ар' 'ковач', K'YOlUK(l 'мачка', КQШq.р'ак, кр'ак (*kГQgь),

к'уч'а 'варена пченица за задушници', л'аНUlа, 'Уобрус, (жн'Уо, йенй1' (*p db) 'пе
да', йеснuца, р'акла, р'аШ(lj, фр еш / фраш
Шl?, ч"аUq.л'

I фруш (*vъ г dь), Ш9Й'ОР, /UQЙУР'UUl'
I ч"айл'(}, ч"еС(l, j'aouwQ, ж"енu 'жнее', ч"ер?н', jl?Л'аUl\l, .ж"ал'wq., и

уште ред други примери.
Драмското говорно подрачjе, како што се глсда, е доста компактно. Со нс
колку црти од централната област се разликува говорот во неколку jужни села
околу гр. Зилjахово и во краjните северни села кои гравитираат кон Гоце Дел
чев (Неврокоп).

3uлjаховскuоiii ioeop, судеJКИ по материjалот прет<."Тавен во студиjата на
од централниот (мрвашкиот) пред се по реф
..
Jордан Иванов (1977), оп"Тапува
лексациjата на

*е. Веке спомнавме дека во oBoj говор *е се рефлектирал со !еl

во сите позиции, во одделни пунктови може да ее сретне и jекавски изговор. Toj
е единствен говор во еерско-драмската група каде што има таква замена. Сн.:
б'ел, БР?2'iiш, wp'eM(}, и"ер , д'ед9, одн. б'JеС{lН, B,jepq., 2н,jезд9 (Скрижово, Иванов,
1977: 76). Со ваквата замена на

*е во зилjаховскиот говор значително се реду

цирал корпусот на примерите со палатални согласки, бидеjки континуантот /е!
не ja палатализира претходната согласка.
Во врека со оваа поjава стои и резултатот од превоjот на 'а, Koj овде е доста

I j"ep?, й()Л'ен I йс;)Лj" еН{l, йщ'ен, ч'?рш"еф, ч"еlu 'Ю;l, оф ч"ер?,
ж"еЙК{l (: ж"аба), ж"ел'wq., ж"ел'б{l, UI"ерlШ И шj"ерq.н, ч"ейл'? (Иванов, 1977: Н9).
раширен, сп. 'ер?

Во зилjаховскиот говор е JIоизразен прегласот на

I'al во I/i/ под секундарни

от акцент во примери од типот н'еi9в,iiШq., й'УОЙq8,аШ{l, д"Vокq.р,аjШ?, л'е2НQw,аiiJ.?,
и др. Прегласот во ваквите случаи станува само во акцентирани слогови, а се
обjаснува на следниот начин: првобитно !аl се наоfало во неакцентирана пози
циjа и било редуцирано (н'е2QWt;lШq.). Навиот акцент придонесол редуцираното
{l уште повеке да затемни и да се изедначи со акцентираното liiI

. н'еZ(JW{lШ(l

>

H'eiqw,aiU(l (Иванов, 1977 : 91).
Од другите фонетски поjави со кои во извесен степен се разликупа зилjахов
скиот говор да ги споменеме:
поблагата лабиjализациjа на /е,
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ul,

- почестата аспирациjа на инициjалните и и а, сп. Х'идll, x'apK{l,
- поублажената дифтонгизациjа на акцентираното /0/ во Ро!, но и случаи со
премин на /'01 во !у!: НУШ' (НОШ), й'ус (йосш), ш'уйше (шойше < шейше),
- jOTyвaIbeTo на инициjалното е во акцентиран слог, сп. j'еЛ{J, j'еЛf;Н, j'ecllH,
j'еШ{JРW(Z,
- порегуларната употреба на liiI пред сонантите 'р, л! во секвенците !ар, ал!
како континуанти на старите вокални сонанти, сп. к'арф', й'арс', й'iiрф, в'iiл'к,
в'iiЛН{J,
- рефлексот !ер! и ЧУВaIьето на !ч! во старата група *ч-: ч"ерф, ч"рf1Н, ч't;pB'eH,
- пазен,ето на групата IMHI во примери од типот СШ'УОМН{J (: ClIi'YoBHa во мр
вашкиот),
- фонетските облици llд'uн (: {Jд'ин во мрвашкиот), ч'ул"ек, ?'p'UМH{J, ?'л'а.м
H'{J, .млук (ВНУК), .мл'УК{J,
и во флексиjата:
членската морфема -'iiш : БРll?"аш, З{Jб'iiш, ?'р{Jд'iiZ:й, одн. -еlIi : К'УОН'llш,
К'УОШ'lllIi, й'аШ'llШ, б'еЛUt;Ш, вис'окиllШ,
- фонетските форми на партикулата 'ште': СШ{J / СШt;, С(2 (СШ(2 н'Уоси).
Во зилjаховскиот говор членската морфема -ШО не се генерализирала на
полно како што е тоа случаj во другите мрвашки села, сп. сф' аШ9 Вf!Шll.
Суфиксот -(е)шlIi(и), познат и во другите мрвашки села, во зилjаховскиот се
jaBYBa редовно Kaj придавки изведени од имин,а на животни од типот: j'а'iНllШ'
ши, К'УОЗt;Ш'Шu, к'уч'llш'iци и др.
Во драмската говорна област не може да се одмине говорот на една оаза
што ja прететавува селото Калайош, кое се наога вгнездено на една коса на
планината Боз Даг на правецот Драма - Горно Броди.
Говорот на ова село во рамките на драмската група во извесна смисла е
уникатен со повеке особености.
Toj е единствен по заедничкиот резултат од развоjот на двата ера

(*ъ, *Ь),

на двете носовки (*Q,* ) и на вокалните сонанти. Сите овие гласови се изедна
чиле и дале една фонема -liiI, со таа разлика што пред континуантот на пред
ните *Ь и * согласките подлежат на палатализациjа. Сп .:

*ъ >/аl : ван, в'iiШ'К{J, к'iiсщ), сан, c'iiXH{J, К{lк'iiф,
*Q >!iiI : w'iiж' С, ?,'iiб{J, 'i'aCK{l, д'ай, з'ай, к'iiш'i1l{1, M'aK{J, й'iiш', p'iiK{J, с'аб9Ш{J,
*Ь >/'а!: д'ан', л"аку, л"асну, lIi"aHKY, 'YB'(ZH, уц"аш',
* > !'iiI : 'iл"iiд{J.М, ж"iiШW(l, з"iiш', кл"аШW(l, м"аС9, м"аК9, й"iiШ(lК, шр"iiС1{;(J,
фр"аш, ч"iiду, sp'eM'{J, 'UМ'{J, j'a?'H'{J, ш'еЛ'{J и др.,
*г > !ар - рiil : в'арх, к'iiрф', ?,'iiРЛ9, м'арсни, з'арщ), С{Jрц'е, Ш{JрНЛ'Uф, но
шр'ан, шр'ii2Н{J,
*] >!iiл - ла! : в'iiл' к, в'iiлН{J, 'i'iiлlIi(l, ж"алlIi, ж'{Jлш'иЦ{J, но дл'ак .
Посебен развоj во калапотскиот говор, и уште во неколку други оази во
Драмско, имал стариот вокал *у. Неговиот рефлекс се реализира како среден
фон меГу и и а, понекогаш поблиску до а, понекогаш поблиску до U, особено во
соседство со мека согласка и со веларите (к, 'г, х), сп.: сын, Ш'ЫКW{J, р'ыб{J, или
s'iiK{J, кур'iiШ9 и др. (Иванов, 1977 : 83, Мирчев, 1933б : 53).
Во OBOj говор се констатирани и случаи со !ы) за *у наjчесто зад веларните
/н:, г, х/, но и во други случаи, сп. м'ылJ,' в'ЫН9, Р'ЬLЗ{J, или дури да се неутрализи
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ра со 10.1, но во таков случаj OBOj алофон ja смекнува претходната согласка:

м"о.л, w"any, ч"iiСШ{J (Иванов,

1977: 102).

Редукциjата на е> [{l] во калапотскиот говор се разликува од редукциjата на

а> [(l]; алофонот од lel по правило ja смекнува претходната согласка, сп. б'ОЛ'(ln

«

б'олеn), х'од'{lШ

«

х'одеш), за разлика од с'аn - С{ln'о.ш.

Со споменативе особености калапотскиот говор повеке инклинира кон ро
допските диjалекти.

Серскиош ioBOp
Серскиот говор ja опфака областа по долината на реката Струма jужно од
Бутковекото Езеро и jугозападните огранци на планината Али Ботуш. Тоа е
претежно рамничарска област во Koja главни административни и економски
центри се градовите Серес и Валовишта (Демир Хисар).
Како основни пунктови за OBOj говор ги земаме селата Секавец (С"акавиц,

Сакафче), кое се наога на десната страна на р. Струма западно од Серес (Видо
ееки, 1990), Календра и Савек (Сав' ак) во рамничарскиот дел на правецот Се
рес - Валовишта и Дервишен, кое е гранично со драмското говорно подрачjе.
Диjалектните особености на серскиот говор можеме да ги поделиме во две
групи.
Едната група ja сочинуваат оние црти што го сврзуваат серскиот говор со
драмскиот во потесна смисла на говорното заедништво, како што се, на пример:
- лабиjализациjата на Iu, еl во Iy!, иако овде таа е поограничена, сп. uчум'еn',

чурд'ак (черд'ак), чур'еn, чур"ашt;l, шул'еж'?, шум'uj(l, шук"ер, шуфun'ер, й'еш
ШУР(l, й' yu'epK(l,
- рефлексот [(l] место секундарниот Ь2 пред сонантите Ip, л!: в"аШ(lР, 'еnдt;lр,
M'OK(lP, й'еК(lЛ, р'еЩIЛ, како и пред 1м!: C{lМ, n'ec{lМ, 'OC(lM, с'ед(lМ, освен во 'оГин,
- загубата на 1ш, д! во групите -сшр-, -.здр- : б'UСР9, по аналогиjа и б 'UС(lР,

'OCP{l, c'ecpt;l, ср'ах, зр'аф, .зр'ав'?,
замената на !чl во Iцl во групата *сг- : ц'ар(ln, ц<zpв'en, ц'арв?,
- промената на групите вн > мн : p{lМH'иK, yc'aмн{l, йл"амn'{l, мп > мл во
мл'оiу, потоа во мл'ук, МЛ'УК{l

«

мnук < вnук), жл> зл во лексемата зл'аЧК{l,

- промената на -ск- во -цк- зад консонант во суфиксот -ск(и) : 'ОЛL'К{l к'ож{l,

кр'авиnцку мл"аК9,
- загубата на в пред лабиjалните самогласки: 'ол, 'од{l, б'uул,
- cMeKHYBaIЬeтo на 1ш, д/ во старите секвенци *tbj, *dbj во примери од вИДот

бр'аШ'{l, сф'аШ'{l, цв'еш'?, л"уд'?, д"ав9Л, iр'о.зд'?, како и во други групи со j :
шр'ан'? сн'ой' ?, зр'ав'?_
Во именската флексиjа одбележуваме:
- множинските форми со наставката -е Kaj именките од типот к'ощ;, йрщ'а
ш ?л?, д'ен?, м'iiж?,
- множинската наставка -еша: j'аiнеШ{l,
- заменките фр'еш 'сите', n'ееn ! H'ejn и n'ех?н, [й"ах?n,
- деминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка : к'iiШШUnК{l.
Глаголската флексиjа е во голема мера идентична со флексиjата во драм
скиот говор_
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Ако ги придодадеме кон OBOj броj и оние особености што ги наброjавме по
рано како заеднички на целиот серско-драмско-лагадински регион, тогаш слич
носта меГу серскиот и драмскиот ке биде уште nojacHa.
Но исто така е значителен и броjот на особеностите со кои се разликуваат
овие два говора меГу себе. Од нив ке ги истакнеме само наjмаркантните кои, по
наше мислеlЬе, имаат значеlЬе за диjалектната географиjа.
Тука пред се да ja истакнеме рефлексациjата на големиот ер (*'{» и носовка
та *Q во формантите и флексивните наставки.
Големиот ер (*1» во серскиот говор во некоренските слогови се рефлекти
рал во 101, сп. субр'ал (собр'ал), в'усук, в'ашук, д(J6'UШ(JК 1 д96'ишук, м"ОЗУК,
u'eiiiYK, ш'енук, л'акуш', н'окуш', во членот: брt:'i'о, д ?н'о, б"али(J, спрема liiI во

коренските слогови: 6'iiчва, дiiш - дl)жд'u, итн.
Слична е положбата и со рефлексациjата на *Q, сп. в'iiдиЦl), в'iiшур, 'i'iiбl),
'l'iiCKl), 'i'iiсшу, Сl)д'иl), с'iiшйl{>, но: 'оБР(JЧ, u'ajt;lK, и во наставките: й'адНl)Л, H'e(J,
,Ж'еН(J - ж?н'аШ(J, 6'eplJ - бt:р'аш, б"ахl).

Во серскиот говор се запазиле и неколку случаи со назализам, сп. в'iiНSlJЛ,
к'iiндрq.ф, к'iiндриСiiilJ, K'OClJ, М,'андру, Шр'ii..мб(J, .мq.Hдp'eц, М,'анд(J, и од * во 'ендq.р.

Од старите дублети со lуl овде се констатирани: 6'убрt:к, ZH'YCH(J, 'iнусуШ'uq.,
н'уждq., й'онуд(J, р'у чук, ШУй, Шр'уднq., ур'УZЛUЦlJ. Не се вклопуваат во регулар

ниот развоj лексемите й'ойч ? 'папук' и н'ешрt: покраj H'ii.l71P?
Носовката * овде има нормален развоj во сите позиции, сп. Zл'едq., ,Ж'едq.н,
ж'еШвq., кл'еШвq., r;ш'iiрв(J, з'а? к, ичуМ,'ен, из'ик (ечем'ен, език).
Во поглед на редукциjата на неакцентираните самогласки патем да спомне

ме дека 'еl и овде во броjни примери се редуцира во [q.], главно во завршокот
-ен, поретко во други случаи, сп. 6'ОЛlJН, Zр'озq.н, йр'аЗlJН, С'UЛlJН, в'е чq.р, но и 6'0
Лifн., с'uлr;н, а наjчесто

во

-

таа позициjа има luI: 'есин, к'амин, ZH'yCUН, z'ушшир итн.

Елизиjата на неакцентираните самогласки овде е многу ретка; констатира
ни се само неколку случаи и тоа, главно, кога се наогаат во непосредно сосед
ство со сонанти: сп. 6'OPHq. (борина), сирм"ах, C'UpHr;, Буzурд'UЦt;l, 6'аНЦt;l, й'ел'ни
(йелени), к'uслу

мл "аку,

йулв'UНt;l, йунд"алнuк, в'иjвиЦlJ, Й'иjвиЦlJ.

Во серскиот говор регуларни рефлекси за *tj, *dj се IШЙ1, 'ждl, како во драм
скиот, со таа разлика што во првиов има повеке случаи со IKI, сп. a'eKr;, к'еРЮ;I,
дQм' t;lК'UН, ке, H'eKr;, б(J'ж"ик, наставката за глаголски прилог -jкu : PYK'ajKU,
Hyc'ejKu.

Серскиот говор ги познава звучните африкати '

(l/: sв"аздq., sв'иСЩI, S'UPt;l,

бt;l(l'а, Y(l'aK, лув (l'Ufl·

Има мали разлики и во врска со дистрибуциjата на 'хl и некои други про
мени. Во броjни примери во инициjална позициjа, поретко и во интервокална,
OBOj глас се загубил или се наога во фаза на губеlЬе, сп. 'аjдr;, 'OP(J, 'O (lt;l, л'адНQ,
л"ай, З(J'О'ждt;l, Влt;l'uнкt;l, М,'ашш?а, а во неколку случаи х
к'уФ, lЛ'уФ, с'уФ - с'уФq., 'оФiiiuкt;l.

>

Iфl: з'адуф, КУ'ж'уФ,

Доста е изразена во OBOj говор метатезата на секвенцата од р + вокал од ти
пот бручл'ЩI, брушн' U Л', в t;tрШ'еЩI, Zl)Рм"удt;t, KypM'U l71' , йuрли'l'аш, ЙР'ОКl)j, 'i'iip
ди (zрiiди), йурд'ава и др.
За разлика од драмскиот говор во серскиот не се врши преглас на lal во 'аl
во случаи од типот Ш'ур'ywjiм'r;, д'ОК(Jрjijшr; (Иванов, 1977 : 91), не се забележа
ни cMeKНYBalЬa на Iл, 11,1 од видот на драмските вал'к, йiiл'х; согласките 'вl и Iлl
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имаат "нормална" артикулациjа, сп. б'iiчвt;z, л"аБQвf?, л'анu, л'ошu, iол; акценти
раното /0/ овде не подлежи на дифтонгизациjа, сп. м'ос, M'Opf? ( : драмското м'Уос,
M'YOpf?).

Во морфологиjата како диференциjални црти се jaBYBaaT:
- употребата на заменските форми за 3 л. 'ОН, 'OHt;z, '011.'1, 'они, nOKpaj ш'оj,
uш / ш'а, Ш'ujt;z;

- отсуството на заменката куш'jjр и демонстративните од групата coj I сос I
С'ОЗU;

- присуството на множинската наставка -ина Kaj именките од С.р., Koja се
употребува во конкуренциjа со -еШа, сп. б'ибf? - биб'иЩI, вр?М'UН(l, жр б'иflt;z, M{l
Zt;zР'Ш-l{l, jt;zр'ищ!-, Ky.,'UHt;z, шuл ж'инt;z, покраj почестите на -еша; UQл'ешt;z, мур'е
Ш{l, j'a'iH iu{l, ii'iiРХЧf;Шt;z (Видоески, 1990:

61);

- членската форма за М.р. се образува со наставката -о : з{lб'о, p д'o, М'ОЗУ
ЩJ, а множинеките форми што завршуваат на -е имаат член -шо : м'аж - М{lж'е
ШQ, 'i'oc

i1i.Q, бр"аZQв IUQ.

И во серскиот говор глаголските ос.нови се пазат добро.
Во 1 л. едн. сегашно време Kaj глаголите од е/и-група наставката -м се упо
требува факултативно, а во 1 Л. мн. се генерализирала наставката -ме ка] сите
, б'ерt;z( м) - бf? р'ем , д'iiР Ж{l(М) - дr;zрЖ'и щ;, и во 3 л.
глаголи , сп. 'идt;z(М) - 'ид

мн. општа наставка е -аш : 'uдr;zш, б<:р'аш, д{lрж'аш, н'осt;zш, БРQj'аiii.

Глаголот 'HejKe' се jaBYBa во целата презентска парадигма: 1t'e jK'yht, H'e j
к'<:ш', H'ejK ' , H'ejK' ffJltf; , H'ejK '<:ш , H'ejK' r;ziii.

Во

1

Л. едн. на аористот наставката -х се уште превладува, но не се нео

бични форми и без х, сп. P K'O, дt;zд'о, покраj P K'OX, Hr;zy,,'иX, Шур'их.
Партикулата за идно време редовно се jaBYBa во обликот ке : K
Н'ОСи, со глаголот 'СУМ': K с'а.м, K с'и, K 'е, K

e'UK{l, к<:

с.м'е, к<: сш'е, K с'а.

Определените форми од глагол от *byti гласат: бuд'ох, бид'е, бид'ох.А( , бид'о
x{l (аорист) и б'ех, б'еuц;, б'ех.м

ИТН. (имперфект), а форми од глаголот *xъtiti

од типот на драмските хш"ах, хш"а не се констатирани.
Во

2 л.

мн. императивот Kaj глаголите од е/и-група се срекава со наставките

-ише и -еjtUе, сп. д'оjдu - д'оjдиtU<: и дQjд'еjtU?, н'осишt} и нус'еjш<:, или дури со

наставката -аjше : u'ечu - uuч'аjш<:, д'OH C'рjШ<:. Формите со наставката -еjше се
карактеристични за кукушкиот говор и почести се во западниот дел од серски
от говор (Видоески, 1990 :

74).

Во негираните форми со HeMoj отсуствува да, сп. HffJIl'Oj 'одиlU, щм'оj си 'u'i
'oj Kp'eer;zj, mrM'oj
Р{lШ, а се срекаваат и форми со императив: HeM'oj са 'uipr;zj, H
.,'еШи.

Глаголскиот прилог во OBOj говор се образува со наставката -jкU, сп. сшу
j'ajKU, клич'еjки, не се непознати и формите со суфиксот -шко.М : Qдf?ШК'О.Аt, Ш(lР
.,ишк'ом, додека обраЗУВaJъа со наставката -шШем од типот на драмските хо
дешtU'ем не се констатирани.

Од девербативните глаголски образуван.а на диjалектен план интерес прет
ставуваат пред се оние со суфиксот -ив- од типот З{lбур'ави - зr;zБУР{lв'ив(l, йу
UP{lB'ue{l, Р{lсшув{lр'ив(l, кои можат да се сретнат и во формите зr;zбур'аjв{l, йу
up'aje{l. Несвршени глаголи со суфиксот -ов( а), кои се многу чести во драмски

от говор, овде се доста ретки. Пофреквентии се несвршените глаголи со суфик

сот -ув( а) : KYU'ye{l, uQ.,uн'yer;z.
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Од синтаксичките особености како диференциjални за OBOj говор можат да
се споменат: употребата на кратките заменс:ки форми пред глаголскиот облик
и на почетокот на реченицата, сп. 20 в'иде деш'ешо, .му йадн'а щ'айкаiйa, и несо
глаСУВа1ьето по род Kaj атрибутските синтагми во примери од типот 2QЛ "tUtQ
к'ом?н', б"аЛQ л"ай и др.

СШру.мскuоШ i080P
Струмскиот говор го репрезеитираат дваесетина села по долината на р. Стру
ма од денешната грчко-бугарска граница па до Бутковското Езеро на jyr. Haj
голем дел од тие села се наогаат од десната страна на Струма во подножjето на
планината Беласица на jyr се до линиjата Старошево

Бутково - Голема Ма

хала, а неколку села се расположени на пограничjето со петричкото говорно
подрачjе ме!)' Струма и Сенгеловската планина северно до линиjата Рупел 
Сенгелово.
OBoj говор значително се разликува од серскиот. со наjголем броj црти Toj
се поврзува со петричкото говорно подрачjе, или поточно - претставува дел на
петричкиот говор и како таков е претставен во нашиот опис на петричкиот го
вор (сп. го второто поглавjе од oBoj том).

Чечкuош i080P
Чечкиот говор претставува Ilосебна диjалектна индивидуалност во поширо
кото драмско подрачjе. Toj ja зафака областа по долината на реката Места и
неjзината при'гока Доспат мегу планините Боз Даг на jyr и запад и Доспат и
неjзините огранци на север и североисток. Во оваа област живее исламизирано
население во 18 населби од кои неколку се наогаат и северно од грчко-бугар
ската државна граница на левата страна на Места.
Генетски oBOj говор се наога во тесна врска со граничниот родопски диjа
лект на бугарската jззична териториjа. Но, од друга страна, него го поврзуваат
броjни црти и со драмската говорна група, така што TOj претставува во извесна
мера преоден говор меГу родопските и драмско-серските говори.
МеГу покарактеристичните д:иjалектни особености на OBOj говор спагаат:
рефлексите на *1>, во одделни случаи и *1,>, носовките *{' и *Q, сонантите *г, *J, ве
ларизациjата на самогласката 'и/ во одделни фонетски околности, силната ла
биjализациjа и дифтонгизациjа на /0/ и др.
Големиот ер (*1» во OBOj говор, за разлика од драмските, се рефлектирал во

/01 во акцентиран елог, со алофонот [;:>] (отворено о ) и во [Q] во неакцентирана
ПОЗИЦlljа, сп. в'оюu;z, в'ОЩК{I, дощ', u.C'OXHytJ{l, K'oeHQ, еон, е'об?р«, К{lК'Оф, БР(} 2'0,
но д{lЖд'о, й'еШ{lК.
Основна замена за *1,> И ОБде е lel: ден', й'ен', ув'ее, ув'ен, но има и примери со
рефлексот 101 Koj ja смекнува претходната согласка, на пример, во л"ОСНQ,
ш"ОМНQ, m"OMHUH{l, m"OHKU. Може да се претположи дека во вториов случаj се

работи за импорт од родопските l'ОВОРИ.
Во акцентиран

елог

рефлекс 101, често во алофон С;:>], наогаме и место двете

носовки (*(!, *Q) со таа разлика што континуантот на *? ja палатализира прет
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ходната согласка, сп. zл":Jд(lм" З":JШ', кл":Jшв(l, ч":JСШ(l, вРf?М":JШQ, M":JKQ, покраj

И i1еш', ZQв'едQl7iQ, И за *Q : З':Ju, К':JШiiia, м,':JШ, p':JKa, едН':JЧ, бе Р':JШ, й леШ':JШ
Исти рефлекси како носовките дале и *[, *] : / ор, олl со алофоните [ :JP, :JЛ]
во акцентиран слог и [(lP, (lЛ] во неакцентирана позициjа, СП.: в':Jрб(l" z':JPHt?, д':JР
Br, й':JРФ, й':JР С, Ц':JРНО, Ц':Jрв , - Сfilрц'е, Ш(l,рй'иш, Ц(l,рв'ен, Ц(l,рн'UЦ(l,; б':JЛХ(l, в':JЛ'к,
й':JЛНQ, дл"ок.

M'eKQ, но

Во поглед на рефлексациjата на *е чечкиот говор не е единствен. На пого
лема териториjа во акцентиран слог *е> /'al, со палатализациjа на претходната
согласка, како во драмскиот, сп. б"ал, б"алl;l, б"али, бр"аЗl;l, ZQЛ"а.м, дв"а, p"aKl;l,
сн"ак, чир"аШl;l. Во неколку села нао:гаме екавска замена: бр'еЗl;l, б'еЛl;l - б'ели,
B'epl;l, вp'e.м , др'ен, p'eK(l, со исклучок зад Ц каде што има lal: Ц'ал, ц'али, ц'алиНl;l

(Борен, Тисово) или алофон [ 8]: б'G'C, д'8Ш , дв'8, p'8Kl;l, покраj .мл"аку, zн"азду
(Доблен). Во неакцентирана позициjа редовно на сета териториjа има контину
ант lel, сп. р?к'ОШ(l, CH 2'o.
Во селата каде што *е> le/ во акцентиран слог се прегласува и lal зад пала
тална согласка: j'ap? > 'ep f!, 'едt?Н , Z Рl;lнич 'ер, КQш'е Рl;l.
Во поглед на реализациjата на вокалните фонеми чечкиот говор покажува
посебност во врека

со

самогласката lul. Во акцентирана позициjа зад сите неве

ларни согласки /и/ се реализира со нешто повлечена артикулациjа, како фон
налик на [ ы]: в'ыНl;, сл'ывfl, H'blBl;l, з'ЬLМfl, ш'ЫЛQ, 2Р l;lд'ЫНl;l, сш'Ы2 fl, ш'ЫКЛfl ,
С'Ьtлl;l, шр'ы, кушр'ы, KP'blt? (Иванов, 1977: 101).
Акцентираното /01 се дифтонгизира како и во драмскиот говор, сп. 'Y02flH',
2'УОЛ, H'Y02fl, д'Уо л - дул'Уо .

За да го заокружиме вокалниот систем на односниов говор ке ja спомнеме и
редукциjата на не акцентираните самогласки. По ова особина чечкиот оди со
драмските и серските говори. Неакцентирано 101 се реализира како изразито
затворен фон [Q] или преминува во Iyl, сп. B'blHQ, уц'еш', !е! > [t?] и lul, сп. й'UЛ{:,
к'ам,{:н ', la! > [ l;l]: Ш flК'оФ, в'Уод fl.
Од ова произлегува дека чечкиот говор има вокален систем од пет основни
фонеми:
lul

Iyl

lel

101
'аl

кои во разни фонетски услови се jaBYBaaT во следните алофони: [и ] - [ ы] , [ е] 
[е]

[ Q] - [:J], [у].
[ УО]
[t?], [а ] - [fl], [ о]
Консонантизмот на чечкиот говор спага меГу наjкомплетните системи во

серско-драмската група говори. Toj ги познава звучните африкати '.\ 1,l1, сп. s'a
дf!н, sв"аздl;l, 1,l'a.м. Корелациjата по признакот палаталност е спроведена до

следно. Дистрибуциjата на меките согласки овде е побогата кога ке се има
предвид и палатализациjата што се извршила под влиjание на континуантите на
*17 и * , а не само на рефлексот на *е. Овде е запазена и мекоста на финалните

согласки што завршувале на мекиот ер (*Ь) од типот з'ош', й'ош', потоа во слу
чаите како ш"ах', д"аду, или во примери од типот к"иш'к'и, 17i"OH'K'U, м'ал'к'и,
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в'ол'к, б'ол'гu], па во старите групи *tьj, *dbj : бр'аШ'q., л"уд' , секвенците ш'ш' и
ж'д', и др.
По однос на дистрибуциjата на согласничките фонеми како диjалектизам во
чечкиот говор се jaBYBa поограничената употреба на фонемата Ixl. ВО иници
jална позициjа таа не ретко се испушта, сп. 'uШq.р, 'убq.ф, 'ору, а на KpajoT е за
менета

со

Iфl: zр'аф, йр'аф, zл'уф, с'уф, к'ожуф, во морфемите за минатите

определени форми: у.мр"аф, б'еф, д'ад()ф (Иванов, 1977 : 122). За неорганско х
во студиjата на Иванов се нотирани само примерите: н'ехи покраj H'eq., хи покраj
и, хми покраj ми, но и: 'иди, uaм'еш', бq.'ир, ШРQ'ицq. (с. 41 нт.)
Од консонантските диjалектизми за диjалектната географиjа можат да има
ат значеIЬе и:
- дисимилациjата на .мн > мл во лексемите мл'оzу, или мл'ук, мл'укq. покраj
фН'У", Фн.'укq.,
- промената на МН > вн. во сШ'овн.q., Ш"овн.Q,
- замената на в во лво лексемата ч'ол"ак (чов"ак), и уште неколку други
промени во одделни лексеми.
Флексиjата во чечкиот говор во голема мера совпаfа со состоjбата во драм
ските говори. Како диференциjални црти можеме да ги истакнеме:
во именската флексиjа:
- пофреквентната употреба на членските форми на -Н-, сп. бр'адвq.нq., HYZ'O
Hq., pq.K'OHq., HYZ'UНf;, Myp'eH{J I мур'ену, покраj бр'адвq.Ш(l, мур'еШ{J,
членските обраЗУВaIьа со наставката -Ше во множината Kaj именките од
типот н'ож'{Щеш,?, рuб'ар ш,? (: н.'ож'QW,еШQ

во Драмско),

потоа некои форми што имаат поинаков завршок поради подруг фонетски
развоj на еровите и носовките, како на пример:
- членот -'о за м.р., сп. бр 2'о, син.'о, но ,,'oн.'q., Й'оШ'q.,
- членската морфема -ш'о за ж.р., сп. ЩlРфш'о, СМ(lРШ'О,
или општата членска форма за ж.р. H'OZq. - нуZ'оШq., HyZ'OHq.,

3 л. мн. презент б р'оiil, с,?ч"оiil, покраj Сф'Uр(lШ.
И чечкиот говор познава систем со три вида демонстративни заменки, сп.
ш'оj, C'O(l (c'aq., сва), H'Oq. (H'aq., н.'e(l), ja чува старата заменка кушр'u, и воопшто
заменскиот систем е сличен

со

системот во мрвашките говори.

Од глаголската флексиjа да ги споменеме:
- отсуството на -м во 1 л. едн. презент, сп. б'ерq., с'едq.,
- факултативна употреба на наставката -ме во 1 Л. мн. покраj пообичната
-м : P'YKq.M , 6 p'eM,
наставката -ф во 1 л. едн. аорист-имперфект б'еф,
партикулата за идно време ше I ша, во Koja вокалот може во одредени фо
нетски услови и да се елидира, сп. ш-'uдq., ш-'uдuш',
- негираниот императив од типот Нf;M'Oj B'UK(J,
- потоа глаголскиот прилог на -ш'шем и -ш'ком (НQсr;ш'ш'ем, Ш(JРЧ'q.ш'
к'ом), итератива со суфиксот -ов(а), и др.
Од глаголските форми познати во драмско-серските говори чечкиот не ги
познава само конструкциите со 'има I нема' (Иванов, 1977 : 45).
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Лаiадuнско-боiданскuше ioBopu

Под лагадинско-богдански говори ги опфакаме говорите на осум села од
кои четири се наогаат ,?колу Лагадинското Езеро (AjBaToBo, Балевец или Ба
лавча, Илинец, Киреч Koj или Пазваново / Паjзаново) и четири во висорамнин
ската област Богданско (Сухо, Висока, Зарово, Негован).
Една поголема говорна целина претставуваат селата Висока, Сухо, Бале
вец, Илинец и Зарово, иако и меГу нив има некои не малку значаjни разлики,
додека говорот на Негован, AjBaТOBo и Киреч Koj се разликува со повеке осо
бености и од суmко-височкиот, а има разлики и меГу одделните села.
Сушко-вuсочкuош ioBop. - Во уводниот дел спомнавме дека во суmко-ви
сочкиот говор, вклучуваjки ги тука и селата Зарово и Балевец, место *'l> има
два рефлекса /а/ во коренските морфеми и /0/ во формантите и во членската
наставка за м.р., сп. W'aHK{l, w'iiШ'К{l, д'ax{l.М, CH'aX{l, но: суб'uр(lМ., й" асук « й"а 
б'аЗ{JWu, дах, w'аШ{JК, Ш{Jw'аР{Jiil,
сок), й"еНШ{JК, С{lН'ОШ м'аЛК{ljуш (Ви), бас
КРЩ'ОШ (Бал), д'аскr;z, даш' - д{JЖ'д'о (Су).
Два рефлекса наогаме и место носовката *Q - /Ш: г'аска, м'аш'ку, м'ашка,
н'iiшр'{l, а во некоренски позиции /а/: H'e{l, б'еР{l, б?р'аш, M'UН{lX{l.
ВО врска со рефлексациjата на *Q во OBoj говор има една посебност со Koja
тoj се изделува од поширокото серско-драмско говорно подрачjе. Се работи за
задржаниот назализам во вид на посебна назална согласка - /МI пред лабиjални
те согласки и /н/ пред нелабиjалните. Подоследно оваа поjава се jaBYBa во гово
рот на Сухо, Висока и Зарово, додека во Балевец е нешто пооtраничена, сп.
дамй - дr;zмб'е, д(lМ.б'UЦ{l, i'амб{l, кл'амбу, скамй - ск'амйу, йiiмй, р'амб'r;z, -иш',
рамй, CKr;zMU'Ujr;z, с'iiмБУШ{l, ш'амЙ{lн, З{l C{l к'iiмЙ{l, зiiмй, /ан/

гласки:

пред нелабиjални со

дранк, гр'анди, К{lнд"а, к'iiнкул ', канш, кранк, лiiн.к, мiiнч' - м'анж'u,

м'iiнч'иш', м'андру, M'iiнK{l, йiiнш', й'iiншuш'iii{l, йрiiнш, йр'аНЧ?К{l, p'aHK{l - р'ан
ц'(l, рr;zн(('аф, Р{lсй'анш', с"iiК{lндr;z, С{lнд'uнu, сан((, сiiнш

С'анду(ш), w'iiнiлu

(Су, Ви), бл'iiндW{l, д{l б'iiнд{l
,
жuф, с"ii(({lнд (l, дЛ(lМ.б'О(({l p'ii(({l, i'ОЛ(lМ.бu, Ынц (газ), дpt;lНг' o, К{lнд'iiд{l, л'iiН(({l
Ш{l, ЙУР{lнч'ах, С{lнд'уwu, w'iiнт,tu (Зар), БЛt;lНд'аj, м'iiнд{J, Й{lj{lНт,t"UН{l, шр'iiмб{l, но
w'йж'u, дай, з'абu, мiiш', йiiш' и др. (Бал).
Под истите фонетски услови носовоста се задржала и со рефлексот на * ,
сп.: uрuмб'uЦ{l, бр{lшуч"ендu, iр"енд{l, iуwuнд'арuн, ж"еНШф{l, з'енш', 'ендр{l,

нррин, 'iiн'iUЛ, 'iiнsuл, 'aHт,t'и, ж"еЛ{lН(( - ж"еЛ{lНШU

'еНШР{lWr;z, кл'еНШф{l, Н{lр"ендуw(lМ., й'енш' - й"еuд{l, й"еншук, йр"енд'{l, р"еuд'{l,
ч"енду - ч'uнд'а,
с"ii.м'{lНШ{l,

и во наставката -аuш(а)

но: й'еш',

: «

*- ta): 'UМ'{l

йuдuс'еш, дuвuдuс"еш, /a2U'{l, 'UМ'{l

'UМ'{lНШ{l, c"ii.м'{l 

(Су, Ви), бр{lшуч'еuдu,

дUW?НШ'UН{l, ж'еm'iiW{l, з'енш', (('ол?uд{l, М{lС?НЧ'UН{lШ{l, C{l йусw?нш'uл, р?нд'о, ?н

но 'iл"ед{l, ж"еШW{l,
(Бал).
ВО повеке случаи се jaBYBa и секундарен назализам при /iiI < Ъ2, сп. банц 
бr;zнs'о(ш), л'iiнт,t'{l(М). (лiiжа.м.), лr;zЩl"а (лажа), лt;lНт,t"UЦ{l, м'iiн'iЛ{l, p r;zHт,t"U (рйжu ),
сш'iiн'iлу (сшii((ло), дл'iiU2{l, б'iiнЧ'ф{l (Су, Ви), м'аНlЛ{l, б'iiНЧW(t, лr;zuт,t'uф чуw"iiк,
лr;zнт,t'UЦ{lШ{l, Л{lнт,tuч'арuuк, Сiii'iiн((лушу сr;zздруб'u (Зар).
шр'iiwr;z

(Зар),

'ендр{J, М?СUUЧ"UН{l, (о)'iлuнд'ал{J, ч"енд{J,

з'еш', ((л"еiiiфr;z, р'еш, /агн'? - /a'iH'uiii{l
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Во врска со *Ii како посебност во OBoj говор се jaBYBa и рефлексот 1'ii1, одн.

l'iiH - 'ii.мl во еден броj примери, сп. .м"асу - .м'q.с'ошу (Су), YC "aKHyвfJ.М, M"iiHKq.
(Ви), во суфиксот -анша: j'аZн'{lНШq., j'ap'q.нШq., j'aZH'q., j'ap'q. (Gol!ib, 1963 : 219).
Сушко-височкиот, заедно со заровскиот и балевечкиот, е единствен во сер
ско-драмско-лагадинското говорно подрачjе каде што се запазила фонемата lii/,
Т.е. *е, сп.: б"ii'lq..м, б'iiл - б"iiлq. - б"iiли, б"iiсuн, бр'ак - бр"iiК{J(iu), w"iija 

w'iiш', wp"ii.м'q., д"аду, д"iiШ'q., дw"iiсШq., дубр"а, и со алофонот ['(l] во неакцен
тирана позициjа: .м'{l.t;'О(Ш). .м'q.сШ'а, .м'q.с'оШу, Л'{lш'а, др'q.н'е : .м'ах, .м"iiсШу,

.м"асу, л"iiшу, др"ан (Су, Ви), вp" a.м.r:;, н"ii.м{lЛ, цiiл, ц"iiд'{l - ц'q.д'иш', вид"iiлu,
YMp"iiHr,t, у.мр"iiла (Зар), w"iipq., 2н"iiзд{J, д"iiцq. - д't;lЦ'аШq., л'iiк, лt"iipq., Ч'{Jw"iiк,
ид"iiшu, Й'оzул'р.мq., фл"iiзи (Бал), исто и во говорот на с. Илинец: '[р'ах, й"ас
Hq., c"iij Йш'uн'ицq..
По однос на редукциjата на неакцентираните самоглаеки уште еднаш да на
гласиме дека таа се врши во сите позиции на збороформите, вклучуваjки го и
KpajoT каде што по правило самогласките вршат и морфолошка функциjа, сп.
w'iiнzuл (Ви), в'анж'и, UHS'UK (Су, Ви), й"еншук, .м'iiш'ку, д"аду, сШ'iiнzлу (Су,
Ви, Зар, Бал).
Во консонантизмот како диjалектни посебности за потесното лагадинско
подрачjе, а кои не се веке нотирани, ги истакнуваме:
- африкатизациjата на фрикативните согласки /с-з, ш-ж/ во група со IнI во

Zq.з'оШ),
/ц-s, Ч-l,ll, сп.: бiiнц (бiiнс < *ЪЪZЪ), w'iiнsuл, uнз'ик/к', Zq.нs'оШ (: '[ас
.манч' (.маш), л'iiнl,l'q.(.м), Л{lНl,l"а, лq.Нl,l"иф, лq.Нl,l"иzu'ник, W'aHl,l'U (важе), лt'aHl,l'u,
М{lЩI"О / -'оЩ йq.jUНl,l"UHq., pq.НI/ 'U (рq.ж'и), x'apl,l'Ywu (Су, Ви),
веларниот алофон на Iнl
[у] пред веларните согласки, сп. деук, краук,
-

лаук лq.ук'оШ, лt"aYKq., .м'аука, Ш"еуки, Шр'iiукq., ч"иУК{I,
- прогресивната асимилациjа по звучност, сп. б'iiч'фq., Z'оШф'q., ж"енШфq.,
ж'?ншф'арин, кл'еНiUфq., н'ош'фq., ч"еркфq., сфаiu, сф'iiш', сф'q.Ш'uлу, кфас,
Ш'uкфq., во некои случаи и пред сонантите: фл'иза, фл"аwq.,
- пополнувюьето на етимолошките групи -ер, -зр- со преградните IЩ дl, сп.

сШр'а.м, сiuрибр'а, сшр"iiдr,t, дури и сшрай (срп), сшр'аци (срце), но с'арна, здр"iiл,
потоа:
- УПРОСТУВaJьето на некои консонантски групи, сп. (дв> в), изiаwq..м, Hq.j'a

wq..м (наjадва.м), Hr,tp"ewq..м, сШр"iiwq..м (наредва.м, сШр"iiШwq..м), ш'оjуш (швоjуш),
- честото испуштан.е на 'в/ и /д/ во интервокална позициjа, сп.: уш н'оу,
др"ау, х'убq.jq. (хубава), 'ОСШ{ljq. (осшава), йр'аиш', усШ'ахq. (осшавиха), ЙЛ"iijа.м 
йл"iiш' (ЙЛева.м), - кл'аjq.нц (кладенец), дr,t B'uj.мu, зw'iijа, зw'iiш', зw'iijq.Ш, зв'аj
(из-вади), уШ'иj, U'ojq., й'ош' (йоjда), кл'аj, H'aj, zл'еj, ц"iiш' (цедиш).
Од диjалектен аспект интересни се и некои теНденции во врска со гласот /х/ .
Наjстабилен е TOj во граматичките морфеми (-х, -хми, -хши, -ха), додека во дру
гите позиции и случаи веке се покажува тенденциjа за негово губен.е или заме
на со /ф/, сп.: л'iiil, ф'ал'q..м, ф'албr,t, ф'арл'q.,М, ф'аш'Шq., скq.ф'ун', Mq.'YHq., к'ифкq.
покраj к'ихкq., б'уф и б'ух, куж"уф, И др.
Сушко-височкиот говор покажува броjни посебности и во областа на флек
сиjата.
Во именската флексиjа интерес претставуваат пред се множинските образу
ван.а на именките од м.р. Kaj нив особено станала продуктивна наставка -е, Koja
се шири за сметка на -и, сп.: сф'ашуфци - сф'ашуфц,ешу, 'облq.ци - 'облq.ц,еШу,
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й"асук -й"асуци -й"iiСуЦf!ШУ, бик - бик'о(ш), мн. биu/е -биц'еЙlу, б'ук - БУl{'е

покраj б'укуwи «
Р(lЗ'(l

б'укуве), д"еwuр'(l-д"еWUр'f!Шу (Су) и д"ewuр,офцu (Ви), 'об

'обр(lЗf!ШУ;

сп. ja и наставката -ове (> -уви): бр"ii'iуwu - бр"ii'iУWf!Шу, K'YMYwu

к'у

МУWf!ШУ.

Голема продуктивност покажува и старата мн. наставка *-fita Koja се jaByвa
во аломорфите -'(lНШf,l / -"iiншf,l / -''анiuf,l, добиени по фонетски пат, и -uнiilа,
-унша / -'онша. настанати по аналогиjа

со

прошируван.е на елемснтот -НШ- Kaj

други наставки, сп.: j'ap'f,l - j'ap'f,lHii1f,l, j'a'iH'f,l -- j'аiн'аншf,l

и

j'а'iнuч'рншf,l, ш"ел

Ч'{l-ш"еЛЧ'{lНШ{l, 'и.м'(l-'UМ'{lНШ{l, м'ори-мур''iiнШ{l, луз"е -луз''аНШ{l, YP(lH'e
УР{lн"iiнШ{l, (l'{lд'е -- (l'(.1д"iiнШ{l, Л'Ul{U (л'ице) -л'ицuнйl{l, р'а.му - р'аМУНШ(l, сшу/а
лу -СШYJ'алУНШ{l, Йuс.м'о -- ЙUСАt'ОНШ{l, и др

(GolIt.b, 1963 : 186-189).

Од заменскнте форми како диjалектно-диференциjални ги истакнуваме:
ш'оj, ш"а, шуз'и (Су), шус (Ви), мн. н'и, ви, ш"ii / ш'е (Су), H'iij, e'iij (Ви), кли

тиките M'{l, Ш'{l (ш"ii, йl'е), с"а, H'{l/н"а, e'(l/e"ii, 'iu I ха, ш"iix 'iu, на ш"iiх му,
демонстративните: ш'ос (ш'а, шус -- йlуз'u, ш"ес) и н'ос (н'ас, н'ус - нуз'u, н"ес),
придавските: Ш{lКф'ос I Ш{lК'ОС (iU{lкф'ас  Ш{lКф'ОС, Ш(lКф'ес - Ш(lкф'iiс), пра
шалните: ш'о, ш'ш'о, к'ак (Су), и K'oiy, ш"о (Ви), кушр'u, -'а, _'о, кушр'е

(Су)

и

кушр'iij, мн. кушр'еj(l (Ви), присвоjните: H"ejHujy (Су), H"ejH{ljyiu (Ви), ш"iixнujу I
il1"iixНf,ljуш, неопределените: идн'о I ин'о, н"iiфiliу, н'иК{lКУф / н'икf,lКф,ос, c"iiKyj,
с"iiкуШриj.
Глаголската флсксиjа во наjопштиот дел се слага со системот во пошироки

от серско-драмски регион. Отстапуван.ата во поодделни форми произлегуваат
повеке од фонетските меfyдиjалектни разлики и тис, главно, лесно се препо
знаваат.
Вредно е да се потсетиме дека и во OBOj говор е жив суфиксот -ов(а) за
образуван.е на несвршени глаголи и се употребува во конкуренциjа со -ув(а),
сп. ЙР(lК'ОW{l, й(lз'аР'{Jи,'(l, СШР(lМ'ОW(l, H(lilyj'OW{l, покраj куй'уи,'(l, M"eiuHYW(l.
Во аористот Kaj глаголите од старата консонантска основа тематскиот
вокал

-0-

се чува

(со редукциjа -у-): р"екух, р"еКУХМll,

р"екухши, р"екуха.

Од *byti има две имперфектни форми - со основите б"ii- и био, сп. б"iix,
б"iiиt'll, и бих, б'llШ'u.

Во 3 л. на перфектот помошниот глагол се чува и кога перфектот означува
прекажаност, сп. Пуjн'о ep"iiм.'(l и(е) б'uл uд'llН ч'урбq.(l"uj(l.
Kaj глаголските придавки се jaBYBa често мешан.е на родот, како и Kaj дру
гите придавки. Формата за с.р. се срекава и со именки од м.р.
Формите

со

'има I нема'

+

глаголската н/ш-придавка се жива категориjа, сп.

а) 'и.мflМ йрумuн'аншу, H"e.м(lМ j'ахН(lНШУ, 'UМ{l сш'орuну, H"eM(lМи в'ид'{lНУ, б)
u.м'ax з"еншу, u.м'аш'u кл'адuну, и др. МеГутоа, не се непознати и форми кога
глаголската придавка конгруира

со

родот и со броjот на предметот, сп. iл'аи!·

н'q.Ш{l j(l u.1,1.'аш.'u кл'адUН(l, m'ашку M'{l uм'аш'u йукt;lЛн'анш

(GоlцЬ, ] 961

: 167).

Партикулата за идно време редовно се jaByвa во фонетскиот облик за : зq.
к'аж'(l, З(l д'оjд(l, З{l д'аW{lШ', З{l сШ'анu.

Императивните форми можат да бидат за диференциjациjата интересни по
ради наставката за 2 л. мн., сп. д'УК(lР',iiши, дунис"iiши, в'uш' - виш"iiшu, и по
ради честата редукциjа на наставката во 2 л. едн., сп j'аш
.
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',

в'иш', сш'ан', кл'ад'.

Забраната се изразува со грчката партикула .ми, сп. .ми вuл'иlU' .ми сл'у
lU'(llU',MIl Й'UШ(llU', и со партикулата HUМ'Oj + 2 л. през.: HUM'Oj вр"iiWUlU'.
Глаголскиот прилог и во OBOj говор, како во драмските, се образува со нас

тавките -lUш'е.м, -ш"у.м « -lU''ОJ.t), сп. йл"еШИlUШ'f!м, с"iiд(llU'''УМ, ШР{lч"аlU'"ум.
Во глаголската придавка се генерализирала секундарната секвенца -Hiii- Kaj
сите глаголи, сп.: cai'e'iH(lHiii, з'енш, хр'ан'(J.Нш, умр"енш, З{lсЙ'анШ.
Погоре истакнавме дека полно единство и во оваа група говори нема. Како
диференциjални црти мегу поодделните говори на лагадинско-богданскиот те
рен се jавуnэат: степенат на редукциjата во некои позиции, рефлексациjата на

*у, некои отстапуваrьа во рефлексациjата на *Q и *1>, статусот на 181 во одделни
позиции, степенот на палатализациjата на ш во старите секвенци *tbj и *tb, ста
тусот на финалните групи -сЩ -lUШ, и во флексиjата: членската наставка за
м.р., множинеката наставка Kaj именките од С.р. на -е, некои заменски облици,
наставката за 1 л. ед. сегашно време Kaj глаголите од еlu-група, партикулата за
идните глаголски форми, наставката за глаголски прилог и некои акцентски
посебности.
Според резултатите од споменатите особено<,"'Ги
жува говорот на селата Висока и Зарова.
Мегу наjкарактеристичните особености на вuсоч"о-заровс"uош говор спа
га рефлексациjата на *у. Неговиот развоj совпаднал со развоjот на р, значи има
рефлекс liiI, и тоа во сите ПОЗJЩИИ, сп.: б'м - б'iiл(J. - б'iiлу (*bylb), w'aм'(J. (*vym ),
д'iiр{l - д'iiр(J.iU{l, ,,'iiШ"{l (*kytъka), "'iiС{lЛУ (*kyselo), M'iilU'''{l (*mysb, *mysbka), H'iij
(*nу), u'iiiu{lM (*pyt-), p'iij(J. - р'д"ш' (*ryj-), р'iiШ{l (*туО, сан - С(J.н'оШ (*sYnb), ciiiii
c'iiiu{l (*sytъ), йл'iiш"у (*plytъko), сш'iiнуw{lМ (*-styg-), во наставките: *-у- : бл'ах(J.,
б(J.Xч"ii (бахчи мн : б(J.X<t"а едн.), д(Lчz'а мн (д{lМ'i'а едн.), cH'ax(J. - СН(J.X'iiШ'(J. (cнiixи
.

снахиШе: cH'ax(J.

.

СЩlх'аШq. едн.), н"еiуw'iiШ'(J. , H'ow(J.iU'f,l (новише) (Ви), бр'iilU'(J.

(БРUlUа), вл(J."'О 6'iij (*vy), л"iiбу C,,'iiCH(J. (*-/..:ys-) , M'iij(J. (*my j-), рuб'iiШ'fl Uл(J.в'аШ
(*туЬу plyv-), ч"еШ flРU (*cetyr-) (Зар, Попстоилов, 1979: 64-65).

Во височкиот говор процесот на загубата на 161 е значително понапреднат
особено во инициjална IIозициjа пред лабиjалните самогласки, сп. ОЛ, 'олуwu,
'одq. - уд'аiЩI, 'од'(J. - 'одиш' (водищ), 'OH'(J., YH'aj, 'OH'f,l" (од основата вон-), 'осу" 
усу,,'ош, 'осуцu, удUН'UЦ{l, й'оудни" (ЙО80дни,,), ун'еUl'Ш, УlU'iii'UЩI, 'yj"y, и во
група со iu : уШ'орu, зq.Ш'орu, ш'оjуш (luвоjош) и др.

Во поглед на палатализациjата на ш во споменатите групи и на финалните
-сш, -luШ височкиот говор ни се покажува како поархаичен, бидеjки ш ja зачу

вало мекоета, сп. бр'llш'f7, з"енш' - з"енш'у (: з"еншуфц,ешу), й"еш', u'iiHlU' 
й'iiнш'уш, а групите -cal, -luШ се уште се пазат во повекето случаи со исклучок
во суфиксот -осш, сп. ч"uсш, ч"усш, .м'осШ, й'осш, ун'еlU'Ш, но р'адус, .м'uлус.
Во членската форма за М.р. се чува KpajHoTo ш : бр'а"уш, бр'muуш, дР(J.lj
Z'OIU. Заслужува да се одбележи и членската форма Kaj придавките, сп. Zул"ii.м
Zул"ii.м{Jjуш, дР'УZ(J.jуш д"ен'. Очигледно во oBOj говор наставката *bjb имала по

друг развоj отколку во другите околни говори (сп. Gol<tb, 1963 :

207).

Заменеките облици: H'iij, e'iij (ние, вие), "ушр'iij, "ушр'еj(l и др. се каракте
ристични, главно, за височкиот говор.

79

Во говорот на Сухо (сушкu) за разлика од височкиот *у > /ul, сп. син, бил;
гласот /в/ во почетокот на збороформите пред /0, у/ се пази, сп. вол, в'од{l,
e'OH'{l, в'осук, e'yjKY, во таа позициjа во одделни случаи се jавило и секундарно
/в/, сп. e'OC{l- в'оси, в'02ни- в'02н'уви (: 'оса, '02ни - Висока), а секвенцата шв >

шф : ушф'ар(LМ, З{lШф'ар(LМ, шфоj, Шф'оjШ{l. - Во сушкиот говор /в/ е претежно
лабиодентален звук.
Од другите диференциjални особености по однос на височкиот говор пока
рактеристични се: палатализациjата на ш' во к во бр'аШК{l, ИСПУШТaIьето на -ш
во финалната група -сш, сп. ч'ис - ч"исши, .мос, йос, членот -о: бр'tJ.2'о, бр'ашу,
СФ'ашу, генерализиран.е на наставката -.м во 1 л. едн. презент Kaj сите глаголи,
сп. H'OC(LМ, й'еч'(LМ, ОДН. бир'е.м, KYC'UМ, дрfJ.Ж"UМ - и со промена на тематскиот
вокал и на акцентот (: б'ерtJ. бир'еш', K'OC'tJ. - кус'иш' во Висока).
За сушкиот говор е карактеристична уште една фонетска особеност, Koja
не е непозната и во Висока. Се работи за посебниот развоj на т.н. секундарен "2
во контакт со сонантите во финална позициjа во примери од типот на *mokrъ,
*геМъ. Во формите за М.р. вокалот се развил зад сонантот со што дошло до омо
нимиjа на формите за М. и

ж) - .м'iiядру

ж

род, сп. M'OKP{l (м.,

(с.р.), р'еКЛfl (м.,

ж) - р'еклу

ж)

- .м'окру (с.р.), .м'iiядрtJ. (м.,

(с.р.). Во такви случаи во Висока по

ради замената на *у со !а/ со обликот за М.р. совпаднала и множниската форма,
сп. M'OKPq. (м.,

ж едн.

и мн. )

- .м'окру

(с.р.). Спорадично вакви форми се забеле

жани и во Балевец и Илинец: j'aCHq. 2лас, 'ендрq. Фq.с'ул', ч"уздq., ж"едНfl (Бал),
ч"уздq. ч'ув"iiк (Ил). Приведениве примери покажуваат дека OBOj модел се про
ширил и на други придавки.
Говорот на с. Балевец наjблиску стои со височкиот со таа разлика што во
балевечкиот броjот на примерите со запазен назализам е сведен на минимум,
сп. БЛ{lнд"аj, к'анк(lЛ', .м'андQ, й{ljq.Нl,l"иНt;l, йQр'анч'уwt;lМ, ш'аН2(1, кл'ii..мБQ, Шр'ii..м
бq., со сек. н во .м'(iн2лq.; место * : 2линд'алQ, 'ендр{l Фq.с'ул', .мuсинч"инШq., ч"ен
дQ. Порано веке констатиравме дека *у се рефлектирало во /и/: с'ин, .м'иШ'К{l,
заменките н'и, в'и. Наставката -еша поради редукциjата на е > и се преформи
рала во -иша и само во TOj фонетски облик се употребува, сп. j'а'iн'иШq., в'а
ж'иШq., 2р'оздиШq., 2'арниШ{l, ж'др"iiбиШq., з'ел

- з'елиШq., к'уч'иШ{l, лук'у.мч'и

Шq. (: лок'у.мче), ш'ик"ерч'иШq..
Како диjалектна посебност во балевечкиот говор се jaBYBa фонетскиот
облик на партикулата ка, Koja, според Малецки (1936б : 102), претставува кон
таминациjа на височкото за и к'е (к'и), сп. K{l 'ез.м{l, K{l 'ез.миш' (земеш), Kq.
к'аж'и, K{l ч"иHuми.
Говорот на с.

ИлuнеЦ,

судеjки по скромните податоци што ги дава Малецки,

е многу сличен со балевечкиот. Како поважна диференциjална црта мегу ннв се
jaBYBa рефлексациjата на носовката *Q во 'а/ во сите позиции, сп. дЛ{lб'Окt;1 'од{l,
p'aMaQwu, к'аш'
з'аби, к'аiП, H{l к'аШQ, .м'аж'и, p'aK(l, Р(lк'аф, р(lк'афQwи, рамй
(Ил), додека во Балевец има рефлекс /а/ во коренеките

Ш(l, ЙаШ' сШq.Й'алК(l
морфеми.
.•

Извесен броj примери со /а/ Малецки дава и место *ъ, сп. бас

б'азQWU, уш

w'aHKq., даш', д(lж'д'u, но и д'iiН(l, раш', и во членот -о : H(l к'аШQ, 2л'ас
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'iЛ(1С'О.

Партикулата за ИДНО време во oBOj говор гласи к'и : к'и в'иКt;l (: Kt;l в'иКfl во
Балевец).
Говорот на селото Аjвашово ни се претставува како преоден меГу лагадин
ската и солунско-кукушката група говори.

со лагадинските говори него го поврзуваат: полната редукциjа во сите фо
нетски позиции, мекиот изговор на согласките /ч'
б(l, поконсеквентната рефлексацнjа на *tj I

'
I,l ,

ш' - ж'/, сп. б'улч't;l, ж"а

*dj во /шil1, ждl, билабиjалниот изго

вор на [w] и тенденциjата тоа да се загуби во почетната позициjа пред лабиjал
ните самогласки и во интервокална позициjа, сп. Qл'оwи / Qл'ои, х'уб(l:, ЧУВaIьето
на /х/ во сите позиции, сп. х'убfl:, Хflр.м'иjШt;l, CH'iixt;l, бл'iixt;l, .м'ох, ж'н'ах, йич"ех,
ж'н'еj(lХ, ileKt;lX, ф(lШ'llX(l, Нflуч"llX(l, уд н'их.
Со солунско-кукушкото говорно подрачjе го поврзуваат: отсуството на

двоен акцент, морфолошки стабилизираниот акцентски систем, сп. .м'еШЛ(l 
.м'еШл(lШ(l, .м'еШ
д'ер?ш', йр'едfl

.м'едflШ, д'ен - д'еН'flШ, zл'ас - zл'аСflШ, Kaj глаголите: д'ерfl 
йр'едиш', к'аЛНfl - к'iiлнu, ,мл'аЗ(l

,мл'азиш'. Во аjватовскиот

говор фонолошка мекост познаваат само сонантите /л', н'/, сп. л"уш, кл"уч',
к'он'

К'ОН'flШ. Другите согласки немаат меки парници, што значи дека проце

сот на веларизациjата на старите меки согласки значително напреднал како и
во солунско-кукушките говори. Нема позабележителни разлики меГу ajBaToB
скиот и солунските говори ни во областа на флексиjата. Аjватовскиот не ja
познава множинската наставка -еша,

доминираат множинските форми со

наставката -ин'а, сп. M(lZ(lp'UH'a, ш?л'uн'а, и со -ишша : j'aZHU

j'аzниш'Шfl,

ж'р'ебиш'Шq., к'уч'иШ'Ш(l. Личната заменка за 3 л. е он (оно, оно), партикулата

за идно време гласи ке: к'u й'ош', к'и Й'иjШи.
Преодниот карактер на OBoj говор се покажува и во ОДнос на рефлексите на
стариот *'!;>. Во еден броj примери во коренската морфема има рефлекс /а/, Koj
треба да се смета за основен, сп. з'аЛW(l, д'аСКfl, CH'iix(l, д(l с'ахн?, и во суфиксите:
w'ашt;lк, w'еШt;lК, u'eiilflK, ч'ишw'аРШflК, и во членот: .м'еШ

.м'ед(lШ, уш д'еН'(lШ, у

С'ОН(lШ .ми, j(lШt;lZ'анq.Ш, а во неколку лексеми има /0/: w'ош'Кfl, W'OHKt;l, д'ош' 
д'ож'дu, д'ож'д?ш't;l, .м'ох, б'оч'фq., с'он, Ш'ок.м(J (Malecki, 1936б : 98).

Наjкарактери<,;тична особеност на аjватовскиот говор претставува рефлек
сот на *е. Него Малецки го опишува како звук поширок од етимолошкото /е/,
но позатворен од сушковисочкото liiI и не ja палатализира претходната соглас
ка. Таквиот опис асоцира на еден вид широко е /еl со посебен фонолошки ста
тус, сп. примери: б'еЛ(l, д'ешu, ж'р'ейч'и, л'ей, н'ид'еЛ'(l, ЙQнд'[;ЛНt;lК, йул'ЕНt;l, Р'ЕШ
KQ, й'еСЩl, C'eHKfl, ц'еW(l, цф'ЕШ; во неколку случаи Малецки забележал и l'a/:
л"аШQ, кул"аНQ, ш"аСЙ1Q, и во

2 л. мн. на императивот: сuдн"аjШu.

Како посебност на OBOj говор може да

се

смета и УПРОСТУВaIьето на групите

-сшр-, -здр-, со ИСПУШТaIье на /Ш, дl: ср'ах, c'ecp(l, CP'UK(J, зр'аф, НО во заемките:
U'aciupq., кул'аСШр fl.
Во старата група *сг- /ч/ се изменило во /ц/ : ц'арН(l, Цflрн'UЛQ, Ц(lрw'еЩl, царф,
ц'арwju, а во групата *сге- се срекаваат форми со /ч/: ч'uр'еW(l, ч'ир'еш' (l.

и говорот на

с.

Heiooan по своите особености стои на граница мегу лага

динските и кукушко-солунските говори, каква што е и неговата географска
позициjа.
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Со лагадинското и пошироко со серско-драмското говорно подрачjе него го
поврзуваат:
двоjниот акцент: в'еРИI Р,UЦfl, к'укумjрфКfl, М'UШРУРЦ{l,
- прегласот на 'аl во 'еl зад палаталните согласки, Koj е во OBOj говор доста
изразен, сп. ч"еШ'{l, ч'ес, бt;lхч"е, бuшулч"еи?ц, брушч"еиu, врq.Йч"еn, иухч"ер,

Йt;lИ(l."ек, iilY(l."epu, кукуш"еРИllК, йuш"ек, Ш{lш"ек, вилиш"еиuц, ж"ер, ж"еб{l,
лиjл'ек, йу'еШ{l (йоjаша), сил'ении, хрucШ'еиuн, й'оuc (йоес), йиuw'ица (йиjавица),
ду'елка (доjалка),
лабиjализациjата на 'е, иl во 'уl исто така зад меките согласки: ч'ур'ей, ч'у

р'еи, ч'ур'еш'q., ч'ур'еWfl, уч'ум'еи', душ'ум'е, ш'уш"аркq., й'еИ(l.'УРfl, й'еШ'Ш'УР{l,
'
- мекиот изговор на Iч' - (1. , ш' ж'/,
билабиjалниот изговор на /al, сп. и'шvq., ч'уw'ек, w'ешир,
- стабилната позициjа на /х/ , сп. Х{lд'еil1, х'оjиq., X'YPK{l, хр'uШ, и'uxuн, 2"р'ех итн.,
- фонолошкиот статус на фонемата lи'/ со ограничена дистрибуциjа, сп.

кои'

к'ои'у (: к'оиu) 6'аи'а
.
. (: 6'аиu) , драм'ои'
.
, йuilои', фусш'аи' , д'еn'а
. , ........
"ач"uн'а
.,
'
обезвучуваIЬето на 'в/ > /фl и зад безвучна согласка: 6'оч'фq., и'ош'фи, с'е

К{lкфи, Ш'икфq., сф'iiрдлu, и пред сонантите /л, и, рl во инициjална позициjа, сп.
фи'ук, фи'iiillри, фр'еi11, фл'ези, и
- дисимилациjата на фрикативните !с, шl во /х! на морфемската граница, сп.
м'есу-м'ехци, м'ас-м'ахч'и, м'ос -м'охч'u, д'iiш'-д'iixч'и, 'еш'-'ехч'u.
Со членот -о(у) поблиску стои до говорот на Сухо: ч'уw'ек-ч'уw'еку, брек

бр'еiу «

бр'е2"о).

Не е незначителен и броjот на особеностите кои негованскиот говор ги спо
делува со кукушкиот.
МеГу наjмаркантните такви диференциjални црти спаfаат: парадигматскиот
акцентски модел (сп. 'УСШ{l-'усши

'усШq.Шq. - 'усшuш с'елу -с'еЛ{l -с'елушу /

с'елшу-с'еЛt;lШt;l / с'елillfl, j'адt;l-;'адиш'

j'ади

j'адuми -j'адишu - j'а(д)t;lШ) и

отсуството на фонолошки меки согласки, со исклучок на lи'l и Iл'l.
Редукциjата на не акцентираните самогласки во голема мера е проследена и
со елизиjа во одредени позиции Koja се компензира со удолжуваIЬе на самоглас
ката во претходниот слог, сп. бр'адf,l-бр'а:ii1{l, з'uмt;l-з'и:мшf,l, мл'адt;l -мл'а:Ш(l,

И'ОС(l-и'о:сми.
JaT (*еl овде е заменет со 'еl во сите позиции, сп. 6'ел, бр'ек
iywu, w'ешир, 2и'езду, гр'ех, й'есук, ч'уw'ек, и редовно така.

бр'еiу -бр'е

Старите рефлекси за *tj 1 *dj -/шшl и /жд/, одн. /Ж(l./ добро се зачувани, сп.

wр'еШ'Ш(l, 'i'аш'illu, к'iiШ'Ш(l, -в'еж'(I.'f,l, с'аж'(I.'u, р'аж'(I.'f,l, освен во неколку сл у
чаи каде што место /шш/ има 'к/, сп. в'ек'и I в'ик'и, Й'О8ик'и, K"epK(l, дУМ(lк"ии,
дУМt;lк"UНКt;l, буж"ик, партикулата к'и, во наставката за глаголски прилог
-jк'u И во формите на глаголот и'ек'и, а место /ж(l./ во два случаjа е констатира
но 12/: M'eiy 1 M'uiy, Шt;lкуiиР'е, и сите тие претставуваат импорт од долновардар
ските говори.
Во негованскиот говор броjот на примерите со IКI и /i/ е зголемен и со пала
тализациjата на 'к, 2/ пред предните самогласки, сп. к'айк'и, к"ииu, 8uс'ок'и,

'оi'ии, дл'аi'и, бл'аi'u, и во групи со j во членските форми Kaj придавките од
типот J'aKY (J'aKjy < ;'акuo), w'ешку, WUC'OKY, и со палатализациjа на -ш' (*-tb) во

-к во лексемите з'ек, л'акук, и'окук, й'ак, й'архук, i'осЙуК.
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и групите -сшр-, -здр-, со вметпати Iш, д/, во овие говори спагаат во дифе

ренциjалните карактеристики, сп. сшр'ебру, сШр'едq., сШр'а.м., сшр'ай, здр'ел,
ж'др'еби.

Негованскиот како типичен преоден говор се покажува и по континуантите

на *ъ. Наогаме примери и со рефлексот liiI, KOj е карактеристичен за сушко-ви
сочкиот, и 101, сп.: B'aHK{l, даш', д'ахч'и, д<vк'l,l"овниЦ{l, д'аСК{l, д'ax{lМ. дйх, из
д'аха.м.'J з'iiлwа
. } ис'ахна
.} аф (во)
•

•

"

сас и: б'оч'фа
.. } буч'ф'ар" М'ОХ с'он) н'ош'фи,

куг'а (кога), и редовно во суфиксите: й'есук (йесок), й'ешук, ш'енук, з'iiй

з'iiбу

(зiiбо), л'ей - л'ебу.

Од граматичките особености вреди да се споменат во oBoj говор:

- от("у
,, ството
- множинската наставка -ин'а Kaj именките од с.р. на -е, сп. рари - jap'UH'{l,
М{ll{lP'UIt'q., и отсуство на старата наставка -еша,

отсуството на наставката -м во

1

л. едн. презент Kaj глаголите од elu-rpy

па: H'OC{l, б'еР{l, j'ад{l,
наставката -jк'u за глаголски прилог и партикулата к'и : к'и j'ад{l, и Haj

после уште една важна синтаксичка особеност: искаЖУВaIьето на директниот

обjект со предлогот на Kaj личните именки, сп. Гу в'Uдe Щl д'ешшу.
Говорот на с. Киреч

Koj. Селото Киреч Koj (или Пазваново, Паjзаново)
Mety Солун и Лагадинското Езеро, и тоа е наjjужен
-

се Haota негде на средината

македонски диjалектен пункт во солунско-лагадинската област.

За карактерот на говорот, за жал, немаме свежи податоци од самиот терен,

па ке се задоволиме при неговото претстаВУВaIье со материjалот што ни го нуди

краткиот приказ на М. Вукчевик

(1901 : 105-137).

Според наша оценка на материjалот во трудот на Вукчевик, говорот на Ки

реч Koj можеме да го претставиме како "преоден" мегу JJагадинските и солун
скиот.
Со лагадинското, а преку него и со серско-драмското говорно подрачjе,
него го поврзува пред се рефлексот на *! -I'al, сп.: бр"ак, бр"асш, вр"а.ме, в"а
Ш{lР, б"ал, 2Qp"axa, 2(:/Л"а.м, гр"ашка, дв"аШа, Жf;Л"а.зо, д"m

, в"ара, из2Qр"а,

дQб"аZ{lj, др"а.ма, КQл"ано, л"ай, лНашо, л"ава р'ака, мл"ако, м"ах, м"аСf;Ц, м"а
Сf;ч,uна, м"асшо, м"асиш, н"ако, Нf;в"асша, й"ана, йл"ава, й"асна, йр"асно, й"а
сок, н д"ал'а, р"ака, р"айа, св"аш, с"адиш, сл"ай, сн"ак, сшр"ада, с"а.м.е, сшр"а
ла, сл"адu, шр"ава, шр"абува, ш"ах, ц"ав, цр"аво, ц"ало л"ашо, фл"ази, ЧQв"ак.

Во неколку случаи Вукчевик слушнал и ишроко "ajBaToBcKo" lel, кое не ja пала

тализира претходната согласка, сп. дв'е, д'еЦ{liiia, др'tшa, дQбр'е

(Vukбеviс, 1901 :

124-125).

3абелеlШЩ: ВУI;:чевиК мекоста ja предава со знакот j (лjaй)
бен глас, а не знак за мекост (с. 122).

И тврди

дека е тоа посе

По се изгледа дека Киреч Koj претставува KpajHa точка на западната изо

глоса на континуантот I'al, одн. lе/ за *! (Vukбеviс,

1901: 123).

Преодниот карактер на говорот на Киреч Koj се огледа и во рефлексациjа

та на *1>,' се jaBYBa двоjна замена - со liiI и со 101, сп.: с'ахне, з'алва, к'асно, сн'аха,

ш'ак.мо, но б'очва, в'ошка, в'онка, д'ош, д'ождu, со, ш'оj, во суфиксите: Н'ОЩIШ и

83

Н'ОХl;lШ, й'еШl;lК, р'еШl;lК, и: руч'ок, в'оС(;ж, й'еш(ж, ч?шв'{iрш(ж, i1uн(ж, й"асок, и

редовно о во членот: 'iр'адош, 'iр'об(Jш, л"аб(JШ. Ограничени от броj примери н е
дава можност д а с е установи ко] од овие два гласа треба д а с е смета како осно
вен во говорот. Во суфиксите само во аjватовскиот говор има рефлекс lal, доде

ка во сушко-височкиот во тие морфеми редовно има 101.

Секундарниот Ъ2 пред сонантите во финален слог е заменет со lal, одн. [l;l] во
неакцентирана позициjа, сп. в"аШt;lр, д'об(lр, сам, H'eC(LМ., c'eд(LМ., но сед'умдесеш,
д'ОUl(lЛ, и 'еl во e'O'i(!H'.

Рефлексите на носовката

*Q и на вокалните *г, *1 го поврзуваат ОВО]

говор и

со двете диjале.ктни зони - солунско-кукушката и лагадинската група говори,
сп.:

(*Q > а) 'iр'{iдu,

'i'acKa, 'i'ac, 'i'аба, д'дй, з'{iбll, к'ас, к'аде, кай'ина, м'адро, маш?

н'ица, м'ака, м'{iчно, M'iiillHO, n'iiшре, йШ1l, йад'ар, р'ака, р'iiчнuк, рiiк'аф, cill'auu,
сш'{iйка, с'аш, с'iiдuш, ск'ай, с'iiба - с'iiбl;llUa, и др., а во афиксите редовно има la/:
сш'аНl;lШ, 'ода, j'ада, 'uдt;t.Ш, 'u'ip(1Xa.

Во OBoj говор покраj старите дублети со /уl од типот н'ужда, се н'ужд(lЩ

се

jaBYBaaT и примери од типот К'Уli:а, вР'Уli:О, вРУIi:'llна, кои се карактеристични во
долновардарските и воопшто во повардарските македонски говори.
Сп. примери и за сонантите

*г, *1:

р'Ма, pa2(le'eHO, ц'арно, царв'ен, м'{iрша,

iП'арло, цв'{iрсшо, кр'аф 1 к'арф, йр'ас; в'длк, Зt;lк'аЛНt;lШ, с'iiлsа, л'iiскt;lше, й'iiлно,
б'iiлха 1 бл'iixа, сл'iiнце.

Под влиjание на солунскиот говор и во Киреч Koj се сре кава ат повеке при

мери со Ifi:, 21 покраj основните /шш, жд/ место

*tj, *dj,

сп. вР'Уli:О, вРУIi:'ина,

вр'еli:а, К'Уli:а, н'оIi:, Ii:'ерка, йл'аli:а, ce'ejli:a, покраj в'еli:е, б'ожuli:, li:е, н'еli:У

н'еli:е;

p'iita, pa2t;lB'eHO, M'ety, но: л'еш Ua, сшр'еluша, йл'ешшu, й'омош, йл'ашша, ф'аш
ша, - в'еж
. а,

Со другите особености што ги истакнавме како релевантни за диjалектната

диференциjациjа на jугоисточните македонски диjалекти говорот на Киреч Ко]
поблиску стои со солунско-кукушкиот диjалект. Во него силно е изразена ели
зиjата на вокалите пред членските морфеми. Акцентот е морфолошки фикси
ран и има тенденциjа да се повлече од отворената ултима. Согласката 'вl има

лабио-дентална артикулациjа и е релативно стабилна во сите позиции, сп. вд'о

в?ц, дj'ан.t;t.Ш, e'yjKO, в'ода, в'ол, има дури и протетичко 'вl во в'О2?Н', в'оса. Гла
голската флексиjа е готово идентична со состоjбата во солунскиот говор, само

со таа разлика што во киречкиот говор во 1 л. едн. на сегашното време настав

ката -м

се

jaByвa факултативно. Освен тоа во него доста добро се запазени и

старите односи на глаголските основи.

1994

84

ИЛУСТРАТИВНИТЕКСТОВИ

Дра.мско
г.Ьродu
Из'ик ЩI. жу'отвите

Им'алу адн'о Bp'eM';,t ад'ан б'едан чул"ак. Ага ут'ив;,tЛ Н;,t-н'иват;,t, в'ид';,tЛ чи
дв'е д\щ'а б'иj т адн'о м'алку зм'иjч . Зм'иjч ту c;,t-ПУМ'олилу н -чул"ак
утарв'е и Д -ГУ-УТН\lс'е н -м'аjк -му. Toj

д;,t-гу

-смисл'ил над-н'егу, изг'онил Д';,tц'ат и

гу-утн'ел Щ1.-гул"ам;,tТ зм'иj . ПQ-п'ат' зм'иjч ту к'азiiлу н -мiiж'е : "аку-ти-к'аже
м'аjк -ми ШТУ-'иск ш д -ти-д'ам, т'и хи-П'оиск;,tj пр'iicтjан' д'ету сту'и пуд- н'ехин
из'ик. Туг'а шт -м'ожаш д -рiiзб'ир ш из'ик Щ1.-жу'отните" .
Гул"ам т

зм'иj

-MH'OГY зар'адувiiл\t, аг'а в'ид';,tЛ\t д'ет' ту-си и к'азiiл\t H 

чул"ак\t : "'Иск\tj как'оту 'искаш, вс'ичку ШТf,I.-ти-д'ам". Мiiж'ii-хи к'азiiл чи-'иск
д -мy-дaд'e upiicтjaH'

д'ету сту'и пуд-н'ехин

из'ик. Т"а му-гу-д'ала и му-рекл'а :

"Уш с"а нат'атак шт\t-разб'ир\tШ из'иц Н\t-С'ички жу'отни, ам -н -н'икуj H'eM;,t д 
к'азуваш чи-гу-разб'ирI,l.Ш. Шт'ом к'ажеш н -н"акуj, Н;,t-чiiс'ii шт -умр'ешl!. Чул'а
KI,I. с\t-в'iiрнiiл н -н'иват и л'егн;,tЛ пуд-кр'ушат;,t. В туз'и Bp'eM'f,I.. H -дap'oтy ка'цна
лу адн'о u'ил'

И си-к'азiiлу: "Д -зн'аjа туз'и чул"ак

п'ану riipH'f,I. сас-пар'и,

M д'ету лiiж'и, ЧИ-'ИМ;,t зiiку

-Дf,l.-гу-искуп'аjf,l.". ТOoj кат'о ч'ул и разбр'ал с'ичку, ст'анiiл

и искуп'ал г'арнету c-пар'ит'f,I.. Зf,l.бугат"ал мн'огу, к'упил-си 'офци, к'он' И куб'ил
сiiс-к'он'че. Адн'а 'утрин чул"ак

к'азiiл Hf,I.-жен'ат;,t-си д;,t-'идат и в'ид;,tт уфц'ет' .

Куш'арiiт;,t бил'а д;,tЛ'еч изв'ан с'елуту. Мiiж'ii j'ахнiiл к'ончjату, пак-жен'iiт C -K'a
ЧИЛf,l. ha-куб'илатf,I.. И дв'ет';,t бил'и тр'удни. Пу-пат';,t к'ончjату С;,t-умур'илу и к'аза
лу н -м'аjкf,I.-СИ чи-му-j -мн'огу т'ешку. Куб'илат му-рекл'а : "Т'еб'f,I. ти-j -т'ешку
чн-н'осиш ад'ан, f,l.m-j'а ШТУ-Дf,l.-р'екf,I. кат'о H'OC';,t тр'им;,t". Чул"ак;,t разбр'ал с'ичку,
сл"ал ут-к'ончjату и к'азiiл Hf,I.-жен'атI,I.-СИ Дf,I.-сл'езе yt-куб'илатf,I. и Дf,I.к'ончjату. Т"а

-к'ачи Hf,I.

-MH'OГY зiiч'удищ\, amf,I.-Н'ишту ни-к'азiiл;,t. Кат'о ст'игнiiли при-уф

ц'ет';,t, мiiж'а к'азiiл н;,t-уфч'ар' д -изду'и м'алку мл"аку. П'очнiiл T'Oj Д;,t-ДУ'И, ну
уфц'ат

р'еклf,l. : "1"и М;,t-ду'иш, aM;,t-j'а с"а шт;,t-с;,t-'испик;,t в мл"акуту", Н'икуj

н'ишту ни-разбр'ал. С'аму чул"ак;,t д'ету разб'ир;,tЛ из'ик;,t н;,t-жу'отните разбр'ал и
к'азiiл Hf,I.-уфч'ара Д;,t-ни-ду'и т'аз 'офца. Сетне к'азiiл Щl-чуб'анин;,t Д;,t-му-зак'ол';,t
адн'о j'arH'a. Утиш'ел T'oj д;,t-ф'ати н"акуе П'охуб'ау и д;,t-гу-зак'ол';,t. J'аганцlJ.ТУ c 
упл'акiiлу Н -М'аjка-си чи-'искlJ.Ш Д;,t-гу-зак'ол'ат, пак-т"а му-рекл'а : "Т'и ми-си
адн'ичку ч'еду и 'искаш Д -ТIJ.-зак'ол'v.т". Чул"акv. рiiзбр'ал и к'азiiл н -уфч'ер' Дf,l.
з'еме др'угу j'arHe. Toj ф'атил др'угу, пак в туз'и вр'еме H'eryвaTf,I. M'ajK избл"алf,l.
и рекл'а : "J 'a си-'имf,I.М с'аму дв'е j'аганца - м'ашку и ж'енску, и адн'оту 'искат Дf,l.
ми-гу-з'емат". Чул"акf,I. п'ак рiiзбр'ал, сiiжiiл'ил-jf,l. и ни-д'ал Дf,l.-гу-зiiк'ол' т. Ф'атил
уфч'ар'f,I. др'угу j'arHe, пак M'ajKaTf,I. Hf,I.-j'агнету им'алf,l. тр'и и к'азiiлf,l. : "J'a си-'имам
тр'и j'агнетf,I., дв'е м'ашки и адн'о ж'енско и н'егу 'искат Дf,l.-ми-гу-зак'ол'f,l.T".
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Серс1СО
Календра
Дв'а cecpll
Едн'о вр"аме са-бил'и дв"а с'ссри. Ei\H'(lTa бил'а 'ас с'есра, едн'ата ДYK'ap Ha.
М шт'е та бил'а кат'ил' ж'ена. Ун'а га-пуси'ала да-га-из'едат валц'сто дук'арану
ту мум'ичс. Мl,lIllТ'Щlта и-юрк'ува : "И'а-ти едн'о кутл'снце, едн'о м'аче и ед'ин пи
т'ел." Мум'ичето ги-' "алаIl ут'ишла в-гур'ата и вл"агла в-едн'а к'ашта. Вл"агла
фн'етрека и ги-з"ала мач'снцето, куч'енцето и кутл'ето. З"ала мум'ата да-j д'е и
мач'ето зам"nка, КУЧ'С1'0 пучн'а да-Л'аj. Т"а ги-наj'ЭЛ<t и-легн'ала да-сп'и. Куг'а
са-с'г'емни, дуjд'оа калик'анзи. Ун'и пучн'али да-тр'опат. "Ут'ори, Дt;В'оjко, да-та
j'адэ!" УlI 'а са-исплаш'илэ и каз'ала : "М'аченце, к'У'Iеице, к'ак да-к'ажа?" - "К'а
жп, дук'араj-ми Чt;'ИС. "MQM'fI'ICTO каз'ало и т'оа ут"ува и i\YK'apa Ч<;,:'ис. Зев'ал

п'ак да-в'ика : "Ут'ори, Д<::J'оjко, да-та-j'ада! "Мач'енцето и куq'еtщето 'и-к'азаха :
"I{'ажи да-'ги-дук'ара :;t.'l'г'iiни." Ги-дук'арал

и

rп-устав'ил и аЛ'l"аните. П'ак зев'ал

да-в'ика : "Ут'ори, Д ll'оjко, I 'е-ти-j'ада, к'е-ти-п'ул'а." Уп'а каз'ала : "Ут'иваj и
дук'араj ед'ин к'он'." Он га-дук'ара к'оп'у и зеn'ал п'ак да-в'ика. Мач'енцето и ку
ч'енцето й-к'азаха : "К'ажп да-тн-дук'ара п'ода сас-реш'ето ус-Ср'ума." Он ут'и
шал на-Ср'ума да-наЛ'еj в'ода.Т"а CIl-тув'ари иа-к'он'о чt;'иза:и алт'аните и си-од
н"ала дум'а. К'ак jа-вид"ала другата с'есра и

Цlш'г'еа и са-зачуд'илн. M'ajKaTa

р"акла на-к"ерка-й : "Е мар'и к"ерко, j'a к'е-ти-шшр'аjа QТ-Ч'ИСТО бр'ашно пи
т'инки и т'ебе к'е-та-п'усна да-дук'араш <,UIт'iiв:и. И-дал'а м'аче, к'уче, петл'е и си
ут'и т'амока и га-из'е сам'а ид'ене'l'О. Н'е-му-д'ава н'ншто на-петл'ето, мач'енцето
и куч'ето. "М'СНС M'ajKa МИ-J'а-направ'и само за-м'еп" - рекл'а. Куг'а са-стемн'и,
л"агнаха да-еп'иат.Дуjд'е калак'анзар и n'ика : "Тр'ас, тр'ас, д в'оjко, QТ'ОРИ, к'а
та-Гада, к'а-та-п'ул'а!" - "К'ак да-к'ажа, м'аченце, к'ученце?" - К'а ид'е, т'ак к'а
жи. "Вл"азе калак'анзарофн'етре и га-изед'е мум'ата. Черв'ата и-ги-зак'ачиха

на-дир'ека. Ч'ека M'ajKa да-си-д'оjде к"ерка-й и к'ак не-дох'оди таргн'ала да-jа
пр ср'етне.Ут'ишла в-гур'ата и вл"агла п-к'аштата. К'ак ПI-вид"ала черв'ата по
дир'ецитс, падн'ала и умр"ала. МQМ'ИЧ ТО остан'ало да-си-ЖИВ'еj с'амо сос-м'аче
то, к'учето и петлето.

Ла'iадuuско

Ajearиoeo
Ду'II'а-fузел'

J( Д'авдсрвсто

Идн'о вр"ами 'имапш идп'о пап ул е и идн'а б'эба. Пап'ул'то 'имашп уд'ол у
'
к'аштта-му идн'о дук'анче, 'им.аши и тр и ШТ'ерк'н. Ка-го-науч'иха харм'иjто, шо
'

j-идн'а м'ара задр'ажан, фат'иха к'ата в'ечер да-му-j'идат II да-му-пл"эпат дук'а
нат.Уд-н"ако вр"ами с'етне J\yK'aha'l'-:МУ сос'(;. си-испразн'и.
Идн'ош наjгул"амата шт'еркафлиз'е y-дуК'апат и ка-го-шщ'е такв'о uр'азан,
мн'ого си-нажал'и, и му-в'ели ha-т'сjко-j

:

"TejKo,

заш'о т'олко пр'азiiн цукан, и

заш'о-си т'олко наж'алап?" Tejko-j м'илно а-погледи'а и а-реч'е : "Е, м'омата-ми,
дад'е Г'оспот по-идн'а м'ара алаш-вар'аш, зэт'о-j так'а пр'азан дуК'анат". Др'ук
пат' флиз'е ср"адната, - и на-н'са так'а а-одгоnор'и.
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Hajc'eTHe флиз'е наjм'алката и му-в'ели : "М'илни-ми T'ejKo, т'и се-м'ола,
к'аш-ми пр'авото : заш'о так'а си-наж'алан и заш'о т'олко т'и-j пр'азан дук'анат?"
T'ejko-j со-сл'iiзи у-в'очити а-погледн'а и а-в'ели : "Ж'ална-ми шт'ерко, уд-др'усти
ти-с'естри искр'их, 'ала уд-т'ебе ни-м'оjа да-искр'иjа : уд-н"ако вр"iiми дав'ам, м'о
мата-ми, фат'иха да-ми-j'идат харм'ии и да-ми-пл"анат ДУк'анат, зат'о-j т'олко
пр'азйн, и зат'о так'а сам-наж'алан". Наjм'алката м'ома кй-ro-ч'у так'а, ск'оро
ут'иди и каз'а на-др'уети-j с'естри.
Тр'ити с'еетри cT'ojaT и се-ч'уд'ат, ш'о да-ч'инат, к'ак да-го-ф'ат'ат на-хар
м'иjто. Наjгул"амата УД-н'их в'ели : "J'a в'о в'ечар ке-с'една да-бр'ана дук'анат, а
пiiк-в'и сидн"аjти уср"ат y-т'еjко и раст'iiжiijти-го по-идн'а м'Йра". С'естрити кан
дис'аха. Навечер'от наjгул"амата с'еетра сидн'а уз'ат у-палх'ират да-бр'ани. 'Око
ло пол'унош а-фат'и др"амка и засп'а. Али Госпот дад'е, да-он'о в'ечар ни-доjд'о
ха харм'иjто. Др'угат в'ечар бран'и ср"адната, 'ала и со-н'еа так'а бид'е. Kp'ajH'iiT
в'ечiiр доjд'е р'едат на-наjм'алката с'естра. 'Она з'е jaTar'aHiiT и сидн'а уз'ат у-пал
х'ират да-ч'ека. Т'окмо у-пол'унош палх'ирiiт фат'и да-тр'опка, и м'омата диjн'а
jaTar'aHaT и заетан'а пр'афцом. Идн'о си-пахн'а харм'иjата гл'авата м'егу жил"а
ета м'омата го-удр'и co-jатаг'анiiт и му-го-сич'е пр'авото в'ухо. Д'андервето биг'а
и си-ут'иди д'ом-му.
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4. КОСТУРСКИТЕ ГОВОРИ

1. Костурските говори се простираат на четири географски области: Попо
ле

рамничарскиот дел околу Костурското Езеро, Корешча

северозападната

област во изворишниот дел на реката Бистрица меГу планината Вич и албан
ската граница, Костенариjа - планинската област jужно од Рупишта, и Нес
трамско - областа во сливот на р. Белица на правецот Костурско Езеро
Во овие области има околу стотина села во кои

живее

Грамос.

мешано население 

Македоици, Власи, Грци и Албанци. Пред Втората светска BojHa превладувало
македонското население. По граганската BojHa во Грциjа македонската попула
циjа е значително проретчена. Неколку десетици села

со

македонско население

се наполно уништени, а населението е раселено или отидено во емиграциjа.
Диjалектните особености карактеристични за костурското говорно подрачjе
според опфатот на териториjата можеме да
им се заеднички на

сите

ги

поделиме во две групи: а) црти што

локални говори во областа, и б) црти што

го

разбиваат го

ворното единство.
МеГу покарактеристичните заеднички особености што го покриваат сето
костурско говорно подрачjе спагаат:
од областа на фонетиката:
- броjни остатоци од стариот назализам во секвенци

со

вокалниот дел од

континуантите на носовките *Q и * , сп. 'ipIiHOU I'iP<lHOU / 'ipaHOU / 'ip'aHOU, за.м:
би / Зf!.Мби / замби I з'амби, - 'ip'eHoa, й'енда (В. повеке примери

ВО

партиите за

локалните говори);
- протетичкото /в/ пред рефлексот на *Q во инициjална позициjа, сп. ва'iлен,
вашок, 8аж'uца, вашор;

- замената на /8/ во секвенцата *SVb со /У/ во примери од типот ц'ушu, ос'уни,
oCYH'aii1je;

- рефлексот /0/ место секундарниот 'Ъ2 пред финалните сонанти -р и

Н:

-

б' ис 

шар, д'обар, в'едар, 'иШар, 'осШар, .мiiндap, 'o'iaH (на сета териториjа), в'еШар

Ти!, Руп, Нес, но и в'ешер Ез,

доб, Марк, Кум, Гор, BepojaTHo како резултат на

асимилациjа според претходниот слог;
остатоци од стари от преглас на /аl во /е/ зад историски меките согласки,

'

на пр. ез'овец, й'оес, жер, ч ша и др.,

1 Во натамошниот текст ее сдужиме со следниве кратенки: Бап (Бапчор), Брез (Брез
ница), Вамб (Вамбел), Вит (Витени), Габ (Габреш), Гал (Галишта), Герм (Герман),
Гор (Горенци), Гр (Гратче), Граж (Граждано), Дамб (Дамбени), Доб (Добролишта), Ез
(Езерец), Жер (Жервени), Жуж (Жужелци), 3зr (3агоричани), JaH (Jановени), Кое (Ко
сниец), Крч (Крчишта), Кум (Куманичево), Лоб (Лобаница), Луд (Лудово), Манг (Ман

гила), Ман. (Ман.ак), Мар (Марчишта), Марк (Марковени), Нак (Наколец), Нее (Нес
трам), Ннв (Нивици), Не (Новоеелjани), Ошч (Ошчима), Поз (Поздивишта), Пе (Пео
ре), Рад (Раднгоже), Рул (Рулjа), Руп (Руnишта), сл (Слимница), Смрд (Смрдеш), Сн
(Сничени), ст (Стенеко), Стар (Старошево), Ти (ТИолишта).
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остатоци од редукциjата на неакцентираните самогласки, сп. uз'еро, диб'е
ло, iул'е.мо, к'онуй (повеке примери во описот на локалните говори).
Консонантскиот систем на сета костурска териториjа во голема мера е уед
начен.
На сета териториjа се чуваат старите рефлекси Iшч, шl и Iж1,l > жж > жl
место прасловенските групи

ц 1 *kt , *dj, сп. вр'ешче, i'ашчu, i'орешч, кiiшча,

*

'

л'ешча, ,м,iiluч'еа, йл'ешчu, сф'ешча, сн'ошчи, шч'ерка, й'арашч'ерка, од'еешче,м, I
од'ешчu, i'ашн,ик, H'Oluja, н'ошен, сфiiнош, н'ошвu, йокiiшн'uна, й'о,м,ош, йо,м,'ош
ник, сф'ешник, - в'ежа, в'uжа (почесто в'идва, в'uдви),,м,'ежа, iiржа, iiрж'осан, с'а
жи, ч'ужо - чуш, чуж'шю.
Во сите локални костурски говори се чува неизменета старата група

*сг-,

сп. чiiрн, чiiрн'uца, чiiрвен, чiiрвен'uло", чiiрвец, чiiрв'осан, чiiрвл'иф, чiiрйu,
чiiрйка (Пополе, Корешча), Чt;lрН, Чt;lрвен, чt;lрвен'ик, чiiрвец, чt;lрвен'uца, Чt;lРЙU

Сл, черн, ч'ервен, ч'ерйи Ез, а групата *cre- се jaBYBa само во фонетскиот облик
чере-: ч'ерей, чер'еii:на, чер'ево, чер'еlШl'а, черв'еник (месец), чер'еша.
Согласничките групи Iшjl и 'дjl

« *tbj, *dbj) ието така се чуваат

неизменети,

сп. бр'ашjа, сф'ашjа, лuв'адjа, дj'авол, uou'aoja, л'удjа покраj л'удjе и л'уди,
како и финалните -сш, -шч во едносложните лексеми, сп. iiiрсш, iросш,
йосш, йросш, чисш, iл'ушч, исто и во i'орешч, но р'адос, мл'адос, б'олес.
Согласките Iж, ш, ч, 1,l1

ja

чуваат

cBojaTa

мекост, сп. ш'ч"ерка, ж'ер, в'еж'а,

ш"арен 1 ш"ерен.
На сето костурско говорно подрачjе етимолошкото
групата -Hj-

«

nbj) не се палатализирала,

*

*n'

затврднало во /HJ, а

сп. кон - к'они, Иен - йен'ушки, дрен

op'eнja, Ka.м'eHja, Шiiрнjа, jao'eHje, йоiреб'енjе, спрема ннв мекоста се изделила во /jl
и во б'анjа, o'eHja,' под влиjание на /jI во повекето говори /нl се реализира како
лесно палатализиран фон [н']: o'eH'ja, Ka.м'eH'ja Сл, Гал, Ез.
Во врска со дистрибуциjата на согласките, заеднички особини на сите кос
турски говори се:
- отсуството на групите /шш/ и Iждl,кои по правило се асимилираат: шш >
шч, жд > жж > ж, сп. шч'ица, н!uшчо, огн'uшче, - д'ожо(ш) - дож'ови, гл'уч 
гл'уж'овu;
- асимилациjата на групата Iсчl во Iшчl на морфемска граница во примери
од типот кл'асче> кл'ашче, ,м,'осче> ,м,'ошче, u'ojac> йоj'ашче, 'обрас - обр'ащче,
лисш - л'uшче;
- пополнуван.ето на групите -ср-, -зр-, -жр- со плозивите Iш, ol: сШра.м,
сшр'еда, сшр'ебро, здрел, здрак - здр'ацu, ждр'ебе, и др.;
- африкатизациjата на согласките 'сl и Iш/> 'цl и /чl во групите lucl, Iйшl, сп.
йц'ува, йцов'иса, йц'алвu, сш'ийца, шейц'ujа, йчен'ица;
- на 'сl во секвенцата -ск- ако претходи согласка: в'олцкu, ж'енцки, К'ОС
ш'урцки, б'uшолцкu;
- потоа на Iзl и /жl во соседство со сонантите Iл, р, н/, сп. ,м,'олsи, CMSU, - ар
l,lO, iip1,l'oca, М1,l'ичка, дiiр1,lU, дiiр1,l'ава.

Групите 'вн/ и Iбн/ се асимилираат во ',м,н/, како во повекето западни маке
донски диjалекти, сп. Гл'а.мна, ЙЛ'е.мна, од'а.мна, р'а.мно, оiл'а.мник, Сл'u.мнuца
покраj Сл'ибница и Шл'ибнuца, др'е.мно ж'ишо, заг'u.мна, сн'о,м,ник, во повекето
говори и во .мнук, .мн'ука.
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Во броjни примери групата дH се упростува со редукциjа на lдl, сп. 'ено,
'ена, й'ана (иадна), с'ена (седна).
Доста се уедначени на сето костурско подрачjе и граматичките особености.
Во именската флексиjа сите локални говори ги обединуваат множинските
наставки: oви, Koja се проширила и на двосложните именки од м.р. што означу
ваат роднински односи, сп. леб'овu, син'ови, зеiu'овu, ii1aшк'овu, eyjK'OBU, де
д'овu,' -нuшча Kaj двосложните именки од с.р. на -е (-je): й'uле йuлен'uшча, ше
лен'uшча, кучен'щuча, M'opje - 'морjен'uшча, й'олjе - йолjен'uшча, ждр'ебе
ждребен'uшча, додека Kaj повекесложните превладала наставката -ина : ,Ма2а
р'ина, офчарч'uна, водарч'uна.
Особено е продуктивна во сите костурски локални говори наставката ja,
сп. к'а.мен - Ka.м'eHja, Kop'eHja, шiiрнjа, CH'oйja, л'uсшjа, бр'ашjа, йрiiш I йарш
йрашjа, н'ива - H'ueja, лuв'адjа, 02р'адjа, йлан'инjа, ленд'uнjа, 2ра.м'адjа.
Збирната наставка -uшча има поограничена употреба, сп. 2роб'ишча, ри
д'ишча, сон'ишча, кресшойаi'й'ишча, од С.р. j'a2He - jа2н'ишча, jар'ишча, ЙUЛ'uшча.
Од именката д'ей1е превладува множинската форма д'еци.
Категориjата изброjана множина костурските говори не ja познаваат, сп.
два леб'овu, два нос'ови, шри син'ови, два дев'ерjа, шри шiiрнjа, дв'аjца бр'ашjа,
Шри ,Мажи.
Во вокативната форма има тенденциjа да се генерализира наставката -о :
браш

бр'ашо, с'ино, 'мажо, воденuч'аро, чов'еко, Ж.р. Мар'ико, лис'uцо, .маШа

р'ицо, ласШов'ичко.
Сите костурски говори познаваат само членски форми на -ш : л'ебо (л'ебош,
л'ебуш), кiiшчаii1a, д'ешешо, ж'енише - ж'енеше, Йолjен'ишчаШа.
На сето костурско говорно подрачjе директниот обjект Kaj одушевените
именки граматички се изразува со предлогот на : 20 йр'аща на кафеl,l'ujаiiia;
ц'арцкоiuо деше йрави брак и е йок'ани на ч'уйаша да 'оди на бр'акуш; и 20 'ойи
ша ц'аруii1 на д'ешешо, ja 'ойиша на ж'енаii1a Нес; 20 в'иду на В'анеШа, 20 в'иду
на К'оле; е в'иду на Мара Гр, 20 в'иде на S'UKO S'икофцкu; 20 в'икна на l'анешо;
20 й'uшфu сШ'арjо на д'еШеШо.Манг; 20 збр'ае на ii10j ч'овек Жер; й'ойо 20 уйиша
на д'ешешо Заг; и Kaj заменките: 20 з'ева на н'е20 на 1'0Р2ешо Сн; на н'и и в'иду
Ез; 'осшаj 20 на н'е20, з'еваj .ме на ,М'ене Сн; на H'u.ми и в'иде Поз; шр'еска на ,М'ене
,ме шр'есе Сл; на ш'uе и в'иде Сл; на н'их и вид'ое Манг.
На поширок ареал во Костурско можат да. се сретнат остатоци од старата
дативна флексивна форма во посесивна функциjа, сп.: цар'ушо'мУ шч'ерка, йо
й'ошо,Му к'айаШа Нес, 20СЙ'ошо'м раб'оша Ти, 20СЙУШ'О'мУ Вамб, санцеiu'о,Му 'око
Гор, и од лични ИМИlьа: 'Ово е Маркош'о,Му д'ейlе Руп, Кол'ш'о,Му ч'уйа Ти, Н'асе
Ш'О'м д'еШе, Irереш'о'м кiiшча, Уорге - .fор'iеШ'о.м, Ил 'о - 'Ил'ош'о'м,'Илеш'о'м Ез.
Како граматички сигнал за дативен обjект за сите три рода во еднината И
множината се употребува клитиката ,му : ,му р'ече на с'uно(ш), ,му р'ече на ж'ена
ша, ,му р'ече на дешеilЮ, ,му р'ече на ,М'ажuше I ж'енuше I д'ециШе.
Kaj заменките како диjалектна посебност за сите костурски говори се jaBY
ваат формите: цел, ц'ела, ц'ело, ц'ели, покраj све, сф'ише, сп. ц'ели ч'уие, ц'ели во
л'овu, и: сф'ишu ж'ене доjд'оjе, сф'щUи.мi1жu се eiipH'aje Нес, ц'ел н'арош Марк,

не

определените: 'еркоь epK'oja, ерк'ое, посесивните: ш'еен, ш'еjна, ш'еjно, И Ш'е.мен,
lIi'eMHa, ш'е,Мно, ше',Мни, демонстративните: ilЮj, Шас, шос, шес, - ш'оjш'уа (OBoj),
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ш'llсш'Уll, Ш'ОСШ'Уll, ш'есш'уа, потоа ш'оjш'ам (оноН, iilасш'ам,
ш'осш'ам ш 'есШ'амМанг.
Во областа на глаголската флексиjа броjот на диjалектиите особеност
и што
им се заеднички на сите костурски говори е значително поголем
во однос на
именската флексиjа.
'

Kaj глаголите од старите и- и е- основи извршено е преГРУПИРaIье според
ВИдот на гласот на Koj завршува општнот глаголски дел; кога Toj завршува на
самогласка, тематскиот вокал е -е-, сп. зн'а-е-, шк:'а-е-, й'и-е-, ш'u-е-, й'е-е-, с'е-е-,
!

,

у-е-, ир о-е-, к:р о-е-, а кога завршува на согласка тематскиот вокал е -и- : б'ер-u-,
с'еч-u-, й'адн-и-, 'у.мбр-u-.
I

Ч

Во 1 л. едн. на сегашното време наставката -.м се генерализирала само Kaj
глаголите од а-група, додека Kaj глаголите од е- и u-група таа отсуствува, со ис
клучок на глаголите дам и jaм. Во 3 Л. мн. сите глаголи завршуваат на -е. Ком
плетната презентска парадигма гласи:

в'ик:ам, в'uк:аш, в'ик:а, в'ик:а.ме, в'uк:аше, в'ик:е;
н'оса, н'осuш, н'оси, H'ocu.мe, н'осuше, н'осе;
б'ера, б'ерuш, б'ерu, б'ерu.мe, б'ерuше, б'ере;
шк:а, шк:'аеш, шк:'ае, ШК:'llе.ме, шк:'аеше, шк:'ае;
u'uja, й'ueш, й'ие, Й'ие.ме, й'иeiйe, й'ие;
ч'уjа, ч'уеш, ч'уе, ч'уе.ме, ч'уеl71е, ч'уе;
бр'оjа, бр'оеш, бр'ое, бр'ое.ме, бр'оеiйe, бр'ое.
Отстапуван,е од оваа парадигма покажува само костенарискиот и нес
трамскиот говор Kaj глаголите од а-гр. во 1. Л. едн. и МН. (в. стр. 113-114,118).
Посебност на костурските говори се презентските форми од глаголите *byti
и *x:ьtiti.
Од првиот на поголема териториjа се употребуваат покраj кратките и пол
ни форми, сп. 'еса, 'есе, 'еСI71и, 'ес.ме, 'eciйe, 'есе Сл, Рад, 'еси, 'еси, 'есШu, 'ес.ме, 'ес
iйe, 'есе Марк, негирани: не 'есе, не 'еси, не 'ести Нес. Стариот облик со основата
*bQd- гласи: (да) бiiндll, бiiндuш, бiiндu, бiiндu.ме, бiiндuше, бiiнде, ОДН. б{lндll,
банда итн. зависно како се рефлектирала носовката *Q.
ОД глаголот *xbtiti се употребува само негираната форма и се jaBYBa во фо
нетскиот облик: н'еjШа, н'еjшuш, н'еjшu, н'еjШu.мe, н'еjшuше, н'еjше (на сета тери
ториjа).
На поголем ареал уедначена е и парадигмата на минатото определено свр
шено време. Kaj глаголите од старата согласничка основа во 1. л. едн. како нас
тавка се оформила -у (добиена од о во резултат на редукциjа), сп. д'оjду, до
н'есу, р'ек:у, йрес'ек:у, uз.м'iiлZу, а 3. Л. мн. завршува на -е : доjд'о(j)е, рек'оШе, од
нес'оШе, сШан'а(j)е. Целата парадигма на ова време гласи: р'ек:у, р'ече, р'ече,
рек:'о:.ме, peк:'o:iйe, рек:'оШе; сш'анll, сш'ана, сш'ана, сШан'а:.ме, сШан'а:iйe, сШа
н'а(Пе; йл'ашu, йл'ашu, йл'ашu, ЙЛаШ'u:.ме, йлаш'u:ше, йлаш'u:ше, йлаш'u(j)е; аве,
зве, зве, зв'е:.ме, зв'е:iйe, зв'е(j)е. Од оваа парадигма отстапуваат нестрамскиот и
делумно костенарискиот говор (в. стр. 114, 118).
Нешто е посложена положбата во одделните локални говори со образува
н,ето на минатото определено несвршено време (в. поодделно во ceKoj говор).
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На сето костурско говорно подрачjе Kaj глаголите од и-гр. во 2 л. мн. на за
поведен начин се генерализирала наставката -ише, сп. н'оси

н'осише" б'ери 
б'ерщ71е, j'ади - j'адщ71е (: K'oaaj - к'оiiаjше, u'ej - u'ejilie, шк'аj - шк'аjше, броj 
бр'оjше, бл"уjl71е, Й'иjШе).
Во врска со глаголската именка костурските говори покажуваат две посеб
ности. Едната посебност ja претставува наставката -шjе, сп. осун'ашjе, жен'ешjе,

колн'ешjе, ле2нув'ашjе, сшан'ашjе Нес (Видоески, 1989 : 68), oCYHB'm71je, жн'ашjе,
ЙУ1СЛън'ашjе, върнув'ашjе, йрtl3нув'ашjе, йълн'ешjе, сшемнув'ашjе Чер (Шкли
фов, 1973 : 101). Во костурските говори со наставките -Hje и -шjе глаголски
именки можат да се образуваат и од свршени глаголи, сп.: венч'енjе, ЙО2реб'енjе,
upociil'eHje, умбр'енjе Нес.
Глаголскиот прилог наjчесто се образува со наставката -(е/а)шчем: вик'аш
чем, сед'ешче.м., нос'ешчем, но се срекаваат како конкурентни и форми со нас
тавките -нuчким: седен'ичкu.м, Йлачен'ичкu.м., -(еlа)шчум: сед'ешчум, нос'ешчум,
и -ничкум: седеН'ичкум, ЙЛачен'ичкум.
На костурското говорно подрачjе глаголската л-форма се загубила, со ис
клучок во граничните села со леринскиот и на север со преспанскиот говор. Со
загубата на л-партиципот се загубиле и сите сложени облици од класичната
словенска конjугациjа што се образуваат со него (минатото неопределено вре
ме, предминатото, можн:иот на'шн, соодветните конструкции со ке). За сметка
на тие форми превладале облици со помошниот глагол 'има / нема' во сегашно
и минато определено несвршено време + глаголската нIш-форма во среден род
од свршени и несвршени и од преодни и непреодни глаголи, сп.: а) 'има..w. доj

д'ено (ид'ено, нос'ено, донес'ено), 'имаш доjд'ено, 'има доjд'ено, 'имаме доjд'ено,
'имаше дО'l'д'ено, 'и.ме дО'l'д'ено" б) 'име 'им'аше' 'им'аме" 'и.м'аШе им'ае / 'имее +
доjд'ено, првото со значеlЬе на минато неопределено, второто со значеlЬе на
предминато, и двете резултативни.
Со промените на структурата на сложените глаголски облици настанале и
некои промени во глаголските категории. Така, на пример, костурските говори
немаат посебни форми за категориjата прекажаност.
Промени претрпеле и конструкциите со ке (за) за изразуваlЬе на идни деj
ства споредени со HeKoj минат момент и/или со други модални значеlЬа. И Kaj
овие конструкции помошниот глагол 'има' со партикулата ке (за) ги презел
функциите на формите со л-партицип во другите македонски диjалек'ГИ, сп.:
а) ке 'имам доjд'ено (вид'ено, реч'ено), ке 'имаш доjд'ено, ке 'има доjд'ено, ке

'имаме доjд'ено, ке 'имal71e доjд'ено, ке 'u.мe доjд'ено, и б) ке 'име доjд'ено, ке
'им'аше доjд'ено, ке 'им'аме доjд'ено, ке 'им'аше доjд'ено, ке 'им'ае I 'имее доjд'ено.
Со загубата на можн:иот начин со би се оформила нова конструкциjа со гла
голот сака како помошен, сп.: а) с'ака (во сегашната парадигма) + сегашно вре
ме на матичниот глагол со да (сакам да ода, сакаш да одиlИ, сака да 'оди, ... ) , и
б) сака во минато определено несвршено време + сегашно време со да на
дадениот глагол: с'аке да н'оса, с'ак'аше да н'осиш, с'ак'аше да н'оси, с'ак'аме да
н'осиме, с'ак'аше да н'осише, с'ак'ае / с'акее да н'осе.
Интересен материjал костурското говорно подрачjе ни нуди во врска со
образуваlЬето на несвршени глаголи од свршени. Овде е формиран нов модел
со суфиксот -в- Koj се додава на општиот (коренскиот) дел од свршениот гла
гол, сп.: к'аж-и : к'аж-в-а и/или к'аж-в-и, к'уй(и) - к'уй-в-(а/и), йл'ашви, ф'ашви,

93

в'идви, з'аjдвu, йог'одви, на'одви, р'од(и) - р'од-в-и, н'аjд(u) - н'аjдвu, м'ен(и) 
м'енви, расшов'ар(u) - расшов'арвu, Ш'ур(u) - Ш'урвu, сШ'ор(u) - сШ'орвu, гр'е
ш(u) - zр'ешвu, р'еш(u) - р'ешвll, llсш'еЧ(ll) - llсш'ечвll, зайл'еШ(ll) - зайл'ешвll,
соб'еР(ll) - соб'ервll, 'умБР(ll) - УМ'llрвll (основа YMllp-а); Kaj глаголите чиj општ
дел завршува на -в- од типот найр'ав-ll, оздр'ав-ll, во некои пунктови се задржал
стариот модел со суф. -а, сп. осш'ав(ll) - осш'ав-а, llсйр'ав(ll) - llсйр'ав-а Поз,
Жуж, но во повеке говори и Kaj овие глаголи се наложил суф. -в- но проширен
со инфиксите -ив- или -ов- за да се избегне удвоjУВaIьето на в, сп.: забор'ав(u) 
заборав-'llв-а, йойр'ав(ll) - йойрав'llва, найр'ав(ll) - найрав'llва, расйр'ав(ll) 
расйрав'llва, осш'ав(ll) - осшав'llва, llсйрав'llва, поретко и найр'ав(ll) - найрав
'ов-а, осш'ав(ll) - осшав-'ов-а Жуж, или оздр'ав(ll) - оздрав'ев-а Манг. Kaj гла
голите што завршуваат во свршената форма на -н- од типот с'едн-и, л'еzн-и, во
некои пунктови се чуваат старите несвршени обраЗУВaIьа, сп.: йр'ейн(и) - йре
й'ина, с'едн(и) - сед'ина, йад'ина Поз, или со суф. -ув-: леzн'ува, сойн'ува (во ис
точните пополски села), додека на поголем ареал и Kaj oBoj тип глаголи се гене
рализирал суф. -в- проширен во -ив-, сп.: сш'емн(и) - сшемн'ив-а, л'еzн(и) - леz
н'ива, с'ойн(и) - сойн'ива, или -в- се додава на проширената основа: с'ойн(и) 
сой'ин-в-а, леz'инва, йад'инва, сед'инва Марк.
Kaj глаголите чиj тематски дел завршува на самогласка се чува стариот мо
дел на -в-: йокр'и(е) - йокр'и-в-а, нав'ива, зав'ива, об'у(е) - об'ува, и др.
На oBoj начин се ликвидирани старите модели од типот фаши - фашша /
фака, роди - ражда / рага, zреши - zрешава, собере - собира, шури - шура,
куйи - куйува / куйова, заборави - заборава, ошвори - ошвора / ошвара и др.
Создаден е нов и поекономичен модел.
Само за костурското говорно подрачjе во целина карактеристични се и
следниве предлози: Kaj

( со значеlЬе како):

СфеШ'ише Kaj санце Гор, шоj Kaj зм'и

ja се вл'ечи Сл; кам / каму (во значеlЬе правец и време): 'оjде каму с'есшра ми
Сл, 'оди каму К'осшур, ке 'ода каму iu'ашко ми, каму р'учок са варна Ти, 'оди
каму с'елошо Лоб, ке д'оjде каму В'ел'ден, д'оjде каму 'обеш Вамб, ке си д'оди
кам Мишруф, 'оди кам с'елошо Мак; ошкiiму : йом'ина ошкiiму с'елошо Гор; КJlc /
крас / крес : й'омuна КJlc н'ива Ошч, uзл'езе карс вр'аШа Лоб, крас лив'адаii1a Габ,
йом'ина крес р'ека, крес с'елошо Ти; йара (со значеlЬе 'отколку'): Подобро да
д'оj бр'аш ми иара чуш ч'овек Сл; йрес: йрес Ш'урцко време Вамб; йроши (со зна
чеlЬе 'спрема') йроши йонд'елник Лоб, Крч; upeKaj ('покраj'): еден сшар ч'овек
ор'аше Ш'уа up'eKaj йашо Жер; йроши / йреши / йерши ('спроти'): йреши сам
б'оша, йроши Вел'иден Ти, д'оjде йр'еши фШ'орник, ('отколку'): П'оарно бр'аш
ми да д'оj со м'ене й'ерши др'ук Гор; сур ('врз'): йом'ина сур к'ашчаша Рад; пред
логот со во некои костенариски села се jaBYBa и во обликот са : го удри са
сш'ай, са н'ош, са рака, са мош'ика Марк; предлогот во наjчесто се jaBYBa во
обликот о : oj о с'ело, 'оjде о Б'ишола Ошч, шоj 'оди о с'елошо на z'осши Габ,
'оде о К'осшур Лоб, оШ'иде о Лерин, оШ'иде у 'ено с'ело (со редукциjа на о > у)
Сл. - Предлогот на има многу поширока дистрибуциjа отколку во другите ма
кедонски диjалекти, бидеjки се употребува и со значеlЬе на место и правец на
место предлогот во, сп. се варна на Лерин Смрд, ош'иде на с'елошо Гор, 'оди на
Руйишча, на царква, б'еше на кашчаша, м'есошо се в'ари на к'ошело Руп, zpej
сега на Несшрам JaH. За граматичката функциjа на OBOj предлог види стр. 91.
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Важна диференциjална особеност на костурските говори по однос на долно
вардарските,

со

кои тие граничат на исток, и на преспанските, делумно и на ле

ринскиот, претставува акцентскиот систем.
Во сите локални костурски говори на север до с. Рулjа, на пограничjето

со

преспанскиот, коегзистираат два акцентски модела: а) модел со морфолошки
фиксиран акцент, KOj е карактеристичен за долновардарските, но со тенденциjа
да се стабилизира на пенултима и антепенултима, и б) модел со фонетски фик
сиран акцент на пенултима, но со некои ограничувюьа.
Лексичкиот акцент во принцип може да се jави на ceKoj слог во зборофор
мите, но со некои ограничувюьа.
Во домашни зборови Toj не се jaBYBa на отворена ултима. МеГутоа, во туfи
лексеми може да се сретне и во оваа позициjа, сп. будал'а, бин'а, кацар'а, душе
-м'е, чек.меl,l'е, скол"о, нис'и, сйuл"jа Нес, Ез, Сл.
На затворена ултима акцентот се jaBYBa претежно во повекесложните збо
роформи, и во ограничен броj во двосложни именки и придавки.
Kaj именките на последниот слог Toj стои, главно, Kaj дел од суфиксните
образуваFЬа на -ак, -ек, -ок, -ник, -ар, -ач, -ец, сп. едuн'ак, zодuн'ак, желанд'ек,
Zаiii.aл'ек, zазар'ек, са.мар'ек, бибер'ок, .мачор'ок, -мисuр'ок, Ha.мeiu'oK, йашор'ок,
ар-масн'ик, вечерн'uк, власен'ик, zpeoiIlн'UK, еч-мен'ик, корен'ик, -мисерн'ик, -масал
н'ик, йuйерн'ик, йо-мочн'ик, рабоiliJl'uк, седелн'uк, солен'ик, чiiрвен'ик, волов'ар,
zовенд'ар, левuч'ар, лойаzu'ар, .ма.млuч'ар, улuшч'ар, куйов'ач, йокрив'ач, желан
д'ец, zребен'ец, кucел'ец, йойов'ец, слайов'ец, шушлав'ец, Kaj жителските ИМИFЬа
на -ар од типот долен'ар, жужолч'аР J лудов'ар, несШра.м'ар (жители на селата
Долени, Жужелци, Лудово, Нестрам), речиси редовно Kaj сложенките од типот
брazuуче(н)ш - брашуч'ендu, zроздо6'ер, водой'аЩ лuсшой'ащ водовр'ик, крес
zиой'аЩ средор'ек, до-маз'еш, вiiршол'о-м, uecHou'oj, и други именки со три и по
веке' слогови: сиро-м'ах, дo.мaK'uн} zуле-м'ин Gануари), zолоz'uн, боzаш'аш, шах
Ша6'uШ. - Од придавските образуваFЬа на затворена ултима наjчесто се акцен
тираат изведенките со суфиксите: -ав, -лuв, -ан, -иЩ скоро редовно трисложни
те и повекесложните, сп. болнuч'аф - болнuч'ава, белuк'аф, белuч'аф, белун'аф,
дебелк'аф, жiiлшник'аф, зеленк'аф, кашлuч'аф, кафеj'аф, чiiрнuк'аф, болежл'иф,
йесукл'иф, раБОi1lл'иф, ар.мас'ан - ар-мас'ана, -мул'jос'ан, iipl,loc'aH, -мухлос'ан,
чiiрвос'ан, варов'uЩ зборов'иш, асшел'uш, .манiлов'иШ, леков'uщ йечал'иш, Kaj
сложенките од типот белол'ик

белол'uка, чарно'ок, zолоzл'аф - iолоiл'авu, во

нестрамско-костенарискиот и костурско-беличкиот и Kaj повеке двосложни
придавки, сп. iiiр6'аф, белк'аф, iлu6'аф, красш'аф, кел"аф; вешр'uф, zорчл'иф,
зборл'иф, лен'uф, .маZл'uф, вис'ок, iол'е-м, 20р'ешч, лак'о-м, ди6'ел, бог'тu, ла-м
6'ок, шuр'ок, зел'ен. Сите овие примери се забележани во jужниот дел на кос
турската област, главно, во Нестрам, костенариските села (Ез) и во селата што
спаfаат во рамките на костурско-беличкиот говор (Видоески,

1984 : 96, 1985 :

34, 1989 : 57).
Како се оди пона север кон Корешчата броjот на примерите со акцент на
затворена ултима опаfа. Во костурско-корешчанскиот говор Kaj двосложните
именки и придавки акцентот наполно се стабилизирал на пенултима, сп. j'YHaK
jун'ацu, 'език - ез'ицu, ч'овек - чов'ецu, i'алай - iал'аби, ч'орай - чор'айи, 'офчар 
офч'ари, р'ибар - ри6'ари, 'орач - ор'ачu, Kaj придавките: 6'огаш - боi'аilla
(боi'ашо, боi'аzиu), в'исок - вис'ока, iл'ii.мбок - iЛii.м6'око, i'iiрбаф - гар6'ава,
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д'ебел - деб'ела, з'елеll - зел'ена, ч'арвен - чарв'ена, к'uсел - кис'ела, с'олен - со
л'ена, ш'ирок - шuр'ока, ити.
Не се ретки овде и примери

со

пренесен акцент на пенултима и во повеке

сложни збороформи, сп. браш'учед - браШуч'ендu. 20в'ендар

20венд'ари, до

м'акиll - домаКИIlи, ман'асшuр - Maнaciu'Upl(. сuр'ома(х) - сиром'аси, раб'ошнии; 
рабой"iн'uци, чiiрв'еншс, и др.
На

oBoj

начин во костурско-корешчанскиот говор Kaj двосложните зборо

форми во именската флексиjа

се

оформил модел со фиксиран акцент на пе

нултима.
Другата тенденциjа што е особено изразена во костурските говори е да се
одбегне акцентирюьето на слоговите понапред од третиот.
Речиси сите многусложни именки со (,'Тарото
от слог на

OBOj

терен се парокситони, што значи дека акцентот се повлекол на

десно со тенденциjа да

се

стабилизира и(,'То така на пенултима (во неопределе

ните форми), сп. бuвол'uца, вервер'иuр, iушчер'uца, jалов'uца, кuсел'uцл, крас
lТ4aв'ицa, KYKae'Ul{ll, а во одделни лексе!.'ш

Toj

се преместил на пенултима и од

третиот слог, сп. Буi'арин, ез'овец. uз'еро, вар'иво, й.ренО'иво, .мiiшч'еа, Oxiu'uKa,
бур'uна, iал'uца, коз'uна, йел'ена, oip'aoa, ЙоЙ'ара. Пропарокситоничен акцент
се задржал само во ограничен бро.i лексеШf во одделни локални говори, сп. з'а
бица, й'азува, 'ОфШllка, з'узела, к'оленда (главно во jужните костурски села), на
поширок ареал и во деминутивно-хипокори<.'Тичките обраЗУВ3lЬа со суфиксот
-uчка, сп. б'абuчка, 'iл'авuчка,
мите за

ж.

11

Kaj еден броj придавки со суф. -08, -ин (во фор

и с.р.), сп. j'алова (офца), в'алкова (кожа), i'ociioea (раб'оша), Шаш

кова, бр'аiuова (кашча), б'абuно, .м'аjчuuо, кр'авин.о (млеко).
По оцнос на морфолошко-парадигматските особини на акцентот во костур
ското говорно Iюдрачjе се оформи.ле два акцентски модела - модел со не
подвижен (нэрадигматски фиксиран) акцент и модел со подвижен акцент.
Параднгматски фиксиран акцент во именската флексиjа имаат, главно,
именките и придавките што имаат акцент на затворена ултима, сп. iofleHo'ap iOBeHiJ'apu

20вeн.д'llpo(lТ4) - 'гoвeHд'apийle, ечмен'uк - ечмен'uцu

ечмен.'u

каменл'uвu, чл. ка

ко(ш) - ечмен'uцuше, камеuл'uф - каменл'uва

каменл'uво

менл'URUО(lТ4) - камеnл'uваuю -

- кам.енл'uвuШе, потоа прндав

к{,!.менл'uвойlo

_.

ките што имаат акn;ент на коренската морфема од ТИIIОТ iu'аlТ4КОф - ш'аlТ4К06а 
Ш'ащково - zи'azиKoви, или б'абuu - б'абuна - б'абuно - б'абuнu,

чл.

б'абuнuо(zи) 

б'абuнаiuа - б'абuноzио - б'абUUUЙlе, сите именки што завршуваат на вокал:
ж'ена - ж'енu

_.

ж'енайlа - ж'енuiliе, лuв'ада - лuв'аоmТю - лuв'адu - лuв'адuiuе,

с'ело - с'елошо - с'ела - с'елаiUа, кол'ено - кол'ен.а - кол'еноiUо - кол'енаша, а
во глаголската флексиjа презентската и императивната парадигма, сп.

в'14кам

I

в'икум - в'ш,аUl - в'ика - в'икаме - e'uKailie - в'uке, ll'оса - н'осаш - н'оси - н'о
cuмe - н'осuше - н'осе, императив: u'оси - H'ocиzиe, д'онеси .- д'онесuiПе, во нес
трамско-костенарискиот говор уште и имперфектот: н'осе - н'осuшe I Jl'осuшmи 
н'осuше - Il'ОСе.м.е - H'ocelТ4e - н'осее.
Фиксиран акцент на пеНУЛ'l'има во именската флексиjа имаат во еднинската
и множинската неопределена форма имеиките што образуваат миожина со дво
сложни на<..'Тавки (-овци, -овци 11 -офцu, -uUlЧа, -нишча,
l'овu, о'еи - ден'ови, e'yjKO
'
м еlllКО

96

_.

)

-ина ,

eyjK'OBU, д'едо - дед'ови, кр'адл'о

сп. бре1\: - бре
крадл "офцu,

.мешк'офцu, с'он - СОJl'uшча, p'иlТ4 - рuд'UUlча, j'a2He - jа'lн'UI.uча, j'ape 

jар'uщtta, маг'аре

м.aiap'u1la, M'opje - м,орен'uutча, йi'еле

ШелеН'U/ULta, потоа

именките од М.р. што занршуваат на консонант и имаат акцент на пенултима,
сп. б'ивол - бuв'олu, i'абер - iаб'ерu, д'евер - дев'ерu, .м'есец

Mec'ez u, р'учок 

РУ'l'очu, 'офчар - офч'арu, 20в'еидар - говенд'ари, 'орац - ор'ачu, к'а.м.ен 
Ka.м.'euja, дом'акин - до/Как'инн, браiu'у'tеЙl - браU1уч'еuдu; Kaj придавките ак

центот алтернира меГу неопределените форми за М.р. и другите форми, сп.
i'оле.1й - iол'емд (iол'ем,о, гол'еj',Ш), з'елеn - зел'ена (-о, -и), сп. и u'егоф - нег'ова
(-о, -и) и др.

Мегутоа, во определените форми акцеитот го задржува истото место како
во неопределените, сп. л'ей - леб'О8U : л'еба(U1) - леб'О8ш71е, к'а.м.еи - KCLM'euja :
к'амено(Ю)

_.

Ka.M'eujllU1a, й'оле - йолеН'ULUча - й'олеz710

iол'е.lйа - iол'

to

-

Й.олен'u/UчаЙiа, i'олем 

iол'е..м.u : i'олеМ1Ю(U1) / i'оле.мjо(iU) - i'ол

U1a

i'оле,М,оU10

i'Qлемш-пе. Членските морфеми, како што се гледа, не влиjаат врз местото на

акцентат.
Во областа на глаголскаТI1 флексиjа OBOj модел доследно се реали::шра во
парадигмите на аористот и на глаголската придавка, сп. (аорист) йл'ашu (1--3)·
й.лаiЦ'uме - йлаш'uйlе - ilлat-п'uе, дон.'есу - дон'есе .- донес'о.wе
нес'ое, (гл. придавка) д'оjден - доjд'ена - доjд'ено

_.

донеС'Ol71е

до·

доjд'еuu, 'у.чбрен - У'м'бр'еUt1

(-о, -а) , а во говорот на Корешчата уште и во параДИI'Мата на имперфектот:
в'ике - вuк'аш.е

BUK'a.!,t.e - вuк'аше - вuк'ас, б'ере - бер'еше - бер'еме

бер'еше

бер'ее. (Поподробно за ОБоj проблем ВИДИ Kaj Видоески, 1984 : 96 нт., 1989 : 33 нт.).

1.1. Не е незначителен И броjот на особеностите со кои се диференцираат
мегу себе одделни локални говори. МеГу наjмаркантните диференциjални осо
бености во рамките на костурскиот диjалект спаfаат континуантите на носов
ката *Q и на старите *j, *[. Тие одат заедно на сета македонска западна и jужна
jазична перифериjа и во голема мера придонесле во КОНСТИТУИРaIьето на совре
мените вокални фонолопlКИ системи. Спрема резултатите од нивната рефлек
сациjа на костурскиот терен поjасио се изделуваат три помали говорни целини:

1. костурско-корешчански говор

со рефлексите /а, ah-а,М,! за *Q и 'ар, ал/ за

споменатите сонантски групи, 2. костурско-белички - со рефлексите Ir,z, (JH-(l),{!
и /(1р, {lJli, З. KOCTYPCKO-КОL"Тенариски говор - со рефлексите Id, ш,н'iм/ и liiл, ар-ер/.
Нема единство на костурскиот терен ието така во рефлексациjата на секун
дарннот

Ъ2

пред финалното -М, во степенот па редукциjата на не акцентираните

самогласки, во дистрибуциjата на фонемата Ix/ и неjзината честота, во употре
бата на звучните африкати /S-f,l./ и нивната дистрибуциjа; во областа на мор
фологиjата разлики се IIокажуваат во фонетскиот облик на членската морфема
за М.р. (-о, -ош, -УlU), во множинеката наставка Kaj именките и придавките на -а
(жен.u- жене). Kaj цела редица заменски форми; во глаголската флексиjа нема

единство

во

употребата на полните форми на старите помошни глаголи

выти

и

хътtти, во наставката за 1. л. едн. сегашно време, во наставките на минато
определено несвршено време, зarювсдниот начин и глаголскиот прилог, во гео
графската дистрпбуциjа па партикулите ке и за, потоа во местото на акцснтот
во одделни глаголски форми. Сите тие особености ке бидат разгледани во ната
:мошното излагзIЬС.
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2. Косшурскuош

*Q > /а/-говор (коciiiурско-корешчанскu)

зафака наjголема

териториjа на костурското говорно подрачjе: се простира на две географски
области

Пополе, рамничарскиот дел околу Костурското Езеро, каде што се

наогаат градовите Костур и Рупишта, и Корешча

претежно планинскиот дел

во сливот на горниот (изворишниот) ток на реката Бистрица до Неретската
планина на исток, Koja претставува и граница со леринскиот говор. На Toj прос
тор македонското население живее во педесетина села. Ке ги споменам меГу
нив досега наjчесто цитираните од кои имаме и наjкомплетен материjал (ком
плетно пополнет прашалник за македонскиот диjалектен атлас): Рупишта, Го
ренци, Загоричани, Тиолишта, Куманичево, Поздивишта, Брезница, Габреш,
Дамбени, Косинец, Лобаница, Вамбел, Смрдеш, Крчишта. Некои од овие села
денеска веке не егзистираат, бидеjки по граганската BojHa се разурнати (Кос,
Габ, Лоб, Вамб, и др.).
Ке ги изложиме овде пред се оние особености што се jaBYBaaT како карак
теристични само за oBOj регион, што зна"ш диференциjални по однос на другите
локални говори во костурската област, како и оние што зафакаат пошироки
ареали и не се дообjаснети во воведниот дел и на друго место во излаГaIьето.
Како наjкарактеристични диференциjални црти на костурското говорно по
драчjе ги истакнавме континуантите на носовката
Носовката

*Q

*Q и *J, *г.

во костурско-корешчанскиот говор се рефлектирала во I{i/,

liiHI - пред нелабиjални звучни преградни согласки, и liiмl - пред лабиjални
звучни преградни опструенти. Сп.: б'абрu, бiiбущ'осан, б'iiндu, в'iizлен, вiiж'uца,
e'iiii10K, в'iiшор Крч, в'аШар Габ, в'iiншар Кум, гн'ас, гн'асен, гас - i'азо, iасш
z'асшо, вн'iiшре Ти, н'ашре Поз, Руп, i'iicKa, жел'iiншрак Кум, какл'uца Ти и к'ар
кол Поз, кай'ина, к'йса, каш - кiiш'овu, кii'Шнu з'iiмбu, к'iiшча, кiiшч'ул'ка, л'iiчu,
мiiш - м'iiжu, се м'iiжu, м'ака, се м'iiчu, м'iiшu м'iiшен, м'iiшна в'ода, йаш - й'iiшо,
й'iiшец, р'ака - р'йци, р'iiкаф, рiiк'ашка, йiiрш, йр'iiчка, й'iiйка, с'iiжен, св'анош,
екай, cKiiu'uja, й'iiйок, ешiiй'ало, Ш'iiшнu, шшрiiй'uца (стапица), - бл'iiндu, г'ан
iлuф, iр'iiндu, дранк - др'анго, жел'iiндек, кранк - кр'анго, м'анда, манг'орец
Оагорец), м'андро, к'iiндраф, кiiнд'ел'а, л'iiнiо - лiiк, й'андар, й'анди, йандар
н'ица, на й'iiнше (:

Щ/Щ),

еiiнш

еанд'овu, с'анди, ешр'iiнiа Поз, iiнд'uцa Gадица),

в'iiмбел 'извор', В'iiмбел (село), i'iiмба, iлiiмб'око, iал'iiмбu, дiiмй - д'iiмбjа, дiiм
б'uца, зiiмй - з'iiмбu, з'iiмбл'о Ти и зiiй

з'iiбо, но з'iiмбu Руп, рiiмй - р'iiмбо

рiiмб'овu Поз, йорiiмб'ено, еiiмб'оша, шр'iiмба (платно), еiuiiмй'uца Кум.
Во рамките на OBOj терен разлики во оддешIИ пунктови се констатирани во
лексемите: в'оiлен, воzл'енjе, воzлен'ар, бобон'оеан, й'ойок Руп и в'аzлен, й'айок
Поз, 'оiлен Лоб, вож'uца Вамб, веж'uцa Ти, важ'uца Поз, л'онiа, м'ошна в'ода,
шр'омба Доб, в'ашок Габ, Доб и в'iiшок Поз, j'aUiop Ти и в'аUioр Крч, и кл'омче,
кл'омко (на сета териториjа). Приведениве примери во односниве фонетски об
лици се познати во соседните говори каде што

*Q се рефлектирало во 101.

На OBOj терен се разграничуваат и формите iHiic - гн'йсен Поз, Габ, Крч,
Вамб и гн'уеен, гн'уено Руп, iiiсш Габ и zyciu - i'усшо Руп.
Иа костурскиот терен се разграничуваат и формите u'ajaK
ж'uна Габ, Лоб, Гор, й'аак - йа'ачuна Герм, й'а:к «

йщ'ацu, ilaja

йаак) Иив, иаж'uна Руп, й'а

jOHK - йщ'онци Крч, и й'аек - йа'езu, йаеж'uна Руп, Лоб, Гор, йа'ежuна и йа'ечuна
Рул, u'ajeHK Лоб, й'аенк, йаеж'uна Кос, Брез, йаjеж'uна Поз, одн. й'ае'м
Доб, Руп. се работи за стари дублетни облици со
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*Q (*раjQkъ)

и со

йа'е'ми

* (*раj kъ).

Двеве форми се срекаваат и во другите локални говори на костурското jазично
подрачjе, сп. йак, йа'ечuна Лак, й'аенк, iшнт,l'uна Сл, u'ajeH - йщ'енu, иаеж'uна Ез,
Й'аекМан,.
Во некоренските морфеми место *Q има рефлекс lal, како, впрочем, и во
другите македонски диjалекти, со неколку исклучоци во краjните западни кос
турски села, сп. 'обрач - 'обрачu, й'ойрак и iloi11upaK, н'еа, н'оса, итн.
Да ги спомнеме и старите дублетни форми со *Q и *u: 'i'ужва, Н'УЖl,lа I н'ужа,
йонуда, ор'уже, судб'шю, тр'удн.а и погоре споменатите 'iH'yc(eH) и г'усйlо.

Лек

семата т'еиан во OBoj фонетски облик се jaBYBa на сето костурско говорно по
драчjе и се обjаснува како аналогно образуван,е спрема глаголот Шеиа!
Заедно со рефлексот на *Q во западните и jугозападните македонски диjа
лекти одел и развоjот на т.н. секундарен Ъ2 во коренските морфеми, што го по
сведочуваат и примерите м-'аска, м-'iiн'lла, лiiж'UЦlI Кум, Поз, лiiж'uчка Габ,
Дамб, л'ii'lа, л'iiжл'о Лоб. Во еден дел од костурското подрачjе место стариот
облик */ъiiса се употребуваат формите iiлж'uца Крч, Вамб, олs'uца Руп, олI,l'uч
ка Лоб, олж'uчка Вамб, што укажува дека таму секвенцата *lъ совпаднала со
старото вокално *] (ЛЪЖUЦlI > {!Жица > ол-, одн. iiл(жuца)), зависно како се ре
флектирало *J, сп. и dлж'UI4ll, dлs'uца, аЛl,l'uчка во коетенарискиот.
Две реализации наогаме и место стариот облик *tьnъkъ, *tьnъkо : 171'OHOK
Лоб, и кнок, кн'очко Поз, Руп, Габ, Вамб, Крч «

тнок < тьнок).

ВО западните македонски говори со рефлексот на *Q совпаднал и изговорот
на самогласката /аl во соседство со назален сонант. Оваа поjава е одразена и во
костурскиат говор, сп. знii.м, м-'ii.ми, .мiiUlч'еа Брез, Кос, зн'iiе, м-'ii.мa, с'ана (снаа)
Вамб, знii.м, м-iiшi11'еjа, м-'ii.ми, и во туtи лексеми в'андак, м-iiз'i'але, м-'iiсшu, а.м'ан
Поз, м-ак'ар, к'антар Кос.
Рефлексациjата на *'i ja земаме под внимание поради случаите со запазен
назализам Koj се изразува, како и Kaj рефлексите на *Q, во посебна назална фо
нема -IHI, пред нелабиjалните звучни согласки, сп. брач'ендu ( : бр'ачеш), iл'ен
да - iл'ендu с'олце, 'гов'ендо, 'говенд'ари, гр'енда, 'гр'енди, дев'ендесе ( : д'евеш),
кол'енда, коленд'арu, ленд'uна, о'iленд'ало, й'енда, й'ендесе, йр'енди, йренд'иво,
йренд'ено, р'ендu, ренд'ови, наренд'ува, сф'еншец - сфенш'ецu Кум, сфенш'uца
Гор, ч'ендо, ен'l'ул'а Доб, или анi'ул'а Крч, jан'l'ул'а Руп, Лоб, Ошч, покраj
е'l'ул' а Бап, jеz'ул' а Поз, и jа'i'ул' а Габ, 'ендар Лоб, ендр'uчко Нес, и j'едро Поз,
'енчu Ти, Кос, Руп, покраj j'ечu Поз, ант'арва Кум, Гор, анш'ерва Ез, покраj
ei11'uBa Бап, еШарва Габ, Крч, jei11'iipea Поз, Ошч, аШарва Доб, Руп, j'ai11iipea
Рул, 'aHsa

Нес, lем-I чем-бр'uца (на сета териториjа) чu.мБР'Ul а Крч, Лоб,

epem-б'UI4ll

Габ, Гор, Лоб, jерем-б'uца Поз, ерii.мб'Ul{а Ти, jарем-б'uца Руп,

,

jар'е.мбuца Рул j'ара.мбuца Ошч,jарiiм-б'uца Крч, Лоб, uрu.мб'uца Кум, и ереб'uца
,

Доб, пред безвучни еогласки: д'евеш, 'езuк

ез'uцu, 'еч.мен, ж'еi11ва, зеi11, з'аек 

за'ецu, кл'ешва, л'ешча, м-'еко, м-'есо, йет ( : йендесе), й'еток, й'еша, Йа.м'етви,
тр'еска, м-е, ше, се, д'ете, с'е.ме, ш'ейа, и др.
Од општото правило во врека со фонетската позициjа во Koja се задржал
назализмот отстапуваат формите 'енчu Ез, Доб, Габ, Гор, Ти, покраj 'ечи Нес,
j'ечu Поз, и сф'еm71ец, сфенi11'Uf4ll Гор, Кум, покраj сф'еiйeц. И во двата случаjа
се работи за лексикализирана фонетска поjава.
Во врска со рефлексите на двете носовки како нерегуларни се jaBYBaaT jaH
'i'ул'а (анz'ула, jа'i'ул'а), 'aHsa иjаi11'iiрва (ат'ерва, т71'арва, ант'арва), а Kaj при
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мерите со *Q : j'ашор Ти И 'оiлен Лоб. Сите овие примери во приведениве фо
нетски облици се внесени од западните говори.
Костурското говорно подрачjе ни нуди автентичен материjал за илустраци
ja како се одвивал процесот на деназализациjата на носовките на македонската
jазична териториjа. Наjдоследно во споменатите фонетски позиции назалните
сонанти /н, .м/ во секвенци со континуантите на *Q и *\? се чуваат во западниот
дел од костурската област, а колку се оди кон исток И север броjот на приме
рите опаtа. Како се одвивале процесите со деназализациjата на историски план
темелно е образложено во статиjата на В. М. Иллич - Свитыч

(1962: 76-88).

Место старите *1, *г во костурско-кореmчанскиот говор има рефлекси /ал/ и
/ар!, сп.:
/ал! б'iiлфа, валк - в'iiЛl U, в'iiлна, i'iiлша, д'iiЛlО, жалш, ж'iiлчка, ж'iiлшок,
калк, к'iiлни, к'iiлви, .м'iiлsu, .мiiлsн'ица, .м'iiлчи, й'iiлно, с'iiлsа - с'iiлsи, с'днце

« с'алнце) Руп, с'iiлце Поз, ш'алчи, Ш'алчник и ш'iiлчок, 'iiлцка и 'iiлш<tи «

*xlc-);

исклучок претставуваат лексемите л'айка (на сета костурска териториjа) Оа
болка) и Булi'арин, Бул'i'ариjа Лоб, Ти, Кос, Брез, Руп, Бол'i'арин Крч, Габ,
Бу'i'арин Гор;
'арl вар - вар'ови, 'i'арло, д'арво, арш, з'арно, к'ардо, .м'арша, .мapiй'oвeц,
и'арсши, и'арво, сари, с'арце, ч'арн, ttарн'uло, чарн'ица, ч'арвен

чарв'ени, «'ар

ии, ч'арика, ч'арвец, чарв'осан (на сета териториjа).

Со рефлексите на *Q (а, ан, d,м) и секвенците lал, арl место *1, *г во костур
ско-кореmчанскиот говор се оформила фонемата 'дl и се формирал шесточлен
вокален систем:
у

и
а

о

е
а

Фонемата li1I во костурскиот говор по правило се jaBYBa во медиjална, по
ретко и во инициjална позициjа, сп. 'алшчu, алж'ица, аш'арва, додека во финал
на позициjа не се срекава.
Во рамките на костурско-кореmчанскиот говор нема полно единство во ре
ализациjата на рефлексот на секундарниот Ъ] пред /.м/ во финална позициjа. На
поширок ареал се jaBYBa рефлексот 10/, сп. с'едо.м, седо.мн'аjсе, 'осо.м - осо.мн'аj
се, сед'о.мдесе, ос'о.мдесе Ти, Лоб, Крч, Габ, во некои пунктови покраj формите

со 101 се jaBYBaaT и примери со lal: c'eдd,м, 'ocd,м Поз, ceд'd,мдece, oc'd,мдece покраj
с'едо.м, 'осо.м Жер, Виш, Вамб, Габ, Гор, и со /yl: с'еду.м, 'осу.м покраj ceд'd,мдece,
oc'd,мдece Сл, или с'еду.м, 'осу.м и сед'о.мдесеШ, ос'о.мдесеШ Гал, Рад, с'еду.м, 'осу.м,

но сед'а.мдесе, ос'а.мдесе Руп, Кум, Заг, Гор.
Консонантскиот систем во градскиот костурски говор и во селата во облас
та Пополе го сочинуваат следните фонеми:.м, н, л, л', р, j; б-и, в-ф, д-ш, s-ц, з-с,
1,l-ч, ж-ш, Z-K, г-к, х; говорот на селата во областа Корешча не ги познава звуч
ните африкати Is, 1,l1, сп. зв'езда, н'ози, йол'ози, жа.м, жа.м'ujа, жей, бажан'ак,
'ожак, uлеж'ujа, ловж'иjа Кос, Брез, Дамб, Лоб, Крч.

Фонемата /х/ се jaBYBa само во неколку лексеми, па можеме да ja сметаме
како маргинална во системот, сп. х'iiрчи, i'yxa, варх, iUахiUаб'ида, 'охiИика Гор,
дух Поз, з'адух Лоб, Гор, з'адухо Габ, Марк, 'елха, л'ахйiи, й'арха, iТiахiUаб'иiUа,
й'uxа, мох, хол'ера Марк. Етимолошкото х во позициjата зад самогласката у се
изменило во /в/ на сета териториjа од односниов говор, сп. м,'ува, йаз'ува, р'уво,
'уво, к'ожуф, й'ердуф, iлуф - iл'ува, суф

с'уво Руп, Кос, Габ, Лоб. Во финална

позициjа и пред согласки во наjголем броj случаи х се загубило, сп. Бла, вра,
сир'ом,а, сiИра, м,'еле.м, б'iiла; м,'ул'а, м,ул"осан, ч'ели, оiл'уна, во наставките з а
минато определено време: бе, б'е.ме, б'еiТiе, д'оjду, доjд'о:.ме, доjд'о:iUе. В о некои
пунктови можат да се сретнат и примери со /в-ф/, сп. варф (коричка на млеко)
nOKpaj вар (географски термин) Доб, iреф Лоб, Поз, Марк и ipe - ip'eo Ти,
Кос, Руп, .меф Вамб, Доб, Гор, Поз, покраj м,е Руп и Mej Кос, Брез, моф Габ,
ор'еи, ор'еjче (на це

Крч, нофЩ йифйl'иjа, кр'ефко, л'афiUu, н'офiUи Руп, 'оре;'
лото костурско подрачjе).
Во jужните костурски села броjот на примерите

со

запазено /х/ е поголем.

Ретки се на костурскиот терен и фонемите /к-!:/, така што и тие спагаат во
групата на маргинални. се jaBYBaaT, главно, во туги лексеми, сп. кор покраj
шлей, к'оше, к'ел'аф, !:ол', !:ум,.
Место прасловенските групи *tj / *kt' и *dj, како што спомнавме погоре, се
очувале старите рефлекси /шч/ и /жfl.

> жж >

ж/, сп. вр'еluче, i'ашчи, i'орешч 

iор'ешчо, iорешч'ина, к'ашча, кiiшч'ул'ка, л'ешча, м,ашч'еа, н'ошчu, н'ошiUа,
й'олнош и йол'унош, н'ошjа, св'анош, сн'ошчu, йл'ешчи, н'ошфи, сф'ешча, й'еш
ник Руп, йишн'ик Доб, йарашч'ерка Доб, од'еешчем, / од'еешчи,

в'ежа, в'ижа,

м,'ежа, с'ажи, ч'ужо, чуж'uна, м,'ежник, 'аржа Крч и 'apт.tG Гор, Лоб, iiржос'ано
Руп. Со /к/ и /t/ се констатирани само неколку случаи: в'еке, й'овеке, дом,'акин
(на сета костурска териториjа), ке, б'ожик, бож'икни й'осiИ (во источниот дел на
областа) и во граничните села

со

леринскиот говор се разграничуваат формите

к'iiluча и K'yjKa Ошч, Бап, Руп, шч'ерка и к'ерка, иарак'ерка Кум, Поз, Руп, Ти,
c'afl.U Гор и c'azu, ар!:'осан Кум, Руп, Бап, ч'ужо и iU'y'zo, M'ety Бап.
Групите -iUj-, -дj- (*tb), *dbj) исто така се чуваат неизменети на сето костур
ско говорно подрачjе, сп. бр'ай1jа, сф'аiUjа, pac[iaiUje, Ц'УlТijа, цв'еiUjа, дj'авол,
л"удjа и л"удjе покраj л"уди, йой'адjа, лив'адjа, оiр'адjа Поз, Крч, Лоб, Габ, Гор,
по OBoj модел се преобразувани и iрад/анин, охридj'анин покраj охриiUч'анин
Крч, со исклучок на некои источни села каде што се срекаваат и формите:
бр'ай1ка, сф'ай1ка, ц'уiИке, л"уМа Руп, Кум, л"уzа и л"удjа, л"удjе Ти, л"у!:е Чер,
Бап, кои се добиени во резултат на мешан,е на облиците браiUjа

н

брака,

л'удjа н л'уtе.
Во источните пополски села и во некои северни корешчански пунктови по
Kpaj примерите со чар- и чере- се срекаваат и лексеми со цар- и цере-, сп. ц'арн
Гор, цер'ево, цер'ейна, но ч'iiрйи, чер'ешна Ти, ч'арйи, зач'арйu, ч'iiрйка, чер'ево,
чер'еша и ц'арн, царв'ено, ц'арвjа, царвjос'ано, цер'ейна Руп, Ц'iiРНО Жер, ц'арн,
Ц'iiрвен, цер'ево, цер'ейна, но чер'еша, чер'ешл'а.
Граматичките диjалектни особености на костурското говорно подрачjе се

доста уедначени. Разлики се jaBYBaaT Kaj некои множинеки обрззувз lЬЗ, во фо
нетскиот облик на членската морфема за м.р., Kaj еден броj заменски и глагол
ски форми.
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Членската форма за М.р. во oBOj говор завршува на -о : л'ебо, чов'еко, Kaj
придавките: б'елио, зел'енио Крч, Поз, и со измена на /и/ во /Р > jo : бел - б'ел 'jo,
c'yejo, 20л'емjо, 'едmjо, H'azujo Лоб, Габ, Ти, Заг, Марк.

Множински наставки Kaj именките од м.р. се: -u, -ови, -ишча, -офци, -ja, сп.
з'амби, кл'уч'ови, lHOJ'OBLl, йаш'ишча, л'исшjа, cH'oйja, ai'apHja, Ka.«'eHja. Настав

ката -ови се генерализирала и Kaj именките што завршуваат на етимолошки
меки согласки, сп. огн'ови, зме/ови, со/ови., iрош'ови, кон - кон'ови Лоб. На
корешчанскиот терен се разграничуваат наставките -ови и -офци Kaj роднин
ските ИМИIьа, сп. ш'ашко - шайlк'ови, дед'ови, eyjK'OBU, стрик'овu, до.мазейl'0811
Лоб, Крч, и Шатк'офци, дед'офци, сiuрик'офци, зет'офци Кос, Брез, Ти, Бап.
Kaj именките на -а наставката -и се генерализирала и на именките рака,
НО2а, сп. р'аци, н'ози Крч, Лоб, H'OSU Руп, Заг, Гор.

Kaj именките од С.р. на -е доминира наставката -(н)ишча Kaj дво сложните и
-ина Kaj три- и повекесложните, а во источните пополски села не се необи'"IНИ

примери со вторава наставка и Kaj двосложните збороформи, сп. M'opje - Mopje
u.'ишча и мор'ина, й'олjе - йолjен'ишча и uол'ина, ч'уuе - чуйен'ишча, с'арце
сiiрцен'ишча, мн'уче - мнучен'ишча и мнуч'ина Вамб, ск'олjе - сколjен'ииtча,
к'аче

качен'ишча, ж'ежве - жежвен'ишча Лоб, биш'ина Бап. Именката д'еше е

забележана и во едн. форма д'еце, ми. д'еци Лоб, д'еl{иil1e Руп,

а

во Смрдеш и

формите д'ете - д'еши, д'еШиШе.
Во областа на деривациjата диjалектна карактеристика на OBoj говор прет
ставуваат деминутивно-хипокористичките образуваIЬа со суфиксите -ул 'ка,
-ул 'че, -ушка, -ушче, сп. невест'ул'ка, кiiшч'ул'ка, офц'ул'ка, ч'еzua

чеш'ул'ка,

ОДН. невесйi'ул'че, чеш'ул'че, бр'ада - брад'ушка и брад'ушче, б'ише - би.ш'ул'че
Вамб, Ти, Марк, деш'ул'че, брат'ул'че, враii1'ушка, зми'ул'ка Гор.
Поголема разнообразност на костурскиот терен сфатено пошироко пока
жуваат заменките. Во говорот на Пополе и во Корешчата се забележани след
ниве форми: jac l/aCKa, на м'ене ми, (на) м'ене ме, на ш'ебе йlи, (на) т'ебе те
(виде), мн. H'uja, e'uja Заг, Ти, Габ, Кос, Брез, н'иШе, в'иШе Крч, Виш, Жер, на
н'ас ни, на в'ас ви (рече) Руп, на н'аска I на в'аска ви Поз, Ти, на н'ам ни / на в'а.«
ви Кос, Брез, (на) нас I н'аска не (виде), (на) вас I в'аска ве (виде); шоj, на H'e'io
му (рече), (на) H'e'io I н'ео (2)0 (виде), il10 Поз, Кос, Брез, iu'oe Гор; ii1'aja, на
н'еШа му (рече), (на) H'e(j)a Ше (виде) Марк, е з'ева ч'уиаiuа Жер, H'eja ja Габ,
H'eja а Поз, H'eja а / je Кос, Брез, н'еа la, га в'иде ч'уuаша Крч, Лоб, мн. iiJ.'uja

Поз, Кос, Брез, ili.'uje Виш, Крч, на H'u.ми I Hu.м му (рече), (на) H'u.ми и (виде)
Поз, Кос, Брез, на н'и и в'иду Марк, и в'иде на H'ej Гор; Koj - K'oja, K'OjO I к'оШе;
H'eKoj, H'eKoja, H'UKOj, H'UKoja; сф'екоj, сф'екоjа, сф'еко(j)е Крч, Ти, сф'ики Гор;
ш (ч) о, н'ешчо, н'ишчо, сф'ешчо; демонстративни заменки: illoj, iii'aja, uю Поз,

Руп, iii'oea Виш, шоj, тас, iuoc Марк, ill'uja; il1ojill'YKa, iiia ciii'YKa / Шасru'уа,
Ш'иjаШ'ука (OBOj), ШоjШ'а.«у, ШаjаШ'а.«у, ИТН. Кос, Брез, Крч, Вамб, Марк; во

источниот дел на областа се употребуваат и формите: eoj, e'aja, во Габ, Поз,
Жер, Бап, в'ое Гор, в'ова Заг, e'uja и oe'uja Заг; сп. и: н'е'iоф, HejH, -а, -о, -и Гор,
йl'e.мeH, Ш'е.мна, -о, -и Вамб, Лоб, Гор, йl'eMeH син, т'емни д'еци Крч (нивен);
сф'е, сф'ичко Крч, Гор, сфе д'еци Смрд, и цел, -а, -и : ц'ели д'еци; т'акоф, йl'aKвa

Кос, шакв'оj, Шакв'аа, Шакв'оо Гор, iu'eKY, н'екеку, к'еку Лоб, Руп, Жер; крат
ките заменски форми ме, ше, се се срекаваат и во фонетските форми M{l, LU(l, C(l:
(на) MeNe м(l виде, C(l разб'оле (претежно во североисточниот дел на говорот).
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Директниот обjект почесто се изразува со предлогот на, но не се непознати и
форми без предлогот особено во североисточниот дел на говор от на погранич
jeTo со леринскиот. Заменката цел, -а, "0 е пофреквентна во однос на ceili, -а,
-о, ОДН. С(liП, -а,

-

о.

Со неопределено значеlье почесто се срекава заменката 'ер

KOj, epK'oja. Присвоjната заменка сфоj е многу ретка.

Во глаголската флексиjа како покарактеристични од диjалектен аспект во
говорот на Пополе и Корешчата се jaBYBaaT формите на стсл. глаголи БhI'Т'И и

хъ'Т't'Т'll, образуваlЬето на минато определено несвршено време, и на заповедни
от начин Kaj глаголите од а-основа.
Од глаголот БhI'Т'll во сегашно време се срекаваат следшше форми: сум, си, е,
сме / сне, сше, се Руп, Гор, Кум, си,

е / есш, сме I сне, сше, се Бап, Заг

СZl,

(3 Л.

мн.

са), се, си, е / eciuu, сме / сне, ciue, се Поз, Крч, Лоб, Жер; (да, ке) банда, б'iiндUUI,
б'анди, б'Йllдшле) б'iiндшuе, б'аllде, поретко може да се чуе и формата со основа
та

б/lд(е) : б'uда, б'идuш, б'идu, б'uдu.м.е, б'uдuiUе, б'uде Бан, Заг. Полните фор

ми, што се карактсристични за другите костурски говори, на OBOj терен се

МНО

гу ретки, негде и воопшто не се во употреба.
Од глаголот X'hT'kTII се уrютребува само нсгираната форма: н'еjша, H'ej/uUUI,

н'еjiПu, l-l'еjШи.ме,
од

ТИIЮТ

(на

fl'ejzиuiUe, ll'ejate

сета костурско говорно подрачjе). Форми

на литературните HejKy.At не се забележани.

Парадигмата на минатото определено несвршено време гласи: в'ике, вик'а
lue, вик'(иие, вик'а:ме, BUK'a:iue, вик'ае; н'осе, нос'еше, нос'еше, нос'е:ме, нос'е:йlе,
нос'ее Кос; б'ере, бер'еше, бер'еше, бер'е:ме, бер'е:Йlе, бер'ее Кос, Жер, Ти, Кос,

Брез; (раска) вuк'аще, (ШU) вик'аlUе, (й10Л вuк'аше, вик'а:ме, вик'а:й1е, вик'ае;
(jacKa) нос'еше, (ти, iПоj) нос'еше, нос'е:ме, Hoc'e:lйe, нос'ее; 1-3 едн. б'еzuе, б'е:.ме,
б'е:й1е, б'ее Руп, Гор; в'ик'е / в'uк'ек, Вllк'аще, вшс'а:ме, вuк'ае; б'ерек, бер'еше,
ИП:!.

Бап. Во Загоричани во 3 Л. мн. има наставка -ja : BUK'aja, u.м.'aja, й1iiрч'аjа,

caK'aja, целата парадигма: BUK'aule (1-·3), вик'а:.ме, вuк'а:ше, вllк'аjп. Како што се

гледа ОД приведениве примери, локални разлики има во образуваlьето на 1. л.
едн. (в'ике / в'икек / RllК'mue) и во

3.

Л.

мн. (вик'ае / BUK'aja). Акцентот пага ре

довно на пенултима 33 разлика од местото на акцентот во
гите костурски говори

OBOj

облик во дру

(В. lIOДОЛУ).

Формите на минатото определено свршено време се исти на сета костурска
териториjа: р'еку, р'ече, р'ече, рек'о:ме, рек'о:ше, рек'оШе; й'ана (1-3), йан'а:ме,
йан'а:ше, йан'аШе, со исклучок во говорат на Загоричани каде што

3.

л. мн. за

вршува на -ja : peK'oja, Йllн'аjа, влеl'оjа.
Во 2. л. мн. на заповсдниот начин Kaj глаголите од а-основа отсуствува гла
сат j во наставката: a'uKaj - В'ИКfIlие, 'играj - 'игрmие, шарчаj - шарчай1е, к'уфаj
к'уфаше Поз, Крч, Лоб, Кос, Габ,

и

B'uKaj - B'uKajlue во Ти, Гор; негирани форми

се образуваат со честичката ue.Maj. Kaj глаголите

ОД

и-гр. 2. л. мн. завршува на

-uше : н'оси - н'осuй1е, б'ери -- б'ерщuе (во сите костурски говори).

Глаголскиот прилог таму каде што се употребува се образува со суфиксите
-еutчем, -щчем, -(а/е)ш'lУМ, -ешчu, -(а/е)НllЧlCУМ, сп. вuк'аешчеJ.t, нос'еешчем Крч,

Габ, вuк'ашчем, сед'е/.Uче.М. Ти, шка'ешче....'., се'еЩ'lем Марк, нос'ешчум Заг, вИlса
н'uчку.м, jаден'uчк:ум Руп, Ти, во Загоричани е забележана

11

формата од'еjкuн,

Во северните корешчански села (Брез, П03, Сет) прилошките форми од

OBOj

тип се ретки, сп. ош'uде luарчан'uца I со шйрч'анjе Нер.

103

Глаголската именка и во oBOj говор, како впрочем на сета костурска говор
на област, се образува и од свршени и од несвршени глаголи со наставката -je :
собр'анjе, у.мбр'енjе, jад'енjе ( : jаден-), одн. жен'ешjе ( : женеш-) Руп, Лоб, жн'ашjе

Кос, Крч, i1ладнув'ашjе Габ, осун'ашjе Пс, Дамб Kaj глаголите што содржат на
зален сонант во основата.
На OBoj дел од костурското подрачjе завршува западната изоглоса на л-фор
мата. По HeKoj пример може да се сретне уште во граничните костурско-лерин
ски села на правецот Загоричани

Бапчор; Kaj глаголите од о-раздел формата

за м.р. завршува на -ал : дон'есал, д'ошал, ош'иuшл, йрес'екал, спрема нив се об
разувани и в'ишал, д'аuшл покраj дал, j'ашал покраj j'адел Бап.
На зборообразувачки план во костурските говори интерес претставуваат
формите на девербативните несвршени глаголи и за тоа доволно кажавме пого
ре. Во врска со глаголските модели што се карактеристични за ова подрачjе
треба да истакнеме дека имперфективните глаголи со суф. -в- овде се од а-гру
куйфа), р'одва; во jугоисточните пополски села се
разграничуваат обраЗУВaIьата на -ува и новите на -ва, сп. легн'ува, сшан'ува по

па: к'ажва, к'уйва / к'уфа «

Kpaj осш'анва, л'егва и лег'инва Руп.
2.1. Костурско-корешчанскиот говор доминира и во селата што се наогаат

во малата област Река во изворишниот дел на Бистрица под Псодерската пла
нина. Тука спагаат селата Рулjа, Бесфина, Трново, Ошчима и Желево. OBOj
подговор ке го наречеме условно корешчаllско-рекаIlСКu.
OBoj говор е последен од костурската група каде што е запазен назализмот
во значителен броj лексеми, сп. б'iiмблак, дай - д'iiмбjа, д'iiмбица, г'iiмба, гл'iiм
боко, г'алiiй - г'алiiмби, зiiй - з'iiмби, з'iiмбл'о, н'азiiмбица, гр'анди, ж'елiiндук,
Kp'iiH'io, к'iiндел'а, лiiнк

л'(m'iо, .м'iiндe, й'анди, й'андар, с'андо, с'iiмбоша,

сшр'iiнга, шр'iiмба, кл'о.мко, - гр'енда, 'i'оендо, г'оендар, j'ангул'а, jар'е.мбица

Рул, j'ара.мбица Ошч. Во другите случаи место *Q има рефлекс /а/, како во ко
решчанските села: в'iiшор, г'iiзер, г'аска, гн'асен, j'iiдuца, и др., во неколку при
мери има lal: г'алай, j'ашок, .маш
во й'ошец, й'ойок

.м'ажи и .маш - .мiiжu, р'акаф покраj рака, 101

Й'Оiioци, и /е/ во лексемите: 'еглен, 'ежица, 'ежичка, 'ендица

Рул, Ошч, 'ешок Ошч, и /у/ во веке споменатите дублети и во к'ука; сп. и й'аек 
.

u'ael{U, й'аежина Рул, й'аечuна Ошч.

Од историско-диjалектен аспект интерес претставуваат. формите со ре
флексот /е/ во примерите: 'еглен, 'ежица, 'ежичка, 'едица. Вакви форми се ja
вуваат уште во северните лерински села (сп. глава 5, стр.
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во OBOj том), а

обликот егл'енjе го наогаме во лексичкиот материjал од Богатско од ХУI век
(GiаnnеШ - Vaillant,1958:

33). Очигледно, овде се работи за преглас на *jQ во

*j€.

Место вокалните *1, *г и овде регуларни рефлекси се секвенците /iiл/ и /ар/:
бiiлва, вiiлк, .мiiлчи, йiiлжок, и др. со исклучок во j'аболко и Б'о'iарин Ошч, Б'ол
гарин Рул; вар

в'аро, в'арни, з'арно; сек. Ъ2 > /0/ во с'едо. м, 'осо.м.
МеГутоа, во говорот на овие села се чувствува поголемо влиjание на лерин

скиот говор. Така, на пример, броjот на примерите со загубено /вl во интерво
кална позициjа е многу поголем во споредба со костурските корешчански и
пополски села, сп. б'иол, б'иолица, г'оендо, г'оендари, к'оач, н'еесша, н'еесшул'
ка, ч'оек, вд'оjца, в'алеjца, к'укаjца, ii'ujajцa Ошч, редовно во мн. наставка -ови :
н'осоuше Ошч, '02ноjше, л'ебоjiiie Рул, и др.
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Некои иновации се jaByвaaT и во врека со резултатите добиени по загубата
на Ixl. Зад предните вокали во повеке случаи х е заменето со IjI или со IB/, сп.
M'ej - M'ejoj, 'opej, 'ореjче и 'ореф - 'opeBje, З'меj, з.меjче и З'меф, сп. и 'моф, но: Бла,
'ipa, вра, вар - в'аро, чел - ч'ели, во аористот и имперфектот: в'иду - в'идо.ме,
j'аде - j'аде'ме, j'адеiUе.
Срекаваме ието така и примери со извршено jOТYBaн,e на групата -шj- «

*tbj),

сп. бр'аК:а, сф'ака, но дj'авол, iiойадjа; спрема основната форма 'iрад е образуван
обликот zр'адjанец, така и 'охридjанец Рул.
Во именската флексиjа превладува збирната множина со наставката -je :
д'ii.мбjе Ошч, л'исшjе, 'opeBje, 'е'iленjе Рул. Kaj именките на -е од С.р. превладала
множинската наставка -ина : н'офшина, ш'еЩlерина, 'УШllна Ошч, од й'ол 'je 
й'ОЛllна и й'ол'jа, сп. и M'opje - M'opja, како л'озjе - л'озjа и други слични образу
ван.а; сп. и: л'ебоjiIlе, 'о'iноjше, сш'олоj, р'ака

р'аци, H'o'ia - H'OSU.

ВО говорот на овие реканеки села доминира системот од две заменски фор
ми: шоj (iii'aa, ш'оа) и 'oBoj (оваа ч'уйа, 'ова д'еШе).
Во глаголската флексиjа под влиjание на леринскиот говор во 3. л. мн. на
аористот и имперфектот превладала наставката -а, сп. в'иду - в'идоа, р'екоа,
'облекоа, в'ике - в'икаа, н'осе - н'осеа, ,М'ие

M'ueja.

Во 2. л. мн. на заповедниот начин превладала наставката -еше Kaj глаголите
од и-основа: н'оси - н'осеше, с'ечи

с'ечеше, б'ери - б'ереше Ошч, Рул.

Имперфективни глаголи се образуваат претежно со суфиксот -в(а), Koj ги
потиснал старите образуван.а со суф. -ja, -jава, сп. в'идва, з'аjдва, н'аjдва, р'одва,
ф'ашва, йл'ашва, ср'ешва, 'i'осшва, кiiрсшва, ш'урва, 'ошворва, з'ашворва, и др.
Во сегашно време од глаголот 'сум' веке не се срекаваат полните форми,
сп.: си

(1. л. едн.), си,

je, сне, сше, се.

Глаголскиот л-партицип овде се срекава почесто во однос на другите ко
решчански села, сп. вишол, дошол Ошч, но сепак не е толку чест како во ле
ринскиот, така што класичниот перфект е заменет со "балканскиот" ('има'м
'од ено, 'имаф 'одено, ... ).
Во глаголската придавка се изедначиле сите форми од глаголите чиj општ
дел завршува на -н-, сп. бр'анаш, ж'енаш (ж'енаша, ж'енашо), к'анаш, р'анай1, ц'е
най1, какол'еzнаш (л'е'iнай1а, -о), сш'анай1, и'а(д)наШ.
Идните времин.а се образуваат со партикулата ке и во OBOj говор се упо
требуваат само формите за идно и минато-идно (сп. ке н'осu, ке н'осеше).
Глаголски от прилог (доколку се срекава) се образува со наставките -jкu :
'мiiлчеjки Рул и -ичку,М: й'ееничку'м Ошч.
Посебност во говорот на односниве села претставува местото на акцентот.
Со мали исклучоци акцентот овде е фиксиран на инициjалниот слог без оглед
на должината на збороформите, сп.: 'м'озок - ,М'озоци - 'м'озоцише, 'обрас 
'образо

'образи - 'образише, л'еи - л'ебо

цо, 'i'овендо
рица

л'ебоj

л'ебоjше, j'азовец - j'азове

z'овендошо, в'алевица, в'ечерница, в'ешричао, к'овачница, ,М'ашо

'м'ашорицаша, 'м'очуришче, з'адушливо, йр'екосено Рул, б'унишчарец,

j'аранбица, н'евесшул'ка, к'иселина, 'uз.мiiл'iу - 'UЗ'мiiлZо.ме, 'uзбриКО'ме, в'ика
ничку'м, h'a-оран'jе, h'a-косеН'jе, ш'уйаница, й'олоjна - й'олоjнаша, р'о'iозина,
й'ерниче - й'ерничина, 'ораница, р'а.мена

р'а.менай1а, во акцентски целини: й'о

улица Ошч. OBOj е основен акцентски модел на OBOj терен, многу се ретки слу
чаите со фиксиран акцент на антепенултима, сп. jар'е'мбица, йа'ечина, еж'uчуле
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Рул, а во Ошчима се забележани и примери со еден слаб секундарен акцент на
пенултима, СП. сф'i'iршен,lща, ч'ешлuнрiйа (сп ВО т. 1 ОД ова издание, глава 2, 4.3.,
стр. 298-299, во oBoj том глава 5, сТр. 142; 1985 : 41-42).
Акцентот BepojaTHo llриДонесол и за скратуван,е на l:ЛОГОВИТС ВО повекс
сложните збороформи од типот: в'алеjЦIl (в'алеВl.ща), к'укаjца, u'ujaju/I, или
деНl1а, [асанца, л"убенца, [[i'уйшща «

'
8 0-

в'оденица,... ).

3. Косiuурскuош *Q > Ir;zI.ioBop го рспрезентираат триесетина села распо··
редени во сливот на реката Белипа, десна притока на Биетрица. За практични
потреби oBoj говор условно ке го именуваме косiiiурско-белuчкu i060p. Не го
вата северна и североисточна граница спрема коетурско-корешчанскиот говор
оди по правецот на селата Новоселjани - Четирок - Мюьак

Марковени.

Диjалектниот материjал што го интерпретираме овде потекнува ОД инфор
матори ОД селата Слимница (диj. Слuбюща, Шлuбнuца), Jановени, Стенеко,
Радигоже, Гратче, Галишта, Псоре, ДоБРОJIишта, Четирок, кои се преДВJщени
како пуиктови на македонскиот диjалектеи атлас."
Диференциjалиите диjалектни особености на ова говорно подрачjе по ОДIЮС
на други'ре костурски локални говори се претежно од областа на вокализмот и
неколку морфолошки разновидности.
Носовката *(1 во коренеките морфеми на oBoj терен се рефлеК1'ирала во /f}! фон нешто позатворен од lal, но различен од liiI, во порано споменатите ПОЗИЦИИ
се jaBYBaaT и еСКВСRЦИ СО назален сонант - I(ml н Ir;u.tl, сп.: в{lж'uца, в'(риок., a'{l
шор Гал, Гр. Пс, в'щIiар Сл, zgc

2"(-130, z't;laap, i(-lсен'uца, к'q.Шnuк., lC'(,lCa, K(lK

л'uца Сл и кокл'uца Рад, к'(рuча Гал, Гр, к'().сча
-.

'

.

U ина, к t;llu.e;, .ЩUU йщJ1

At

t

I

qжо, М flKa,

А!

t

{lчен, се

t
.«. (lч/t,

.t<.'t;lде 'оjш, Кl,lдр'ава к'оса, КtJ.' -, ,
1 м t;llueH, .и flUlU, ..j,t (lUПса, Ii qtupe,

Й'(lШО, Й{Jш'еjка, креСIUОЙ'(l.iii, i'iРt;t.Ш, up'l,l чка, р'r;пса, Р'{lкаф

ка, Р9кав'ица, CKt;lU, CK(lu'uja, сйjr;zй'ал о, сШr,;I.lI.'uца
C'(JtleH Гал, IflHI дР(lНК - др'{!Нго, дР'С;IНSll Гал,

jf:/нд'uца Доб. Kp{lHK - KP'{lH20, Kp(lfli'osu

p(lK'asa, р'gч

LUШРr;zй'uuр Гал, св'(рщLU,

'i'(Пliлuф, z'r,;IНzл'о Гал, Zр'{lндu,

Сл, Рад,

К(lнд'еЛ'(l Гал, Сл (: конд'ел'а

Рад), Л(lНК - .llQнго Сл.' M(lHZ'Opeu, Сл. М'(,l1tде., м't;lНдро, й'(,mдu, Й'(lflдар - й,:mд'арu,
Й Qндарн'uца Гр, С{lНШ

C'(lНдO

СfПl.д'овu Гр, Пе (: сенд'овu Сл), I(JM! Z't;'U.iба,

i Л'fl.Мбок. Сл, ZЛfJМб'ук.о Пил, и дл'(шбок Рад, Л'fМlБОJ( Гал, 'i'аЛ(Ji,tй - 'iаЛ'(lм.бu Гр,
zал{LчбаРН'llца Пе, lllЛ'f1мбu Гал И'i'nЛflй -- Zал'f/.мбu Гал, Рад, д(lМЙ - дi,l.wбо,
д'fl.Мбjа) д(lмб'ово д'flрво, дfl.Мб'uца Рад, Доб, Гр и
З'fl.Мбu

('.-л, Гр, Рад, и 3flЙ -

сл и р flЙ

а'(lмбо

д(lЙ·

...•.

д't;l.М бj а Гал,

З(i.МЙ



:iflмбл'о Сл, ЗflJvtб'uца Доб, {J(lМЙ - p'(p.t 60

-- Р(lмб'овu Гал, ЙОР'(J< fбвu

Кон оваа група примери ги приведуваме и случаите со секундарна наэалюз
циjа на рефлексот на *ъ од 1'ИIЮТ М'{lН2ла Сл, Рад, Гал, л'(lНж'uца Рад, Л'(ДLЖ'uчrш
Гр,Пс.
Во некоренските СЛОГОВИ и во OBOj говор *Q се рефлсктирало во la/: 'обр ач ,
u'ajaK - йаj'ацu Гр,

Пе, иаjаж'ZIНа Гал,

нето и во жел'андек

Й'оЙрак. - йойр'm{и Гр и u'oiUilpaK Гал,

желанд 'е цu Гр, жел'андеl{ Доб, ж'еланiU -- жел'андu Сл,

жел'андек - желанд'ецu покраj жел'ондu Гр, Пе, и жел'унде ц Рад (Bepojarno со
редукциjа на 101 во Iyl во множ. форма: желунд'ецu).

2

Селата Слимиица, Jановени, Стенеко, Гратче во граганската воjиа се испустеии, мес

ното население
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е

раселено и/или емигрирало.

Исклучок од регуларната рефлекеациjа на *Q покажуваат примерите: в'02
лен - воiл'ен'jа Сл, воl.л'ен'jе Ом, воiлен'ар

воглен'арu Гал, 'оiлен

оiл'ен'jа

Доо, Юр'омба, iUр'о. tбук Гр, Пе, nOKpaj Ш Р'УJ.6а Гал, Рад, кл'омко, кл'омче Рад,
Гал, Гр, кл'очко Пе, й'ойок

йой'оцu Гр и: й'ОйУК Рад, й'ойче Сл, во Доб уште и

л'онzа, .м'оШна в'ода, IIoKpaj Л(lНК - л'(;miо, M'(l/UJ.to Сл. Во отюj облик приведени

ве примери се jaBYBaaT на поширок ареал во костурската област. Со /у/ и во
OBoj говор се jaBYBaaT лексемите г'усшо, гнус, 2ll'усен, zuусош'ujа, z'ужва, ор'у··
же, й'уйка, шр'удlll7 Гр, Гал, Сл, Пе. Обликот сiйр'унzа е преземен ОД нееловен

ските диjалек'Ги во регионот.
Интересен материjал OBOj говор нуди во врека со чуван,ето на назализмот
во примери каде што има алтернации на звучна преградна и безвучна во финал
на IIозИ! и.iа. Во западните периферни села назалната компонента се пази и во
двете позиции, сп. д(l.l.1.й - д'(lмбо, дР(lн.к - др'r,miО, З(lЛfЙ - з'r;zмбо, ж'еланiu -- же
л'андu, KPflHK - Kp't;lНio, сен.Ш - с'еllдо, но йеш - й'ендесе и д'евеш - дев'ендесе во

говорот на Слимница. Колку што се оди кон исток броjот на примерите со наза
лен сонант пред финална безвучна соглаека се намалува, сп. 'i'алt;tй - 'iаЛ'f,l-чбu,
р'r;z.мбо, реш - р'ен.до, но дрt;tн.к, Kpt;tHK во Га

дt;tй - д't;tмбо, зt;tй - з't;tмбu, PtJil

лишта, Марковени. Последниве два примера (др(тк, kpr;z1-tК) во авие форми се
ерекаваат на сето костур ско говорно подрачjе.
Рефлексите за носовката *

ее исти во сите локални говори во Костурско.

Исклучок на OBOj терен претставува формата аш't;lрва место очекуваниот облик
еШ't;tрва. Во OBoj говор се разграничуваат и формите u'ajaK - й'аjаЦll Марк и
й'аенк - ila'eHsu Сл и й'аем - йа'еми Гал, Рад; сп. и jара.м6'uца Сл и jарем6'uца

Гал, Рад.
Како континуанти на *J, *[ се jaBYBaaT /(IЛ/ и /flpl, сп.:
6't;tла, вt;tЛК:, вt;tлч'uца, в'(lЛl-lll, 8'(l.!1HeH, i't;tлша, д'{lлiо, д{lЛ l'uн.а, д{lлzон'есшо,
Ж{l.1Ш Гал, Ж{lЛШ'UЦl1 Рац, Ж(lлiIiн'uца Сл, Ж{lлiIi'ушок Гал, СЛ, К{lЛК

-

К{lЛК'О8U,

К't;lЛНU, М'{lЛSU Гал, м'gлsа Сл, М(lЛан'uца Гал, .Аu;r.лзен.'uца СЛ, М't;tЛЧU СЛ, Гал, Рад,
М(l.лч'ешко.м. Гр, й't;tЛН, Й't;tЛНО, С't;tлsа, сЙt'(шбjа (зраци од сонцето) Гал, Ш'{lЛЧи.

Гал, Ш'(lлчuме Рад, Ш'(l.!1чак Гр, Ш'{lЛЧУК Сл, С'{lлце Сл, Гал, С't;tлНце Рад, iлеN.
дос't;tлце Сл, '{lЛС1<:G Рад, '{lЛШЧU сл, '{lЛIUU Гр, Б(lл'i'арu Рад и Бул'i'арuн. Гр, Гал,
бул'i'арцко Ч; формите

со

/УЛ/ зафакаат поширок ареал на костурското подрачjе;

6'{lPSO, e'(lp ea, B{lP - 8{lP'OBU, i'{lРЛО, 2t;tpcilt - z't;tрсшu, д{lрво (суно дрво) И
др'ева (живи дрвjа), З'{lРНО, кgрф - Щlрв'О8U, M'{lpйleo, Й'{lРСйlu, gpzu, '{lржен.,
С'(lрце - сt;tрце н!uшча, Ш(lРн. - Ш'(lрн.jа, ф'{lрi ll , Ч(lРП, Ч'{lРЩI з'е .«а, чgрв'ен.а, Ч'{lрЙU,
ч'flрвu (на сета териториjа).

Со рефлексите /t;t/, /{lll-fl..мJ и /t;tЛ/, /flp/ место *Q и поранешните вокални *] и *[
во костурско-беличкиот говор се сложил шесточлен вокален систем од след
ниот модел:

u

у

е

о
а

Koj е малку познат на македонскиот jазичен ареал.
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Што се однесува до реализациjата на овие фонеми прави впечаток фонема
та lel во говорот на с. Слимница. Во акцентиран слог таа се реализира нешто
поотворено од истиот глас во иетата позициjа во костурско-корешчанскиот, сп.
б'ела - бел'uло, брашуч'ендu, в'ешер, вр'еме

времен'uшча, веч'вра, 'есен - ес'ени,

'езuк - ез'uцu, lов'ендо, lОЛ'емо - 'i'олем, ж'еба, жер - жер'овu, жел'езо, j'apeM 
jар'ембо, л'eiiiо, м'есо, й'еша, й'есок - йес'оци, й'енда, ua'eHSU - й'аек, ц'еди - це
д'uло, чер'ево, и др. (знакот е го користиме во алофонска функциjа!).

Во врска со промените на вокалите треба да истакнеме дека во OBoj говор
прегласот на /а/ во /е/ и редукциjата на 10/ во /у/ веке не се живи процеси, но има
значителен броj примери каде што и двете поjави се лексикализирани:
/а > е/ 'есен - ес'ени, жер'овu, ж'еба, ж'ейка, 'офчер - офч'ерu, ш'ерен

ше

р'ени, ч'елеш Сл, ез'овец, косшур'енu Гр, ч'еша, йол'енка, 'аjеш, К'fJ.шеj Пс, жел'
ж'ел'о (жал), ж'елвu (жали), ш'евеj (шчавеj), воденuч'ер Гал;
/0> у/ 'iул'емо, куйр'uнa, куш'ул'а, кушн'uца, к'онуй Сл, iуд'uна, куй'ица, су
в'ал'ка, к'осур Нс, бур'uна, куйр'ива, йул'uца, хул'ера, к'онуй, според него и ко
н'уйен, н'адур (надвор), куй'uшо Рад, Kyp'uja, кулв'ос, кулш'ук, й'олук

йол'оsu

Пс, дум'ашu, уд'аjа, уб'ешка, чур'айu, по аналогиjа и во ч'урай Доб, и др.
Приведениве примери доволно зборуваат дека и двете поjави на OBOj терен
порано биле живи.
Консонантскиот сиетем во костурско-беличкиот говор е комплетен во мера
како во коетурскиот. Гласот н' се jaBYBa само на алофонско ниво пред j во гово
рот на с. Слимница сп.: Ш'fJ.рн'jа, д'ен'jа, Kop'eH'ja, но кон - к'они.
Фонемата Iл'/ има широка дистрибуциjа, сп. л'удjа, л'уш, сол', жел', и ре
довно како континуант на старото *1' и на секвенцата *-lb.
Звучните африкати се доста фреквентни, сп. s'eB'iap, s'uH'ia, H'OSU, бfJ.РS(l,
СfJ.лsu, МfJ.лsu,

1,i.алб'uнu, 'О1,Ю, ",ей, 1,i.'ежве, 'iл'уч

ОЛl/uчка, 'fJ.P1,l.G, с'щш, и др.

'iл'У1,i.'овu, д'q.р1,i.U, дq.Л1,i.'uна,

Фонемите /i-K/ се ретки, се jaBYBaaT, главно, во ту

ги лексеми, сп. iол', iOH, i'убре, кар, к'ушук, а во словенски зборови се конста
тирани во дом'акин и во прилогот в'еке, й'овеке, во поиеточните села и во пар
тикулата ке : ке н'оса.

-

Ixl во OBOj говор треба да се третира како маргинална

фонема, бидеjки се jaBYBa во туfи лексеми, сп. л'uxно, х'елu Uагула), халuн'арu
(узда), ЙUXШ'ujа, хамuл'uца Сл, хул'ера, а од домашни е констатирано во мох 
м'охо, кр'ехко покраj кр'е:ко, й'иха, йихав'ица Рад.

Од консонантските промени како покарактеристична за oBoj говор ja истак
нуваме асимилациjата на /с/ во /ш/ пред л(е/u), сп. слеш> шлеш, шлед'овu, 'ашлu
Uасли), м'uшлu, машл'uна, мuрuшл'uво, шл'uва, поретко и во други случаи, на
пр. шк'ейар, шШр'ела. Оваа поjава може да се следи и во костенарискиот и нес
трамскиот говор, а во одделни лексеми и во некои пунктови во Корешчата.
Погоре спомнавме дека групата /сч/ се асимилира во /шч/ на морфемска
граница во примери од типот u'ojac - Йоj'ашче. Оваа поjава широко е распро
странета и во OBOj говор, со исклучок на С. Слимница каде што асимилациjата
не се врши, сп. к'оска - к'осче, iq.рсШ - i'q.рсче, M'fJ.CKa - М'{lсче, и др. Но овде
имаме и обратен процес: групата /шч/ во броjни примери се дисимилира во /сч/,
сп. к'q.шча> К'(lсча, шч'uца> сч'uца.
Во поглед на именската флексиjа OBoj говор поблиску стои со говорот на
селата во Пополе и во Корешчата: членската морфема за м.р. е без -ш, сп. бр'а
шо, с'шю, д'еверо, м'озоко, 'езuко Сл, Рад, Гал, Доб; именките од м.р_ што озна
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чуваат сродство множинека форма образуваат со наставката -ови: дед'ови, eyj
к'ови, чич'ови, сшрuк'ови, зеш'ови; така и од 20СЙ - 20сй'ови; изброjаната мно

жина Kaj именките од м.р. не се срекава, сп. два сшол'ови, шри леб'ови, шри ко
н'ови; покраj со наставката -(н)шuча именките од С.р. на -е множина образуваат

и со наставките -ина, главно повекесложните, сп. Мдг'аре - ,м,агар'ина, ез'ере 
езер'инл, и -uшча : ja'iHe

си д'еци;

-

jа'iн'uиlЧЛ, йuл'ишча; од д'еШе множинската форма гла
'
-б се генерализирала наставката -и, сп. P (IЦи,

Kaj именките од Ж-р. на

н'озu, К'{lUlЧU;

-

на(:тавката -ja со колективно значеJЬе има широка употреба, сп.

б'орjа, др'енjа, д'(J.Мбjа, й1'{lрнjа, cH'ouja, ц'уШjа.

Како посебност за ова подрачjе е

генерализирюьето на вокативната наставка -о и во случаи каде што на другата
териториjа iша -у или -е, сп. М(1Ш - М'(lЖО, еин - е'uно, ej ши офч'аро, и др.
Во говорот на с. Слимница степенуваrьето на придавките се врши многу
често според влашкиот модел, сп. б'ело - u'об'ело

н'аjйоб'ело, Ч'(1рни

Й'ОЧQР

ни - н'аЙОЧ!:lрни, н'аjЙОЖ(lлiil; тоа значи дека суперлатив се образува со парти

кулата Hajiio-.
Системот на заменките во oBOj говор во голема мера кореспондира со фор
мите во другите говори во Костурско. Во рамките на говорот се забележа ни
разлики во множинските форми Kaj личните заменки: nOKpaj формите H'uja,
e'uja, ш'иjа, кои имаат широка географска дистрибуциjа, во западните села се

срекаваат и формите н'ие, в'ие, z71'ue Сл, Гр.
3аменката за З. л. м.р. на сета териториjа на говорот се jaByвa во формата
iiioj, за ж.р. Ш'аjа Гр и ulae Сл, JaH, Ст, Рад, Доб, с.р. z71oe; кратката заменска

форма за директен обjект од шае гласи е : на и'еа е в'иде Гр, Доб.
Во областа на глаголската флексиjа OBoj говор од ДРУПlте костурски говори
отстапува со формите на глаголот 'сум' во сегашно време, со формите на мина
то определено несвршено време, како и со наставката на 1. л. едн. сегашно вре
ме Kaj некои глаголи во одделни пунктови.
Сегашно време од старнот глагол ВЫ'!'" гласи: 'ееа, 'ееи, 'сеши - 'ееме, 'ееше,
'еее Сл, Гал, Рад, 'ееа.м, 'ееши, 'еее JaH, Нс, и су.ы, си,

С

"еешu, сме, сше, се Гр.

Од стариот глагол ХЪ'!';;.'!'" се употребува и овде само негираната форма:
It'ejiiia(M), н'еjшиш, н.'еjШи, н.'еjШuме, н'еjшuше, н.'еjШе Сл, Гр, Ч.

Во 1. Л. едн. сегашно време наставката -м е ограничена само на глаголите
'

од а-основа: има"и, e'UKa.'d.
Kaj глаголите од а-основа во минатото определено несвршено време кон
статирани се два модела: а) в'ике, в'uкаше, в'икаше, в'uка.ме, в'uкаше, в'икее Сл,
Рад,

б) в'ике,

в'uкаше, в'uкаше, в'икеме, e'UKeiile, в'uкее Гр, Пе. Во вториов модел

со тематекото

-е-

се отклонува омонимиjата со формите на сегашното време

(в'икаме, e'UKaz71e), а како база послужил завршетокот -е во 3. Л. мн.

Kaj глаголите од и-основа (чиj апшт дел завршува на согласка) во 2. иЗ. Л.
едн. тематскиот дел завршува на -и-, сп.: н'оее, н'осuше, н'осuше, н.'осеме, н.'осе
ше, н.'оеее; й'ече, й'ечише, Й'ече.ме, й'ечеl71е, й'ечее (: сегашно вре,ме н.'ocuмe - н'о
euiiie, й'ечu.ме - й'ечuше) Сл, Пил, Ч, Гр, Доб.

Kaj глаголите од е-група Kaj кои тематскиот дел завршува на -е- од типот
й'ее, й'uе, ч'уе, бр'ое, шк'ае, тематскиот вокал останува непроменет низ целата
парадигма

,

сп.: й'ее, й'ееше, й'ееше, й'ееме, u'eeje; жн.е жн.'еUlе, жн'еме, жн.'еЙiе,

жн'ее; м'ие, м'uеше, м'uеме, м'uеше, м'ие(Ле; шк'ае, шк'аеше, шк'аеме, шк'аеше,
шк'ае(j)е; бр'ое, бр'оеше, бр'оеме, бр'оеше, бр'ое(j)е. Така во множинските фор
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ми Kaj глаголите од сите три конjугациски типа се генерализирал тематскиот
вокал -е- (в'икеме, н'осеме, j'адеме, й'ееме, м'иеме).
На теренот на oBoj говор се разграничуваат и фонетските облици на парти
кулата за идно време: во западниот дел на областа се употребува партикулата
за, сп. за 'ода, за H'OCUUt Сл, JaH, Пил, Ом, Кал, а на другата териториjа превла
дува обликот ке : ке j'адu, ке р'ечuме Рад, Гал, Гр, Пс, Доб, Ч.
Kaj другите глаголски облици нема позначаjни разлики меГу локалните го
вори на сето костурско говорно подрачjе.
4. Косшурскuше *Q> I&I-iоворu

OBOj говорен тип го репрезентираат десетина села во областа Костенариjа
и гратчето Нестрам.
4.1. Косшенлрскuош ioBop го зафаtа наjjужниот дел од костурското говор

но подрачjе. Неговите наjтипични репрезентанти се селата: Езерец, Сиичени,
Видулушта, Зиковишта, Лебишово, Долени, Мангила, Марчишта, Нестим, Жу
желци, кои се расположени во планинскиот дел на Костенариjата.
Носовката *Q во OBOj говор во коренските морфеми во наjголем броj случаи
се рефлектирала во lal, lанl- пред звучна преградна нелабиjална согласка и во
пред звучна преградна лабиjална согласка, сп.: в'аzлен, в'ашок, 6'ашор,
1i1м1
zac - z'dзош, zол'dйче, z'dсшо, к'dшча, Kaiй, к'ашнu з'i1мбu, божuл'ак, дай (: д'i1м
бjа), д'diа, к'аса, к'ашек / к'dшеj, м'ажu, м'ака, м'ашко, м'Шина в'ода, н'ашре, йаш,
й'ашец, йdш'ека, й'аШнuк, р'ака, р'dкаф, ракав'ица, р'ачеj, рай ( : р'i1мбош), ск'айо,
ш'dшнu, - KpdHi'oBu икранк, ланz'овu иланк, м'анди, м'андро, й'анди, й'андар,
с'анди, сандел'uшче, 20л'i1мбu (: z'олай), z'i1мба, д'i1мбjа (: дай), дi1мбов'uца, дi1м
бов'арка, з'i1мбu, зi1мб'uца (: зай), рi1мб'овu (: рай), с'i1мба, самб'оша, Шр'dмба. Во

неколку случаи во оваа позициjа има и рефлекс lal, одн. lah-амl: 2асен'ица, как
л'uца, Kaй'uнa, канд'ел'ка, л'амбок (длабок), ламбоч'uна, манz'урец Оагорец), ка

ко и желанд'ек, 'обрач, й'ошйрак (попраг), и /0, ом/ во лексемите вож'uца 1 ву
ж'uца (вторава со редукциjа на о

>

у), св'озu.мtl, кл'омко, кл'омче Ез. Од старите

дублети со *Q 11 *u овде се забележани iH'yceH, ор'ужjе, шр'удна Ез, Сн.
Лексемата сшр'унzа ( : сшр'iiнzа во другите костурски говори) се поклопува
со фонетскиот облик во соседните влашки и грчки говори. Во il1'eйaH- шей'анu,
шейаНl,l'ujа lel е добиено BepojaTHo по аналогиjа, сп. глагол Ш'ейа.
Во м'анzла, познато е, се работи за секундарна назализациjа на Ъ2'
ВО говорот на костенарските села заедно со рефлексациjата на *Q одел и
развоjот на *J, па има континуант Idлl: б'алха, вdлк, в'dлна, 2'алша, дdлк - д'алzо,
даЛ2'ачак, жdлiu, жdлш'uца, ж'алчка, ж'dлшак - жdлш'оцu, кdлк, к'алнu, м'dлчu,
м'алsu, й'dлн, с'алsа, ш'dлчu, ш'dлчак, 'dлUlЧU, 'алцна, но с'олце, оzреjс'олце Ез;

сп. олs'uца Ез, ОЛl,l'Uца Манг, УЛl,l'Uца Стар, олд'uца Нес, аЛl,l'uца Луд; л'айка,
Булz'арuн (спрема грчко-влашкиот изговор).

Поинаку во OBoj говор одела рефлексациjата на *г, имаме континуант IBpl
во сите позиции: в'вреник, в'врца, д'врво, к'врдал, кврш'uца, й'врха, й'врешu, е'вр
це, шврн, чврн, ч'врвен Ез. Примерите со /t;lpl, сп. 't;lPl,la, t;lpl,l'oca, мt;lрш'овец,
м't;lршва с'i1мба, бt;lрд'uло

претставуваат импорт од соседниот *Q

>

/t;lI-гОВОр.

Вокалот /в/ во костенарискиот говор има поширока дистрибуциjа, сп. 2У
л'вмо, ж'вшвар, кул'вно, й'веук, р'вка и др. (Видоески,
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1984 : 82).

СО рефлексите на *Q и *г во костенарискиот говор се сложил седумчлен во
кален систем:

u

у

е

о
а

Со OBOj систем костенарискиот говор и типолошки се одделил од другото
костурско говорно подрачjе.
Консонантскиот систем во костенарискиот говор, со исклучок на н', е ком
плетен, вклучуваjки ja и фонемата Ixl. Таа нема ограничуваlЬе во еден броj села
ни во поглед на дистрибуциjата, сп. х'ерчu, ХРUСШ/l1J-lец, кр'ехак, йр'охаф, муш

ч'еха (мdшч'еха), 'ipex -- 'ipex'oBu, змех -- змех'овu, мех -M'exoiii, мох -- M'oxoiIi,
'орех

ор'ехово д'ерво, о'iл'ухна, 'ip'yxiIiu, oxiIi'uKa, йл'uxiIiар, кр'ехко, б'dлха,

iIiахiiiaб'uiIiа Ез, хлаiIi, м'уха, й'азуха, бdлха, H'oxiIi - H'oxiIiu, 'елха, верх, zлух 
zл'уха, к'ожух, 'орех, ciIipax, бех, р'одux ( : род'и:ме), 'имах Сн, бех, 'i'oiIiBUX, ciIi'a
нах Жуж, се кр'иux, уiIi'uдох, раб'оiIiux Манг, х'ерчu, верх - верх'ови, ipex -zpe
х'ови ( : zpe'oiiia) , zлух -- 'iл'уха, zл'ухuоiIi, мох -- M'oxoiIi, нux, Вл'ах

Вл'асu, сух,

с'уха р'ека, мех - M'exoiIi, ciIip'axoiIi ( : ciIipa), М'uxал, л'еха, м'аха, м'уха, й'ахун,
в]'аха, мdUlч'еха, се й'ерха, aepxaB'uЦlI, p'axaiIi, 'ухо, сн'аха -- сн'ахи, 'елха, б'dлха,
H'oxiIiu, 'oxiIiuкa, iIiaxiiiaб'uiIi, редовно во 1. л. едн. на простите минати вреМИIьа:
бех, в'идох, й'улux, додека во множинските форми се загубила: в'идох -- вид'о:ме,
вuд'о:iIiе, вuд'оjе. Сп. ушiIiе: ч'елu, й'афка, к'ожуф Ст.
По однос на другите согласки како покарактеристични за костенарискиот
говор можеме да ги нотираме:
палатализациjата на IK, 'il пред предните самогласки lu, el, сп. мл'ак'u,

с'ак'е, lUK"eaap, бл'а'i'u, и
пофреквентната употреба на африкатите Is, 1,l1, бидеjки тие се добиени ов
де и со африкатизациjа на Iз, жl во групи со сонант, сп. м'dлsu, с'dлsu, 'aHsa, б'ер

sa, B'epsu, H'aspu, редовно во група со в: sв'езда, sB'ucкa, и во броjни случаи пред
и во инициjална позициjа: s'uбu, s'e'iBap, sерs'ала, и во множински форми од ти
пот бел'еsu, бел'уsu, H'OSU, йол'ОSlJ; -- dлl,l'uчка, 'apl,la, apl,l'oca, д'ерl,lU, дерl,l'ава,

M'espe, H'aspu, редовно пред деминутивната наставка -е : H'oza -- H'Ol,le, бр'еl,lе, йо
л'Оl,lе, p'ol,le, CH'e1,le, ciIi'ol,le, поретко и во други случаи, сп. l,luл'езо, сuл'еl,lе, c'al,lU Ез.
Во именската флексиjа како диjалектни посебности на костенарискиот го
вор се jaBYBaaT: множинеката наставка Kaj именките и придавките на -а, член
ската наставка за м.р. едн., и неколку заменски форми.
Во поглед на множинските форми Kaj именките на -а и придавките од Ж.р.,
во рамките на OBOj говор нема единство. Во селата Сничени, Мангила и Жужел
ци Kaj оваа група именки и придавки множинеката форма се образува со нас
тавката -е : б'абе, iIipu ж'ене, маке, H'ose, раце Сн, с'едум zод'ине, др'уzе раб'оiIiе,

н'аше ч'уйке Манг. На другата териториjа превладала наставката на тврдите ос
нови -и: м'йк'и, ж'ени, р'uзu, сн'аи, H'OSU, раци Ез. Според овие форми се повела
и именката 'деца': д'еци Ез, д'еце Сн.
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Општите именки од М.р. што завршуваат на самогласка множина образу
ваат со наставката -ови, сп. д'едо

дед'ови, стрик'ови, татк'ови, чuч'ови, 'ol,ta
ol,l'OBU Ез. Но вакви множински форми Kaj оваа група именки зафакаат по
широк ареал во Костурско.
Основна наставка Kaj именките од С.р. на -е е -ен,uшча : с'ерце - серцен,'uшча,

illелен,'uшча Ез, I,t'u.зве - l,tu.звU'fl'ишча,.морен,'ишча, йолен,'ишча, в'оле - волен'uш
ча, держ'еjле - держеjлен,'uшча, ск'еjле - скеjлен,'ишча, г'уце - zуцен,'ишча, н,'ебе 
жбен,'шuча Ст. Наставката -uн.тa е ретка, но не и непозната, сп. ZШlл'еl,te - ши
,1el,t'uн.a, крав'аjче - краваjч'uн.a Ст, .м.op'uн.ja, .м.azap'uн.ja Ез, кут'але - кутал'UНll Сн.
Членската наставка за М.р. едн. гласи -от / -ут, сп. л'ебот / -УЩ к'он,оШ /
-ущ. зеt710ii1, zл'уl,tоii1, zFi'ojoill/ -уЩ б'елиот Ез, .l,4джуii1, с'uн.уЩ зел'енjуt71 « зеле
ниош), ч'ернjуii1, б'елjуii1, косй1'УРцкjут Сн.
ножинската членска наставка во голема мера се управува според нас
тавката на неопределената форма, сп..м'ажи - .м'ажш71и, .м'ои - .м'оuШu (MojiUu),

/71e'ojiUu, но б'абе - б'абеt71е, ж'ене - ж'ежте, M'oje M'ojet71e Сн, ш'ура - шур'овu 
шур'овити, нос'ови HOC'oвиt71и, братуч'енди - браt71уч'ендиt71и Ст.
Доста се чести во OBOj говор, почести во однос на другите костурски говори,
дативни членски форми со посвоjно значеIЪе од типот: госи - госйош'о.м раб'о

НасеШ'о.м д'еШе, Пе
illa , врагош'о.м е z71'ac раб'ота, и од лични ИМИIЪа: Насе
Сн, Ст.
t71pel71'oM шч'ерка //на П'еt71решо шч'ерка .му, и др.
Директниот обjект речиси редовно

се

искажува со предлагат

и воопшто Kaj одушевените именки, сп.: Го в'иде

на

на

Kaj личните

.faHet71o, го в'икна на П'е

ШреШ0 да д'оj, е cilip'ez71u на Мара Ст, го в'иду на Сй1'оjан, на н'и и в'иду Ез, го
з'ева на н'его на .fopZet71o Сн.
Во областа на деривациjата од диjалектен аспект интерес мажат да претста
вуваат жителските образуваIЪа со суф. -ар од типот: долен'ар, zалuшч'ар, лuби

шов'ар, жсЙlра.м.'ар, руиишч'ар, СI7laриЧU'fl'ар (: Долене, Галишча, НесШра.м.,...)
покраj zоренч'енец ( : Горенци), загорич'енец (3аZориченu).
Особено се продуктивни на oBoj терен, па и пошироко во костурската област,
деМИНУТИВНО-ХИIЮКОРИСТИЧКИте суфикси -уле, -ул'ка, -ул'че, -ушка, -ушче, сп.: де

t71'уле, жен'уле, невест'уле, офц'ул'ка, ос'ул'ка, кdшч'ул'ка, баб'ул'че, жен'ул'че,
рu.з'ул'че, ливад'ушка, брад'ушче,.ман.Zл'ушче Ст, Ез.
Заменските форми како диjалектни разновидности подобро мажат да се со
гледаат кога

се

претставени во целиот систем.

се jaBYBaaT во следниве форми: jac иj'аска (напоредно), на
.м'ене.ми (рече), на .м'еж.ме (виде), мн. н'иа, на н'а.м. ни (рече), на н'а.м. ни (виде),
t71и, на т'ебе ти, на й1'ебе Ше, в'иШа, на в'а.м. ви (даде), на в'а.м. ви (виде); й1'оj, на
H'eZYMY(рече), на H'ezy ZO /гу (виде), с.р. Ш0С, ж.р. й1ас /й1'аа, на н'еа .му (рече),
на н'еа е (виде), т'иШа, на н'и.му (рече), на н'и и(х) (виде), за ж.р. мн. може да се
Лично-предметни се: K'Oj: K'oja, к'ое, к'ои, шо / шу /
сретне и формата Ш'ес.
шчо; H'eKyj, на н'екугу .му (рече), н,а н'екугу го / гу (виде), H'eKyja, н'екуШе, н'е
куи,· H'UKyj, H'UKyja, н'икуШе, н'икуu; н'ишчо; сф'екоj / сф'екуj, и сф'ики (сф'uки
ч'овек, сф'ики ж'ена, сф'ики д'еШе); чи (за сите три рода) и на к!оj (на K'Oj е д'е
теШ0), чи е / на KOj е й1'ас кр'ава, чи /на к'огу се й1'иШа д'еци. - Со демонстра
тивно значеIЪе се употребуваат формите: й10j (човек), Шас (жена), тос (дете),
й1'иШа,' (й1'оjй1'ува ч'овек OBoj човек), Ш'асй1'ува, ш'осй1'ува, ш'ujай1'ува (овие);
17l'0jй1'а.м. (оноП, Ш'асй1'а.м., й1'ОСI71'а.м., Ш'ujаt71'а.м. (оние); показни за признаци:

Личните заменки
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I

Йlа,,'оф, Гйа,,'ава, ша,,'ова 11 iua"B'oj, iГю"в'ас, йш"в'ос и "ашв'оj, "ашв'ас, "аш
в'ос, tl"ta"e'ua I "ашв'ua; ш'е"уф, iil'e"yea, iii'e"YBo I Ш'е"уву. Ш'е"уви.

заменки се: .чоj - M'ojyiil, .ч'оjа

Присвоjни

.ч'оjаШа, .ч'оjе I .ч'оjу - .ч'о(j)иiUо I -у, м'ои / .чоj 

.ч'оjШи, н'ти - n'аuюjош / уйl, итн.; швоj, iIiB'oja, шв'оjо, ваш, -а, -и, н'е'iоф I -уф,
н'егова, -о, -и, uejn, n'ejHa, -о, -и /1 ш'еен, iU'ejna, ш'еjно, -и, мн. iIi'е.чен, iIi'е.чна, -о,
-и. Во Сничени множинските форми за Ж.р. завршуваат на -е : .ч'оjе - M'ojeiIie,
шв'оjе

шв'оjеше, н'аше, в'а/ие, итн.
Општи заменки се: сф'е"оj / сф'е"уj, сф'U"и, сф'uч"о, сфе, сф'u"а"вu, и цел,

-а, -о, -и (последнава е особено фреквентна), сп. ц'елu ,,'оnи оiiluд'ое, z{'елu д'еz{u
оШuд'ое. (Приведениве форми се забележани во с. Езерец.)

Во глаголската флексиjа костенарискиот говор покажува неколку посеб
ности во образуван,ето на 1. л. едн. и 1. Л. мн. на сегашното време Kaj глаголите
од а-група и на минатите определени времнн,а.
Во говорот на поjужните села Kaj глаголите од а-група во 1. Л. ед. и 1. л. мн.
покраj -а- како тематски вокал се jaBYBa и -у-: 'им-а-м и 'u-м-у-.ч, мн. 'им-а-ме и
'u.м-у-.че. Целата парадигма гласи: u.ч-аl-у-.м, 'U.Аtаш, 'u.чa, 'u.ч-а/-у-ме, 'имаше,
'и-ме Ез, Сн.

За да се избегне омонимиjата со формите на сегашното време настанале
промени и во основата на минатото определено несвршено време. Во множин
ските форми Kaj OBOj тип глаголи како тематски вокал се наложил -е-, сп.:

'
" 0-

йе (х), ,,'оiiaще, ,,'оiiaше, ,,'оЙе.че, ,,'оUeше, ,,'ойее; в'и"е(х), в'uкаше, в'u"аше, в'и
"е.че, в'u"еше, в'и"ее.

Kaj глаголите од е- и и-група нема промени: б'ере(х) - б'ереше, б'ере.че, б'е
реше, б'ерее; бр'оjе(х), бр'оjеше, бр'оjе.че, бр'оjеше, бр'оjее Ез, Сн.

Во говорот на некои села во сегашно време сите глаголи се свеле на еден
конjугациски модел, сп.:
,,'ашл'-а-.ч

н'ос-а

"p'oj-a

,,'ашл-u-ш

n'ос-u-ш

"р'о-u-ш ("роjш)

,,'ашл-u

n'ос-и

"р'о-и

,,'ашл-u-ме

н'ос-u-.че

"р'о-u-.че ("р'оj.че)

,,'ашл-u-ше

n'ос-u-ше

"р'о-u-ше ("роjше)

,,'ашл-е

н'ос-е

"р'о-е

u'uj-a

c'ej-a

й'u-u-ш (йujш)

с'е-u-ш (сеjш)

й'u-и

с'е-и

Й'u-u-.че (Uuj.Me)

с'е-и-.че (сеj.че)

й'и-и-ше (ii ujiile)

с'е-и-iilе (cejiile)

йи-е

с'е-е

«(,'1')
113

Во иетиот говор на -и- завршува и имперфектната основа, сп.:
й'ул-и-х

.м:'и-и-х

с'е-и-х

й'ул-и-ше

.м:'и-и-ше (.м:'иjше)

с'е-и-ше (сеjше)

й'ул-и-ше

.м:'и-и-ше (.м:'иjше)

с'е-и-ше (сеjше)

Й'ул-и-.м:е

.м:'и-и-.м:е (MujMe)

с'е-и-.м:е

й'ул-и-ше

.м:'и-и-Ше (.м:иjШе)

с'е-и-ше (сеjше)

й'ул-и-е

.м:'и-и-Ше

с'е-и-Ше

Целата аориетна парадигма во OBOj говор ни се предлага во следниов вид:
а) в'иду / в'иду.м: / в'идо / в'идох, в'иде, в'иде, вид'о:.м:е, в'ид'о:ше, вид'оШе; б) звех /
зве, зве, зве, зв'е:.м:е, зв'е:ille, зв'ее; в) й'анах / й'ана, й'ана, й'ана, ЙОн'а:.м:е, йан'а:ше,
йан'ае; г) 'из.м:их / 'изми, 'из.м:и, 'изми, uз.м:'и:.м:е, из.м:'и:Ше, из.м:'ие.
Мали разлики меГу одделни локални говори на oBoj терен се jaBYBaaT и во
формите на сегашно време од етариот глагол
'есше, 'есе

И

вмтн,

сп.: 'есо, 'еси, 'есши, 'ес.м:е,

со.м:, си, е, сме, сше, се Ез, 'еси, 'еси, 'есши, 'есне, 'есше, 'есе, и су.м:, си, е,

сне, сше, се Ст.
Глаголскиот прилог, доколку се употребува, се образува со наставката
-шче.м:: вик'ашче.м:, нос'ешче.м:, Шка'ешче.м:, кро'ешче.м. Ез, Ст.
Во обраЗУВaIьето на заповедниот начин отетапуваlЬе покажува само гово
рот на с. Старичани; во 2. л. мн. Kaj глаголите од а-група се испушта j во нас
тавката, сп. B'UKaj

в'икаше, 'uzpaj - 'иzраше, спрема 'иiраjше, в'икаjше во Ез,

Нес. Во говорот на тоа село се забележани и негирани форми без да: н'е.м:о в'и
Kaj, н'е.м:о с'еди.
На костенарискиот терен се разграничуваат и партикулите за идно време за
И

ке, сп. за 'оди, за в'икаш, за H'ocu.м:e Сн, Мар, Луд, за н'осиш и ке н'осиш Ез,

Манг, ке н'осиш, ке раб'ошаш, ке с'еди Ст.
4.2. Неciiiра.мскuoШ i080P го репрезентира гратчето Нестрам (гр.
кое се Haota во горниот тек на реката Белица, околу 25

км

NЕ<J'tОРЮV),

jугозападно од Костур

на надморска височина од 870 м.
Toj има ист рефлекс за носовката *Q како во костенарискиот говор

-

/t1I и

Idн/ пред преградните звучни нелабиjални согласки, одн. /д.м:/ пред лабиjалните,
сп.: в'ажица, в'ашук, i'dзер, 'iac - i'азуш, йоUlз'ечки, каш, K'дillниK, к'ашча, к'а
шеj, к'асни, .м:dш - .м:'ажи, .м:'ашки, .м:'ака, .м:'дillнo, н'ашра, нашр'ешен, йаш - йа
Ш'ишча, двай'аши, йраш - йр'ашjа, йр'ачка, й'dйук, рай ( : р'а.м:буШ), р'ака - р'аце,
р'ачка, р'акаф, р'ачник, рак'ашка, св'анош, скай, cKau'uja, сш'dйни, сш'dйка, сша
й'ало, Ш'ашни, 'енаш, - Idн/ б'анди (*bQdetъ), zр'dнди, жел'анди, желандр'ец, .м:'ан
ди, .м:'андро, дрdнк - др'анzу ш, дранz'ови, дранz'ачи, кранк - кр'ан'iу ш, кан
д'ел'а, й'анди, исй'анди, й'андар, йандарн'ица, саш - санд'ови, - /r1.м/ Zл'r1.мбок,
iлr1.мбоч'uнa, Z'r1.мба, iул'r1.мби (: 'i'олуй), д'r1.мбjа (: дай), дr1.мбов'ица, з'd.м:би ( : зdй,
з'dйче), кл'а.м:бо, кл'а.м:ко, с'd.м:ба (сабота), Шр'r1.мба.
Само во неколку лексеми во коренеките морфеми се jaBYBa /а, ан, ам/, сп.
iлаб'uна покраj дл'амбук, дламб'око, дламбоч'uна, какл'ица, 'обрач - обр'ачи,
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u'ajaK - йщ'аци, йааж'ина, к:анд'ел'а покраj к:анд'ел'а, санд'ови покраj санд'ови.
Обликот гнус и изведенките гн'усен, гн'усно, zнусош'иjа треба да се третира
како стар дублет. Лексемата суш, мн. суд'ови, како и суд'иjа, мн. суд'ие nOKpaj
сунд'ие, претставува импорт. И во OBoj говор лексемата ш'еиан - шей'ани ре
довно се jaBYBa во фонетскиот облик со le/.
Еднаков развоj со *Q имал и сек 'Ъ1 во лекеемите м'ан'lла (со секундарна на
зализациjа), с'ана (*snъха), и секундарно назалwзираното lаl во соседство со на
зален глас во машч'еjа и во туtите лексеми з'абан, з'амба, 'dмбар.
Алтернантите рай - р'амбуш, зай
з'dмбu, саш - санд'ови, 'l'олуй - i"ул'ам
би, дай - д'dмбjа, ж'елаш - жел'анди, jacHo покажуваат за улогата на звучните
гласови при заДРЖУВaIъето на назалната компонента на рефлексот. Исклучок
претставуваат само лексемите дранк: - др'анzуш и кранк - KpaH'l'osu, како и во
другите костурски говори.

со рефлексот на *Q

-

IdI се оформил следниот шесточлен вокален систем:
и

у

е

о

а
во KOj како важен признак се jaBYBa заокруженоста.
Во врска со рефлексациjата на *(' нестрамскиот говор по однос на костена
рискиот не покажува посебности, сп. брашуч'еш - брашуч'енди, д'евеш - девен

д'есеш, реш

ренд'ови, ере.мб'ица и ерамб'uца, ен'l'ул'а, и др.

Нешто поинаков развоj во нестрамскиот говор имале *J, *г.
*J во нестрамскиот се рефлектирало во lол/: б'олва и б'ола - б'оле (болха),
волк - в'олци, в'олна, г'олйю - 'l'олiilи, долк - д'ол'lО, жолйi, жолш'ушук, ж'олч
ка, колк, к'олни, йрек'олни, м'олsи, молs'ачка, молsен'ица, м'олчи, 'олшчи, й'ол
но, с'олце, с'олsа, ш'олчи, ш'олчук, й'оше (полжав).
Забелешка: Бидеjки во акцентиран слог 101 во секвенцата lолl не подлежи на диф
тонгизациjа, нашето сомневан.е се jави дали во овие случаи не се работи за поинаков
фонолошки статус на о во секвенцата ОЛ. ВО свеета на нашите информатори тоа се при-,
фака како фонема 101 и тие ja разликуваат од рефлексот на *Q.

*г фонетски се реализира како ['R]: в'Rба, в'Rши, в"оши, Z'RMU, з'Rно, к"ош,
ф'Rли, а во инициjална позициjа: арш, арш, 'арви (кине), 'аржи, аржен'ица (Ви
доески, 1989: 53).
Вокалот /01 во акцентиран слог се реализира како дифтонг [УО]; {)Уос, к'Уожа,
к'Уоза, н'Уос, 'Уоди, 'Yo'laH, 'Уосом, и редовно така во оваа позициjа.
Од областа на вокализмот нестрамскиот говор го карактеризираат уште
две Ilоизразени поjави: прегласот на 'аl во lel, или поточно остатоци од прегла
сот зад старите меки согласки, и редукциjата на 101 во Iyl.
Остатоци од стариот преглас на 'аl се констатирани во лексемите: ч'еша,

венч'еjне, воденич'ер, zмич'ени, добролишч'енu, косйiурч'енu, жужел'ч'ени, ох
ришч'ени, руйишч'ени, шлибнич'ени (: zалишч'ар, руйишч'ар), шч'евеj и шч'евjе,
ж'еба, ж'енко, жеб/ацu, ж'елна (жална), д'Rж'ел'jе, л'ишеj, ш'ерен, ес'ико, /есен
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Оасен), 'uлеч, ч'елеш, р'ежен" р'еван" реван,л'ujа, 'lреш'uн.а, во обраЗУВaJьа со су
фиксот -jан(u) од типот KociUyp'eHu, во топоними Марков'ен,е, Дрен.ов'ени и др.
Дел од овие примери, па и некои други, се познати пошироко во костурското
говорно подрачjе, сп. j'eceH, jec'uKa, коч'енu (кочани), 'lоренч'енu, езерч'ен,u, за'lо
рuч'енец. кош'ере, л'uшеj - лшu'еu, йол'ена во костенарискиот (Ез), жер - жер'о
ви, ж'еба, жел' (жал), ж'елвu (жали), ш'ерен, ш'евеj (шчавеj), л'uшеj, К(lшеj. ез'о
вец, 'аеш (ajaT), офч'ерu, косшур'еНll Сл, Гр, Гал, веев'ица (Bejавица), б'аеч 
ба'ечlt, й'оес, peK'uja Гор, ез'овец, ер'ица, ер'uчка, 'есен, есен,ов'ица, мрав'елнztк

(мравjалник), iUк'аеч (: ШКaJ'ачка), Ulч'еФ - шчев'оj, кiiшеj, л'шuеi, ш'аек, ку
. ш'ера, шем'ujа, йеч'елu, сел'ен,uн, Ти, Дамб, коч'ен,ка, чеш'ujа, ч'еша, челеЙl, иpu.м
б'uца

«

ерембuца) Руп (Видоески, 1979

:

11).

Редукциjата на неакцентираните самогласки la, е, 01 како активен процес на
ко(,'турското говорно подрачjе е ослабната, особено на lal и /el. МеГутоа, зна
чителен е броjот на примерите каде што е таа веке леКС1lкализирана. Наjголем
броj примери се забележани со !у/ место !о! во hectpaMCKO-КОСТУРСК1IОТ говор, и
тоа наjчесто зад веларните и лабиjалните согласки, сп.: 2увен,д'ар, 2yд'uн.a, 2усе
н,'ица, 'lул'емо, 2Y./leM'Uft (jануари), 2уй1в'ачка, 'lул'амбu, куб'uла, KYK'OlUKa, кул'е
н,о, кул'аче, куй'ани, куйр'ива, куй'uна, Kyp'uja, кув'алн,а, кушул'а, кушн'uца, ку
кушн'uк, кул'енда, буjаж'ujа, бур'uн.а, вуден,'ица, йуj'ашче, йулов'uн,а, рабуй1л'uф,
йойул'ека, луй'аiUа, н,уж'овu, й1уй'ол'а, чур'айu, 'uзвур, к'он,уй, р'азбуj, 'уруф,
ш'акуф, сф'екуj, суб'ервu, су н!ош, су шей'анu, н'е 2У в'ерва на н'е20, во мор

фемата -ок: бел'уiUук, й'есук, й'ешук, н,'офillук, в'dшук; сл'адук, ш'ежук, йл'uiiiук,
во членската морфема -ош: бр'акуш, в'еiiiеруш, iр'ауш,
ш'ешкjуш, м'оjуй1, во

1.

м'евуш,

20л'емуй1,

л. едн. во минато определено свршено време Kaj глаго

лите од о!е-раздел: р'еку, д'оjду, дон'есу. Во Нестрам можат да се сретнат и не
кои живи редувюьа на /01 -Iy/, сп. двор - двур'ови, нош - н,уж'овu, 'l'олем - 2У
л'е.мu, б'оzаш - БУ2'ашu, u'ojac - uyj'acu, йуj'ашче, сп. и Kyp'uja, кусш'енu, кур'и
й1о, сув'ал'ка, мучер'uшче, хул'ера, 'осшруф, й'есук, йесукл"аво, йр'есул, м'uйl

руф (октомври), н'uкул' (декември), л'ебуй1, сй1'uсуiii, nOKpaj л'ебош во Ез (Ви

доески,

1984 : 90; 1989 : 54).

Добар дел од приведениве примери со Iy/ се сре

каваат 11 во другите костурски говори, но броjот onata како се оди кон север и
северозапад, сп.: куйр'ин,а, кушн'uца, йул'uца, к'осур, н,'адур (надвор), кулв'ос
(коловоз), кулш'ук, й'олук Рад, Пе, уд'аjа, уб'ешкu, чур'айu, по аналогиjа и во
ч'урай Доб, й'олук - йол'ози, в'осук, й'есу", й'ешук, чеt7iв'iiршук, сiii'авруф, бур'и
ja, zуд'uн.а, Kyp'ui710, куйр'ива, луi:fайlа, муч'ари Гор, бур'uна, кул'ера, куш'ул'а,
куй'ица, луй'ай1а, йуд'ела, сшуй'анu, шуz'ава, уш с'ело, йув'ешко, уд'аjа Крч, Лоб,

и р'еку, в'uду (на сета костурска териториjа).
Примери со редуцирано /е/ > lu/ мажат да се сретнат, главно, во нестрамско
костенаРИСК1Iте села и во краjните нсточни села во областа Пополе, сп. вич'ера,
вич'ерен, ч'овек, жuл'езен" uз'ера, нид'ел'а, йuшш'ера, сuд'ело, диб'ело, дибел'а
нец, ш'еисеш Нес, виjав'ица, uз'еро, сuд'ело Ти, нид'ел'а, uрu.мб'ица Руп, чu.мбр'и
ци Крч, диб'ело, но и д'ибел Гор.

Остатоци од замената на /е/ во /а/ на сето костурско говорно подрачjе се
срекаваат во обраЗУВaIьата со завршокот -ел, сп. к'обал, к'ошал, к'уillaл, 'орал,
й'ешал, й'ейал, според нив 11 й'екал, с'окал, ш'ойал

во нестрамско-костенарис

киот, оДн. в'uШ{JЛ, 'ОР(lЛ, й'еШ(lЛ, св'iiрд(lЛ, к'ОШ(lЛ, к'уш(lЛ Ти, Гор, Габ (и на сето
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костурско-корешчанско подрачjе), во одделни лексеми и во завршокот -ер: z'ii

зq.р, сШ'ожq.р Руп, Z'ушчq.р -zушч'ери Марк.
Можеби во резултат на редукциjа е добиено и lal место /01 во завршокот -ак
во примерите: в'ешак, кр'ехак, н'исак, йл'иШак, дdлz'ачак, ,м'озак, ж'dлШак, й'е

шак, й'инак Ез, Сн, в'ашак Марк, кр'ехак, ш'ежак, й'ешак, чешв'аршак, но йеш'о
ци, чешварш'оци и й'есук, в'dшок Манг (сите во костенарискиот говор).
Примери со редукциjа на lal во [{l] можат да се сретнат како лексикализира

на поjава во некои источнокостурски села, сп. zp{la'uнa, Mt;lZt;lp'UHa, йлt;lН'иНll Заг,

t;lлш'ица, Щlй'uца, лt;lСШt;lв'ица, Щlщл'ица, ,мt;l шор'uца, pt;lK'uja, сеЩlв'ица Ти, Гор.

Консонантскиот систем на нестрамскиот говор од системот во костена рис
киот се разликува, главно, по фонолошкиот статус на африкатите s, l,l и проце
сите сврзани со фонемата Ixl.
Звучните африкати [s] и [l,l] во нестрамскиот говор немаат статус на посеб
ни фонеми; се срекаваат во алофонска функциjа во групи со сонантите, сп.

,м'олsи, с'олsа, но зв'езда, зифш, жа.м., кафеж'иjа, жей, и др.
Гласот /хl е ограничен на неколку лексеми, сп. ш'uxо, й'иха (кива), йuxш'иjа,
хул'ера, но: zpa - zр'ауш, сиро,м'а -сиро,м'ауш, сшра, йра, 'ipe - iр'еуш, сшр'еа,
б'ола, 'ела, uзд'ина, в'ешко, Шашаб'иша, во наставките: н'осе - Hoc'u.мe, нос'ише,
зад у наjчесто се jaBYBa место х -Ie/: zл'ува, с'уви, ,м'ува, сп. и н'офши « нохши < нок
ши), 'opej -'opejyiil, каjШ'ица
Фонемите Ii, 'Йl се многу ретки, се срекаваат, главно, во туtи лексеми, сп.

кор, к'още, i'убре, iол', и др.

Место прасловенските групи

*tj I *kt', *dj скоро

доследно се чуваат старите

рефлекси Iщчl и IЖl,l1 > Iжl, сп. к'dшча, л'ешча, -,м'ежа, ч'ужо, итн.
Од консонантските промени покраj оние што ги назначивме како општо
костурски ги одбележуваме уште:
- асимилациjата на спирантите Ic, з1 пред Iлl во Iщ, жl, сп. 'ащли (jасли),

щл'ива -щл'иве, ,м'ищли, ,мирищл'иф, щлеш, щл'ейко, се щл'екви, чер'ешл'а, uж
л'ева.
и африкатизациjата на Icl во Iцl пред вокал во одделни лексеми, сп. ц'екна
(секна), ц'енка, цу дв'е кр'uл'jа (су ... )

.

Во именската флексиjа за нестрамскиот говор се карактеристични две осо
бености:

- множинската наставка -е Kaj именките на -а, сп. б'ола - б'оле, i'd.мба 
'i'ii.мбе, зм'иjа -зм'ие, ж'еба -ж'ебе, лис'uце, ,м'уве, ч'ела -ч'еле, раце, н'озе,
- и членот -уш: ,м'iJжуш, ,меф - ,м'еуш, .моск - ,м'оскуш, 'opej - 'ореjуш, и Kaj

придавките: 'iол'е,муш, б'елуш, л'есен - л'еснуш, ш'ешак - ш'ешкуш, Ш'е.мен 

iй'е.менуШ браtn, или -jуш: iол'е.мjуtn, (zол'е,мuуш), фШ'орujуtn, Шр'еШujуШ. Kaj
придавките, како што покажуваат примериве, има тенденциjа членската мор
фема да се додава непосредно на неопределената форма за м.р., како што е тоа
во формите за с. и ж. род, сп. б'ела-ша, б'ело-шо, б'елu-ши, и б'ел-уШ.
Множинска наставка Kaj придавките за сите три рода е -и : 'осшри нож'овu,
с'ини 'Уочu, Zол'е.мu к'dшче, д'иви Z'ii.мбе, б'елu р'аце. Во костенариските села, ка
де што исто така именките на -а образуваат множина со наставката -е, е постиг
ната полна конгруенциjа со атрибутските зборови, сп. н'аше к'ашче.
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Членската морфема во множинските формн и овде се упраnува спрема нас
тавката на иеопределената форма, сп. шл'ейuiliu '10ЧU, нож'овu - нож'овщli.l(.
1l'10зеiuе, кн'игеше (: н10.зе, книге).
Во поглед на другите МНОЖJШСКИ наставки нестрамскиот говор ги споделува
особеностите со другите костурски говори.
По нднос на заменските форми неC'l'рамскиот говор не покажува посебнос
ти во однос на костенарискиот говор.

Глаголскиот систем на нестрамскиот говор земен ВО целина не отстапува
многу од костенарискиот систем. Треба само да истакнемс дека во Нестрам
глаголите од а-група во 1. л. едн. на сегашното време редовно завршуваат на

-У.«, а во 1. л. МН. конкурираат форми на -у- и на

-0-

: в'ику.м, в'ика.ме / в'икуме

(сп. парадигмата: в'uку.м, в'uкаш, в'ика, в'икаме / в'ику.ме, в'uкаше, в'ике).
Посебност во не.страмскиот говор

IIpeTC'l'aBYBaaT

заврmокот во 1. л. едн. во

минато определено свршено време и 2. Л. едн. минато определено несвршено
време.
Во 1. л. едн.

Kaj

глаголите од старата консонантска основа во мина1'0 опре

делено свршено време се генерализирала наставката -.it, пренесена од сегашно
време: в'иду.м, д'оjду.м. дон'есу.м, Йрес'еку.м (: в'икум., 'u.мум}. сн. целата парадиг
ма: в'иду.м, в'иде, в'иде, вид'о:.ме, вид'o:йie, вuд'о(j)е.
Во 2. Л. ед. на минато определено несвршено време како наставка се

jaBYBa

-щuut (-ш е преземено од 2. Л. едн. на сегашното време): B'UKaLllUUI, U'eeUlllU.l,
н'оеltшultl, сп. целата парадигма: в'ике, в'щсаЩUUI., в'uкаше, в'икаме, в'икmие,
в'uкее; l1'осе, н'осuшUIu, н'осuше, н'осеме, н'осеше, н'осее; й'uще, й UЩUlUUЩ, й'u
'

Шliluе, й'uшеме, й'uшеii1е, Й'uш.ее, од глаголот 'сум': б'е, б'ешuш, б'еlttе, б'е-ме,
б'еii1.e, б'ее.

Kaj глаголите од е-група се прошириле и наставките за

1. и 2. л. МН., сп.: й'ее,

й'ееuLUШ, й'ееше, Й'ееше.ме, й'еешеше, й'ее(Ле; й'ие, й'иешuш, й'uеше, a'uezueMe,
й'uешеii1е, й'иеШе; шк'ае, Шк'аешuш. iiiк'аеше, ii1к'аеше.ме, iliк'аешеiuе, шк'ае(j)е;
бр'ое, бр'оешuщ, бр'оеutе, бр'оеutе.ме, бр'оешеше, бр'ое(j)е. (Подробно за ова ви
ди: Видоески, 1989

:

63-65).

Парадигмата на сегашно време од выти глаСll: 'есе, 'ееи, 'есши, 'есме, 'есше,
'есе, кратките: се, си, е, с.ме, сше, се, негирани: не 'есе, не 'ееи., не eeйiи, или не с'е,
'

не с'и, не 'е, ИТН., и од основата *bQd-

:

(да)

банда, бандuIU, бандu, бандшte, бilн

дuii1.e, бdнде.
Од стариот глагол дьт-kти има само негирана форма и гласи: н'еjша, H'ej
йiUlU, H'ejluu, ""ejйiuмe, н'еjшuйiе, H'ejlue.

Партикулата за идно време се употребува само во формата аа : аа в'ику.м, за
'ода.
Глаголскиот прилог е активна форма, сп. вuк'ащчем., сед'ещчем, и/или: вика
H'U'lKUМ, седен'u'Чкu-м.

Како во повекето говори во Костурско, така и овде глаголската л-форма
наполно се загубила. КлаСИllН8та начинска форма со би + л-партиципот е ззме
нета со конструкциите со глаголот сака, сп. а) с'аку.м да 'ода, с'акаш да оjш,
с'ако да о;. итн., б) е'аке да 'ода, с'акаZШllU да оjш, с'акаuд да oj.
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*
Приведениве диjалектни диференциjални особености во рамките на кос
турскиот диjалект од историско-хронолошки аспект можеме да ги поделиме во
две основни групи.
Во еден броj од нив се запазени стари црти и тие се претежно од областа на
фоне1'иката, на пр. остатоците од назализмот во определени фонетски услови,

/еl зад историски меките согласки, чуван.ето на
*и, *dj Iшч, ЖI,l > жl, чуван.ето на /чl во
примери од типот чiiрн., ч'iiрвец, ч'iiрйи, и на мекоста на согласките Iш', ж', ч'! и
групата Iш'ч'/; согласката /xl, видовме, во jужните костурски села уште добро
се чува, како и фонемата IsI; согласничките групи -11.j-, -шj- И -дj- « *llbj, *tbj,
*dbj) не се палатализирале; уште добро се чуваат финалните групи -сш, -шч Kaj
од стариот преглас на

/аl

>

старите рефлекси за прасловенските

едносложните збороформи, и др.
Значително е поголем броjот на иновациони поjави, како што се, на при
мер: акцентскиот систем, фонемите
ните

*] и *г,

lii/, Ifl/ и 111/ како рефлекси на *Q и вокал

депалатализациjата на етимолошкото

*n',

во флексиjата: загубата

на изброjаната множнна, синтетичкото израЗУВaIье на дативниот и директниот
обjект, граматикализиран.е на клитиката .му како општ признак за дативен об
jeKT, загубата на л-партиципот и формите што се образуваат со него, образу
ван.ето на нови модели на имперфективни глаголи, па глаголската конjугациjа
со 'има', итн.
Речиси сите иновациони поjави биле оформени дО
материjал од с. Богатско, обjавен од Ганели и Bajaн

ХУ! век. Во речничкиот
(ХУ! век), се одразени:

!а, а11.! за *Q (ра11.ка, са.м.боilia, ракав), и lel
*n' (КО11.), замената на групата
кш во хш (11.охШи), епентезата на /йl, д! во групите -ср-, -зр- (сшреда, сiuребро);
новиот акцентски модел, рефлексот

во примери од типот еZл'е11.jе, затврднуван.ето на

до ова време бил изграден новиот модел на имперфективни глаголи со суфик

(целва.м.) и др. Примерите со членот -ош и -о (бракош, сйl0ЛOlU и бричо,
хлjабо) покажуваат дека процесот на загубата на -ш веке бил во тек.
Во тоа време во 3. л. мн. сегашно време уште се чувала наставката -еш (зовеЩ
.мириееш). Нотирани се н неколку примери со л-партиципот (ручил, ручиле),
сот

-6-

хлабо

што значи дека процесот на загубата на оваа форма и категориите сврзани со
неа се заврmиле по ХУ! век. Доста илустративен материjал OBOj текст ни нуди и
за рефлексациjата на jaT (*е): се срекаваат примери и со !а/, одн. /ja! и со /е/, сп.
бела, дедо, леUtl, .меси, 11.ед'ела, uешел, сшреда, дев'оjка, и: в/аШер, чер/аво, хлабо
и хлjабо, 11.ев/асШа, cja.м.e и др. (GiannеШ - Yaillant, 1958).
Преку OBOj материjал ние добиваме приближна слика и за времето на фор
миран.ето на костурскиот диjалект.

5. Заедно со костурските говори ке ги разгледаме и диjалектните диферен
циjални црти на говорот на селата во областа Мала Преспа што се наога под
грчка власт и коишто непосредно граничат со Корешчата.
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Според рефлексите на носовката *Q и на oBoj терен се изделуваат две говор
ни индивидуалности: малопреспански *Q > liil и малопреспански *Q > IdI-гОВОр ·.
5.1. Малойресйанскuоiii *Q > /ii1-Еовор го репрезентираат седум села: Гражда
но, Орово, Дробитишта, Трново, Дреново, Лак, Буковик и Оровник, кои се распо
ложени околу Малото Преспанско Езеро и гравитираат кон Корешчата. OBoj го
вор типолошки во голема мера се согласува со костурско-корешчанскиот говор.
Со него го поврзуваат пред се рефлексите на носовката *Q и на вокалните *г, *1.
Носовката *Q, како и во корешчанските пунктови, се рефлектирала во liiI,
во ограничен броj лексеми и со задржан назализам liih-iiмl, сп. иiiш, рака, гран
ди, дранк - дранго, кранк - кранго, jандuца, лiiнzо (: Лак), ,м,анде, иандар,
сшрiiнzа, зiiи - зii.мбu, зii.мбuца, сii.мбоilia, Шрii.мба.

Остатоци од назализмот се констатирани и со рефлексот на * , сп.

гренда,

zрендел', лендuна, иенда, девендесе, иендесе.

Место *г редовно има континуант lapl: зарно, иарсшu, iiржu, сарце, и др.,
а место *1- /алl: балва, Ылша, жалш, кiiлк, калнu, ,м,алчu, иално, салsа Граж,
а во селата што се наогаат на источната страна на езерото и гравитираат кон
Лерил покраj liiлl се срекаваат и примери со liiI, кои се карактеристични за ле
ринското говорно подрачjе, сп. вiiлк, вална, дiiлжuна, кiiлнu, ,м,алку,м" иално,
салsа, сшали, но бава, zaiila, даго, жаш, жiiчка, ,м,iiчu, ,м,азu, иаuюк Лак.
Остатоци од стариот преглас на /аl во lel се срекаваат и на OBOj терен, но во
поограничен броj лексеми, сп. есен, иолена, челеш, баршлен, кiiшеj, лuшеj, чеша,
Гло,м,боченu Лак.
Остатоци од редукциjата на неакцентираните самогласки во нашата анкета
во овдешните пунктови не се покажани.
Актуелниот консонантски систем е скоро идентичен со костурскиот, ако се
изземат групите Iшш/ и /ждl, кои костурскиот не ги познава, сп. шшuца, дождо.
Фонемата *n' и овде затврднала, сп. кон, иен, дечuна, дренjа, KopeHja, ceHjaK,
шарнjе, но баjна, cupejHe Граж, Лак.
И овде превладуваат старите рефлекси /шшl и /жд/ за прасловенските групи
*tj 1 *kt', *dj : врешШе, zашшu, лешilia, ношшu, иешша, сфешша,

вежда, вижда,

Граж, и вежа, iiржа, чужuна Лак; но овде има нешто по
веке примери со IK, il, сп. кука, керка, до,м,акин, веке, uojKe, ке, - Meiy, upeia, са
lepe, шакуiере, во некои пунктови и apia покраj iiржда, apiocaHo Граж.
на OBoj терен се разграничуваат и облиците Hejilia, -uш Лак и HejKa, неjкuш
Граж.
Согласничките групи -Hj-, -шj- И -дj- « *nbj, *tbj, *dbj) се чуваат неизменети,
сп., KaMeнja, шiiрнjа, брашjа, сфашjа, цвешjе и цушjа, лuвадjе, дjавол, иоиадjа,
л'удjа покраj л'удu, и според нив се преобразувани и zрадjанu, орuдjанu, срешjа,
несрешjа Граж.
Добро се чуваат и финалните групи -сш, -шш во едносложните лексеми:
бресйl, гapcйl, чесш, чuсш, zорешш, ношш, ирuшш Граж, Лак.
Не е незначителен броjот и на граматичките особености што им се заеднич
ки на малопреспанскиот и костурскиот говор. Во именската флексиjа и во два
,м,ежда, саждu, чуждuна

• се работи за говори преодни меГу костурскиот и преспанскиот говорен тип; Како так
ви тие се прететавени и во т. 1 од ова издание, дел П, глава 4.3.
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-ш во членската морфема за м.р.: лебо, чоjотш; отсуствува
-в и -н; и малопреспанскиот не ja познава изброjаната
множина на -а, сп. два, шри лебоj; роднинските ИМИIьа од типот ШаЙJ.ко, дедо и др.
множински форми образуваат со наставката -oj « ови): дедоj, iuашкоj, сШрикоj.
та говора отсуствува

ат членските морфеми на

Нема осетни разлики меГу овие говори ни во глаголската флексиjа. Мало
преспанскиот не ja познава глаголската л-форма, што значи и во OBOj говор се
редуцирани сложените форми што се образуваат со л-партиципот и се заменети
со 'има' и 'сум' конструкциите.
J(aKo граничен говор меГу костур ската група говори и западното маке
донско наречjе малопреспанскиот не останал неповлиjаен, од друга страна, и од
западните говори во преспанско-охридскиот регион и централните говори.
На малопреспанскиот терен завршуваат jужните изоглоси на Bete спомена

1./ место npасл. *tj, *dj, сп. керка, кука, lipia, ме1.у, Йре1.е, и
х се jaBYBa /в, ф/ на K pajoT на слоговите,
сп. бафча, бофча, сшраф, рекоф, рекофiUе. Процесот на загубата на /в/ во ин
тервокална позициjа овде доста напреднал, сп. дliбоjна, кр'асiuаjца, cMp'eKojцa, и
редовно во наставката -ови : л'ебоj л'ебоjillе, дв'ороjluе, в'олоj, и др.
J(aj именките од С.р. на -е доминира мн. наставка -ина: дечина, морина, йо
лина, йuлина, и наставката -je за збирна множина: дiiмбjе, шliрнjе, водjе, HUBje.
тите примери со IК,

др. Во значителен броj примери место

J(aj личните заменки директниот и индиректниот обjект се изразуваат со
синтетички форми, сп.

мене

ма

виде, мене ми рече, не20 (2)0 виде, нему му рече;
неШа Ша и не2а 2а; за аку

акузативната форма за ж.р. се jaBYBa во формите

затив и датив множина има тенденциjа да се генерализира една полна форма,
сп.

нам нд виде 11 нас на виде, и нам ни рече 1/ нас ни рече, а во 3. л. се обопшти
Huми 11 неми и виде, неми 1/ Huми му рече.
Посвоjните заменски форми шеен и шемен, типични за костурското говорно

ла полната дативна форма:

подрачjе, во OBoj говор не се jaBYBaaT. Со тоа значеIЬе се употребуваат формите

Hej;:mH и за
сфое, своЛ.

мн.

HUМHи. Во жива употреба е и nocBojHaTa заменка сфоj (сфоjа,

Во малоnpеспанскиот говор функционираат три вида демонстративни за
менки:

oBoj (ова, ово, овие), шоj (шаа, шоа, шие) и OHOj (она, оно, оние).

J(ратките акузативни форми од личните заменки се употребуваат во фонет

Ша, са, на, ва. J(paTKaTa заменка му и на OBOj терен се грамати
нему му рече, на
неШа 11 на не2а му рече, Huми 11 неми му рече Граж. Сп. уште: Koj (Koja, кое, код
що, К020 20 виде, чи 11 на К020 си, HeKoj, epKoj, никоj, ceKoj 11 секи, сише 11 сиШltЧ
ки Лак, ерuю, еркакоф; заменката l;ел (цела, -о, -и) и овде има широка употреба.
скиот облик: ма,

кализирала за дативен предмет за сите три рода едн. и мн.:

Сите приведени црти од втората група се cpetaBaaT на поширокото прес
панско говорно подрачjе.
На oBoj дел од преспанските говори се разграничуваат и еден броj особе
ности од глаголската флексиjа.

-м и овде е ограничена на гла
-е се задржала Kaj сите глаголи, сп.:
викам, викащ, вика, викаме, викаше, вике; бера, берищ, бери, берuме, беРUluе,
бере; ceja, сеещ сее, сееме, сееше, ceje; броjа, броещ брое, броеме, броеше, броjе.
Во 1. л. едн. на сегашното време наставката

голите од а-група, а во 3.

Л.

мн. наставката

Во аористот Bete превладуваат форми карактеристични за ресенскиот го
вор; во 1. л. едн. има наставка -ф, во 2. л. мн. -фiйe и во 3. л. мн.

-Ша, сп.: вик
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наф, викна, викна, виюю.ме, викнафше, викнаШа; доjдоф, доjде, доjдо.ме, доj
дофше, доjдо(j)а Граж, Лак.
Слична е положбата со наставките и во имперфектот, СП.: викаф, eUKaUle,
викаше, вика.ме (викеме), викафше (викаше, викеше), викаШа (eUKeja); носеф,
носеше, носе,м.е, носефii1е, носеШа, а во Граждано во 1. л. едн. се забележа ни и
форми со наставката -К (добиена фонетски од х): носек, бек, броек, сеек
Помошниот глагол 'сум' се сре кава во формите: са, си, jеш, сне, сiйе, са Лак
и: са, си, е, ема, сШа, са Граж.
Од костурското говорно подрачjе oBoj говор отстапува и по образуваlЬето
на 2.

Л.

заповеден начин Kaj глаголите од е/и-група, сп. носи - Hoceji«e, сечеjше,

cej - сееjше, шкаj - шкаеjше, йи - auejz7ie.
Глаголскиот прилог доколку се употребува се jaBYBa во форма со суфиксот
-(н)uчкум: виканичку,м., оденичку.м Лак.
Посебност на малопреспанскиот /liI-говор по однос на околните говори
претставува местото на акцентот во збороформите. Во селата Орово, Гражда
но, Дробитишта и Трново во наjголем броj случаи акцентот е фиксиран на ини
циjалниот СЛОI' по иетиот модел како што го констатиравме во говорот на ре
канските села (Рулjа и др.), сп. 'офчар

'офчарu - 'офчариz7iе, i'овендар

вендаро - z'овендарu - z'овендарuше, л'ендина
Шаjl4аШа, j'анzурuда

z'o

л'ендинаша, кр'асшаjца - lср'ас

j'анzуридаша, и во акцент ски целости со предлог: н'а

рабоШа, 'u.э-ливада Граж (сп. во
Шклифов, 1979а : 40).

Т.

1 од ова издание, глава 2, 4.3.

:

298-299; сп. и

алопреспанскиот говор ни се претставува како типичен преоден говор
меГу две диjалектни зони. На OBOj терен, видовме, се разминуваат броjни изо
глоси на диференциjални црти карактериетични, од една страна за костурскиот
диjалект, а од друга за охридско-преспанското диjалектно подрачjе.

5.2. Малойресйа"скuоiii *Q > IdI.ioвор претставува посебна говорна индивиду
алност во рамките на целото преспанско говорно подрачjе. Него го претставу
ваат седум села кои се раСIIоредени скоро во една низа на источната страна на
Преспанското Езеро во подножjето на планината Баба. Пет од тие села се на
огаат на грчка државна териториjа: Рудари, Штрково, Герман, Роби (Рабu, Рам
би) и Нивица, и три во Република

акедониjа: Наколец, JЬубоjно и Долно Цупени.

Носовката *Q овде дала рефлекс /а/, сп. внашре, zабаjца, 'iлабок, 'iac, 'ia.1ep,
йо'iазечкu, 'iacajHцa, 'iHaCHO, 'iHaC, дай - дабjе, зай - заби, jаzлен, jаже, jiiшок,
jадuца, jdшор, касни, кашеj, каш, KaiТi.ниK, кадел'а, Kaйuнa, каКЛllца, се каЙll,
лаЧll, ,м.ака, ,м.а/и - мажи, ,м.ашu, ,м.аШен, машка, иддар, йайок, йаш - йdшjе, йа
шец, йрачка, рай - рабоj, раби, с. Раби, cai« - садоj, сi1жен, скайо, сiiiдйало, сша
йица, санош, сабоша, caiйeCKa 'теснина', шашнu, шайан, и со запазен назализам:
zaн'iл'о, 'iранди, jdмбел, и топ. ldмбел, кранк - KpaH'io, 'idмба, манде, кламче /
кло,м.че, кло,м.ко, дdмбица, дdмбовица, дdмбово (: дабjе - дай), jан'iорцu, jандuца,
йанди, иcйdнди (: йdдap), сшран'iа, шрамба, ,м.андро, дранк - дранzо, чdмбрица,
потоа во случаите каде што *Q е добиено од *f зад j

(*й >

*jQ) : jандар, jазик,

jач.«ен, jашро, jачu,
и во случаи со секундарна назализациjа на /а/ во примери од типот: лаjчка,
,м.аZла, .машШеа / ,м.ашчеа, .маска, и место турското
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l

во кас,м.еш.

Бон коренската морфема, како и во другите *Q > /а/ и *Q> /а/-говори има ре
флекс /а/: вeдHarи, йонада, йойра" и йойро" (вториов пример BepojaTHo спрема
суф. -о,,), йajaK, йаjажuна, обрач, желанш - желандu, неа, бера, ви"наа, носеШа,
а во коренските морфеми во: "аде, не"аде, ни"аде, jajtt"a (jажuч"а), ра"аф, рач"а,
ра"аш"а, Hapa"виЦll, са (3. л. мн. од 'сум'), и: jашрва, jангул'а, заjа", заjач"о .месо,

лаjца (лажица). Сп. со /у/: гужва, "ука, оружjе, ручо", суЩ судач (судиjа), Шрудно.
Прилика е овде да ги спомнеме и примерите iiлшица «

алшица

сп. аром. аlЩа), со секундарна промена на а> а) ивайер (*vQp irъ , грч.

<

лашица,

J3aJ.l.1t'6po<;).

Протетичкиот глас j- пред рефлексот на инициjалното *Q (jd.мбел, jаглен, ja

ШО", jашор, jан'iорцu, jандица) и замената на *j

со *jQ (сп. jашрва, jашро,

jан'iул'а, jdндар, jазu", jачмен, jачu) OBoj говор го поврзуваат со говорите од за
падното наречjе.
Броjот на примерите со задржан назализам, како што се гледа, овде е зна
чително помал во однос на костурската ситуациjа; тоа е веке лексикализирана
поjава како што сведочат примерите: дран" - дранго, "ран" - "paH'io, IШи дамбuца,
дd.мбово дово: дай - дабо - дабjе, zШндu : йiiлдар, зdмбuЦll : зай - забо забu.
Остатоци од назализмот на *
деведесе.

има во "олеllда, 'греllда, лендuна, но йедесе,

И на OBoj терен рефлексациjата на вокалното *1 одел:а заедно со развоjот на
*Q, сп.: баа.м, са бава, Бi12арuн, 6а1<, вачuца, 'iашещ 'голтка', zaiua, баваjL а, да20,

дажuна, жаiuо, жач"а, жаШllца, jаба"а, jаба"Нlll4а, "а" - "a"oj, "аЧllшша, -мдзи,
.мd"y.м., маЧll, MilHja, йашо" 'полжав', саза, сан це, шачни", шачи, вiiлна, "€'lлни,
iЫлно Нив. Паралелизмот на *1 и *Q може да се согледа во идентичните рефлек
си: ан / ам - а наспрема ал - д.
Мегутоа, овде О се задржало, сп. виФ, 'iOAtU, дово, .зино, "оф, и др.
Во ди:jалектната диференциjациjа во македонскиот jазик придонесле и ре
флексите на сек.
вор пред р

Ъ2

Ъ2

пред сонантите /н, м, р, л/ во финална позициjа. Во OBOj го

дал lal, како и во другите костурски говори, сп. ведар, Beiuap, до

бар, llшар, како и пред 'н/: оган, додека пред IM/ и Iлl има рефлекс /0/: ОСО,М,
осомдесе, седом, седомдесе, - ре"ол, се"ол, llсЙе"ол.
Вокалот /е/

ВО

суф. -ел овде не претрпел измени, сп. орел, "оШел, йешел, и др.

Од вокалните промени како нова на OBoj дел од jугозападните македонски
говори се jaBYBa десилабизациjата на /и/ во позициjа зад друга самогласка (а, е,

о, у + и> j
j) што има за последици создаВaIье на дифтоншки секвенци (aj, ej,
oj, ул и cKpaТYBaIЬe на броjот на слоговите во соодветните збороформи, сп. лаj
=

лажица), бdваjца (бdлвавица), 'idбаjца, "y"ajЦll, йадаjца, йиjаjца,
или: водеjнца « вoдeuнцa < воденица), iiJ.саjнца, ecejHЦll, jdчмеjнца, лу"аjнци, и
редовно така во образуван.ата со суфиксот -(а/е)нuца. По аналогиjа на ваквите
ца «

лаица

<

образушн-ьа j се вметнува пред н и во случаи од типот йлеШен"а> йлеЙlеjн"а, ви

шеjнче, спрема овеjнци (ввеНИl{и) и oeejH" Нив.
Оваа поjава, познато е, широко е распространета во западното наречjе, во
тие рамки и во пошироката преспанека област.
Консонантскиот систем во OBOj говор е идентичен со системот во преспан
скиот *Q> /а!-говор.

И овде фонемата х напално отсуствува; во финална позициjа и пред соглас
ки по правило таа е заменета со /в-фl, како и во интервокална позициjа, зад Iyl
редовно, поретко и во друго вокално ОПКРУЖУВaIье, сп. йа3ува, УВО, буф - буфо,
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суф - суво, кожуф - кожуво, кожувjе, сшраф - сшравоj, iраф  iраfЩ з.меф
з.мево, ореф - орево, .меф - .мево, вDФ
впво, Влаф, дадоф - дадо.меф « дадоф
.ме), дадофше, кафшица, офшика, лафши « лахши < лакши: лакш), нофши

_

нофш // нокш, но снаа, леа, беа, чели, ела, и др. Нив.
Фонемите !К-'!/ се ретки; се срекаваат претежно

ВО туfи лексеми и само во
неколку примери во домашни зборови место прасловенските групи *tj I *kt' и
сп. д . маКи н, Ky a, керка, йаракерка, веке, uojKe, Божик / Божuк, ке, - .ме'!у,
?
gia, сфеiере, iilaKyiepe. Во другите случаи место споменатите групи се чуваат
старите рефлекси /шш-жд/: врешше, iашшu, лешiila, ношшu, ношшвu, вежда,
.межда, йрежда, еаждu, чуждина, iражданец, и др. - Групите /шш-жд/ овде се

*1i,

стабилни, како и во другите преспански говори, сп. еношшu, о'2нишше
дождо, за разлика од костурските говори, каде што тие не се можни.
Добро се чуваат исто така и групите Щ д

+

j

« *tbj, *dbj),

.межда,

сп. брашjа, йрашjе,

йашjе, йролешjе, цвешjе, - iu.мадjе, ливадjе, л'удjе, дjавол, йойадjа Нив.
Во oBoj говор фонемата /н'/ се уште се пази, но

со

ограничена дистрибуциjа,

сп. бан'а, .ман'а, ден'а, син'ак, йланин'е, шgн'е, ка.мен'е / камен'а, jаден'е, оран'е,
но йuлина, йраеина, шелина Нив, поретко и дрен'jе, шgн'jе, оран'е, главно, во
речта на помладото поколение.
Од консонантските групи на диjалектен план можат да претставуваат инте
рес: -еЩ -шш (во финална позициjа), сп. igсЩ .моеЩ заблесЩ но радое, более,
йришЩ дошш и дош, -ей ('2осй), -йц (сшийц), кл> iilл ('2giilлан), йс> йц (шей
цujа, йцалви), вн>.мн (ра.мно, iламница), но внук, внука, -сшр- / -здр- (сшреда,
сшребро, здрел). - Старата група *CI- овде е заменета со цр- во сите случаи, сп.
Ц]} Н, цпвен, ЦDBeц, цпйи, како и во *cre-: церейна, церево, церешна Нив, Герм.
Интервокалното /в/ се губи во обем и под услови како во западните маке
донски говори, сп. биол, {uоар, чоек, шgiоец, несша, 20jдо, шашкоj, лебоj, jалоj
ца, йujаjца, еливоа, дабоо, олоо, и др.
Морфолошките особености на OBoj говор во наjголем дел се иети како во
малопреспанскиот

*Q>/Ш-говор.

Toj не познава членски форми на -в и на -н;

членската морфема за м.р. е без -ш: бреiо, дено, зеленjо
на

lt>j),

«

зеленuо, со промена

здравjо, нашjо; множинските форми од именките 'рака, нога' завршу

ваат на -е : раце, Hose. Понекаде можат да се сретнат остатоци од синтетичката
деклинациjа на определените именки, сп. жали се ЙойуШо.му, и со посесивно
зцачен.е: ЙойуШо.му чуиаiuа, царуШо.му дворо, и Kaj личните имин.а: Рисшошо
.му чуйеiuо, ПеШреШо.му кукаша, топ. БачуШо.му ниваШа Нив.
Kaj личните и роднинските имин.а од м.р. уште можат да се сретнат синте
тички ген.-акуз. форми, сп. дедо - '20 видоф деда, 20 видоф Сшоjана / Марка /
Пешреiila, покраj веке пообичните: '20 видоф Сшоjан, Марко, Пешре.
Збирната множина се чува добро и се образува со наставката -je, поретко со
-ja, сп. бозjе, дренjе, шgнjе / дрен'jе, шgн'jе / дрен'е, шgн'е, дабjе, кожувjе, шрай
je, - '2gмодjе, ливадjе, KaUUH'je, шревjе / шревjа, жишjе I жиШjа. Именките од с.р.
на -е множинеки форми образуваат со наставката -ина: дечина, чуйина, Maiapu
на. Наставката -(е)НUluша (сп. костурско йолjенишча) овде не е констатирана.
Во заменеката флексиjа како диjалектни ги одбележуваме: кратките акуза
тивни форми .ма, Ша, са, на, ва (.мене.ма виде, нас на виде, итн.), демонстратив
ните заменки OBOj (ова, ово, oauje), oHOj (она, ОНО, oHuje) и акузативните за м.р.
ове'2а, оне'2а (ове'2а '20 виде); Kaj личните и лично-предметните заменки се
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срекаваат и синтетички форми за акузатив и датив, сп

.

.мене ма (виде), .мене ми

(рече), й1ебе ша - шебе ти, нас на - нас нu, вас ва - вас вu, не(г)о (г)о - нему му 11
на не(г)о му, неа а - неjзе му 11 на неа му, кого го, неко го, секого, ити.

Покраj
посвоjната заменка неjзuн можат да се сретнат и формите HejH (HejHa, HejHo, Hej
ни) и ineeH (шеjна, шеjно, шеjни), мн. нивни Нак.
Глаголскиот систем функционира на начин и во обем како во малопреспан
скиот *Q > IШ-говор И нема потреба да ги наброjуваме глаголските форми. Ке ги
истакнеме и овде оние форми што се разликуваат по HeKoj признак од кос
турската ситуациjа, како, на пример, формите на сегашното време од 'сум': сум,
сu, Ше, сме, сйlе, са; наставките -ф, -меф « -фме), -фше, -Ша во минатите
определени вреМИIьа, сп.: доjдоф, доjде, доjде, доjдо.меф, доjдофше, доjдоjа; но
сеф, носеше, носемеф, носефiUе, носеШа, наставката -еjше во 2. л. мн. на запо
ведниот начин (носеjше, береjй1е : викаjше), како и наставката -je во 3. л. МН. на
сегашното време за разлика од -е во 3. л. едн. Kaj глаголите од е-основи, сп. (3 л.
едн.) брое, iИкае, сее, йue, йlруе: (3. Л. мн.) броjе, шкаjе, ceje, uuje, шруjе; гласот j
овде ja отстранил можната омонимиjа.
Како диjалектна посебност на малопреспанекото говорно подрачjе и во два
та говора е акцентскиот систем. На Toj поjас се разграничуваат западномаке
донскиот фиксиран трисложен систем и костурско-леринскиот ограничено сло
боден акцентски модел. Границата меГу овие два модела се поклопува со говор
ната граница меГу *Q > liiI- и *Q > /аl-говорите. Во *Q > IdI-говорот превладува
западномакедонскиот акцентски модел, сп.: л'ивада - лuв'адай1а, йл'анина 
йлан'uнаinа, йлан'uнчuна, маш - м'dжи - м'dжише - мдж'ишiUе - мdж'ишшейlo,
нар'аквuца - наракв'ицай1а,

и во синтагматски групи:

н'а-рака, й'од-мuшка,

итн.
Посебност при акцентираIЬето на долнопреспанекото подрачjе покажува
говорот на селото Нивици кое се наога поизолирано на jужниот брег на Прес
пан ското Езеро, одн. на северната страна на полуостровот. Во нивичкиот говор
во збороформите со три и повеке слогови се jaBYBaaT по правило два акцента,
од кои едниот, поjакиот, пага на пенултима, а другиот стои на инициjалниот
слог. При тоа треба да се нагласи дека слогот со вториот акцент (пенултима) се
изговара подолго во однос на другите слогови во збороформата, сп. z,oд'и:на
йрек'у-рамо, йреку-р'амено, не-м'а-виде, не-z'о-дава, не-го-д'аваме,

i,oдuн'а:iUа, Р{lб'о:iUа - Р{lбоiU'а:ша, M{l'iap'u:цa - М{l'iариц'а:й1а, Л{lсша'i'а:рка, 
ЛflCша'iарк'а:й1а, кр{lсiU'а:jца

кр{lсй1аjц'а:й1а, 'i,ол'е:мо - 'i,олем'о:iUо ( : i'олем),

и во синтагматски групи: H{l-р'е:ка, йр,еку-р'е:ка, Н/l-рек'а:ша,
йр,ед-вр'а:й1а, йр,ед-враzИ'а:й1а, и др. Ако го споредиме OBOj акцентски модел со
акцентот во корчанскиот говор, ни се наложува размислата дали ваква фаза не
претрпел и корчанскиот акцент па потоа инициjалниот акцен'г ослабнал и се за
губил! (сп. т. 1 од ова издание, дел П, глава 4.3. : 298-299; Шклифов, 1979а : 40).
в'ика.м - врк'а:ме,

1994
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ИЛУСТРАТИВНИ ТЕКСТОВИ

}(ореUlчаnско-реканско
ОUlЧu.мa

Пово сака млада нееста
Во-'едно с'ело п'олоjна р'исjанско и п'олоjна т'урско си-б'еше 'еден п'оп и
'една п'опаГа. П'окраj к'уката на-п'опо т'ечеше 'една м'ала р'ека, а на-р'еката
п'ереше пл"ачки 'една мл'ада ж'ена. П'опо 'излезе 'од-дома да-к'I2СТИ в'ода п'о-ку
ки и а-в'иде ж'ената мл'ада. Ж'ената б'еше ск'уната и му-се-п'улеа д'ебелите м'е
са на-н'оsите. П'опо з'астана и му-р'ече

11

:

Л'еле-е-е, шо-б'ели н'оsи 'имаш, н'еес

то!" Ж'ената се-'испраj и му-р'ече на-п'опо : "Н'а-рамо да-ти-се, п'опе!" На-в'е
черта ж'ената шо-п'ереше пл"ачки му-к'аза на-п'опагата шо-му-р'ече п'опо.
П'опагата му-в'ели на-ж'ената : "Ако-ти-р'ече др'упат и ако-те-'опита д'еа, т'и
р'ечи-му о-пл'емната, 'ама ама к-о-н'аартиш да-и-'ослечи llл"ачките и да-а-'ОВI2ТИ
тр'ипати пл'емната, во-т'оа вр'еме шо п'опо к-а-В'I2ТИ пл'емната, т'и ке-му-и-з'е
ваш пл"ачките и ке-ми-и д'онесиш м'ене. Сетне M'oja р'абота-е ш'о ке-пр'аа j'ac
ка. "П'опо др'угио д'ен 'ушче 'одрано 'излезе да-К'I2СТИ в'ода. Ж'ената п'а п'ереше
на-р'еката. Koa-'оjАе п'опо д'о-неа, т'аа б'еше п'а ск'уната. П'опо п'а му-р'ече : "А
м'ори н'еесто, шо-б'ели п'ачи 'имаш!" Ж'ената my-'оТВl2на "Н'а 'рамо да-ти-се,
п'опе!" "Д'еа и к'оа, м'ори н'еесто?" - а-'опита п'опо з'арадван. "В'ечер о-мр'ако
о-пл'емната!" П'опо з'арадван шо-ке-си-згр'аби мл'ада н'ееста ч'екаше да-се
ст'емни. Коа-се-ст'емна, T'oj 'ojAe при-пл'емната. Ж'ената о-ч'екаше т'амо. "А
п'опе

му-в'ели ж'ената - 'ако н'е-и-'ослечиш пл"ачките и ако-н'е-а-з'аартиш

тр'ипати пл'емната, Гаска Ке-си-'ода." "Д'обро, н'еесто" - р'ече п'опо И и-'ослече
пл"ачките. А-з'аарти 'еднаш пл'емната, а-з'аарти 'ymче 'еднаш, на-тр'етиопат
ж'ената му-и-зв'е пл"ачките и му-и-з'анесе ha-п'опаГата. 'Oj п'опо во-пл'емната
н'ема н'ееста. Б'ара пл"ачки - н'ема пл"ачки. Се-ф'ати п'опо з'а-глаа и п'очна
да-пл'ачи "'ах Гаска гл'амен ш'о ке-пр'аа с'еа, ш'о ми-тр'ебаше мл'ада н'ееста... "
Ч'екаше п'опо 'убоо да-се-з'амрачи, та да-си-'оj д'ома. Коа-п'адна мр'ак, п'опо Т'I2
на да-си-'оj. Ст'игна при-св'оjта к'ука, р'опа на-вр'атата. 'Отнатре му-се-'оsвива
ж'енцки гл'ас на-т'урски: "Ким си сен?"

11

А M'ajKaTa - си-в'ели п'опо - а-згр'еши

к'уката, и почна да-И-бр'ое к'уките : 'оаа-е на-Р'исто, 'оаа на-П'етко, 'оаа на
'Асан, 'оаа-е M'ojaTa и п'а п'очна да-р'опа. Ж'ената п'а му-се-'оsви на-т'урски :
"Ким си сен?" Му-се-н'ажали д'ушата на-п'опо шо-не-м'ожеше да-си-а-н'аj к'ука
та, па си'-р'ече : "М'оре с'еа ми-е-з'аб)lл'аена гл'аата, д'о-зори ке-ч'екам, па ке-а
H'ajAa" .

}(ociuenapuja
Езерец

Селото Езерец
Н'аmчо с'ело 'еети б'едно, план'инцко с'ело. МАжите л'етото не-с'едее д'ома.
'Одее на-чуж'ина, по-керамн'ици, по-водан'ици. Н'иjа, ж'ените, д'ома си-раб'о
теме. J'ac си-'оре н'ивjата са-вол'оjте и-л'арото. Рам'ената 'ешче ме-б'оле, шчо
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го-н'оси л'арото о-н'ива на-н'ива. Л'етото вол'оjте штр'еке, зат'ос ст'авеме н'ошjа
на-тр'и с'аатут и-'ореме д'ур-да ос'унвише, д'ур-да пост'елише санцето. Л'арото
б'еше Д'Ерв'ено. Jac e-Д'ЕрI,Jе рачката, а-главатн'ицата вл'еваше на-з'емата. На
главатн'ицата 'имаше л'арник I,Jел'езен. Л'арникут 'ореше з'емата. К'олокут вл'е
ва ha-j'аремут, a-j'аремут го-кл'авеме на-тил'оjте на-вол'оjте. J'apeMYT го-в'Ерзве
ca-I,Jигл'инте. I,Iигл'инте и-пр'авеме ОД-Д'ЕРВО. К'ога вол'оjте И-К'Ершее, н'иjа и
пр'авеме I,Jил'езни. J'ac с'аде 'ЕРШ, пчин'ица. Т'иjа 'есе з'имни. Пр'олетта с'аде
'уруф, 'ечмен, м'исир, пат'ати, ф'асул', гр'а:. Т'иjа се-к'ажве лет'ошни. Н'иjа на
ж'етвар жн'еме са-лел'еци. Са-лел'еци ЖН'атjето ни-фт'урише мн'огу б'ЕРЗО. Т'иjа
'есе каj-н'ош со-гол'ема п'ашка и-г'оре заВЕрт'ени. И-пр'авеме на-j'уптите. Н'иjа
ca-СЕРП'ови не-жн'еме, 'ала 'имеме. Пол'оsите И-В'Ерsвеме, сн'опjа и-пр'авеме.
Сн'опjата и-в'ершеме са-к'они и-маски. Сл'амата е-кл'авеме на-пл'емната за-во
л'оjте. Ж'итото го-б'ереме к'УП, го-в'ееме, с'етне ГО-ДЕрмон'исвеме и-го-кл'авеме
на-вр'ешчата. С'етне го-тов'арвеме на-маските и-пр'аво на-амборут.
К'ога доjд е анд'арите на-н'ашчо с'ело да-к'оле, j'ac б'е ha-ДВ'аjсет гуд'ини.
П'ЕРВО в'уjка-ми П'етро го-закл'ае отоs'ади на-т'илут. С'етне вид'ое шчо-'ести
гре'ота т'ака да-и-к'оле K'aj вол'ови, фат'ие да-ф'Ерге са-т'уфjакут. Умор'ие 'осум
мажи. На-дв'а д'уши му-и-извад'ие прешлен'ишчата от-кул'ената и-му-и-клад'ое
ha-I,Jеп'овите. Туг'ас са-н'иj H'ajHo и M'OjYT т'атко го-закл'ае. И-утеп'ае, з'ашчо
н'е-се-к'ажвее Герци.
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5. ЛЕРИНСКИОТ ГОВОР

Леринскиот говор се простира северно и североисточно од планинскиот ве
нец што го сочинуваат Нередската планина со Бич и Псодерската планина. Тие
две планини го разграничуваат леринскиот од костурскиот говор. На исток
спрема каjларско-воденското говорно подрачjе границата одИ по правецот на
Рудничкото и Островското езеро. На север спрема битолско-мариовските гово
ри диjалектната граница оди приближно по денешната др:жавна граница на Ма
кедониjа и Грциjа.
ФОНОЛОГИJА
Фонолошкиот систем. на леринскиот говор се состои од 32 фонеми, од кои
седум се силабеми:
и

у

е

а

о

и 25 согласки;
н

н'

д

д'

р

j
б

д

2

i

й

Ш

"

"

s

(l

Ц

ч

8

3

Ж

ф

С

Ш

Од споменативе фонеми териториjално се ограничени IJ;/ и IH'I.lol во функ
циjа на силабема се jaByвa во централниот и во западниот дел на леринското
подрачjе на исток и jугоисток до линиjата Попадиjа - Забрдени - Негован 
Бапчор - Неред - Желево, главно во ареалот каде што носов:ката *Q има :конти
иуант laI, сп. ОШ ["ош], ЙJlCшu, 80- 8UO - 8U08и.
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Назалот 111.'1 има уште поограничена териториjа. Се срекава претежно во
западните и северозападните периферни села, сп. деч'uн'а, чуй'uн'а, ка.мч'uн'а
(во наставката -uн'a) Бап], топ. Тр'айчuн'а, Долчuн'а, Пл'еан'е Трс, j'а2лен'е,
ш'uн'а, с'ирен'е, й'uлuн'а : KOjH Опц, ка.м'ен'а, ор'он'е: врем,'ина Ас. На сета дру
га териториjа оваа фонема се дефонологизирала.
По однос на реализациjата на фонемите можеме да го констатираме след
ното:
- Ниските (отвореНИ'I'е) вокали 'е, а, 0/ во не акцентираните слогови често
се реализираат како нешто позатворени фонови [ , (1, (J] и таков изговор е поиз
разен во jужните и во источните периферни села на пограничjето на воденско
каjларското подрачjе, сп.: Ш'ОН(JК, к'ощц, ч'ел йl, '02(lH, Uic(lн'uца Пат, М'ОЗ(JК
покраj м'озук, Ж(lбл'uнu, К'ОН(JЙ Зел.
- Вокалот 'иl во позициjа зад друг вокал во одделни случаи има алофон Ш:
Ш'аjн (шаин), Eep'ejiПe покраj Eвp'eийle, ке Hauplij, топ. rpy'oj - Круши Трс.
- IjI пред самогласката /е/ во интервокална позициjа има вариjабилна арти
кулациjа
од едно слабо [i] па до неговото губен.е, сп. се см&е, cuuie, utle, Htle,
но и: да иЗ2р'ееме и др. Исто така и во групата /uja/: да се нau'tla, Pyc'tla, 7,la.м'tla,
u'tlaйl, Map'tla, шtlа, и: науч'иа, найрав'uа Арм.
Силабичното /0/ покраj основниот алофон [и]: коф, мошво, во *Q > /а/ го
ворот се реализира на почетокот на збороформите и како ["о]: "пжи, "ой, Арм.
- Сонантот Iлl во говорот на селото Бапчор на почетокот пред консонант и
меГу два консонанта има алофон [".(,1]: сп.: fJlJCKa, БJ.gsа, в·'.!JНa, С".lJЗа, Й".!JН.
- Согласките /ч, 7,l, щ жl во jужните лерински села на пограничjето со кос
турскиот говор се реализира ат како леко палатализирани фонови [ч', 7,l', ш',
ж'] во сите позиции, сп. ч'аш'а, 7,l'aм, ж'ар, ж'аба, ж'uво.
- Постпалаталите /к, и во своите основни алофони се реализираат во ини
циjална позициjа ако зад нив следи заден вокал, сп. кар, кор, куй, lол', laK, а
пред предните вокали имаат алофони [к', 2']: к'ерка, к'е, 'i'eMuja. Во медиjална
позициjа тис наjчесто се jaBYBaaT во секвенци со IjI-ljк, #/: браjк.а, KyjKa, Л'у#а л'уjlе, како и во воденскиот говор.
Свои палатализирани алофони имаат и веларите /к, 2/ кога се наогаат
пред предните вокали /и, е/, меГутоа овде палатализациjата на тис гласови не е
автоматска, сп. CK'uH'aja, д'уйк'и Опц, к'ucел, мек'и, банк'u, 2'uнe, да2'и, ла2'и
Сак, вик'е, сак'е Бал, но и: кисел, меки, paK'tla.
- Предните консонанти (лабиjалните и дентално-алвеоларните) пред /jI по
некогаш се реализираат како соодветни леко палатализирани фонови, сп. [м']
зем'jа, [л'] крил'jа, [н'] iПOH'je, [р'] мор'jешо, понекогаш се слушаат и вариjан
тите йол'е, мор'е, [б'] саб'jа, даб'jе, [д'] суд'jайl, д'j'аволише, л'уд'jешо l-реде,
л'уд'jа Зел. Оваа поjава е поизразена во jужниот поjас на пограничjето со кос
-

турското говорно подрачjе.
t

Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Арм (Арменско), Ас (Аса
ново), Бан (Баница), Бап. (Баnчор), Бор (Борешница), Буф, Вош (Воштарени), ГКот
(Горно Котори), Гор (Горничево), ЕСу (Екши Су), Жел (Желево), Забр (Забрдени), Зел
(Зеленич), Круш (Крушоради), Лер (Лерии), Нев (Горно Неволjани), Нег (Негован),
Нер (Неред), Опц (Опцирина), Пат (Пателе), Поп (Попаднjа), Попл (Поп(о)лжани), Сет
(Сетина), Трс (Tpcje), Ч (Чеган).
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Дисшрибуциjа на фонемише
Kaj самогласките извесно ограНИЧУВaIье во дистрибуциjата по однос на мес
тото во збороформите покажува фонемата /iiI. Таа без оглед на потеклото не
се jaBYBa во инициjална и во финална позициjа. Сите други вокали можат да
cTojaT во сите позиции - на почетокот, на KpajoT и во средината на зборофор
мите. Нема ограНИЧУВaIье во употребата и во изговорот на вокалите ни во
однос на консонантското соседство. И во вокални групи во принцип нема огра
НИЧУВaIье. Сите вокали можат да cTojaT во група со ceKoj. Не се констатирани
само групи со вокалот /iiI. Мегутоа, Kaj вокалните секвенци од два исти вокали
не ретко се срекаваат примери во кои се врши контракциjа. По TOj начин се
добиле фонетски долги вокали, сп. 2л'а:

б'уко:

«

«

2лаа < 2лава), 'уба:

«

убаа < убава),

букоо < буково), н'е2О: (не200) Попл, м'ина: (минаа), л'иша: (лишаа)

Нев. Оваа поjава посилно е изразена во северниот дел на областа, а колку што
се оди пона jyr таа е се поретка.
Во северниот дел на леринскиот говор доста често се десилабилизира вока
лот /и/ во позициjа зад друг вокал образуваjки при тоа едносложна дифтоншка
секвенца. По таков начин и во леринскиот говор како во западното наречjе на

d, oi, у]' сп. сшрd (сшреи), CHai (снаи),
2лаi (2лаи < 2лави), upai (ираи < ирави), бл'удd (бл'удои < бл'удови), л'ебоi
(лебои), слив'dца (сливоица < сливовица), иол'dнаша (иолоинаша), ка)-виде (ка
и виде) Нев.
Kaj консонантите позициони ограНИЧУВaIьа покажуваат сонантите /л, р, н',
j/ И повеке шумни консонанти.
- /л/ пред предните вокали /и, е/ и пред /j/ се неутрализира со /л'/, сп. бел'и :
бел, кол'и: кола;
- /н'/ таму каде што не се загубило наполно не се jaBYBa на почетокот пред
станале цела сериjа дифтоншки групи [d,

предните вокали;

- /j/ не се jaBYBa на почетокот пред предните вокали /и, е/, пред /и/ во интер
вокална позициjа, а многу често во таа позициjа и пред /е/.
- Фонемите /s, к, 2/ се ретки, мегутоа по однос на позициjата во зборофор
мите и по однос на вокалното соседство не покажуваат некои посебни ограни
ЧУВaIьа, ако не ги земеме предвид обеЗВУЧУВaIьето на звучните во финална по
зициjа и асимилациjата по звучност;

- /к, 2/ факултативно преминуваат во /К, 2/ пред предните вокали.
Во бифонемни консонантски групи во дистрибуциjата констатирани се
следните ограНИЧУВaIьа:
- почетната група /мн/ се упростува со испаГaIье на првиот член: НО20 -

НО2У;

- со испаГaIье на првиот член се упростуваат и почетните групи /вн/: нашре нашре, /вд/ во доец - довец, дов'ица;
- групите со /и/ + африкат /ц, ч/ во домашни зборови се одбегнуваат исто
така со полна редукциjа на плозивот, сп. ци (ици), цоjсан, цоjса (ицоjса) Сак,
ченка, ченкен, чен'ица Сак, Зел.
Во финална позициjа групите -шш и -сш можат да се сретнат во одделни
лексеми само во краjните jужни периферни села, сп. варсш, карсш, чисш, брад-
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л'есш Зел. На другата леринска териториjа овие групи не се можни во спомена
тата позициjа, сп. чис, шес,АШС, дош Бап, Лер, Арм.

Групите /ср/, /8Р/, /жр/ без оглед на позициjата во збороформи'ге се откло

нуваат со вметнуван.е на дентален плозив, сп. сшребро, сшреда, здрел, ждребе
(на сета териториjа).
Во врска со дистрибуциjата на консонантските групи Iшшl и /жд/ на лерин
ското говорно подрачjе нема единство. Во jугоисточните села на правецот Зе
ленич - Екши Су - Баница - Горничево тие се пазат, сп. '2ушшер, "лешши,
йлешiuи, шшица, - вежда, чужд'uжщ. На другата леринска тсриториjа западно
и северно од линиjата Бапчор - Г. Котори - Сетина

Попадиjа групата Iшl7i/ се

изменила во [ш'ч'] готово редовно во домашни зБОРОВI1, а групата /жд/ се аси
милирала во [ж' 'J или во [ж'ж'J Koja после дала [ж'], сп.: ш'ч'uца, ш'ч'о,
'2уш'ч'ер или ШЧllца, ш.чо, iушчер, - меж'а, саж'u, до.ж'о, чуж'о, одн. межа, са
жи, дожо, чужо Бап, ушче, шчо, рuдuшча Лер, дожоа вода Попл, вежа ГКот,
саж и, веж а, '2ра.Ж1,ШНи, чужuна Сак.
Во медиjална позициjа на границата мегу две морфеми Ic/ пред африкатот

'цl се пази: месце, АШсца, висци, додека пред /ч/ се асимилира во /ш/ (сч > шч):
брешче,АШшче, "О1.uче, лишче, нев'ешче, мiiшче Сак, Лер, ГКот.
Групите Iшц/ и /йч/ на морфемска граница по правило се пазат, но согласка
та Iш/ има нешто ослабната артикулациjа, сп. БJ/liце, жuiUце, "op'uйlцe, рuШче, до
б'и'Uче и д'обиче Сак.
Согласката /с/ во групата ,с,,/ во суфиксот -с,,(u) кога се наога зад кон
сонант се африкатизира во /ц!: волц"о месо, бuволц"u, с"ойц"и Зел, АШ"ид'он
ц"и, Нu"ол'офц"и Бап.
Групи ОД две исти согласки се ретки. Констатирани се само !jj! во степенува
ните форми со Haj- : Hajja" [Haj:a,,] и 'мм! во седуммина.

Исшорис"и осврш на фонемиi1iе
За внатрешната диференциjациjа на леринскиот говор во областа на
вокализмот HajMHory придонесле континуациjата на носовките *Q, * , и на
вокалните *1, *г·
*Q. - Место носовката *Q во коренски морфеми на леринскиот терен се ja
вуваат два основни рефлекса - !а! и !а!. Првиот превладува во северниот и цен
тралниот дел на областа на jyг и jугоисток до линиjата Неред - Бапчор - Г. Ко
тори - Сетина
Попадиjа, сп.: габа, '2насен, даu, заби, заб'ица, "ашник, "ай'ина,
лачи, J.шдро, йаш, раб'оj, ра"а, саб'оiil.a, с"ай, сшай'ало, сшай'ица, сшра'iа, сшай
"а, саш Сак, заби, "аiПн'ици., й'ашец - иаш'еци, гради, '2азо, гнасен, мажи, ja
ж'ица Лер, jаглен, ра"а, йашо, с"айо Сет, вашар, з'абица, д'абово диво, габа,
йаш, с'абоiuа ГКот, ра"а, АШ"а Нер, заби, дл'або"о, "'а,,лица, "ран", г'абаiца,
дран", сшранга, ,,'адел'а, "'айин,,и Жел, забu, ра"аф, габа, маш Круш, гасе
н'ица, pal{U, АШl7iен'ица, заб'ица Ас, габа,внашре, ,м,аШен'ица Поп,jад'uца, jаглен,
АШ"а, йаЩ ра"а Бор.
_.

Jужно и источно од споменатава линиjа основен рефлекс за *Q во корен
ските морфеми е 'а!, сп.: ваглен, вiiж'ица, нiiшре, гасlCa, гасшо Бан, зiiби, "iiш

ни", йiiшец, гарди (со метатеза од гради), йiiйy", раци, маш Гор, Зел, габи, ра"а,
йаЩ с"айо ЕСу, liiзер, дай, гнас, "аса, "iiд'ел'а, нiiшре, йаш Пат. Рефлексот 'й!
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превладува во селата Арменско и Г. Неволjани, сп.: дай, ZHaceH, Z ас, мака, маш,
нашре, йаЩ рака, скай, сабоша, аай Арм, йО йашо, мiiжо, у нашре, мач'еluе, ма
ка, рака, даб'jе Нев (сп. и Mazon, 1923 : 142). Извесен броj примери

со

lii/ место

*Q наогаме подалеку на север од споменатата граница. Така, на пример, во Г.
Котори се забележани формите: iac, Мсан'ица, zaCKa, йiiрчка

(со

метатеза од

йрiiчка), кiiркл'uца, во Попадиjа: 2аска, сшрiija, йрiiш, Ыска, 2lic, 2насно, 2iiaap,
сшраzа 1 сши'iа, йрачка 1 йочка, обрач 1 обоч, каса, йокасок 'поjадок' Попл,
додека во другите лексеми *Q има замена lal. Како што се гледа, во повекето
примери рефлексот ii стои зад веларните консонанти IK, zl и зад Ipl

.

На леринското говорно подрачjе се разграничуваат формите гуска ОПЦ, и
гаска Сак, Попл, Бан, ГКот, Пат, Зел, ZHac Круш и гнус, 2нусен Зел, iiiсшо
Сак, Бан и zусшо, 'iiiлiiй Бан и iулай Арм, Сак. Редовно со Iyl место *Q на сето
леринско подрачjе се употребуваат лексемите: KyjKa, суш, суд'шz, Uoн'уда, йуй
ка, йуйе, iу.жва Попл, судеЛ'Uluче, суд'ujа, и само во Зеленич е констатирана
формата сiiд'иjа.
Во врска со континуантот на *Q во OBOj говор интерес претставуваат не
колку лексеми во кои место *Q во секвенцата *jQ наогаме замена Ше, сп. еiлен,
еж'uчка, ед'ица Бап, еШок ГКот - еглен, еzлен'ар, ед'ица, е.ж'uчка Круш, ешок,
ед'ица Попл. Разновидностите еzлен, ед'ица, ешок констатирани се и во Kpaj
ните jугоисточни битолски села на правецот Живоjно - Скочивир. Во врска

со

оваа поjава можевме да го констатираме следното: прво, замената на *Q со lel не
се однесува на сите случаи зад IjI, значи, таа замена не е автоматска. Во ист
пункт наОгаме примери

со lel и

со lal м. *jQ, сп. ешок : jад'uца ГКот, ед'ица : ja

ж'uца Попл. Второ, ваков преглас на *Q во Ше се jaBYBa само на пограничjето
мегу *Q > lal и *Q > liil-гОВОР на правецот Бапчор - Г. Котори - Крушоради 
Попадиjа. Трето, на истиот TOj граничен поjас нема единство ни во замената на
*j(;, сп.: еч.мен, заек, иаек, иаеж'uна Бап, език, еч.мен, еч.мен'оф, з'аечко, иаек, йа
е.ж'uна : jашuва, ан'i'ул'а ГКот, език, ечмен, едар: jаш'iiрва Пат. Северната изо
глоса на разновидностите заек, иаек ja преминува говорната граница и навлегу
ва подлабоко на битолскиот терен.
На леринскиот терен се разграничуваат и протетичките гласови пред кон
тинуантот на инициjалното *Q. Во jужниот дел на областа превладуваат приме
рите

со

lel, а во северниот примерите со /jI. МеГутоа, не се поклопуваат изогло

сите на сите примери

со

*Q во таа позициjа, сп.: ешок, ед'ица : jаж'ица : вашор

Попл, jашок : ваzлен Гор, вiilлен : jад'uца ЕСу, вашор Попл, вашар ГКот, ва2
лен, вiiж'uца Бан, Пат.
Траги од етариот назализам се запазени во лексемите: вiiнд'ицa, мандро,
чомбр'ица, анz'ул'а, шрiiмба, енчи, кломче Зел, jанi'ул'а Сак, шрiiмба Бан,
шрамба, ендрец ГКот. Повекето од примериве, како што се гледа, забележани
се во поjужниот поjас на леринското подрачjе.
Во непосредна врска со континуациjата на *Q cTojaT и резултатите на секун
дарниот Ъ2 во почетните слогови. Во леринскиот *Q > lal-говор место сек. Ъ2
редовно има lal: баднuк, ла2а, лаж'uца, J.ta2ла Сак, Попл, а во селата каде што
место *Q има замена lii/ и место сек. Ъ2 наогаме иета вредност, сп. бiiдна вечер,
лаzа, лiiже, лiiж'uчка Зел, лiiж'uца Бан, мiiiла, маска Бан, Зел. Фонетската раз
новидност шонок секако е образувана со асимилациjа: шенок> Шонок.

lЗЗ

Се-кундарниот Ъ2 пред сонантите на Kpajoт има различни вредности: во оган
на сета териториjа е заменет со lal; пред Ipl се срекаваат две замени

lal: добар,

ендар, иiliap, осШар во северните села, и lel: вешер, шI1ер, осшер во jугоисточни
те села (Бан, Пат, Зел). Превладуваат и формите седу.м, осу,м, освен во Зеленич

каде што се забележани и формите со lii/: ceд'ii.мдece, oc'ii.мдece.

*J.

-

Нема единство на леринската териториjа ни во поглед на континуациjа

та на вокалното *J. се jaBYBaaT два рефлекса

[ {l] како алофони на Iлl. Првиот рефлекс

-

liil и liiл!, и во еден пункт [{l] одн.

/й! карактеристичен е за северниот

дел на областа, сп.: бiiа, вак, ,мiiчu, сiiза, гаша, жiiшо, покраj вiiлна, iiiiлно Опц,

дйго, жiiчка, j'абiiка, каве, йiiфец, санце : вiiлк, кiiлк, йiiлнеш ГКот, вак, ванен,
liiше, жiiшн'uца, ja6'iiKa, йiiфец, сiiза Сак, Попл, Бор, ,мiiч'еше, вак Нев, жiiчка,
сiiза, ,мiiчu, гайla, жiiш'uца, бiiва, вак : кiiлк, кiiлнu, iiiiлн, дiiлzа Арм. Во селата
каде што за *Q има континуант !й! место вокалното *J редовно се jaBYBa секвен
цата !iiл!: бiiлва, вiiлк, вiiлна, Ziiлiiia.ме, кiiлк, сама Бан, Гор, кiiлк'овu, ,мiiлче,

ziiше, вiiлк, бала, jа6'iiлко, жiiлш, д'iiлzо, iiiiл1l., и само йiiф Зел. Континуантот
lал! превладува и во градскиот лерински говор, па и во селото Желево, сп. кал
к'ои, жiiлчка, сiiлза, .мiiлчu, zалiila Лер, бiiлвu, вiiлна, вiiлк, ,мiiлзu.ме, дiiл'iо, сiiл
за, шiiлчук, кiiлк, покраj j'аболко и Б'оzарu Жел. Вокално {l, како алофон на Iл/,
се задржало само во говорот на с. Бапчор, и во одделни лексеми може да се
сретне во Горно Неволjани, сп.: б {l6а, б"{!Ска, e {lJC, д {lZО, ,м3{}За, с {l1tце, ж3{liii, и
редовно така освен во лексемата Боz'арuн и изведенките Боz'арujа, боz'арцкu
Бап, йqнa беше Ха3найla, Hau'{l1ta Нев.

*г.

Две основни вредности наогаме во леринското подрачjе и место ста

рото вокално *г. Во OHOj дел од говорот каде што е *Q заменето со lal се задр
жало Illl, сп. ви, йисшu, додека во jугоисточните села каде што за *Q има ре
флекс /а/ место вокалното *г има секвенца liipl: дарво, сйрце, сарй, вар, zарсшu
Зел, Бан.
Од другите вокални промени релевантни за диjалектната диференциjациjа
на нашите jужни диjалекти заслужуваат внимание прегласот на lal во lel и оста
тоците од редукциjата.
На леринскиот терен наогаме приличен броj примери со преглас на lal во /е/
зад IjI и зад некогашните меки согласки. Но веднаш и да истакнеме дека таква
замена не се врши регуларно, туку е ограничена на извесен броj лексеми, и тоа
нееднакво распоредени, сп.: есшел'uш Попл, ез'овец ГКот, 'есен, ес'еново диво
Попл, ено'ари Пат, ер'uчка Зел, елов'uца Бан, кiiшеj Зел, бизеj Попл, чеша (на
сета териториjа), чек'ujа Бан, ГКот, Попл, буч'ева Зел, йеч'елu Бан, банuч'енu
Бан, шаек Зел, Попл, покраj шеjак ГКот, кош'ере Попл, Невол'енu ГКот, cuнeK

«

син'ак) Бан.
Не е jacHo дали во оваа група треба да ги вброиме и случаите со lel место *Q

како: ешок, еzлен, еzлен'ар, ед'ица, еж'uчка, еж'uца. Географски тие се наогаат
до ареалот каде што е *Q заменето со /а/. Toj факт може да ни даде за право да
претполагаме преглас на секвенцата Ija/ во /je/, како што било, на пример, во

jaceH > есен, jар'uчка > jер'uчка > ер'uчка. Мегутоа, прегласот на /а/ во lel вре
менски би се разликувал од случаите со ja од *jQ. Дали да не се допушти и мож
носта за една стара замена на *jQ со *j . Другите македонски диjалекти не да
ваат повод за едно вакво размислуваI:Ье.
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Во леринскиот говор, особено во неговиот jугоисточен дел, се срекаваат и
значителен броj примери со Iyl место 101 во неакцентирани слогови, сп.: "ул'ера,

йузд'ер"а, ру'iуз'ина, су'ал'"а, р'учук, уб'еш"u, 'уруф, удв'аj, 'ошруф, н'адур (над
вор), 1fи"ул', с'обур, 'iул'е.м, во 1 л. едн. на аористот: ош'идуф l ош'иду, р'е"у,
д'оjду Бан, Попл, Нев. Се работи за остатоци од редукциjата на неакцентирано
то 101. Во граничните села со воденскиот и каjларскиот говор оваа поjава како
да добива регуларен тек, сп.: в'iiшук, в'ису", м'озук, после и моз'уцu, й'олу", й'у
ЙУ", св'иу", ,,'онуй, чув'ече 3ел.

Случаите како: д'ури, 'ушче Арм, Нев, Сак, Попл, покраj 'ош че Пат, ГКот,

3ел, б'умба, й'умйа, й'уздер, кум'анда, 'угу (угул) познати се во OBoj фонетски
облик на широк ареал во Македониjа. Во прилозите исто така место /0/ готово

редовно наогаме /у/ : дал'еку, бл'uзу, к'о"у, ш'о"у, н'огу, и др.

Секако во резултат на редукциjа, но и со влиjание на соседните сонанти, се
добило lat место 'еl во примерите: к'ошал, 'орал, й'ейал, сш'ежар, 'iiiзар, ,,'оран,

'осшан во говорот на с. 3еленич. Во посеверните села потоа lal е заменето со
lal: ,,'оШал, 'орал, l'ушчар, 'i'азар, сш'ежар, 'осшан, ,,'оран ГКот, а според нив
после се преобразувани и ш'ойал, с'о"ал « шойол, со"ол) ГКот, Попл.
Во неколку примери констатирана е замената на lal со 11iI во акцентирана по
зициjа, сп.: z'iiшчu, ,,'аиа, м'iiч"а ГКот, 'i'азu Нев, ГКот, м'iiче Арм, б'алда « бла
да) Опц, сш'айо Нев. Тие се jaBYBaaT токму на 'У'еренот каде што се срекаваат и
примерите 'Еас"а, 'iiiсШо, "аса, 'iiiзар (в. погоре). Поjавата е интересна, но само
врз овие примери тешко е да се донесуваат поодредени заклучоци за неjзините
причини.
Од старомакедонскиот консонантски систем во леринскиот говор се за
губиле палаталните плозиви *е' и *d', веларот х, на поголем дел од териториjата
уште и палаталниот назал *n'.

*( , *d' - Место *е' , *d' на леринското подрачjе наогаме по две вредности
/шш - шч - шкl и IК jKI, ОДН. Iжд - жl,t - жl и / г - jU. На сета териториjа со IKI
одн. IjKI се jaBYBaaT лексемите: божик, понегде и во фонетската разновидност
божu" ГКот, Пат (со суфиксот -и,,), бож'u"нu йосшu Попл, домакин, "ука
"yjKa, керка, срека, ке, сфаjка, йojKe, веке, формите на глаголот HejKu, а со lzl
предлогот .мегу и лексемата uшкогере Сак, Ша"уiере Опц. Континуантите Iшш
шчl и Iжд Жl,t жl редовно се среКаваат во лексемите: 'iашйlи Гор, 3ел, 'iашчu,
'iашчар, раз'i'ашчен Сак, Бап, лешча Бап, Сак, м'ашйlеа 3ел, машi1lеа Гор, м'ашчеа
Опц, машч'еа Сак, ношйlви Арм, ношвu Попл, йлешши 3ел, йлешчu, йашчер"а
Бап, иашч'ер"а Попл, йрашча Сак, свешШа Гор, сфешча Нев, Попл, сфешчо
Сак, сфешч'арнu" Бап, сношшu Гор, сношчu Попл, или само Iшl: 'iашни", мош
не, ношвu, ношен, немошен, йешнu", йолнош, uомош, йом'ошни", йлеш"u, с'а
нош, сфеш1tu,,; - вежда 3ел, вежl,ta Арм, вежu Бап, межда, на'ожда, сажди 3ел,
Гор, чужди Нев, чужд'uнец Бан, 'iр'ажl,taнu, сажl,tu Сак, Арм, межа, сажu, чужо,
чуж'uна Сак, Бан, ГКот. Во Арменско е забележана и формата мреЖl,tа со зна
•

-

-

-

-

чеl:Ье на 'премреже, премрежjе'.
Во двоjни фонетски разновидности се срекаваат лексемите: epejKa Гор,
Попл, и врешше 3ел, врешче Бап, како и нока Нев покраj ношка, ношjа Бап. На
поголем ареал со Ifl се употребува зборот nга Арм, Гор, Попл, ГКот, рМа Пат,
изведенката nгосан Гор. Разновидноста nжа констатирана е само во граничните
села со костурскиот говор (Бапчор).
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Постарите фонетски облици iражд'анец, белiр'ажданец се задржале само
во некои села (Зеленич), "iражr,t'анuн Попл. На поголем ареал наогаме нови об
раЗУВaJьа, сп. охрич'анец, сойоч'анеz{ ЕСу, йирошч'анец Попл, или zрад/анец,
охрид/анец, бродl'анец Пат, 'l,радj'анuн, белzрадj'ани Бап. Во последниве случаи
изразен е стремеж да се задржи основата низ целата парадигма (брод: брод
jанец).
Нема единство на леринскиот терен ни во поглед на резултатите од групите

-шj-, -дj- (од постарите *tbj, *dbj). На поширок ареал место -iilj- наогамс /к/, оДн.
/jK/: браjка ЕСу, ГКот, брака, l eeKe Нев, ГКот, шреки Нев, но и: браiujа, брашjе,
йрашjа, сфашjа, шреши Бап. Групата -дj- се задржала неизменета во jужниот
дел на областа, додека во посеверните села место неа има /1/, сп. л'удjе Нев,
zредjе, 'iи,м'адjе Бап, дjавол Нев, ГКот, Пат, и tавол, лаtа, л'уj1е, л'уjZа Сак,
Опц, Попл, Гор, Нев.
Фонемите /К, t/ во одделни села се добиле и со палатализациjа на веларите
/к, 2/ пред предните вокали, сп. кишка, саке, вике, 'Йине, Hotu (в. стр. 130 и 131).
Нивната фреквенциjа уште пове ке ja зголемуваат броjните туги лексеми,
сп. дуjкан, ку,мур, кош, Ке.мер, 'Йон, 10Л', 1увезно, и др.

*n'.

Фонемата *n', видовме, на поголем ареал од леринскиот говор се де

фонологизирала со просто заТВРДНУВaJье во /н/ или со антиципациjа на меката
компонента преку гласот IjI, сп. кон, бана, Б'анuца, - KOjFl, коjнцко, баjна Попл,
деjна, jад'еjне ГКот, cup'ejHe, дуjна, KOjH Зел, KojHap, Ka.м'ejнa, jад'еjне, йuл'иjн'а 
йuл'uна, деч'uна Сак, деjна, op'ajHe, й1ел'иjна Гор, KOjH, деч'ина Пат. Во одделни
nyнктови во некои случаи Ij/ не се метатезира, туку останува зад IH/, така што се
создава секвенца IHjI: MiiHja, шинjа, шинjа, покраj баjна, cajHa Попл, шел'uнjа,
ше,м'инjа покраj jад'еjне ГКот, cUHjaK, aAiipHja, но KOjH, баjна Зел, ii1piiHja Пат.
BepojaTHo се работи за тендеНЦИ.iа и во OBOj тип обраЗУВaIьа да се осамостои
наставката -ja (шин-ф: iiillh-jа). Оваа IIojaBa може да се следи и во соседните би
толски села на правецот Драгош - Канина - Живоjно.

*х. Гласот х е констатиран само во лексемите: сГй.о.мах Бан, дух'овден Зел,
х'азнаша Нев. Во другите случаи TOj се загубил или е заменет со друга фонема.
-

Наполно

х

се загубило во сите случаи во инициjална поэициjа. Во интерво

кална позициjа само во секвенците со Iy/ како прв член хе заменето со le/: zлу

во, ,мува, сувар, Uaз'ува, руво, ува, nOKpaj уше Бап, Арм. Во другите случаи исто
> Ф : сна:, сшреа, оjд'оа, итн. Поголемо шаренило наогаме во врека со

така х

OBoj глас во финална позициjа и пред консонант. Во северниот дел на говорот,
особено на пограничjето со битолскиот говор, на Kpajoт место х наjчесто се ja
вува /ф/: ,меф, Влаф, zраф, йраф, .моф, буф, рекуф, в икаф, з.м.еф, ареф, очуф,
йердуф, суф, и само во по HeKoj пример х > ф, сп. вв, саАра Арм, сшра, сир'о.м.а,
ни Сак. Во jужииот дел на областа х > Iф/ редовно кога се наога зад вокалот /y/:
буф - буф'ови, 2ЛУф, суф, кожуф, йердуф Бап, 2ЛУф, кожуф Бан, суф, очуф
Зел. Зад la/ во наjголем броj случаи х се загубило напално при што вокалот /аl
малку се удолжил, сп. Вла:, вра:, саАра:, сир·о.м.а: Нев, ГКот, Бан, Зел. Така е и
зад /UI и зад Ip/: ни:, вв: - вар. Зад /еl во одделни примери во разни пунктови мо
жат да се сретнат различни резултати, сп. 'ipej, opej : ,меф Бан, .ме: Зел, opej :
гре: : з.меф ГКот, ореф 'плодот': opaj I оре) 'дрвото' Зел. - Во 1 л. едн. на мина
тото определено време во северозападните села има /ф/: виющф, доjдуф Арм,
йулеф Лер, u.м.aф ГКот, а во источниот дел оваа форма завршува на -и: викна,
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реку Ас, доjду Попл, uз'i'оре, доjду Зел, бе Пат. Во говор от на селото Бапчор
во односнава форма х е заменето со к: викна", йаднак, умрек, собрак, най'исак,
найр'авик, оjдук, рекук покраj оjду, реку

(аОРИl-'Т), седек,

jадек, учек, сйueк, йеек,

викек, сакек, поретко и вике, саке (Kaj глаголите од а-група).
И пред консонант во наjголем броj случаи х се загубило наполно на пого
лем дел од леринското подрачjе. Сп. дуна, здина, .иа:на, оzл'уна, нин.о, мула Сак,
чели Арм, мул'ujа, мул"осан Попл. Исто така х редовно се губи во 1 и 2 л. мн. на
минатото определено време на сета териториjа: б'е:ме - б'е:ше, седн'а:ме, ре
к'о:ме - реlс'о:ше Бап, викн'а:ме вuкн'а:ше, доjд'о:ме Зел, вид'о:ме - вuд'о:ше Ас,
з'iреш'u:ме - з'iреш'u:ше ГКот, ошид'о:ме Нев. Во оваа позициjа

х

е заменето со

/ф / во лексемите :
(на сета териториjа), и уште во по HeKoj пример во граничните села со битол
скиот говор, сп. буфна, йафна, крефко, йофшu Сак. Во неколку примери х > IŠ
и во ова позициjа, сп. меjле.м, чеjлu (на поголем ареал), покраj челu Зел, ЕСу, во
неколку пункта и во HUjHO Попл.
S.

- Старо Isl

HOSu, йол'оsи, бел'еsu (: Hoia, йолог, белег), блаsе (: благ). Во ЙOJ'аsu Зел тоа е
аналошко. Во ред случаи на леринскиот терен се добило и ново /sl од /з/по фо
нетски пат во група со сонантите Iл, р l и со 'в /:
ка Нев, ГКот, потоа во 'oszopa Опц, и во некои туtи лексеми: seBiap Попл, Гор,
буsа Зел, буsu Нев.
- Нов е од историски аспект африкатот /1,i.
I
jaBYBa и

меl-'ТО

/ж/пред деминутивната наставка -е Kaj именките каде што /жl ал

тернира со 121, сп. нщle, брет,te, ЙОЛО1,iе, сшот,te, po1,ie (: нога, бреi, сшог). Така во
оваа позициjа старата корелациjа Iz/
поширок ареал 11,l/се jaByвa и во секвенцата /ж1,i/:
во zл'у1,iО Зел; сп. уште сшеl,lер Бан, ГКот, Сак.
Консонаншскu Йроменu. - Од консонантските промени релевантни за диjа
лектната диференциjациjа во jужните македонски говори се jaBYBaaT:
- замената на групите /бн/ и 'вн/ во !мн l :
огл'амнuк, од'амна, йлемна Сак, покраj шевна во Попл, мнук Опц, покраj внук
во Сак и фнук во ГКот, Зел, Пат;
- африкатнзациjата на /с! во /ц/ во групата /йс!: йцов'uса Гор, йцо'иса Попл,
но и сшuйса Пат, ciuuйc Сак, шейс'ua Гор, Зел, како и во секвенци од консо
нанш + ск(и): волцко, лерuнцки, и др.;
- африкатизациjата на /ш! во !ч/ во секвенцата Iйч / : йчен'uца, йченка Гор,
покраj ченка, чен'uца;
- асимилациjата на /ш/во секвенцата /сч :/ мошче, фешче, Йоj'ашче.
Посебност за леринското подрачjе претставува гласовната група цере- мес
то чре- во примерите цер'ево, цер'ейна Бап, ГКот, цир'ево « цер'ево) 3ел, покраj
црево Ас, црейна Арм, и чрео Нев. MetyToa, во чер'еша Бап, Зел, чер'ешар Бап,
чер'ешu ПоlIЛ постарата секвенца чере- се задржала, или се видоизменила во
сшре- : сшреша Сак, Пат, со дисимилациjа прен цреша > среuш > сшреuш (гру
пата

-ср- се пополннлз со ш). Очигледно во случаите со цере- се работи за

BKpCТYBalЬe на групата цре-, Koja е карактеристична за соседниот битолски и
воденски говор, и чере-. Дека се работи тука за меtyдиjалектен феномен пока
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жува и географската распространетост на групата цере-. Таа се срекава на сето
пограничjе меГу битолекото и леринско-костурското подрачjе, а на БИ'голскиот
ареал до линиjата Барешани - Буково - Дихово - Гавато.
Од другите поситни промени што се jaBYBaaT во одделни лексеми ги одбеле
жуваме преку примерите: врайец (: epaUliu) Зел, 'обрасо (: обрас) Пат; 'iuiiiлан
Попл, 'ii'iрiuлан Зел; доцкна Пат; лувен'uца (лубенuца) Арм, мuд'овец (мишовец)
Бан; чежма (чешма) Зел, Пат, шл'uфкоа рак'ua ГКот.

Мешашеза - готово редовно се врши во секвенцата /рШ > /ар/: uарш, йарчка,
сйЫрга, обарч, Ырди Зел. со извршена метатеза се jaByвaaT во одделни пункто
ви лексемите: :гарван, к'оделе (коледе) Попл, uojap (uopaj < ЙОРOJ) , йоjл'ак

(йол'jак), ол'омнанu Зел, бi1лда (блада) Опц. Во некои села метатеза е извр
шена и во групата /зj/: лоjзе, 'iроjзе Сак, ГКот, покраj лозjе, 'iрозjе и лозе, 'iрозде
во Зел. Порано спомнавме за случаите со групите IjH, }к, j2/.
АлШернаu,uu.
Од консонантските алтернации како покарактеристични за
леринското подрачjе се jaBYBaaT следните: l'i/ : /s/ Kaj именките и придавките, сп.
нога : Hose / HOSU, б'еле'iо : бел'еsu, u'оло'iо : ЙОЛ'ОSIlШе, й'аего : uщ'аsuше, бла'iо :
блаsu, но и бла'i'u; /'i/ : /1,1./ пред деминутнвната наставка -е Kaj именките, сп.
Ho'ia : H01,l.e, бре'iо : бре1,l.е и рого : p01,l.'UHa; /ш/ : /с/ и /ж/ : /.1/ Kaj глаголите во фор
мите за сегашно и минато определено време: йuшu : (н.а)Й'иса, кажu : каза, и др.
Губеfbе на 'iласовuше во одделнu Йозuцuи. - Испуштан.ето на вокали е рет
-

ка поjава, и до колку се jaBYBa, таа е ограничена на мал броj примери. Во почет
на позициjа се испушта вокалот /0/ во лексемите Uaшка (ойашка), йuнцu (ойuн

ци) и во заменските форми eoj, ваа, воа, виа. Има по HeKoj случаj со загубен
вокал на KpajoT, сп. 3'але} в'ода да с (да се) Hau'uja Нев (Mazon, 1923 : 84), не

м'ож (може) да 'ида.
Почести се случаите во кои се загубиле одделни консонантн.
Во интервокална позициjа често се испуштаат во леринскиот говор соглас
ките /в, j, д/, а во поограничен броj примери и /г, к, з, м/.
Загубата на консонантите /в, j, д/ е жив процес и во леринскиот говор. Haj
многу напреднал процесот на губен.ето на /в/. OBOj глас се губи под истите фо
нетски услови како и во западните говори (Конески, 1948), сп.: /ови/ бл"удоj,

H'OCOj, цоjса (йцовucа), слuв'оjца, сур'оjца, Uaс'оuшче, /ове/ йо'есмо, uojKe (йове
ке), чоек - чоjек, Кучк'оjнu (Кучковенu), йо}лu (йовелu), /оваl шоа, шоар, ко'ал
но, н'е'iоаша, e'yjKoa, осн'оа, /ово/ д'едо: (дедово), б'уко: (буково), н'его: (не
'Еово), /ивоl бuол'uца, лuош, жuош, leeo/ Не'оланu, н'алеок, й'uлео месо, чрео,
laeo/ Kp'aczuao - кр'асшо: (краставо), 'убо: (убаво), /ави/ вал'аjца (валавuца),
рак'аи, Kau'ajцa, йраjш (йравuш) Сак, /ава/ upajaм (йраам < йравам), 'iла: ('iла
ва), 'уба: (убава), /аве/ лей'аец, ше'i'аец Попл, Сак, Арм.
Губен.ето на консонантот le/ како активен процес го зафатил сето леринско
подрачjе каде што носовката *Q е заменета со /а/. Колку што се оди пона jyr и
пона исток од таа граница случаите со загубено le/ стануваат се поограничени.
Наjдлабоко продреле случаите со загубено /в/ во множинската наставка 10Bul,
сп. нож'оu, леб'ои Зел, покраj сшол'ови, вол'овu, вЙр'овu.
Сонантот /Р се губи во групата /о}а/ Kaj глаголите од типот броам - броаш,
сшоаш, кроаш, многу често тoj отсуствува во групата /uja/: йиан, сйuaш, йри'а
шел Сак, во одделни лексеми и во други групи, сп. 'одааша, топ. 'Осоо (: осо}),
'Одааша Сак.
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Согласката IJI се губи во интервокална позициjа Kaj некои глаголи, сп. jаjш

(jадиш), iреjш (iредиш), а зе (зеде) ЧУЙlllа
ll , па во десетичните броеви: Jeajce,
йеесе Сак.
Гласовите 1At, i, к, з, жl се испуштаат во по неколку лексеми, сп.: зеам

(зе.мам) Попл, ujaM

(uм:aм)

Арм, Попл; лаjца (лажиl4а); Нер'еишше (Нерезиш

ше) Бан; коа, сеа, нео о покраj нeio iO, Jp'yjийle (друiише) Сак; шуа Нев, деа
беше (дека) Сак, Арм.
Во консонантски групи се испуштаат: lel пред lдl во лексемите доец Опц,

довец ГКот, дов'ица Попл, надур (надвор) Нев, пред IHI во най1ре (на поширок
ареал) и пред Iчl во чера.Многу често lel се испушта и во предлогот 'во': Пикни

се й1ам: о кофчеiо Арм

(Mazon, 1923 : 122).

lдl се испушта во групата IJHI во

лексемите ено (едно), заjно (заедно) 3ел, и пред Iлl во сфiiрле ЕСу, 3ел. IAtl се
загубило во прилогот Hoio Арм, Hoiy Опц, Сак, ГКот. /йl се испушта во почет
ните секвенци /йЦ, йч/: ци (йци) Сак, цоjса Нев, цо'исан Сак, чен'ица, ченка,

ченкен ГКот, но не насекаде, сп. и: йцов'иса, йчен'ица, йченка Гор.
Готово на сето леринско говорно подрачjе се испушта 1й11 на KpajoT во
групите Iсш, шшl, сп. iпC, йпс, лис, Йриш. Во броjни случаи lй1I се испушта на
Kpajoт на збороформите и зад вокал, сп. iОСЙО, покраj госu, йайра, креве (кре
веш), лако ЕСу, наза (назаш), найре, йонайре Нев, ГКот, редовно во десетич
ните броеви: дв'аjсе, шр'иесе, сед'у.мдесе, дев'едесе, чеш'ирдесе 3ел, како и во
членската морфема за м. р.: лебо, к'амено.
Во инициjална позициjа освен lel во предлогот 'во' и /г/ во кратката заменка
'го' се испушта Ij! во акузативниот облик од заменката 'таа', сп. А виде женаша,

а зе сабjай1а Нев; сп. уште: абiiл.коШо Пат, асшел'иш 3ел.
ЕиенШеза.

-

Гласот /Р во интервокална позициjа кога не е во граматичка

функциjа се изговара многу слабо особено во соседетво со предните вокали,
многу често и се испушта, но понекогаш и се вметнува за да се пополни зевот
особено кога се чувствува потреба да се избегнат разни видови асимилации.
Такво хиjатско Ij! има во примерите: cAteja, сшреjа, м:ашч'еjа, cнaja Бап, uja.м,

upajaм, чоjек, Кучк'оjени, ceja (ceia), друjи (друiи) Сак, шшо ке .ми jаjиш на
.мене Нев (Mazon, 1923: 84), uou'ajaй1a, понегде и во 3 л. мн. на минатото опреде
лено време: u.м'aja едно деше Нев (Mazon, 1923:

116), ке беi'аjе (Mazon, 1923: 110).

Прозодиjа
Фонетски должини во леринскиот говор се jaBYBaaT само спорадично во од
делни лексеми и тие настанале на три начина: а) со контракциjа на две иети са
могласки, сп. ва: (ваа), ша: (шаа) Арм, Нев, ви:.ме (видu.мe), iла: (глава), сна:

(снаа) ГКот, .мина:, лий1а: (лишаа) Нев, ода: (одаа), сна: Жел; б) со компензаци
1 и 2 л. мн. во минатото определено време во jугоиеточ
ните села, сп. вик'а:м:е, нос'и:.ме, вик'а:ше, и во некои други одделни лексеми, на
ja по загубата на Ixl во

пр. сшра:, 'ipe:, вр:, че:ли Жел; и в) во секвенците [o:j, а:jЗ кои се добиени со деси
лабизациjа на вокалот lul, сп.iр'обо:jШе, бул'а:,.,iца, 'оздра:j (оздрави) Нев.
Акцентот фонолошка функциjа исполнува само при морфолошкото дифе
ренцира:н,е на сегашното и минатото определено несвршено време во некои
села, сп. (презент) в'икай1е, к'оиай1е : (имперфект) вик'аше, кой'аше Пат, Ас,
ГКот,Попл.
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Во леринскиот говор акцентот е ограничено слободен со тенденциjа да се
задржи на пенултима и антепенултима, како што е случаjот во тиквешко-мари
овските и костурските говори. На затворена ултима може да се сретне само во
одделни лексеми. Тие се, главно, повекесложни придавски образуван,а на -ав,
-ли в, -иш, сп. козин,'аф, 'iорчел'иф, есйleл'иш/ асiilел'иiil 3ел, и некои сложенки
од типот белоzл'аф, шводоzл'аф, ЦllHO'Oк" белол'ик, Zлувон'е.м, во по HCKoja сло
жена именка,

сп.

йешой'!1с, лuсшоi1айl, zрозjоб'ер, водой'аш Попл, Скочив'uр

Нев, а во jугоисточните села можат да се сретнат и други одделни примери со
акцент на Kpajoт, на пр. заzраб'еj, йокос'еj 3ел, е'iлен'ар Круш, и по правило во
турските заемки, сп. из'ин, CypZ'YH, буч'ук, .мuл'еШ, дем'ек, кашр'ан, фил'ан Нев.
Во огромното мнозинство примери, а во северозападниот дел на областа го
тово во сите случаи, стариот акцент од затворената ултима се повлекол на пе
нултима, сп. ч'овек, 'офчар, воден'ичар, Kaj придавките: з'елен, б'о'iаш, Kaj гла
голите: й'аднаш, 'имал и др. Во формите со отворена ултима од истите лексеми
акцентот

го

задржал старото место. На Toj начин се добил еден нов модел со

нов тип на подвижен акцент стабилизиран на пенултима во парадигматските
зборови, сп. ч'овек - чов'ецu, 'офчар - офч'ари, воден'ичар - воденич'арu, з'елен 
зел'енд I зел'ени, б'о'iаш : боi'аiUа/ боz'аши, й'адндш: йадн'аши, 'имал - им'ала I
им'але. По аналогиjа на овие образуван,а дошло до промена на акцентското
место во множинските форми и Kaj оние зборови што имале акцент на пенулти
ма. На Toj начин С'I:ариот парадигматски модел Kaj зборовите од типот д'евер 
д'евери, к'имен - к'име1Ье, j'aeop - j'авори, в'исок - в'исоки се нарушил и се изед
начил со претходниот, значи се добил моделот: д'евер - дев'ери, j'aeop - jae'opu,
к'имен - ким'е1Ье, Kaj придавките: в'исок - вис'оки, б'оzайl - боz'аши, итн. Во но
виот модел

(со

стабилизиран акцент на пенултима) се ВКЛУ'Iиле и оние именки

кои образуваат множина
СИН

- син'овu I син,'ои,

СОН

со

повекесложни наставки, сп. лей - леб'овu I леб'оu,

- сон'uшша I сон'ишча, рuш - рuд'ИLuча, и Kaj именки

те од С.р. како: й'оле - uол'инjа I Йол'иjнд. Новото поместуван,е на акцентот во
ова а фаза не се проширило на вокативот, на изброjаната множина и на опреде
лените форми Kaj именските зборови. Така новиот подвижен акцентски модел
го

има следниов вид:
л'ей - л'ебо : леб'о(в)u - леб'о(в)ише,
с'он -

'
С ОНО :

сон'ишча - сон'ишчайla,

воден'ичар - воден'ичаро : воденич'арu - воденuч'арийle,
з'елен - з'еленjо; зел'ена - зел'енайla, зел'енu - зел'ениШе.
Во зборовите со отворена ултима акцентот веке порано бил пренесен, така
што во оваа фаза од акцентското поместуван,е тие не биле засегнати, сп.
ж'ена - ж'енайla : ж'енu - ж'енише,
кол'ено - кол'еношо : кол'енд - кол'енайla.
Извесни промени во акцентското место се извршиле и Kaj именките со ста
риот акцент на почетниот слог. На поширок ареал од леринскиот говор во тие
зборови акцентот се повлекол на пенултима, сп. вepвep'иЦll « в'ерверица), крас
йlaв'иЦll , ласшов'ица, ласшов'uчка, KYKaв'иЦll, би(в)ол'uЦll, Zушчер'uца. Исто та
ка акцентот се пренесол на пенултима во некои локални говори и Kaj дел од
именките со стариот акцент на третиот слог од KpajoT, на пр. машч'еа, бур'uна,
нов'ина, еж'uЦll , вucш'uна, jаб'ака Сак, jаш'ова, jаб'ака, машч'еа ГКот.
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На третиот слог акцентот се задржал уште Kaj еден мал броj именки (во не
определената форма), сп. Йр'е.м.режа, з'абица, й'азуа, с'абоzlю ГКот, 'офiй.ика,
к'оделе

коледе) , j'aiй.UBa покраj jaiй. fl8a, з'а/-tоzа Попл. Kaj повеке придавски

«

образувюьа на -08, -ин, -ски, сп. д'ожоа в'ода, в'iiлкова к'ожа, д'абово д'иво,
iй.'aiй.Koa, e'yjKoa, ов'езово, {i'илео .м.'есо ГКот, р'иби/-tо .м.'асло, .м.'аjкzшо, Z'YCku/-tО,
з'llечко, кр'авешко МА'еко Попл, j'aZ/-tеlUКо, и др., во десетичните броеви: дев'е
деее ГКот, сед'у.м.десе, дев'еесе Гор, Kaj глаголите во 1 и

2

л. мн. на презентот:

в'икаме - e'UKaiue, во заповедниот начин, сп. e'UKaj - e'UKajiй.e, с'еди - с'едеше

Буф, р'ечи - р'ечuше ГКот.
Така на поголем дел од леринскиот говор акцентот е ограничен на претпо
следниот слог и на третиот од KpajoT. Само во одделни случаи Toj се задржал на
четвртиот, и тие се, главно, членувани именски форми, или пак прилошки об
раЗУВaJьа, сп.: с'еде/-tичкум Йл'ачен.ичку.м. Попл, д'ебелаiй.a, 'ужин.аШа Круш, с'а
боiй.аiй.a, 'офШикаiй.a Зел, Гор.

Двоен акцент на поголе,миот дел од леринското подрачjе се срекава само во
степенуваните придавски и прилошки форми, сп. й'о'арен, й'овис'око, /-t'аjск'аао,
И

во некои двочлени сложенки, како, на пример: .м.'iiчеЙl'iiче Попл.

Што се однесува за акцентот на предлошките синтагми треба да одбеле
жиме дека и на леринскиот терен се срекаваат примери со пренесен акцент врз
предлогот, сп. з'а-рака, к'из-река Попл, н'а-ни ГКот, 'од-ни Нев, но тие не се
многу чести.
Од претхоДНОВО излагюье произлегува дека на леринското говорно подрач
je паралелно егзистираат два модела на акцентираIЬе

еден модел со морфо

лошки фиксиран акцент во парадигматските зборови, сп. /-tед'ел'а - /-tед'ел'и 
нед'ел'аiй.а - нед'ел'ише, есiй.ел'иШ - есШел'иiй.а - есiй.ел'иШи - есiй.еЛ'Ul71ио - ес
iй.eл'иiй.ar71а - есiй.ел'иiй.иiй.е, презент: 'орам - 'ораш - 'ора - 'ораме - 'opaiй.e 
'ораа(ш), и еден модел

со

фонетски фиксиран акцент на пенултима со извесни

ограничувюьа (Kaj именската флексиjа само во неопределените форми), сп.
ж'ешвар
зел'ено

жеiй.в'ари (: ж'еiй.варо, два ж'еШ8ара - жеШв'ариiй.e), з'елен - зел'ена 
зел'е/-tи (: з'еле/-tио

зел'е/-tише), н'осен. - нос'ена - нос'ено - нос'ени (: н'о

сенио - Hoc'eHиiй.e), в'икал - викала

вик'ало

вик'але.

Нешто е посложена акцентската ситуациjа во северозападните лерински се
ла на правецот Желево - Арменско - Буф - Опцирина. Тие села се наогаат
токму на пограничjето со битолскиот говор во Koj акцентот е фиксиран на тре
тиот слог. Затоа во нив се мешаат акцентски модели
акцент,

со

со

фиксиран третосложен

фиксиран второсложен акцент, со парадигматски второсложен и па

радигматски трето сложен акцент. Во резултат на тоа BKpCТYBaIЬe се забележу
ваат две иновациони IIоjави - во едни села се генерализирал инициjален акцент,
значи фиксиран на почетниот слог, а во некои пунктови четирисложните и по
векесложните збороформи акцентски се разбиваат на две ритмички целини со
IIojaBa на еден секундарен акцент. Наjдобро акцентската ситуациjа во Toj дел на
леринскиот говор ни ja илустрираат следниве примери: офч'аро : zов'едар, су
д'ачи, ез'еро, йри Косш'ади/-t, две куч'и/-t'а, цвек'uн'а, че/-t'ица, кол'ожек, биш'ол
цко, /-tе.м'аше, .мiiч'еше, собр'аа, дон'есу, oiй.ид'o.м.e, uзро/-t'ае, йо'елвllМ .' /-t'ezoa,
Рисшоса, Kaм'eHjeiй.o, e'UKaje, 'uмa с'обра/-tо; H'eioeaiй.a, дj'аволише, zр'обоjl71е,
км'еШоjiй.e, р'азzоворил, р'асийи-.ме, /-t'е-zо-/-tаjд'оа, н'е-виде, c'o-реЕ71, 'од-ни, йр'и
ни (сите примери се од Неволjани, сп. Kaj Mazon,

1923); примери

ОД Арменско:
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уб'ава, сед'еше, uм'аше, йо'елва, не умр'ела, умир'ачка, месеч'uнаша, с'анцешо,
донес'еше (2 л. мн. заповеден начин): н'егоаШа ж'ена. Во говорот на с. Буф по
кра] примерите со акцентот на третиот слог, сп. jар'ебица, чешв'орица сл'уiи,
во-град'инаШа, кор'иiJloшо, изб'еiаjа, найр'авиле, да-iо-зак'олuмe, HaotaMe и
примери со инициjален акцент, на-К'осшадина, в'ечераша, с'абаjлеiJlo, ш'ойо
лаша, н'айоследно, н'аойаку, й'онаiоре, Й'одебела. Во пунктот Опцирина на TOj
план е постигната поголема регуларност. Акцентот може да стои на вториот и
на третиот слог од KpajoT, сп. блuзн'ацu, цо в'еник, брач'еди, нев'есша, 1,lуб'еро,

свек'ова, йой'ара, jаб'ака, нов'ина, гoд'uнa, ез'еро, uм'аше, се-ос'уна - м'ашчеа,
й'адина, б'учало, р'ечишче, и др. MetyToa, на четвртиот слог и понапред акцен
тот не може да стои дури ии во члеиуваните именски збороформи. Во такви
случаи се jaBYBa нов, секундарен акцент и по таков начин фонетската акцентска
единица се дели на две ритмички целини, сп. 'Ойциррна, ф'амилрjа, й'осесшр,и

ма, в'оденрца, к'ойил,uн'а, м'есечрна, йр,иjаш'ели, з'анес,оа, 'исйоб,оли, во члену
вани форми: б'ориНl1ша (: б'орина), н'евеСШl1ша, св/?ков'аШа, ч'уйиШЧl1ша, б'уда
ЛI1iJ1a, й'ойаjl1ша, 'аjван,ише, д'ениЦl1ша, й,омал'ише, Нl1jlолем'ио, и во синтаг
матски акцентски единици: н'а-дов,ошо се к'ачи, k'aj-браШI1-МУ, н'е-велрме, н'е
МОЖf:?Ме. Во вакви случаи двата акцента се дистрибуираат така, што едниот па
ta на инициjалниот слог, а другиот стои на пенултима, сп. б'ориНl1ша : б'орина,
йр,иjаш'ели : ЙрUJ'ашел, св,еков'аша : свек'ова, Нl1jiолем'ио : Нl1ji'олем. Вторични
от акцент, како што упатуваат приведениве примери, може да се jави и зад при
марниот, ако зад него има три неакцентирани слога, сп. б'орuна : б'ориНl1iilа, и
пред примарниот, но тогаш TOj оди на инициjалниот слог, а истовремено се по
местува на пенултима примарниот, сп. йриj'ашел : йррjаш'елu, свек'ова : СВ,еку

в'аша, Нl1ji'олем : Нl1jiолем'ио.
Нова фаза во помеСТУВaIьето на акцентот можеме да следиме во говорот на
селото Желево. Тука имаме веке стабилизиран акцент на почетниот слог на
збороформите без оглед на броjот на слоговите, сп.: йл'анuна - йл'анинаiJ1a, ц'е
рево - ц'ереваша, з'а'iледа - з'а'iледаме, й'олоjна - й'олоjнаiJ1a, ш'уйаница ш'у
йаницаШа, р'оiозина, к'иселuна, ф'амелиjа, й'аракерка, 1,l'уберинка, н'араквица,
сф'iiршеница, с'оларница, 'оiледало, i'одиначе, с'ирачина, й'ерничина, ш'еН1,lе
рина; j'азичешо, ш'емелише, 1,l'уберuнкише, ч'ерешово д'арво, ш'ашковошо, 'ис
чешл'аме, з'аборавам - з'абораваме, 'uзмешоме, 'uзедоме, 'изедоше, 'uзедое, во
предлошки синтагми: й'од-нофши, н'а-шиiан, з'а-рака, й'о-iла: (iлава), й'о
улица, h'a-ЙеШулца. Во четирисложните и повекесложните збороформи поне
когаш може да се чуе и еден слаб секундарен акцент. Таков акцент имам забе
лежано во збороформите: СФ'/lшен,ица, с'айун,ица, ч'е ШМUНl1ша, л'ойаiil,aiJla, н'а
реКI1Ша. Ваков акцентски модел (со инициjален акцент) HaotaMe и во битол
ското село Драгош, кое непосредно граничи

со

селото Опцирина. Сп. оттаму

примери: 'Америка, г'авашшани, 'i'улабарник, к'окошарник, к'аменливо, з'акаде

'исабено, во членувани збороформи: б'иолише, j'адицаша, к'окошкише, л'и
сицаШа, к'uлuмиille, петосложен: с'иромашчиjа. Во OBOj ред би дошле и приме
рите како: н'ожоjше, в'олоjше, в'одеjнца - в'одеjнцаша, н'айраjле, кои во други
те, посеверните битолски села имаат акцент на пенултима (вод'еjнца, вол'оjше,
наЙр'аiле). На ист начин во Драгош се акцентираат и синтагмите од типот
д'ошераj-'iо, н'е-берuме, н'е-жниjеме.
НО,
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Уште подоследно на инициjалниот слог пага акцентот во говорат на кос
турското село Ошчима, кое непосредно граничи
во селото Рулjа,

СП.:

со

леринското Желева, како и

б'иолица, в'ерверица, j'арамбица, л'асшаzарка, н:еесшул'ка,

u'euepyza, ч'емерика, к'иселено, ш'ирочина, б'унишiйaрец, z'улуйарник, z'oeH
дари, м'очаришче, ш'енl,tерина, м'амелеl,tиjа, членувани: в'исочинаiйa, р'аменаша,
к'ошул'аша, н'есолени - н'есолениille, Kaj глаголите: й'оседоме, 'обуеме, 'облек
ваше, 'uзлеzоа, й'омислиjа, во синтагми: h'a-оранjе, н'а-дuвошо (Ошчима), ('J'e
черница, в'алевица, к'овачница, н'амейlнина, б'ишурчина, р'ейушина, л'осшови
;ие, бр'еzовишо, з'авеilleрно, 'есенова йuчка, в'ешричао, к'озинени ч'орайи, 'ис
шруzаме, 'исшруzае, 'олади-се (Рулjа).

ГРАМАТИКА

Именки.

-

Родовата категориjа Kaj именките од Ж.р. на консонант е уште

жива, иако има тенденциjа некои од именките да преминат во м.р. Како оди
процесот наjдобро ни го илустрира именката кliрф ! кuФ, Koja во членуваната
форма е од ж.р. - кuфша, а множина образува со наставката -о(в)и : K'uBoj! ки

в'ови. Со атрибутска определба се jaBYBa и во машки и во женски род, сп. лош
И лоша кuФ.
Од множинските форми во процес на губен,е е изброjаната множина на -а

кuФ

Kaj именките од м.р. на консонант, сп. два Йеiй.ли, два леб'оj, два заби Сак. Во
некои села OBoj процес е веке завршен.
Збирната множина е жива категориjа и наjчесто се образува со наставката
-ja, поретко со -je, сп. Kaм'ejHa, Kop'ejHa! Kop'ejHe, дuвjа, крuл'jа Сак, шiiрнjе, ка
м'енjешо Нев, luiipHja Зел, cHoйja, бравjа, брезjа, лисjа, класjа, шрiiнjа Пат. За
затврднуван,ето на формите со наставката -ja можеле да придонесат и формите
на -а од обичната множина. Спрем а множинските форми брашjа - брака Бар,

браjка Сак, преобразувана е и множината Л'уiа Зел, Пат, Koja се срекава пара
лелно со разновидностите л'уjiе Сак, Л'уiе Бор, л'удjе - л'удjешо Лер, Нег.
Збирната множина Kaj именките од женски род се срекава во наjсеверните
села гранични со централните говори, сп. лив'аjtе Бор, HUBja Сак. Во поjужните
села OBOj тип множински форми се веке доста ретки.
Од множинските наставки од диjалектен аспект интерес претставува -ови,
Koja во северните лерински села се jaByвa во фонемската разновидност -oj, по
ради тоа што таа се шири и за сметка на наставката -овци, сп. два вол'ови Лер,

нос'ови Зел, бик'ови Ч, zр'обоj - zр'обоjше, н'ожоj Нев, сшис'оj ГКот, Бор, Сак,
па и: дед'оj, ByjK'Oj, чичк'оj, шашк'оj, шур'оj, покраj шури Сак.
Од именките 'нога, рака' множинските форми завршуваат на -и : HOSU, раци!

раци. Северната изоглоса на овие форми навлегува и на битолскиот терен опфа
каjки ги селата што се наогаат источно од линиjата Негочани
Брод - Скочи
вир. Старата двоинска форма раце забележана е во с. Желева, а од 'нога' во ис
тото село се констатирани и двата облика: HOSU и Hose.
Во говорат на с. Бапчор множинската форма од 'дете' гласи деци, како во
костурскиот.
Во поглед на вокативната форма нема единство на леринскиот терен. ВО
jужните села таа се изедначила со номинативната и

со

нешто поизменета инто
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нациjа. Во северниот дел на областа вокативо1' се образува како и во централ
ните говори, сп. CiuojaHe! Маро! CiJlojaHKe!
Категориjата определеност Kaj именеките зборови се изразува само преку
членот -о (-Ша, -шо, -iiiu, -ше, -iua): брего, ножо, ч'овеко, дела (и само така на
целата териториjа), женаilia, деiiieшо, итн. Членски форми на -08 и на -ан на ле
ринекото говорно подрачjе не се употребуваат. НИ1lната jужаа изоглоса завр
шува на битолскиот терен и оди приближно во правецот Живоjно

Барешани.

Во суфиксалната деРImациjа Kaj именките во OBOj говор прават впечаток
образуваlЬата од тип от СlJбен, Русен, Турчен, Франц'узен БО Зеленич и личните
ИМИlЬа од ж.р. изведени од името на мажот со суфиксот -(в)ивца : Дон'евuфца,

ГFешрuфца «

Пешревифl4а), Ник'олифu,ll. Гласот /в/ се jавил BepojaTHO со на

слон на посесивните придвки на -08 (Доне: Донева жена> Донев-ивца, Нuкола :

Ншсолuна жена> Нuкол-uфца). Qвие образуваlЬа се поче<..'Т и
Чеган.
Од суфиксите со чувствен однос го истакнуваме продуктивниот демину
тивно-хипокористичен суфикс -уле : деiiiуле, косуле, како и суфиксите: -ка, -иче,

-ушче, -lШ/Ш, -ина, СП. uшм'иjка, uарсi'li.'uче Зел. крав'ушче Сак, uаш'uн"а, мос
i/l'иlЩ 'мал мост' Попл. Пеjоративно-аугментативниот суфикс -ина почесто се
ерекава во иеточните села, гранични со воденскиот, СП. аjдуч'ина, бивул'ина, уф

чар'uнаЧ.
3аменки.

ЛИЧНИ заменки се: jac / jac"a (.лtене ме - ма, на

)

.мене .АШ ,

ние /

ниШа (нас - наска не I на, на нас I наска ни); ти (шебе iiie I Пш, на тебе [ии), вие /
виШа (вас I васка ве I ва, на вас / ваС/са ви); шо} I ан (не20 - нео 20 / 0 / iy, на 1ie'i,o
.му), шоа I шова, iiiaa I ilшjа / ана (неа }а / а / га. на неа - неjзе му / и), ши(j)е /
ши(j)а / они (ни / ниф / Hej u / ги, па ни I ниф му); лично-предмеТНИ'I'е гласат: KOj
(ко}а / "оа, кое / "ojo), не"о}.' He"yj, ep"oj, lшкоj / HUKyj, ceKoj / ceKyj / сфекоj, u.ю /
шчо, нешШо / нещчо, нищшо / НUlичо, сешчо, чи / чиj (чиjа / чиа, чие / чujо); де
монстративни се: iiio} (iiiла / uUlja, iuoa / ша ,1 ii1oea), oBoj / Boj (ва: / ваа / eaja, во I
воа / вова), йl0} ,Ua.мo (i'l'юва iiia.м.o), ретко оно}, мн. шие I ши(j)а, вие / eu(j)a; со
присвоjно значеlЬе се употребуваат: MOj (Moja, мое, членувани: моjШа. J.tоjШо).
шва} (швоjа, швое), н'е'iоф (член. н'егофjо), HejH (HejHa, -о, -и) и неjзuн, нщи,
ваш, нцн; сп. уште и: саш /

сти

(саЁuа / саша, сашо / саШо, саши / саши), сфе, се,

сфич"и, чума (чума ши е Бап).
Заедиички форми за сето леринско подрачjе се jac I jac"a, ши, дативните
форми со 'на': на мене .',Щ на шебе

ии,

l

кратката дативна форма .1-(У за сите три

рода во еДНlшата и во множината: на нега му, на неа . fY, на ни / Hej му. двоjниот
систем на демонстративните заменки шоj - eoj, посеСllвните llejH, нин, оиштата
КОJlичинска саш (во Qиц

сти),

и кратката акузативна мн. форма It

:

ни I Hej и

виде. Северната граница на формите со на за дативен обjект ja преминува го
ворната граница и оди се до линиjата Брод - Скочивир на битолскиот терен. На
леринскнот тереи се разграничуваат личните заменки шоj и он. Вторава е огра
ничена на lfсточните села до линиjата Асаново .- Борешница - Зеленич. Во
ОБие пунктови се употребуваат парале.IIНО и двете форми. На леринскиот терен
поминува и границата ме('У разновидностите ние, вие и ниШа, виШа. Таа оди по
правецот Воштареии - Забрдени

Екши Су - Зеленич - :Бапчор. Иеточно од

оваа линиjа превладуваат облиците ниШа, виШа. Кратките заменски форми ме,
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ше, не, ве во jужните села се jaBYBaaT во фонетските разновидности .ма, на ЕСу,

Пат и .мll, ша, на, ва Зел. Кратките акузативни форми за 3 л. често се jaBYBaaT
во разновидностите не(2)о о, неа а Сак, Бан, Бап. Понегде се срекава за Ж.р. и
формата za, сп. Heja za виде Сак. Заменската форма Hej покраj ни се jaBYBa во

североисточните села, сп. Hej и виде Сак, Me:fy Hej се скараа ГКот. Во jужните
лерински села се забележува тенденциjа општата форма да се заменува со но
Мlшативната, сп. шоj о виду Зел, KOj 20 виде, на KOj .му даде ЕСу. Демонстратив

ната заменка OHoj ограничена е на наjсеверните села (Опц, Буф) каде што
може да се jави и во обликот HOj.
ГлаZоли.

Глаголската флексиjа на леринскиот говор во своите основни

контури не отстапува поосетно од онаа во цеитралните говори. OBOj говор г и
познава сите граматички категории карактеристични з а западномакедонскиот
глаголски систем: видот, времето, определеноста, начинот, резултативноста.
МеГутоа, во него се jaBYBaaT некои Dосебности како во формалното израЗУВaIье
на некои од тие категории, така и во броjот И фреквенциjата на одделни значе
IЬa. Така, на пример, овде во голема мера е стеснета употребата на класичниот
перфект и плусквамперфектот (ео л-партицип), што имало за последица И
ослаБНУВа1ье и губеIЬе на категориjата прекажаност. Во некои jужни лерински
села на пограничjето со костурското говорно подрачjе л-партиципот и наполно
се загубил, како во костурскиот говор, И ео тоа автоматски се редуцирал гла
голскиот систем, бидеjКи сите С,;7fожени форми со л-партицип се загубиле (кла
сичниот перфект, плусквамnерфектот, како и соодветните облици со партику
лите ке и би). Во резултат на загубата на споменатите форми се прошириле
функциите на минатите определени вреМИIЬа и на конструкциите со 'има f не
ма' и со 'сум' + глаголската нfШ-форма. Формите со 'ке' исто така ги прошири
ле своите функции, бидеjки тие ja презеле во извесна мера функциjата на кла
сичниот потенциjал (со би + л-формата). Во голема мера во леринскиот ослаб
нала и функциjа'га на глаголскиот прилог, а на еден дел од разгледуваното
подрачjе TOj и наполно се загубил, така што во глаголскиот систем во тие
пунктови од инфинитните форми функционира денеска само н/Ш-партиципот.
Видош на ZлаZолиШе.

-

Леринскиот говор има изградено посебен модел во

обраЗУВЗIЬето на несвршени глаголи од свршени. Важна улога за моделирюье
то игра заврпюкот на основниот дел на глаголот. Ако основата на свршениот
глаГОJl завршува на консонант, lIесвршениот се изведува со суфиксот -в(а), сп.
куй-в-а (: куй-и), бенд'исва, йок'ажва, сШанва, секва (: сечи), йозв'ол'ва (: uозв'о
ли), влеzва, сонва (: сони), оuр'осва (: ойр'осши), peLuвa (: реши). По Toj начин се

преобразувале и глаголите од типот: йлайlва (: йлаши), фашва, родва (; роди),
йоz'одва, ааjдва, наjдва

-

кои во централните говори го задржале стариот мо

дел со суфикео'I' -ja (йлака, paia), како и оние глаголи од типот: шурва (: шури),
зашв'орва (: зашв'ори), ош(в)'орва, йофш'орва, расшов'арва (: расШов'ари). По

таков начин глаголите со суфиксите -а, -ja, -(j)aea, -ува се слеаJlе во еден зборо
образувачки модел. Kaj глаголите што им завршува општиот дел во свршената
форма на -в-, поради фонетска усложнетост, има неколку решениjа. Во едни
локални говори се иаложил суфиксот -ув-, сп. заборав'ува, исйрав'ува ( : забор'а
ви, ucйр'ави) Бап, во други има завршок -ив: заборав'ива, оздрав'ива

во гра

ничните села со костурскиот, а во трети дошло до удвоjуваIЬе на fef: забор'авва
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(: забор'ави), расШавва (: расш'ави) Ч. Во глаголот зева (: земи) фонетската преч
ка е одбегната со испуштан,е на назалниот лабиjал (земва> зева).

Kaj глаголите што им завршува општиот дел на секвенца од две согласки
(во свршената форма) исто така се наложил суфиксот -ув-, сп. никн'ува (: ник

ни), сшиiн'ува, касн'ува, iйурн'ува, седн'ува, наjд'ува, покраj на'одва.
Свршените глаголи што завршуваат на вокал во основата несвршена фор
ма образуваат на сета леринска териториjа со суфиксот -в(а), сп. йокр'ива (: йо
кр'ие) Арм, доб'uва, зав'uва, йов'ива, йозн'ава (: йозн'ае), разл'ева (: разл'ее) Бап.

Нешто на паинакав начин Kaj нив несвршената форма е преобразувана во го
ворат на с. Чеган, сп. дуб'ujва (: добие), зiiкр'иjва, изв'аjва, йукр'иjва, uya'ujaa,

рiiзб'иjва, уб'иjва (: уб'ие), рiiзл'еjва (: рiiзл'ее). Елементот /Р во секвенцата -ja
може да се обjасни преку една форма со запазено /р: ЙОвиНа.м), ЙовиШеиА..

На повеке начина се преобразувани несвршените форми од глаголите од
типот 'крсти, прости, гоети, греши'. Во некои пунктови се задржани старите
образуван,а, сп. КJ(LUчева, ЙРОLUчева Арм; во други места и тие се интегрирале
во образуваlЬата со суфиксот -в- : решва, грешва, ойр'осва Бап.
ГлаiОЛСКll основи. - Во поглед на глаголските основи леринскиот говор ни

пружа разновиден материjал. Глаголите од а-група се пазат на сета териториjа
без промени, сп. кой-а-LИ, коЙ-а-.е, кой-а-ме, коЙ-а-Ше. Глаголската е-група се за
држала во централниот и во западниот дел на областа и тоа само Kaj глаголите
што им завршува општиот дел на вокал, вклучуваjки ги и оние од и-група од ти
пот 'брои', сп. шка-е-LU, шка-е, шка-е-ме, шка-е-ше; се-е-LИ, се-е, се-е-ме, се-е-ше;
йи-е-ш, йи-е, йи-е-ме, uu-e-iue; чу-е-LU, чу-е, чу-е-ме, чу-е-ше; бро-е-LU, бро-е, бро
е-ме, бро-е-Йlе Бап, Арм, Жел, Буф. OBOj модел превладува на иеток приближ

но до линиjата Горно Котори

Борешница - Пополжани. Источно од спомена

тава линиjа тие се интегрирал е со глаголите од мешаната и /е- група сп. шкае,
-

сее, чуе, йue - шкаjLU, cejLU, uujLU, чуjLU «

.

шкаuLU, сещu, йииш, чуиLU).

Глаголите од е- и u-група што им завршува општиот дел на согласка на сета
леринска област се интегрирале во една група. Локални разлики има само во
начинот на интеграциjата. Во западниот дел на леринското подрачjе на пра
вецот Бапчор - Арменско - Буф превладала и-групата, сп. бер-и-zu, бер-и, бер
и-ме, бер-u-ше; кол-и-LU, кол-и, кол-и-ме, кол-и-ше, нос-и-LИ, нос-и, нос-и-ме, нос
и-ше. Во источниот и во централниот дел, иеточно од линиjата Горно Котори

Г. Неволjани

Лерин интеграциjата на споменативе две групи се извршила на

подруг начин. На еден тесен поjас на правецот Лерин

Г. Котори во 2 и 3 л.

едн. се обопштил како основен вокал -ио, а во 1 и 2 л. мн. се затврднало -е-, сп.
HOC-lt-lll, нос-и: нос-е-ме, но-е-ше, йлаЧ-U-lи, илач-и: йлач-е-ме, илач-е-iuе ГКот,
jад-и-uА., jад-u : jад-е-ме, jад-е-iйе Жел. Така, на Toj дел од леринскиот говор се

образувале три глаголски групи: а-група, е-група (Kaj глаголите што им завршува
општиот дел на вокал) и и-/е-група (Kaj глаголите со консонант во општиот дел).
Во градскиот лерински говор и во наjблиските села во 1 и 2 л. мн. Kaj меша
ната и-/е-група се срекаваат наспоредни форми

со -и- и со -е-, сп. нос-и-LИ,

нос-и: нос-е-Itf.e / нос-u-ме, нос-е-ше / нос-и-ше; бер-u-LU, бер-и : бер-е-ме / бер-u-ме,
бер-е-luе / бер-и-ше Нев.

Зад oBOj Ilojac, пак на правецот jyr

север од Г. Котори преку Борешница,

Пополжани, Сакулсво до Асанова во мешаната и-/е-група дистрибуциjата на
наставките е нешто поинаква. Наставката -и- се jaBYBa само во 2 л. едн., додека
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во 3 л. едн. и во 1 и 2 Л. мн. се наложила наставката -е-, сп. нос-u-ш : нос-е, нос-е
ме, нос-е-Ше; бер-u-ш : бер-е, бер-е-ме, бер-е-iliе ГКот. Во дел од селата на озна

ченава териториjа во OBOj модел се вклучиле и глаголите што им завршува оп
штиот дел на вокал, сп.

знаjUl, йеjш, сйujш, чуjш « знаuш, йеuш, сйuuш, чуuш) :
знае, йее, сйие, чуе. Тоа значи дека на односнава област има два конjугациски
модела: а-група и мешаната u-/е-група
.

Во селата што се HaotaaT на пограничjето со воденско-каjларскиот говор
Kaj глаголите од мешаната група наставката

-е- се задржала само во 3

Л. едн.,

додека во 2 л. едн. и во 1 и 2 Л. мн. се генерализирал основниот вокал од и-гру
па, како што е во долновардарските и во 'гиквешко-мариовските говори, сп.

нос-е: нос-u-ш, нос-и-ме, нос-u-ше; бер-е : бер-u-ме, бер-u-ше; йе-е: йе-u-ш, йе-и
ме, йе-u-Ше (> йеjш, Йej.мe, йеjше); йи-е : йu-u-ш, йu-u-ме, йu-u-ше Зел, Гор, или:
бер-е : бер-u-ш: бер-Ф-ме, бер-Ф-ше; нос-е: нос-u-ш : НОС-ф-ме, нос-ф-ше (со полна
редукциjа на основниот вокал во 1 и 2 Л. мн.) во Чеган.

Гла'iолскu формu
Се'iашно време . - Наставки за сегашно време се: -а / -ам, -ш, -ф, -ме, -ше, -аш /
-а /-еш I -е. Наставката -ам се jaBYBa на сета териториjа Kaj глаголите од а-група;
имам, викам. Глаголите од другите групи во 1 Л. едн. завршуваат на -а : носа,
бера, йеШа, шujа, а на пограничjето со воденско-каjларскиот говор факулта
тивно се jaBYBa и наставката -ам : берам I бера, cejaм I ceja, носам / носа Ч, ре
чам, носам Зел. На поголемо пространство од леринскиот говор 3 Л. мн. завр
шува на -аш : вuкаш, бераш, сеjаш, носаш Ч, вuкааш I вuкаjаш, носаш, йлеiйaш
Пат, дiiржайl, да речаili Зел, jадаш, чуjаш, мujаш ПОПЛ Во северните лерински
.

села на пограничjето со битолскиот говор Kaj глаголите од а-група KpajHoTo -ш
се загубило и како наставка се jaBYBa

-а, ОДН. -аа: u.мaa, ораа, вечераа (> има:,
ора:, вечера:) Ас. Такви форми се срекаваат и во jугоисточните битолски села,
сп. викаа, имаа, но носаш, мешаш (Скочивир, Паралево, Путурус).
Западно од линиjата Г. Котори - Лерин - Арменско 3 Л. мн. завршува на

-еш, или само на -е, како во костурскиот говор, сп.: jадеш, чуjеш, земеш, седеш,
вuдеш, йлачеш, мujеш, месеш ГКот, йраве, носе, Кllше, бере, ueje, саке, u'ipe,
баре, кажве Бап, л'удjеiйo 2реде, Pиciйo ке 20 BUKaje, ошuдоа да cuuje, но и: да
йорасiйaш, носаш, зеваш Арм, ручаjе, йасе, ране, Muje, и: ручааш, йасаш, ранаш,
мujаш Лер, виде, jаде, носе Жел.
Целата презентска парадигма ни се претставува во следниов вид: викам,
викаш, вика, викаме, викаше, викааш I викаа I вике; носа / носам, носиш, носи,
носиме, носише, носаш'носеш 'носе; бера' берам, бериш, берu., берu.мe, бери
ше, бераш'береш / бере; одн. бера(м), берuш, бере, береме, береШе, бераЙl; ОДН.
бера, бериш, бере, берu.мe, берuШе, бераШ.
Помошниот глагол 'сум' се jaBYBa во следниве форми: су / сум , си., си., е, сме'
сне'сни, сше'ciliu., се'са. Обликот си во 1 Л. едн. констатиран е само во С. Бап
чор. Сум и су се употребуваат паралелно во североисточниот дел на областа.
Во 1 л. мн. формите сме и сне географски се разграничени. Првата (сме) се jaBY
ва сама или наспоредно со сне во потесното леринско подрачjе и во Чеган, доде
ка на другата териториjа превладува обликот сне. Во Пателе nOKpaj сме забеле
жан е и обликот ема. Формата са во 3 л. мн. карактеристична е за говорот на
Чеган.
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Стариот глагол Х'hтtти и овде се употребува во негираната форма: н,еку I
uejKY, н,екuш I н,еjкuш, н,еке I uejKe, н,eKuм,e I uejKuм,e I н,екеме, н,екuше I н,еjкuше I
н,екеше, н,еШкайl! н,еШка I н.еШКеЙl! н,еШКе. Во говорот на с. Бапчор, како и во
костурскиот, превладуваат облиците: uejiiia, н,еjшuш, uejiIlu, uejiiiuм,e, н,еjшuше,
uejiiie.
Мuн,ашо ойределен,о време. На поголемиот дел од разгледуваниот говор
во аористот се изедначиле сите три лица во еднината, со исклучок на глаголите
од о-раздел Kaj кои 1 л. едн. завршува на -у, сп. викн,а (1-3 л.), зiреши, умре:
реку, доjду, йрес'еку, одн,'есу Ас, Пат, Зел. Во градскиот говор можат да се срет
нат и примери со -ф во 1 л.: Йозн.аф, фашиф, оШ'идуф. Формите со -ф превладу
ваат и во северозападните села: из'ораф, осшр'иzаф Буф, заб'ораиф, чуф, з'адu
жаф, рекуф, доjдуф, 'ОСl71риiуф, 'uзедуф, р'асйлакуф Арм. Само во говорот на с.
Бапчор во 1 л. едн. има наставка -к : н,ай'uсак, иадн.ак, викн,ак, зiрешuк, доjдук,
но и доjду, рекук и реку. Kaj глаголите од о-раздел 1 л. едн. на аористот на сета
леринска териториjа завршува на -у, со исклучок на североисточните пери
ферни села каде што се jaBYBa, како што видовме, и -уф. Множински наставки
се: -ме, -Ше, -а, со тоа што претходниот вокал нешто се удолжува, сп. н,айuc'а:ме,
викн,'а:ме, зiреш'u:.ме, ошид'о:ме, н.аЙuc'а:Ше, зiреш'u:ше, ошuд'о:ше,
викн,'аа
(> викн,'а:), понегде и вШC1l'аjа, зzреШ'ujа, изед'оа! изед'оjа. Во Бапчор и во Желево
во 3. л. мн. има наставка -е ; н.аЙuc'ае, викн,'ае, оiiiид'оjе Бап, в'идое, j'адое, р'екое Жел.
Во бапчорскиот говор во 1 л. едн. има наставка -к во имперфектот: сйиек,
н,осек, сакек, uм,eK. Во северозападните села, како и во аористот, 1 Л. едн. Завр
шува на -ф : седеф, дuжеф. На другата леринска териториjа 1 л. едн. завршува
на -е : jаде, н,осе, вике, сече Жел, ГКот, Гор, Зел, со исклучок во североисточни
те села, каде што наставката -ше станала општа наставка во имперфектот (во
еднината): jac вuк'аше, сед'еше, н,ос'еше, jад'еluе Ч, Пат, Попл, Сак, Ас.
Целата парадигма на овие две вреМИIъа гласи:
аорист: реку I рекуф I рекук, рече, рече, рек'о:ме, рек'о:Ше, рек'оа I peK'oja I
рек'о(Ле; викн,а I вuкн,аф I викн,ак, викн,а, викн,а, викн,'а:ме, вuкн,'а:ше, викн,'а(Ла I
викн,'аШе; uзz'оре I из'i'ореф I из'i'орек, из'i'оре, uзzор'е, из'iор'е:ме, uз'iор'е:ше,
изzор'е(j)а I изzор'е(j)е;
имперфект: вике ! викак I вuкаф I вuк'аше, вuк'аше, вик'mие, вик'а.ме, вик'а:
ше, вик'аШа! вик'аШе; j'аде, j'адеше, iадеше, j'аде.ме, j'адеiiie, j'адее Жел.
-

Сложен,u zлаzолскu времщьа
Мuн,ашошо н,еойределен,о време со глаголската л-форма, до колку се jaBYBa,
се образува како и во западните говори, сп. су(м) вuкал, си викал, вuкал, сме I
сн,е вuкале, сше викале, вuкале.
Миогу се пофреквеитни формите на ова време со помошниот глагол 'има I
нема':
а) uм,a.м звено (од'ено, н,ос'ено), имаш звен,о (од'ен,о, н,ос'ен,о), uм,a звен,о, 'uм,a
.ме звено, 'имаШе звено, имат! имаа(ш) ! имae(t71) звено (од'ен,о, н.ос'ено); б) uм,'a
ше ор'ано, uм,'аше ор'ано, uм,'аше ор'ано, uм,'a.мe ор'ано, uм,'аше ор'ано, uм,'aa ор'а
н,о Сак, uм,eK ор'ано, uм,'аше ор'ан,о, uм,'аше ор'ано, uм,'a.мe ор'ано, uм,'аше ор'ано,
uм,'ae ор'ано Бап; uм,e ор'ано, uм,'аше ор'ан,о, uм,'аше ор'ано, uм,'a.мe ор'ано, uм,'a
ше ор'ано, uм,'ae ор'ано Жел; uм,аф оран,о, uм,аше орано, uм,a.мe оран,о, uм,аше
орано, uм,aa орано Буф.
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Во матеРlljалот од с. Чеган HaofaMe и форми од типот: су имал зено, си имал
зено, u.мал зено, сне u.м'але зено, сше u.м'але зено, u.м'але зено.
Од формите со 'сум' + н/ш партицип констатирани се следните: а) СУ(М) доj
-

ден, си доjден, е доjден, с.м.е / сне доjд'енli, сше доjд'енli, се / са доjд'енu; б) бе / бек /
беше доjден, беше доjден, беше доjден, беме доjд'енu, беiuе доjд'е,щ беа / бее доj
д'енu.
Од формите со 'ке' во широка употреба се:
а) идношо време: ке вика.«, ке викащ ке вика, ке в'ика.ме, ке в'икаше, ке ви
каш / в'uкаа(ш) I вике(ш), и
б) uдноiuо минашо време: ке вик'аше (ке вик.ак., ке вик.е), ке вик'аше, ке ви
к'аше, ке вик'а.ме, ке вик'аше, ке вик'аа I вик'ае.
Во северните лерииски села не се необични и образуваlЬа за идно iiрекажа
но време: ке СУ(М) викал, ке си викал, ке викал, ке сме / сне викале, ке сёце вика
ле, ке викале Вош.
3айоведен начин. - Категориjата начин, покраj индикативот, ja репрезенти
ра само императивот. Kaj глаголите од а-група TOj се образува со наставките -1
и -jше: euKaj - e'UKajlue Арм, Лер, Ас, Гор. Во краjните jугоисточни села во 2 л.
мн. елементот /j! често се испушта, сп. Koiiaj - к'ойаше Бап, ГКот, зборваj 
зб'орваШе Вош.
Kaj глаголите од е-/и-група во 2 л. мн. се jaBYBaaT наставките -еШе (во селата
северно од линиjата Г. Неволjани - Пателе) и -ише во jужниот дел на областа,
сп. куйи - к'уйеше, речи - р'ечеше Ас, Буф, зем'еше-и Нев, носи - н'осеше, с'е
еше Попл, и: jади - j'адише Бап, носи - н'осише 3ел, р'ечише, н'осише ГКот,
Гор, куйи - к'уйише Арм. Во говорот на селата Чеган и Пателе наставката -Ше
се додава на ОПIПТиот глаголски дел, сп. зеваj - зефiiie / зефiй.a, носи - носше
Пат, бери - берili.е, eUKaj

викШа Ч. Вакви форми се карактеристични и за дел

од воденско-мегленското jазично подрачjе. ИспуштаlЬето на основниот вокал,
помогнато од силната редукциjа, се искористило за морфолошка диференциjа
циjа Mefy заповедниот начин и минатото определено време (сп. вик'аше, бер'е
ше - минато определено време: викШе / eUKil1a, берше, носше - заповедеl:t начин).

ИнфиниШни форми
Глаiолска л-форма. - Глаголската л-форма има нормално образуваIЬe: бил,
била, било, биле. Познати се и двата облика - од аористната и од имперфект
ната основа, сп. йекол - йечел, йисал - йишел, носил - носел. Нема единство на
целата териториjа во поглед на образуваlЬето на свршената л-форма Kaj гла
голите од о-раздел. Во краjните jужни села обликот за машки род завршува на
-ал: iieкал, рекал, дон'есал, ош'ишал, нашал, дошал, вишал (од виде), jашал (од
jаде), дашал (од даде) покраj дал Бап. Во говорот на с. Чеган исто така Kaj TOj
тип глаголи превладале формите со /а/ место секундарниот Ъ'2: йекал, рекал, ше
кал, йрuc'екал, дун'есал, дошал, нашял (во фонетски запис: й'екал, р'екал итн.
поради редукциjата иа неакцеIlтираното а во

а).

MefyToa, овде наставката -ал

(во фонетската разновидност -ал) се наложила Kaj сите глаголи поради измена
та на неакцентираното /е/ во /а/ пред сонантот /л/ и поради редукциjата на /а/ во
/iiI Kaj глаголите од а-раздел, сп. 'u.мал, сш'оjал, н'осал, к'осал, м'ол'iiл, ·у.мрiiл.
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На сета друга леринска териториjа формата за м.р. Kaj глаголите од о раздел
завршува на -ол; рекол, йасол, йекол, ити.
Порано спомнавме дека во граничните села со костурскиот говор глагол
ската л-форма се загубила наполно.
Глаzолска Йридавка. - Во обраЗУВaIьето на глаголската придавка лерински

от говор не покажува ништо посебно. Познати се· и двете форми - со настав
ката ш (-еш) и со -н. (-ен.), сп. Йадн.аЩ жен.еШ, оран., н.осен., бран.

берен., Йран. 

Йерен., ,м,лен. - ,м,елен..
Глаzолски йрuлоz. - Во поглед на формите за глаголскиот прилог лерин

ското говорно подрачjе не е единствено. На поширок дел од областа Toj како
форма не се употребува воопшто, или пак се Haota во фаза на исчезнуваlЬе. Не
се констатирани соодветни форми во Арменско, Асаново и во другите околни
села. Во селата на правецот Бапчор - Г. Котори - Сакулево - Воштарени и ис
точно од ннв глаголскиот прилог е се уште жива категориjа. Во наjсеверните
села Toj се образува со наставката -jкu : од'еjки, бер'еjки, бро'еjки, BUK'ajKU, а па
ралелно се срекаваат и форми на -jким: вик'аjким, сед'еjким Ч, сак'аjким,
йул'еjким Пат. Во Пателе забележани се и форми со наставката -шшим: ,м,и
ж'ешШu.м, од'ешшим, jад'ешШи.м. Во jугоисточните села превладуваат образува

lЬa со суфиксот н.ичку,м" Koj е карактеристичен за костурскиот говор, сп.: бере
н.'uчку.м, н.осен.'ичку,м, Бап, н.'осен.ичку.м, с'ечен.ичку.м, Шк'аен.ичку,м, ГКот, вика
н.'ичку,м" Шочан.'ичку,м, Сак, а од Воштарени имаме и форми на -н.ички : zраба
н.'ички, ,м,еШен.'ички, покраj Шочан.'ичку (со -ичку). Една иновациjа во врска со

образуваIЬeТО на глаголскиот прилог HaotaMe во с. Зеленич каде што како нас
тавка се jaBYBa шШен.: вик'ашiileн., н.ос'ешШен., iilка'ешШен.. Овде се работи заправо
-

за

преобразуваIЬe на наставките шШе во -шШен. спрема глаголската н.-форма.
Глаzолска имен.ка.

-

Kaj глаголската именка од диjалектен аспект интерес

можат да претставуваат образуваlЬата со наставката -je од глаголската придав
ка на -ш, сп. жен.'еШjе, жн.'аШjе Бап, осун.'аШjе, сшан.'аШjе Зел. Овие и вакви
форми ограничени се на граничните села со костурскиот говор. Во jужниот

И

jугозападниот дел на леринското подрачjе наставката -je фонетски е изделена и
Kaj образуваlЬата со основите на -н.-: op'aHje, сед'ен.jе, сшан.ув'ан.jе. Во северните
и североисточните села превладуваат формите со фонетската разновидност на
наставката -jне : одеjн.е.
Службен.и зборови.

-

Во областа на службените зборови како диjалектни и

карактеристични за леринскиот говор ги истакнуваме пред се предлозите: воз
со фонетската разновидност варз, сп. варе кука Зел, Ч, Пат, н.аво : Йадн.а н.аво
камен.о Попл, коз (кис, каре) : изл'езе кос вр'ашаша ГКот, коз рекаша Попл,
карс с'елошо замин.'а Зел, йроjде каре с'елшо Ч, йроШu : доjде йроши с'абоша

ГКот, ейреши: доjде сйреши Йр'азн.ико Попл, сйришу : доjди сЙриШу-Йан.д'елн.ик
Ч. Со темпорално значеlЬе се jaByвa и каде: варн.'а се каде Вел'и(Z)ден. Зел. На
леринскиот терен се разграничуваат и предлозите у и во. Првиот превладува во
источниот дел, додека во (со разновидноста о) доминира во западниот дел на
областа, сп. оди у село Ч, у рекаша Нев, у село, у Бишол'а Зел, у Лерин. zo н.аjде
Попл, сакам да фрл'ам ceza у н.ошвиШе

(Mazon, 1923 : 124) и во истото село:
(Mazon, 1923 : 122). Во не

Йикн.и се во н.ошвиШе, Йикн.и се шам о ковчеzо Арм

колку пунктови е забележан и предлогат ву KOj претставува контаминациjа на
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воху : оди ву 2радо ГКот. H се ретки примери со употреба на предлогот во со
значен,е на 'каГ, сп. беше во царо Арм. На поширок ареал во jужните македон
ски говори, вклучуваjки

го

тука и леринскиот, се употребува предлогот на со

значен,е на правец и на место, сп. зам'ина на В'оден, на Лерuн 20 йушчиjа Сак,

ке одам на А.м'ершса да сйеч'ал'а йари Арм.
*

Диjалектните особености на леринското подрачjе можеме да ги поделиме
во три групи.
Една група сочинуваат оние црти што се jaBYBaaT на сета леринска терито
риjа. Mety покарактеристичните од нив на прво место се наложува акцентскиот
систем. Леринскиот говор, како што веке видовме, има ограничено слободен
акцент, и таа особина леринското подрачjе го поврзува на североисток со ма
риовскиот, на jугозапад со костурскиот говор. Леринскиот говор не ги познава
членските морфеми на -в И на -н. Членската морфема за машки род се jaBYBa во
фонетската разновидност -о (лебо). Именките 'рака' и 'нога' множина образу
ваат со наставката -и (рачи - раци, HOSU). Дативниот обjект Kaj заменките се из
разува аналитички - со предлогот на (на не20.му рече). Заменската клитика .му
се употребува за сите лица и во еднината и во множината (на не20 .му, на неа .му,
на ни .мУ рече). Општата заменка се jaBYBa во фонетскиот облик сiiш (сiiша, -о).
Несвршени глаголи од свршени се образуваат со суфиксот -в(а) (куЙва).
Наставката -.м во 1. л. едн. на презентот ограничена е само на глаголите од а-гру
па (вшсам). 1. л. едн. на аористот Kaj глаголите од о-раздел на сета териториjа за
вршува на -у, ОДН. -уф во неколку краjни северозападни села. Од фонетските
поjави сето леринско подрачjе го покриваат: испуштан,ето на /в/ во множинска
та наставка -о ви (лебоj) и во ред одделни лексеми, замената на х со /в/ во мегу
вокална позициjа зад вокалот у (2луво, уво), палатализациjа на веларите /к, 2/
во к', Г пред предните вокали (к'ишка, сак' е, оГин), африкатизациjата на /сl во

/ц/ во секвенцата -ск- кога й претходи консонант (лерuнцки), пополнуван,ето на
групите /ср/ и Iзрl со соодветните плозиви 1Щ д/ (сшрам, здрел), испуштан,ето
на плозивот lal пред африкатите Iц, чl на почетокот во примери од типот ци
(йци), цоjсан, ченка, испуштан,ето на lal во почетните секвенци IBHI и lвдl (сп.
HalUpe нiiшре, довец, довица). MetyToa, овие црти не се типични само за ле
ринскиот говор. Повекето од нив се jaBYBaaT на поширок ареал во jугозапад
ните говори (во битолекиот, воденскиот, костурските).
Една броjна група диференциjални црти ограничени се на северниот дел на
леринската териториjа. Mety покарактеристичните од таа група спаfаат: обра
зуван,ето на фонетски долги вокали по пат на контракциjа (сна: < снаа), диф
тоншките секвенци со и] како втора компонента [ej, а}, о}, yj,], вокалното /и/ со
статус на одделна фонема (коФ, воо1) , континуантот /аl место носовката *Q

(рака), протетичното Ij/ пред континуантот на почетното *Q (jаже), вокалот liil
*1 (вак, сiiза), замената на секундарниот Ъ2 со la/
пред KpajHoTo р (uiilap), консонантските групи Iшч, Жl,ll и отсуството на групите
/шш, жд/, замената на х со /в-ФI на KpajoT на слогот во броjни примери (2реф,
офшика), личната заменка iйoj (шаа, luoa), демонстративните заменки (o)aoj и
(O)HOj, предлогот aole. Jужните изоглоси на приведениве црти одат полукружно
како континуант на вокалното
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во правецот на селата Попадиjа (во полите на планината НЩIe) - Г. Котори И
преку Нередската планина еден дел од IIИВ продо,лжуваат КОII Преспанското
Езеро,

а

де,л свртуваат на север кон планината Баба. Опие црти леринскиот го

вор (неговиот северен дел) го поврзуваат со битолското диjалектно подрачjе и
преку него пошироко со централните и со западните македонски диjалекти.
Третата група диференциjални црти се распоредени на jугоисточниот дел
од леринската териториjа на праnецот Чеган

Горничево - Баница - Зеленич.

Toj е граничен поjас со ВОДенскиот и со каjларскиот говор. На то.; простор завр
шуваат западните изоглоси на неопределениот парадигматски акцентски мо
дел, на вокалот liiI како континуант на носовката *Q (рака), на секвенците 'арl и
/ал/ место вокцлните *, и *] (йарсши, Йiiлн,о). Во то] дел на леринската област
срекаваме броjни примери со извршена редукциjа на отворените неакцентира
ни вокали (Zул'е.м, м'озук, к'ошiiл, сii1'ежiiр). Како протетички глас пред ре
ф,лексот на инициjалното *Q се jaByвa /6/ (ваZлен). Секундарниот

02

пред Kpaj

ното р е заменет со покалот /е/ ( uШер). За '}'оа подрачjе карактеристични се
консонанТските групи /ииu - жд), заменеките облици он (она, оно), ма, Шii, са

(ма, ащ, са), ниjа, 6uja, прилошките образуваtьа со суфиксите -нuчкум, -нuчкu, и
-tuшен (виконltЧКУ.Аt, вuканu.чкu, вuкашшен), предлогот у (у Воден) и уште ред
други поситни особености. Со тие црти разгледуваново подрачjе од леринската
област тесно се поврзува со долновардарските говорн.
Како лерински иновации можеме да ги сметаме следните црти: инициjал
ниот И двоjниот акцент во некои северни лерински села, поjавата на вокалот le/
место носовка.та *Q во секвенцата *jQ (сп. ешок, ежuца) , гласовниат комплекс
u,ере- (ВО примери од типот u,ерево, цitрейна), промеllите на основниот вокал из
вршени Kaj глаголите од е-/u-група во некои села (сп. носиш.. носи : HOCe.llte, но
сеше), и неколку суфиксни образуваtьа (сп. Сuбен, Доневuфца). Сите овие црти
СС

распоредени по говорната пер:ифериjа, каде што и настанале во резултат на

меtyдиjалектниот контакт,:И тие не играат поголема улога во диjа.лектната ди
ференциjациjа на леринското подрачjе.
Од ова произлегува дека на леринскиот терен мажат да се изделат два го
ворни типа. Една покомпактна целина претставува говорот на потесното ле
ринско подрачjе околу I'радот Лерин. Toj говор и географски и по cBojaTa
структура се поврзува ео западното македонско наречjе и уште потесна целина
образува ео говорите во Пелагониjа, пред се ео битолекиот. Говорат на селата
покраj Островекото Езеро источно од линиjата Чеган - Негован по своите иаj.
важни диjалектни карактеристики епаtа во долновардарските говори. Според
тоа леринското говорно подрачjе претстзвува преодна зона мегу битолскиот
диjалект, од една страна, и долиовардарските и мариовеl{ите, од друга, а тоа на
поширок план значи преоден поjас меГу западното и иеточното нарсчjе.

1983

152

ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСГОВИ

Лерuн
Коза и бумбар
Б'еше 'еден т'атко и 'една M'ajKa. Им'аjа 'едно д'ете и 'една ч'упа, им'аjа и
'едиа к'оза. От'иде ч'упата да-п'аси к'озата : а-дон'есе т'а ва-в'ечерта д'ома. А
клад'оа у-керало; им'аше и к'умур Т'амо. Т'а к'озатз jад'еше от-К'умуро. От'иде
,
т'атко-му; му-в'ели : - Шчо j'аjш '["уа.
К'умур, в'ели, 'оти ве-ме-р'ани q'упата".
Ч'упата зак'оли Т'атко-му.
От'иде д'етето да-а-п'аси. П'ак а-дов'есоа ва-в'ечерта, а-в'рза п'а ва-м'естото,
и т'а j'аде к'умуро, и му-в'ели т'атко-му : - 'Оти j'аjш к'умур, в'ели, п'ак?

'Оти

не-ме..р'ани д'етето" T'oj зак'оли и д'етето.
С'етне п'ушчи ж'ената. 'Оди ж'ената да-п'аси. А ж'евата с'еди и а-п'аси дор'и
да-се-ст'емни. И с'етне а-дон'есоа д'ома к'озата; п'ак jад'еше К'умур.
т'ат:ко, j'аjш к'умур?

'Оти, в'ели

'Оти не-ме-р'ани ж'ената". А-'закла со-н:'ош и ж'ен:ата.

С'етне от'иде с'ам да-п'аси. Ка:-п'аси, а-дон'есе д'ома : п'ак т'а: jад'еше К'умур.
Б'ели :

'Оти j'аjш к'умур?

'Оти не-ме-р'аниш т'и с'ега". и с'етне з'ева б'алтако

а-'удри, по-пол'оината а-с'ече, и к'озата поб'егна.
'Оди по-п'iiто 'еден в'олк и му-в'ели к'озата : - 'Очи к'ато пл'очи, з'iiби к'ато
д'икли, г'ас к'ато т'ас!" В'олко се-упл'аши и поб'егна. С'етне 'оди лис'ицата да-Га
ди, и му-в'ели к'озата :

'Очи к'ато пл'очи, з'iiби к'ато д'икли, г'ас к'ато т'ас! Ако

те-ф'атам, парч'ин'а Ке-те-напр'аам".
'Оди лис'ицата, му-н'ика иа-бумб'арчето. Бумб'арчето му-се-п'икии ... и не
изл'егваше бумб'арчето. С'етне бумб'арчето изл'езе. Лис'ицата се-ск'ачи на-'ед
на кр'уша. Му-в'ели лис'ицата на-бумб'арчето : - "Да-б'ериш, бумб'арче, кр'у
ши". П'адна 'една кр'уша, бумб'арчето се-'отепа.
С'етне пом'иина з'ет со-нев'еста. Лис'ицата CJI'езс и го-зак'опа бумб'арчето.
Го-з'е з'ето y-t,I'епо; 'одат на-г'ости з'ето и исв'естата. Седн'аа на-с'офрата да-р'у
чат. Му-в'ели з'ето : Д'аjте вил'ушката. "Му-в'ели и бумб'арчето:

Д'аjте в'иjе

на-м'е:не. -- Д'аj-ми л'еп, в'ели". И бумб'арчето в'ели: - Д'аj-ми л'еп".
И с'етне з'ето зл'егва д'олу, го-изв'ада бумб'арчето, го-ф'рли у-тещ:r'ерето.
Си-от'иде.
'Оди б'абата да-изб'оричка, и бумб'арчето му-в'ели: - HCM'oj, 6'або, 'оти ке
ми-ск'ршиш к'оските!" Б'абата з'ева п'ипер да-му-кл'аj y-теЩI'ерето. В'ели 6ум
б'арчето: - Б'або, не-ф'рлаj п'ипер, 'оти ке-ми-нар'асиш оч'ината!"

Лерuнско

Буф
Елева иКостадии
Т'иjе б'еjа бр'ат и с'естра. Т'атко-му б'еше Л'ОВJ,lИjа. Toj 'отепал дв'е ja
р'ебици. И д'ашол на-ж'ената да-ги н'аправи в'ечера. 'Ама 'едната jар'ебица ja
з'ешла м'ачката. И T'aja, ж'ената се-испл'ашила од-м'ажо и си-jа-с'екла 'едната
гр'ада. Jа-в'апраjла в'ечера. С'еднале да-веч'ераа. Jе-в'ели м'ажо на-ж'ената :
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"Шо-сл'атка в'ечера си-н'апраjла". Taja н'апоследно му-к'аза оти-од-гр'адата е
сл'атка в'ечерата. 'Елена и К'остадин сп'иеле. .. Д'елим т'олку б'ило сл'атко м'е
сото от-ч'оек, 'aj да-го-зак'олиме К'остадин", р'екол м'ажо. Ама 'Елена н'е-спи
еше. И С'абаjлето ст'ана и му-в'сли на-бр'ато : "Б'ате, т'ате jе-р'ечс на-м'ама да
те-к'ол'ат. Ama-j'аска ке-с'сдна да-те-плета, т'и ке-ми-го-з'емиш ч'ешело, и Ке
изб'сгаме." Така и напр'авиле. Од'еjки по-п'ато му-се-пр'ипи в'ода на-К'остадина
и T'oj jс-в'ели на-'Елена : "Кс-се-н'апиjа од-'ова в'ирчето в'ода". А т'аа му-в'ели :
"H'eMoj, бр'ате, ке-ст'анеш в'ак". Го-прод'олжиле п'ато. На-К'остадина му-се
п'иело в'ода. Н'ашол др'уга тр'агалка. "Ке-се-н'апиjа в'ода", jе-р'екол на-'Елена".
H'eMoj, бр'ате - р'екла т'аа

ке-ст'аниш м'ечка". К'остадин п'ослуша и т'ие го

прод'олжиле п'ато. П'онагоре н'аjде уште-'една тр'агалка. И н'е-jе-к'аза на-с'ес
тра-му, се-н'апи в'ода и ст'ана 'елен. И т'ака изб'егаjа дв'аjцата и сс-сп'асиjа.
'Елена се-к'ачи на-една-т'опола, а бр'ат-jс с'едеше До-к'орено и jе-н'осеше с'е
каква р'ана. 'Ама 'еден ц'арски с'ин 'отиде да-го-н'апива к'он'о в'ода. А к'он'о н'с
пиjс. Е-гл'еда во-кор'итото с'енката на-'Елена. И ц'арскио с'ин коj-ке-п'огледа,
гл'сда ч'упа л'ична во-в'одата! И T'Oj jе-в'идс H'eja, з'едс четв'орица сл'уги за-да
jе-с'ечи т'ополата. Д'ен'а jа-с'ечеjа и не-м'ожеjа да-jе-к'утнат. 'Елено 'идеше
н'ока и jс-л'ижеше да-ст'ани п'одебела. 'Ама б'аба к'одошка jа-'излага ч'упата да
се-св'али. Б'абата jа-кл'аваше цр'епната н'аопаку и 'Елена jе-р'ече : "Б'або:,
н'аопаку jе-кл'аваш цр'епната". "К'ако, с'ине, к'ако, сл'ези на-б'аба да-jе-к'а
жиш!" Ч'упата се-'излага и сл'езе и ц'арските сл'уги 'одма jа-ф'атиjа и je-одН'есоа
каj-ц'аро. Кога-'отиде бр'ат-jе, h'e-jе-н'аjАе, и по-тр'агата 'отиде на-ц'арската п'а
лата и с'амоте м'ава co-р'огоjте на-п'ортата. А ц'аро н'е-можи да-сп'иjе. Др'угата
в'ечер кл'але к'атран на-п'ортата и го-ф'атиле 'елено. И ст'ана ц'аро го-з'акла
'елено. С'ите j'адеjа, само-с'естра-му не-j'адеше. К'оските tи-б'ереше и ги-п'осади
во-град'ината. От-к'оските 'излезе н'аjубаф тр'ендафил.
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СЕВЕРНИТЕ ГОВОРИ

МОН02рафсююili ойuс на севернише 20вори Видоески 20 йодZOLивuл во да
лечнаша 1954 година, како йрв фраг.менШ од идНа/иа ко.мЙЛеiГша диjалекшоло
zuja. Ошшука гледа.ме низа ра-злuкu во однос на йодоцнежнише .монографuи: во
ко.мЙозицujаiila на шексшош, во Шер.минологujаШа, во llнвеншароiii на разгле
дуванuше uojaBu, йонекоlаш и 80 класuфuкациjаша на шие UojaBu.
Голе.маШа дисйроиорциjа во обрабОЙlкаiila на исшочниOLИ (сШр. 161-179) и
на зайадниош (СlИР. 181-240) дел од севернише говори се должи не само на
йодлабокаiIш дuференциjar(иjа на заиадниоiii дел, шуку u на факшош дека
обе.мна uнформацujа за иClИОЧНUОШ дел Авшорош

lL4Ю

вклучено во .монографu

jаiIш за ку.мановскuOLИ г080р (сй. Видоески, 1962), врз Koja рабошел Йаралелно.
Покраj ку.мановско-краШовскаШа и скойско-црногорскаша груиа, Meiy се
вернише говори cuaza u врашнuчкиоЩ чиj ойuс се наога во йрвuош шом од ова
издание (СlИР. 152-157, си. iu u йрuклученuШе карzиu), во zлаваша йосвеLиена на
раЗ2ранuчувшьешо на иОЛОUIКUlие говори. На сшр. 239 во ово} zИо.М обjавува.ме
еден uлусiUрашивен дlljалеюиен iUексш од ВраШница.
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1. опmт ПОГЛЕД

Под северни .македонски говори ги подразбираме говорите на целиот севе
рен поjас од нашата териториjа од Шар Планина па до државната граница со
Бугариjа на исток. Тука спагаат говорите во Долни Полог и Скопска Црна Го
ра во северозападниот дел, и на североисток говорите во Жеглиговската област,
Славиште,Кривопаланечко,Кратовско со Злетовско, Овче Поле иКоторлак.

Граници. - На jyr тие граничат со кочанскиот, штипскиот и велешкиот го
вор. Граничната JIиниjа во наjгруби црти оди (по правецот исток - запад) по во
доделницата меГу Брегалница и Злетовска Река, ja сече последнава jужно од
Злетово и излегува на селото судик. Ова е истовремено и границата мегу ко
чанскиот и кратовскиот говор. Мегу штипскиот и овчеполскиот говор, според
Маневик

(1952 : 188)

границата оди по линиjата Судик - Врсаково - Богосло

вец. Овие се наjjужни села каде што доминираат црти од овчеполскиот говор.
Од Богословец границата оди кон северозапад по правецот на селата Кнежjе
Трстеник

I,lидимирци, кои се наогаат западно од Свети Николе, а спрема

скопската говорна област по правецот Uидимирци - ДИВJье - Горно КО!ьаре 
Миладиновци (АI,Iалар) - Буjковци. Во последниве две села готово IIодеднакво
се употребуваат кумановски и скопски црти. Спрема Скопската Црногориjа
граничната линиjа поминува северно од Скопjе. Во селата Стаjковци, Црешево,
Горно Оризари, Волково и Кучково, кои се наогаат сите на една линиjа, прео
вдадуваат црти од црногорскиот говор, негде повеке, како на пример во Куч
ково И Горно Оризари, негде помалку. Областа мегу Вардар до неговиот завоj
северозападно од Радуша и Лепенец населена

е ео

албански елемент.

На север овие говори граничат со српската jазична териториjа. Jазичната
граница оди при ближно по линиjата Шар - jужно од Качаник - Скопска Црна
Гора - Козjак

Широка Планина - вододелницата мегу Крива Река и Горна

ПЧИ1ьа - бугарската граница. Последни македонски населби спрема прешев
ската област се: Думановце, единствено македонско село меГу албанските на
селби во кумановскиот дел на Црногориjата, Табановце, АЛГУIЬа, Пелинце
Gужно од манастирот Прохор ПЧИIЬски), а спрема Горна ПЧИIЬа: БУКОВJъане,
Длабочица, на кумановскиот дел, и Герман, Нерав, Огут, Подржи KOIЬ, Луке на
кривопаланечкиот.
Источната граница на северните говори оди по државната граница мегу Ма
кедониjа и Бугариjа.
Сите овие говори во cBojaTa основа претставуваат еден посебен диjалектен
тип. Од другите наши диjалекти со кои граничат на jyr се разликуваат со ред и
фонетски, и морфолошки и синтаксички особености. Но исто така тие се раз
ликуваат и од призренските и jужноморавските српски диjалекти со кои грани
чат на север и со коишто имаат повеке органски врски.
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Наjважна д:иjалектна особеност на ова подрач.iе е рефлексот на етимолош
гласовно
*о)
(*ь,
гласа
два
ОБИС
развнток
ките IIО лугласки. Во CBOjOT историски
ПОТПОЛIlО се изсдначиле во сите случаи и позиции и дале еден рефлекс. Toj с,

како и во соседните српски диjалекти и некои северозападни бугарски говори,
средноj:пичен темен ВОК(LЧ, Koj се изговара при висока положба на jаЗIiКОТ и по
cBojaTa артикулациjа наjблиску стои ДО вокалот а, во ко; под извеени услови и

преоtа. - Поинакон резултат од другите наши диjалекти на целиов OBoj поjас
имаме и место носовката од заден ред. Таа се развила во у.
Старото вокално
-

*/ имало CBOj I10себен развиток. Зад лабиjалните согласки на целата териториjа
имаме рефлекс у, додека зад денталните

--

ла (согласв:ичката компонента се ]а

па:зила, а зад неа се развил теме:н вокал Koj ja презел слоговн<'!'га функцлjа).
OBoj глас по своjзта артикулациjа еднаков е со рефлексот на СТИlIюлошките
ерови. Во соседните српски говори има речиси секадс у, со исклучок на некои
примери каде што има рефлекс лу, а во граничните шксДонски говори

й.

ОЛ,

ал и

За праслопенските согласнички групи *ч. *dj, *kt' во сите случаи има к, '2.

- Согласката х како фонема нс постои.- Покраj тврдото и срецното л во пого
лем дел од ОБИС говори има и мек латерален глас за чиjа гласовна вредноC'l' ке
кажеме ноДолу. - Согласката j има еднаква вреднщ.'т на целиот J1ojac. - Акуэа
ТИБната форма од личната 'j8MCHK3 за машки и среден род едн. завршува на

(1Ьега га

:

него го во другите говори). - Личната ШН.:тавка за

1

Л.

мн. гласи

-а

-.НО,

со исклучок на некои краjни источни села покраj бугарската граница и кочан
екиот говор каде што таа гласи -ме. - Именките од среден род па
наставката

-Ufba

множина обрюуваат и со наставката

l/ЮI.

-

-е

освен со

Покраj приведениве

има уште броjни .iазичпи особености што им се зае;днич.ки на сиие овие говори,
особено од синтаксата и морфологиjата, но кои немаат така голема важност

за

утврдуван,ето на заемните оДноси на разгледуванаnа териториjа со околните
диjалекти.
Но и покраj тоа што оваа диjалектна област има мпогу заедпички цр'I'И, не
можеМt сепак за пеа да зборуваме како

:ш

една апсолутна говорна целост. Има

црти, и тоа не помалу карак')'еристични, што се по:знати са.мо во еден Kpaj, а во
другите не ги наоГаме. Тргнуваjки ОД нив, разглсдуванана те ритори jа можеме
да ja делиме на помали говорни единици.
Спрема местото на акцентот целава ован jазична област можеме да

ja

поде

лиме на две поголеми говорни целости: 1 кумановско-кратовска и П црногор
еко-полошка.
Во првата акцентсуг

е

неопределен, може да стои на ceKoj слог, иако се забе

лежува тенденциjа да ее установи Toj на последните три слога. Во црвогорско
палотката група i'OБОрИ, Koja е подложена на поголемо jатично влиjание ОД за
падните македонски говори, со кои граничи на jуг, имаме и эападномакедонски
акцент. Мегу ОБИС две групи говори има и други некои раз.:ГШКИ, на пример, во
ЧJlСНОТ, образуваЕЪето на некои глаголски форми (имnерфектот, партиципитс,
некои (:ложени вреМИЕЪа), во изговорот на некои вокали и др. Затоа иив
ра::lГJ1сдаме cCKoja поадделно.

]60

ике ги

2. КУМАНОВСКО-КРАТОВСКАТА ГРУПА ГОВОРИ

Во О13аа група влегуваат сите североисточни ГОВОрИ на запад до вододелни
цата Mef'y Вардар и ПчИ!ьа. Централно место мегу нив зазема кумановскиот го
вор како поради cBojara положба, така и по големината на териториjата на Koja
се простира. Toj ja опфака целата стара Жеглиговска област, Козjачиjата, Сре
дорек, северниот дел на областа позната под името Которлак и Славиште. По
следнава област ни географски ни административно со кумановскиот Kpaj не
сочинува единство, но во jазичен поглед од него не се разликува многу. Jужната
граница на OBOj говор ja сочинува линиjата: Миладиновци - Горно КOFьаре 
Винце - Колицко - Пезово - Шопско Рудари - Топаловик. На исток спрема
кривопаланечката говорна област границата оди од планината Стража преку
селата Длабочица и Мождивн.ак (кои остануваат на славишка страна) и излегу
ва на Осоговеката Планина Koja го дели Славиште од кратовскиот говор.
Во споредба со другите северни говори кумановскиот ни се претставува ка
ко наjкомпактен. Во него имаме и релативно наjнскристализирана положба на
jазичните поjави, макар што има и такви што се наогаат уште во процесот на
превирюье и сталожуван.е. Наjкарактеристични црти негови кои во другите се
вероисточни говори не ги наогаме се: множинската наставка
што завршуваат на

-(/

-е

Kaj именките

И наставката -ja за машки род во глаголската л-форма.

Со кумановск:иот говор на jyI' граничи овчеполскиот. Освен Овчеполието
OBoj говор ги опфака И которските села на север до споменатата погоре линиjа:
Винце - Колицко - Пезаво, понатаму Татомир - Сакулица, а на исток спрема
кратовскиот говор приближно до линиjата Сакулица - Барбарево - Судик. И
во oBOj говор имаме прилична хомогеност и сталоженост на jазичните поjави.
Но во него се забележува и знатно влиjание од штипскиот говор, особено во
jужните села.
Наjблиску до овчеполскиот говор стои кратовскиот. Нив ги сврзуваат пове
ке заеднички црти кои во кумановската и кривопаланечката говорна област не
се познати, како, на при:мер, полумекиот изговор на старото меко *1', отврдну
ван.ето на старото

*n',

губен.ето на и-група Kaj глаголите, образуван,ето на гла

голскиот прилог и др.
Од кривопаланечкиот говор и од СлаВИШ'l'е го дели Осоговската Планина.
Наjсеверни кратовски села се Кнежево и Нежилово. За границите со кочански
от, овчеполскиот и кумановскио'I' говор СIюменавме погоре. Северозападните
села: Шопско Рудари, Вакав, ТопаловиК, Кетеново, Талашманце, Крил атица ,
Трновац, Куклица, Пендак, Ветуница, расположени по долината на Крива, кои
порано спаi'аа во Кратовската околиjа, во jазичен поглед cтojaT поблиску со
славишките села и Страцин, та затоа ги земаме во кумановскиот говор.
За разлика од кумановскиот и овчеполскиот говор, кратовскиот се одлику
ва со поголемо jазично шаренило. На оваа териториjа можеме да изделиме две
помали jазични целости кои мегу себе не се така реско одделени. Градот Кра
,тово и селата што се наогаат северно од Црни Врв, Пониква и Буковац, на
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исток заклучно со Кнежево и Емирица, имаат lIоблизок говор со СлаВИIIIТе и
Крива Паланка, додека селата по 3летовската Река н во рударската област се
наоrаат под поголемо влиjание на кочанскиот говор. Така, на пример, во нив во
наставките готово редовно имаме о, е за полугласките, во броjни примери исти
те гласови ги наогаме и во коренските слогови, додека во посеверниот дел за
*Ъ, *Ь има темен вокал и во афиксите, освен во членската форма за машки род.
Вакви разлики има уште, но ja приведуваме само оваа црта што ja определивме
како наjкарактеристична за разгледуванава териториjа.
Две говорни целасти можеме да изделиме и на кривопаланечката област, не
земаjки ги предвид краjните северни села (Луке, Подржи КOIь, Метежево,
Огут, Нерав) кои имаат ист говор со Горна Пчшьа.
Селата што се наоrаат од десната страна на ПЧИlьа: Тламинце, Градец (сла
виштани го викаат Градr,щ), маалото Река во Конопница, Осиче, Габар (или Га
бr;lР), и граничните Трново, Жидилово (fJuдuлово, fJедuлово, fJадuлово), Узем,
Костур - претставуваат посебен говорен тип KOj знатно отстапува од другите
наши северни говори. Главна одлика на oBoj подговор е непренесениот акцент
од апсолутниот Kpaj Kaj некои именки од женски и среден род. Во афиксите за
полугласките има О, е апсолутно редовно; 1. лице мн. завршува на -ме, а 3 лице
на -аш, и Kaj некои глаголи на -iiiu и др. По овне, а уште и по некои други цртн,
говорот на споменатава област покажува некои вреки со кустендилскиот и КО
чанскиот со кои граничи на иеток и jугоисток (Видоески, 1953 : 113).
МеГутоа, OHOj дел што останува од левата страна на Крива, по Осоговиjата,
земаjки го тука и градскиот говор, има llоблизок говор со кратовскиот, со не
кои помали отстапувюьа.
АкценiЙ.- Погоре рековме дека наjкарактеристична црта на североисточна
та група говори, со Koja се изделуваат тие во посебен говорен тип, е акцентот,
Освен во краjните североисточни паланечки села, на целата териториjа акцен
'1'01' е пренесен од последните отворени слогови Kaj именките, како и во другите
источни говори од штипско-струмичкиот тип (Ивковиh, 1921 : 264). Само во не
кои заемки може уште да се сретне акцентот на апсолутииот Kpaj на зборот.
Особина е на аю,ентот во овис говори да не се префрла на предлогот, освен во
некои сложени зборови и синтагматски изрази. Ието така Toj нс се префрла и
на префиксите Kaj сложените глаголи, ниту во императивната форма, Koja во
штипско-струмичките говори во префиксираните глаголи има акцент на почет
ниот слог. Значи, правило е во разгледуваниве говори акцентот да не оди пона
пред од основата. Друга негова особина е тенденциjата да се задржи на еден ист
слог, Т.е. морфолошки да се фиксира, да не го менува местото макар колку да
се продолжува зборот. Сп. M'ajc/71op : мн. M'ajct71opu : членуваио M'ajct71opl.ll71. :
M'l1jct71opot71oza, или: Ц'аревuца, ц'аревuцуйlу (Страцин). Во глаголските форми:
'имам - имамо: имперфект 'им.шuе - 'uм.aшемо - 'имаамо итн.
Во суфиксните образуваfbа прашаfbето со акцентот стои поинаку. Kaj гла
. 'yje се, lЩlйн'уjе, сйом'еголите TOj редовно се пренесува на суфиксот, сп. ct71f!..MH
1'Ьа, C(lU'U1'bll, леi'u1'ыl' ме1'Ь'ава спрема ш't;luне, C'f/UHe, м.'ени. Тодор Маневик во
неговите "Забелешки за овчеполскиот говор" (1952: 193), ОБие образуван,а ги
зема како посебен акцентски тип Kaj глаголите. Kaj именките и придавките, ме
rутоа, вакво генерализиран,е не е извршено. Има суфикси што задолжително
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го повлекуваат акцентот кон KpajoT, како на пр. тугите -1,tuja, -uja, -лак, а и дру
ги. Други пак воопшто не влиjаат на местото на акцентот. А има и такви изве
денки Kaj кои во едни случаи акцентот се пренесува од основата на суфиксот, а
во други со истиот суфикс такво пренеСУВalье не се врши (Видоески, 1952 : 5863,84-86,105-108,134-146). По споменативе особености се сложуваат сите гово
ри од разгледуванава група. Извесна неслаГaIье меГу поодделнн говори има са
мо при акцентираFЬето на некои изведенки со суфиксите -ак, -ал и -ац. Во овче
полскиат и кумановскиат говор на исток до Страцин Kaj овие образуваFЬа ак
центот редовно пага на коренскиат слог, на пр. Р'УЧ(lК, M'OM(lK, 'м'еШflК, 'ОРflЛ,
'м'О.IЪ щ, К'ОЛflЦ. Во кратовската и кривопаланечката област, и во Славиште, се

срекаваат вакви образуваFЬа и со непренесен акцент, сп. кош'iiу, йеш'liу, ор'ау,
квас'ац, jун'iiц, 'мук'ак, руч'iiк (Паланечка, сп. Видоески, 1953 : 175), кол'iiц, ко
н'ац, йуш'ец, жiiш'ец, кош'iiу, ор'ау, йеш'iiу (Кратовско, сп. Видоески, 1952 : 105-

107). Kaj некои одделни примери се забележува колебаFЬе во акцентот, на пр.
р'абоша : раб'Olца, н'арOlЦ : нар'оШ.

Интересна е една поjава во врска со местото на акцентот што се jaBYBa во
некои овчеполски села, а Koja штипскиот говор Heja познава. Тоа е тенденциjа
та да се установи акцентот на претпоследниот слог. На пример, спрема мно
жинските форми кол'анu, леi'енu, овч'арu, слав'еu, сир'аци во еднина имаме: К'О
лар, л'еiен, 'овчар, сл'авеj, с'ирак. Ваков сооднос има и Kaj оние форми од машки

род што имаат акцент на коренавиот слог: едн. 'извор, г'арван, а во множина:
изв'ори, 'iapB'aHU (сите примери се од ЖивеFЬе). Дали оваа поjава се jавила на

OBoj терен со мешаFЬе на разни акцентски типови, на пр. 'i'apBaH : г'арвани, и ко
л'ан : кол'ани

=

к'олан, l'apBaH : кол'анu, 'iapB'aHU, или се jавила под влиjание од

надвар, сега не можеме да кажеме. Потребно е да се испита неjзината географ
ска распространетост и да се установи дали и каква врска има со тиквешките
говори.
Kaj глаголските форми акцентот е генерализиран спрема основите. Форми
те што се образуваат од презентската основа го носат и презентскиот акцент,
сп. презент: б'ере-ш, б'ере'мО, б'ереlце, б'ерев, заповеден начин: б'ерu - б'ереше,
изб'ери - изб'ереше, имперфект: б'ереше - б'ерее,Мо (б'ереа.мо, б'ереше'мО), гла

галска н/ш-форма: й'ечен, исй'ечен, -а, -о, -и. Само во овчеполските села оваа
форма може да се чуе н со акцент на последниот слог, како во штипскиот го
вор: кан'еш, ilaдн'аш, закл'ан, Y.Atp'eH (с. КашаFЬе), покраj: к'анеш, в'икан, уш'е
йан (Павлешенци). - Во аорист и глаголската л-форма акцентот пага на вока

лот од основата: u.м'a, u.м'a.мo, и.м'аа - u.м'ал, -а, -о, -е. Kaj глаголите што им за
вршува аористната основа на консонант: рек'о, реч'е, рек'о,Мо ИТН., но: р'еК{lЛ,
ош'Uшt;lЛ, -а, -о, -е. Во источниот дел, источно од Страцин и Талашманце се сре

каваат и форми со акцентот на наставката: рек'iiл, uш'ал, и иum'а, иum'о, шuл'е,
рекл'а, рекл'о, рекл'е, обишл'е (Славиште). Таму дури и од помашните глаголи

се употребуваат форми со непренесен акцент: бuл'а, бuл'о, бuл'е; шел'а, шел 'о,
Шел'е. Глаголската именка и глаголскиот прилог имаат cBoj посебен акцент.

Треба уште да нагласиме дека на негациjата акцентот никогаш не преога, со ис
клучок во негираните форми од помошниот глагол су'м : н'е-си, н'е-е, H'e-C(l.
Во североисточните паланечки села од Градец до Узем имаме знатно поар
хаична акцентуациjа. Таму наогаме уште именки со непренесен акцент од по
следниот отворен СЛОГ.
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Двосложните именки од женски род на ·а спрема местото на акцентот мо
жеме да ги поделиме на две нееднакви групи.
а) Помала група именки имаат акцент на последниот слог: бу'а, воб'а, же"Н.'а,
з,мUj'а, u'ip'a, ив'а, коз'а, кос'а (за KoceIЬe : к'оса на главата), ку,м'а, ,му'а, овц'а,
ос'а, ра"Н.'а (хра"Н.а), свщь'а, сесшр'а, сла"Н.'а, шол'а (

=

трло, во Градец), усш'а (Ре

ка), це"Н.'а (Трново). На истиот слог акцентот останува и во општата форма, а
членот не влиjае на местото на акцентот: бу'айlа, же"Н.'айla, коз'аша, свщь'аша,
усi7l'аШа. Како овие именки се акцентира и дец'а - дец'аШа. Во множннската

форма акцентот редовно пага на почетниот слог: ж'е"Н.и, к'оаll, '061,U, р'а"Н.и, св'll
1-Ье, и членувано: 'овЦllше, св'U1-Ьеше (Градец), освен во граничните села Трново,

Жидилово, Узем, во кои се срекаваат и форми со акцент на последниот слог, на
наставката: коа'и, овц'и, членувани: коз'uiile, овЦ'uше, ос'uше, же"Н.'uШе, 'iлав'uше,
сесшр'uше (Узем). Во овие села и броjот на именките со непренесен акцент е

знатно поголем одошто во селата што се наогаат западно од Дубровница. Така
се акцентираат, на пример, и: враш'а, вод'а, гред'а, 'iлав'а, "Н.ог'а, рек'а, рук'а,
шрав'а, сшрел'а - кои веке во Дубровница имаат акцент на почетниот слог.

б) Броjот на именките со акцент на почетииот слог е знатно поголем. Такви
се: б'аба, б'орба, б'iiчва, бр'аада, в'у"Н.а, ж'аба, K1-b'u'ia, к'ожа, р'uба, сл'а.ма итн., ка
ко и именките од типот: 'i'opa, а'е,м1-Ьа, з'ора, л'оза, M'eia, сл'iiаа, сШр'а"Н.а, с"Н.'аа,
кои во соседните српски и бугарски диjалекти имаат акцент на последниот слог.
И Kaj именките од среден род има два акцентски типа: 1. тип деш'е - деш'е
шо, со акцент на последниот слог, и 2. тип в'ино - в'u"Н.оШо.

Како деш'е се акцентираат: шел'е, деминутивите на -е, -ле и -че: вуч'е (од
вук), вiiч'е (од вошка, одн. вашка во OBoj говор), бuч'е (бuкче), лuсш'е, ,мосш'е, и
,мошч'е, спрема него е образувано "Н.осШ'е (од "Н.ОС), йgcШ'е и др.; бреал'е (од
бресш), косл'е (кос), иешл'е, топоним Чукл'е во Конопница, 'iроич'е, во Борово

топоним Гроич'е, 'iра"Н.ч'е, дворч'е, jу"Н.ч'е, коч'е (од кош), рuшч'е, с"Н.оЙч'е, сшол
ч'е, сшокч'е, шоич'е, или .мец'е (од ,месо). Во Трново со акцент на последниот

слог има и неколку примери на -о : сел'о, млек'о, .мес'оШо, се"Н.'оШо, ,месш'ошо,
глеш'ошо, секако и други, кои веке во соседното село Дубровница имаат акцент

на почетниот слог: с'елошо, с'е"Н.оШо. Во позападните села Kaj именките на -о ак
центот пага на почетниот слог: б'одо, г"Н.'ездо, J'lleo, ж'щuо, л'е"шо, мл'е"ко, 'око,
р'ебро, цр'ево; вл'ак"Н.о, бр'ашн.о, с'е"Н.о, с'едло, кр'uло, цр'есло и др. Вака се акцен

тираат и именките од типот 'и,ме, вр'е,ме, и именките на -це : /аjце, с'llце, 'окце,
или ,м'оре, u'oJbe, /аг1-Ье итн.
Kaj именките од машки род акцентот е како во кратовскиот говор и тоа во
неговиат северен дел (Видоески, 1952: бр. 4, 5). Само во граничните села Трно
во, Жидилово, Узем има извесен броj едносложни именки Kaj кои акцентот во
множинеката форма пага на HaC'l'aBKaTa, сп. 1<Jbуч'евеiile, сшол'овеШе, "Н.оК'евеШе
(Жидилово), КО1-Ь'еше (Трново), BepojaTHo и други. Примерите иой и вол, мн.
йой'ове, вол'ове, како што споменавме погоре, со таков акцент се употребуваат

далеку на запад.
QBOj говор не се согласува со другите наши североисточни говори ни во
поглед на акцентот Kaj глаголите. Отстапувюьа има во сегашно и минато опре
делено свршено време и во заповедната форма.
Во сегашното време има извесен броj првични глаголи што го пазат акцен
тот на последниот слог. Тие се главно глаголи од 1 Лескинова група, неколку
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глаголи од Ш група, и оние од IV група што им завршувала инфинитивната
основа на *е, оДн.

"'а.

Така денеска Kaj глаголите од е- и и-група разликуваме два

акцентски типа:
1) со акцент на почетниот слог, како во:
'идем

'идеме

'l'uHeM

'l'Шiеме

'идеи!

'идеше

'l'UHelU
г'uне

'иде

'идат

или

H'OCUJlt

н'осuме

'l'uHel7le

н'осищ

н'осиii1е

-,
lинаш

н:оси

н'осаш

и 2) со акцент на IIоследниот слог, како:
б'ерем

берем'е

бер'еиt
бер'е

или

ceд'uм

седшiе

береl7l'е

сед'lllИ

седит'е

бер'аl7l (бер'fllU)

сед'u

сед'аш

Како 'идем (ZUHeM, носим) се акцентираат сите глаголи од а-група, глаголи
те на -не- во презентската основа, и уште неколку глаголи од е-група (мислиме
на првичните) И сите глаголи од и-група што им завршува аористната основа на -и-.
Како бер'ем се акцентираат: боде.*.t, влечем, 'lребе. f, дерем, jeJeM, 2fbешем,
зобем, ковем, ко.!Ьем, крадем, музем, .*.tеШем, орем, йечеJИ, иерем, йасем, iloe.*.t,
йлеше.м, йредем, речем, скубем, сече.М, сшрuж:ем, сновем, iцече, шресем, цвйем,
дадем; како сед'шt : боим се, бо.гьu, вршu, виси, 20PUМ, двжuм, лежи.м, леiiluм,
личu, мвзuм, йuшl7lи, свети, пиоu.м, Швчu..м, швйu.«, l;авши (Дубровница, Трново).

Бака се акцентираат ОБие глаголи, како што рековме, само кога се прости,
без префикс. Мегутоа, штом ке добиjат префикс, се менува и местото на ак
центот:

j

TO

се пренесува на коренат, сп. iреб'ем : uзlр'ебем, uзzр'ебещ, UЭ'lр'ебе

ме, из"iр'ебеiйе, UЗ'lр'ебаш; дад'ем : йред'адем, муз'ем : изм'узе.*.t, Йеч'е.м : uсЙ'ечеJ.t,
йрей'ечем, исйр'еде, йрес'ече, зас'ече, йош'ече ми рука, ке ми оl7l'ечаш руцеiilе, за
к'о.!Ьем, зб'ерем ( : бер'ем) итн. Последниов пример покажува дека броjот на сло

гоните не игра никаква улога за префрлан,ето на акцентот. Тука се гледа jacHo
дека се образувале две категории глаголи: префиксирани - со пренесен акцент,
и непрефиксирани - Kaj кои се пази старото мес'го на акцентот. Onoj сооднос на
префиксирани и иепрефиксирани форми при акцентиран,ето го наогаме и во
североисточните кочански села (источно од линиjата Пресека - Блатец

Ла

ки), како и во говорите во Пиjанец и Малешевиjата, во кои исто така спомена
тиве погоре глаголи го чува ат старото место на акцентот. Разлика меГу ОБие
говори и разгледуваниов има само во

1

и

2 лице

множина. Во пиjанечко-мале

шевските говори во овие две лица акцентот пага на вокалот од основата (йеч'е
ме, йеч'еше; леж'uме, леж'uше), додека во кривопаланечкиве села, како што ви

довме, Toj стои на наставките. OBoj е единствен наш говор, колку што ни е по
знато од досегашните испитуван,а, во KOj ВО 1 и 2 лице множина акцентот стои
на наставката, на апсолутниот Kpaj. Од околните српски диjалекти таков ак
цент има во лужничкиот и заплан,скиот - и тоа во нив само Kaj глаголите од ти
пот лежим (Белиh, 1905 : 537 ит. ) , а од бугарските неколку примери приведува
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Тодоров од говорот на Кустендилското Краиште KOj граничи со нашата тери
ториjа (сп. "овем'е, да дадем'е, Тодоров, 1949 : 345, 346). Само што во сите нив
префРЛа1ьето на акцентот кон почетокот во пре фиксираните форми не е за
должително, како што е случаjот во говорот на источните кривопаланечки c 
ла. Сп. рас"овем'е, йрешечем'е, донесем'е, доведеш'е, покраj довед'еше во К.
Краиште, или uзв]}шuм'о, йоседиШе (Белиh, 1905 : 538): uз'iр'ебеше, uсйр'едеше
во нашиов говор.
Не е еднаков акцентот Kaj сите глаголи ни во заповедната форма. Во 2 лице
едн. Kaj сите три групи Toj стои на основата, било да е глаголот прост или со
префикс, сп. б'ерu, наб'ерu, й'ечu, uсй'ечu, двжu, йодвжи, сйl'ани, йошсш'анu,
,,'ouaj, 'иiраj. На истиот слог пага и во 2 Л. мн. Kaj глаголите од а-група: в'и"аj
ше, 'Ul.раjШе, iл'едаjше, с'у"аjше, Шов'араjШе. МеГутоа, Kaj глаголите од е- и и-гру
па TOj се генерализирал на претпоследниот слог, како и во околните српски и
бугарски говори. Така, спрема глаголите од типот бер'еше, йеч'еше, jед'еше, или
iор'еше, ш]}й'еше, се акцентираат и оние од типот iин'еше, брuш'еше и сл.
Два вида акцентски форми имаме и во аористот. Оние глаголи што има ат
во сегашно време непренесен акцент, а Kaj кои 3 лице едн. на сегашно време
совпага со 3 Л. аорист, во аористот имаат акцент на основата. Сп. р'е"о, р'ече,
р'ече, р'е"оме, p'e"oi"e, р'е"оа. Така се акцентира и: й'ече, д'аде, шр'есе, с'ече,
вл'ече: сегашно време йеч'е, дад'е, Шрес'е. Но iреб'а, l.реб'аме, сед'о - сед'е, сшо

ра

: сегашно време сед'и, сШо'И. Овде е очигледно дека до вакво повлекуваIЬе на
акцентот кон почетокот на зборот во аористната форма дошло за да се разли
кува аористот од сегашната форма, и тоа во 3 Л. едн. По аналогиjа преметот

станал после и во другите лица. Во такви случаи акцентот служи како морфо
лошки знак.
Во сите други случаи каде што вакво совпагаIЬе со презентот нема, во ао
ристот акцентот стои како и во другите источни говори - на вокалот од аорист
ната основа.
Другите форми акцентираат како во кратовскиот говор (Видоески, 1952).
Сличен акцент, со некои помали отстапуваIЬа, имаат и северните кривопа
ланечки села што граничат со трговишкиот говор. Сп. овц'а, овц'аша, овц'у, ов
ц'уйlу : 'овце, 'овцеше; деш'е деш'ешо; презент бер'еш, бер'е (йеч'е, сеч'е, сед'и),
3 Л. мн. бер'ев, йер'ев, сеч'ев. Но во 1 Л. едн., кое овде завршува на -у, акцентот
пага на почетниот слог: б'еру, й'еру, с'ечу, а во 1 и 2 л. мн. на претпоследниот:
бер'емо, йер'емо, йеч'емо; со суфикс: наб'ерu, исй'ечемо, йрес'ечев; аорист й'е"о,
й'е"омо, й'е"оше, й'е"оа : ви,,'а, ви,,'амо, сшан'а и сл.
Во"али. - Вокализмот во овие говори е главно ист. Освен вокалите е, и

У

-

-

О,

а, и вокалното Н, како што споменавме погоре, има и еден средноjазичен во

кал - а, KOj се jaBYBa во две вариjанти зависно од тоа дали се наога во ак
центиран или во неакцентиран СЛОГ. Сп. д'ан : дflН'i'iс, ш'iiмно : СШ(,l.Мн'и се,

в'е НflЦ : слеЙ'iiц.
Местото на акцентот во североисточните говори игра прилично важна уло

га и во изговорот на другите вокали. Неакцентираните вокали обично се изго
вараат пократко, нешто малу поредуцирано. Колку што се оди пона jyr оваа по
jaBa станува се позабележителна, така што веке во овчеполскиот и кратов
скиот говор таа е jacHo изразена особено во членуваните форми. На пример:
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к'llйч?iuо, уч'uлuщш?шо, к'а.мегь?Шо, Cq.C 'О8цuйiе (Шлегово - Кратовско), б'а
б{lЁllа, дР'УZ{lша, нед'еЛ'f;lша, zp'aHutjq.ilia, л'оjЗ{lillа , с'еСШрf;lша, д'УLUf;llТiа, ч'mТi.мr;z
ша, zр'обиzщТit;IlТiа (Г. Кратово). Но ова не е особина само на ОБие говори, туку

е општа nojaBa во источниот дел од нашата териториjа.
Во северниот nojac, во кумановскиот и кривопаланечкиот говор, нагласе
ните о и е се изговараат нешто поотворено од нормалните македонски акценти
рани о и е. Во некои случаи тие се изговараат како дифтоншки гласови ('о", 'еа),
n
"
ll
' "
сп. к'о за, к о са, д'е шо, ,мл'е ко (Страцин), а во други степенот на отвореноста е
толку мал што едваj може да се забележи.
Една од наjглавните одлики на вокализмот во нашите североисточни гово
ри е, како што рековме, замената на старите полугласки. Во слоговите од осно
вата на целата териториjа место ннв има темен вокал за чиjа гласовна вредност
споменавме погоре. Сп. б'iiчва, дiiш, дан, д{lн'iiс-ке, н'йкви, каш (кога), сак, с'аке,
UСf;lн'ала водаша, Ш'iiк.мо, ш'акнеш (Кр. Паланка), лан, ш'а.мно, ш'iizа, ой'iiнцu,
miij, oB'iij, oH'iij, сас (Кратово), в'аШКll, з'алва, д'аfье, в'iiзд{lН, л'ако, л'iiсно (Овче

полско,

с.

СТaIъевци) и др. Во оваа позициjа ретки се примери со друга замена.

Примерите сн'аа «

*snъха) и с'обор, nOKpaj с'iiбор, кои се употребуваат на це

лата оваа област, или: б'очва, дош, в'ОШКll, вел'uzден, nOKpaj в'iiшка, б'iiчва, во
паланечките села што се наогаат nOKpaj границата сигурно е дека се внесени
однадвор. Во jужните и jугоисточните кратовски села, кои се наогаат во непо
средно соседство со кочанскиот говор, примери со о и

е

за *ъ, *ь се срекаваат

знатно повеке, сп. б'очва, ,,'оува, дош, сон, с'ойка, ш'емно (Злетово), в'ошка,
дош, н'оквu, с'ойка, наспоредно со в'ашка, б'ачва, н'аквu (Стрмаш). Дали и овде

примерите со о и е се внесени отстрана, или се тис основни, само врз денешнава

положба не може да се суди.

Ваков рефлекс за полугласките имаме и во морфемите, но веке во таа пози
циjа отстаПУВaIьата се :шатно поброjни.
Сп. -ак: Р'уЧf7К, 'ytТi{lK, най'gСШi1К, ш'еШ{lК (Кратово), u'ezТir;zK, H'UCq.K, ш'iiН{lК
(Кр. Паланка), CH'UC(lK, p'etТi(lK (СлаВИlПте); -ал: коШ'ал, йеШ'iiл, ор'а.llOlи (Кр.
Паланка), {i'ei"й(l.Y, 'opr;zy; -ан: ж'едqн, йр'аЗflН, lл'адt;lн (Кр. Паланка), zТi'eC(lН,
up'eC(lH, },f'Y1Тir;zH, Й'ОСflЯ, с'шТi(lН (Кратоrю); -йц : jYH'iiz{, квас'йц, клuн'ац, B'eH{lL!

(Кр. Паланка), й'ал{lЦ, . 'ОЛ(lЦ, шg'i'ощщ, слей'iiц, jад'ац (Кратоно), брmu'аНf;lЦ,
уд'О8(lЦ, j'ap{llj (Кума ново) итн.

Мегутоа, во оваа позициjа има примери со вокалот а место обата ера, и тоа
само во неакцентирани слогови. Таков рефлекс наогаме во тесниот граничен
поjас мегу оваа област и поjужните *ъ, *ь > о, е-говори. Сп. 'yrиaK, най'llШli>ак,
a'uiua,v, св'рдау, K'otТiay, дuж'аван KOH . Гb'ojaH, членската форма: йр'аЗНlшйi, б'е
лumТi, .«'oKpumТi но КРИБопа.ланечките села (Видоески, 1953

:

176) й'eiйaK, дес'е

шак, С8одау (Кра1'ОВСКО, с. Мушково), ср'едаfb, CKoйj'aHaи, (с. Кнежево), ср'еКШl
дан (Лесново) м'ол' ац, 2'gкл' ан во граничните овчеполски села со штипскиот
,

говор (Маж'ВИК, 1952 . 189). Географската распространетост на оваа nojaBa до
волно зборува дека вокалот а во приведеНlIве и други примери се добил во ре
зултат на гласовен процес што се извршил на OBOj терен. Погоре споменавме
дека неакцентираното ii може да премине во вокалот а. Поната му ке видиме де
ка во ЦРНОГОРСКО-Iюлошките села оваа поjава е многу пораспространета.
Во граничните села со кочанскиат и штипскиот говор, И тоа на целиот поjас
од бугарската граница па до границата со скопеката говорна област, во оваа по
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зицпjа има броjни примери со о, е место *ъ, *Ь, кои се jавиле под влиjание на
штипскиот и кочанскиот говор. Особено се чести вакви примери во jужниот
дел на кратовскиот говор и во североисточните паланечки села. Во последниве,
како што споменавме еднаш порано (Видоески, 1953 : 176 нт.), во суфиксите го
тово редовно '!а полугласките има О, е. Сп. жiiiu'ец, ов'ес, ед'ен, .AIyK'OK (Стрмоrп,
Кратовско), Бл'аiовец, Губавщ, й'ей10К (Пробиштип), ов'ес, руч'ОК, ЙУiU'ец (До
брево), Йей1'е.rю, iлущ'ец. клуй'ец, j'азовец, овеСН'llца слама, жел'езен, .и'уt7lен,
iл'аден (Лесново, Злетово). б'олен, ечм'ен, ор'ел, йеiil'ел, уд'овец, iilyi'oeel ,

ср'е·

ген. IioKpaj ед'ан, д(р-t'д.с, 'aplJH, U'a.мet7l(lH (Кнежево), j'арец, .АЦlй1'овец, JГисец, 6'0лен, ед'ен, ueiIi'ey (Мушково) и др. (Видоески,

1953).

Ваква дноjна замена на еровите: ii во коренеките слогони и о, е во суфик
сите во означсниве места, jacHo е, по фонетски пат не можела да стане. Некои
од оНис замени мора да се внесени отстрана, и тоа HajBcpojaTHo оние што ги на
ofaMe во суфиксите.
За замената на полугласката во членските форми види нодолу.
За носовката 01{ заден ред (*<1) имам.е у, и тоа во слоговите од основата на
целата тернториjа: 'м'УКll, iр'удu, КУГЦfb'аЦll ити. Во кумановскиот говор ист ре
зултат има и во наставките, со исклучок на наставката -на- Kaj глаголите
(йадn'а, cuin'H'a
й1у к'у,<у,

iii.'yj

-

йадн'але, сШан'ало). Сп. општата форма: к'уК:у, к'уН:уПlу, H'azUY

20л'еl.tуiUу к'уК:у; во

мн.: 'uмaв, 'uipaB. каде

1 л.

едн. сегашно време: н,'осу, раб'оГйу, и 3 л.

ШТО в е добиено од у фонетски.

За географската распро

страНетост на овие наставки ке споменеме подолу.
Со поипаква замена се jaSYBaaT само примерите: 2н,'асно во кратовскиот и
кривопаланечкиот говор, iac (на цела'га териториjа) и формите изведени ОД
olJCj корен: i'ааачкu, i'aa08U
едн'аUl

(Г.

Кратово), наз'адiаау,l.t, потоа: ОШ'д.де, orЭaa'iiili,

(ВО кратовските села Шлетово, Jамиште, Добрево).

Повеке примери има

{ o вокаЛ01' а и тоз главно во jужните кратовски села. Така во 3летово, Лесново
и Стрмош забележени се: втТi'oк, B'aae.1b (со секундарно в),

в'аш,

'еднmи, ош'аде, ода
йаш, йодi'азнuк,
и коЙ'uна). Во jужните ОВ

даи, <J'al"tl (: ду'iа во Крива Паланка и Куманово), даб'1l1411,

й'ойрак,

ii.одi'азнuu,а,

машен'uца, каЙ'uн.а (ВО Добрево

че.tюлски села: .мака, йаЩ йраiцче, садове (Маневик, 1952 ;

190).

Токму ОБие

примери со а се употребуваат и во иеточните паланечки села: кай'uна, кад'е, ва
ШОК, 2н'асно и i'fb'aCHO, дай, 2'азо, i1ад'i'аЗНUl< (Видоески,

шор

1953 : 161).

Покраj

се j<1nYBaaT и формите 'ошар (Мушково), 'oiii.yp (Злетово, Лесново),

(Jамиште, KojKoBO), 'уй1ури (Пробиштип),
Кратовско),

jaili'op

iaiilop

ja

'oiii.op

(Кнежево; сите села се во

во нсточните паланечки села. Покраj )'н'уй1ра во паланеч

ките и кратовските села се употребува и формата со

е ;

YH'eiii.pe (Мушково, Зле

тово, Пробиштиn), ун'е(йра (Сакулица). во Koja некои гледаат остаток ОД неко
гашиото меШа1ье на носовките, а според други е се добило во резултат на аси
милационеи процес. Интересни се формите: 'обрuч во паланечките села и
о

бдрч - обiiрч.о - обаРЧIl во Лесново, покраj 'обруч

(Видоески,

1953 : 195).

Остатоци ОД некогаплюто мешан,е на носовките зад j во овие говори нема:
Шез'и/С, (j)еч.+t'ен, (j)et7l'oBI:1., з'аеl< (ВО наjсеверн:иот поjас и заjац, каде ппо а може
и поинаку да се обjасни). Форматаj'аК'i'а, позната на целата оваа област, за стел.
1.<1\.54, По овие говори е внесена од jyr, како и СИ'ге други примери со

а

место *Q.

Погоре веке споменав:ме дека развито:кот на вокалното *1 во северните на
ши говори бил условен од карактерот на претходнаТll согласка. Зад лабиjални
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те согласки имаме у, а зад денталните ла. Во некои кумановски и кривопала
нечки села зад денталите во неколку случаи има и -лу, како во jужноморавски
от диjалек'I' (Видоески,

1953 : 206-209).

села дава и примери со вокално *'

1952 :

190).

:

Тодор Маневик од jужните овчеполски

С.lJliце, ж*,чка,

МеГутоа, jac ваков изговор нигде немам чуено. Во сите приведениве

примери зад лима темен вокал: слагще, слазu, дла.жни, покраj дужни, жл'iiчка
но калне. Во jугоисточните кратовски села и во jужниот дел на Овчеполието
спорадично се употребуваат и примери со ii место */: жiiй1'ец, жiiiii'Ul{а, ж'ачка
(Злетово), K'iit a, жiiшо, Uiша, iiiiilKa (Мушково), санчоiл'ей1 (Стрмош) - како
во штипскиот И кочанскиот говор.
Вокалното *г се И:iговара како во литератур:шют jазик, освен во кратовски
от говор. Во него, особено во говорот на селата по Злетовска Река, вокалниот
призвук пред ре поизразит, понекогаш и сосем jaceH средноjазичен вокал Koj ja
презел слоговната функциjа од р. Сп. свек'арва, iарлJaruче, вiiрле, мiiрi'й'овецо,
в'iiрзu Л.fУ, в'iiрйчичка, дiiрвjе, йiiрJъ'ак, оs'iiрй:а, ц'аркв а, гари, с?iрйско, св'iiршu

(Мушково) , еш'арвu, в'liрзеJче, д'iiршкuше (Jамиште), UСI71'iiрiн'ол се, мiiркн'ало,
не мардна)" свек'арва (Злетово), iu'aPMKa, Царни Вар (Лесново) .
Соiласкu. - Консонантизмот во ОБие говори не покажува некои особени

поjави. Согласката j се изговара ПОИIIтензивно одошто во централните говори,
а поjавите свр щни со OBOj глас се готово иети како и во другите диjалекти на
нашиот jазик. Мегутоа овде новото jOТYBalbe се извршило и во групата лj Koja
дала Jb

:

зеJЪе. Остатоци од старото jOТYBalbe на групите усна соiласка + j имаме

во саБJъа и во имперфективно-итеративните глаголи на -ja

:

oCl71'a6iba, забр'ав

.Фа и др. кои се употребуваат на целата оваа териториjа.

Фонемата

х

се губи во сите позиции. Во некои осоговеки села и од кратов

ска и од паланечка страна пред консонантите може Kaj постарите да се чуе еден
сосем слаб грлен елемент: кре:'ко, ве:Уй10, вие не iIiо:'ше да рабой1uше,
веУ[i'ело

(с.

из

Дурачка Река, Паланечко). Или кога се губи остава должина на

претхоДнио'г вокал:

uад'и:на,

к'и:на (Кр. Паланка). Ова УДОЛЖУВaIъе особено е

изразено во КРИfюпаланечкиот говор, и тоа во градскиот и во говорат на оние
села што се наогаат лева од Крива Река па негде до Кратово: б'а:ча, в'е:шо, из
ве:iii'еJЮ, .ме:л'е.'II) дУ:Н'а, б'о:ча (Паланка). Приведениве примери се доста поуч

ни да се види како се одвивал процесот на губеIЪето на

х,

низ какви стадии Toj

глас минал додека не се загубил наполно како фонема.
Замената на Ф со в на оваа териториjа е сасем обична поjава, особено е до
следно спроведена во овчеполскиот и кратовскиот дел. Но се уште Ф како по
се6на фонема се одржува.
Меконепчените к 7: во jужниот дел пред вокалите од преден ред се артику
лираат знатно цонапред во устата: j'абук'u, рак "uja, варош'анк'uй1е, рук'и
sебнаш, с'енк'аше (с. Jамиште), K"uilleHu, вис'ок'и, йешк'ирu, свак'и дан, дев'оj
lI:'и, воиш'и (Лесново), L yp'ajK'u, драк'и, рук'U, забрави 'i'u, блаГи, оГин, u7:ли
Ш'анк'и (Железница), HO'i' и, РУК' и, й1реск'и (Кратово). Треба да се одбележи

дека во поглед на стеленот на палаталноста овие гласови се разликуваат од ве
лешките

к

'

2' во и:става позициjа. Тие се наогаат негде на средина мегу "нор

малните" к, l и: велешките к', г'.
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Групата шйl само во градот Кратово се изговара меко (ш'йl') или пак ш'ч', и
тоа претежно Kaj младото поколение, додека Kaj постарите се слуша и шйl. Сп.

Ш'ч'uй, шчuчка, ш'ч'о, ш'ш'ий'а)'к:а, Шелuш'ч'а, s'iiдuш'ч'а, р'амНUtu'ч'а, покраj
оzн'ишйlейlo, заШЙlо, гр'адllluiIia. Самиот факт што ваков изговор се срскава
претежно Kaj помладите, говори дека е ова нова поjава во кратовскиот говор.
Наjинтереена цр'l'а од консонантизмот во оваа област е изговорот на тврдо
то л во некои локални говори. '- На оваа териториjа разликуваме три вида лате
рали: меко -

/ь,

кое е различно по потекло (од старото *Г, добиено по новото

jОТУВaIье, во некои примери стои место л), средно

-

пред вокалите од преден

ред, йlврдо - нормално македонско тврдо л, покраj нив има и неслоговно у
KpajoT на зборот и во средината кога зад него следи друга согласка, освен j.
следниов глас се jaBysa, како

И

во тетовскиот говор (Селищев,

1929 : 293)

на
По

во две

вариjанти, зависно од тоа колку е изразена артикулациjата на усните. Ваков
глас имаме во кратовскиот говор,

и

тоа на целото негово подрачjе, во славиш

ките села и во кривопаланечкиот говор, и тоа само во oHoj дел што останува од
левата L'Трана на Крива. Така северната и западната изоглоса на оваа црта оди
по реката Крива од неj:шниот изворишен дел до селото Крилатица, кое се нао
га северозападно од Кратово, а оттука продолжува на селата Талашманце - Са
кулица. Тие се наjзападни села каде што се срекаваат примери со ваков алофон
на л . Веке во соседните овчеполски села Татомир и Строjманци л се изговара

i' (йiOYKY, КОУ
ку). Jужната изоглоса оди приближно по границата мегу кочанскиот и кратов

како во литературниот jазик, а само во одделни примери имаме

скиот говор. По HeKoj пример со билабиjален изговор може да се сретне и пона
jуг длабоко во кочанскиот говор. На исток оваа црта

ее

протега и на северните

кочански села. Таму дури и пред вокалите од заден ред владее изговор со зао
кружуван,е на усните: суама, yaKйlo, чеуо (Ново Село, Коетин Дол). - Во кра
товскиот говор билабиjалниот изговор е поизразен. Затворот што го образува
врвот на jазикот со вредниот дел на небото при изговорот на нормалното маке
донско тврдо л овде го немаме. Еден старец во Пробиштип oBOj глас го преда
ваше со у : Гавриу, доу место стандардното Гаврил и дол, што значи дека нему
KpajHoTo у слухово му е поблиску до у. Сп. мауку, аува, беvкu (Кратово), сеуски,

йонед'еунuк, кеjlчо (Мушково), заува (Jамиште), цед'иука, йеч'аJ'ба, мауко (Зле
тово), жеук:а, cйlapoc'eycKU, Ua.Vii1o, iIioVKO (Стрмош), доу, уч'Uйi еу, вид'еу, гоу
(Железница), даскау, кау, сокоу, беz'ау, uз'еу, дош'еу, цеу даn (Злетово), озд'оу,
б'uвоу, брау (Лесново), Гавриу, чек'ау, ожн'ау, цен'иу се (Пробиштип). Во Сла
виште и во кривопаланечкиот говор процесот на изменуван,ето на л во у се на
ога на средина; имаме еден вид лабиjализирано л, но карактеристичната пре
прека за латерали уште се пази, само значително поослабена.
Старото меко *[' во посеверниот дел, во кумановскиот и кривопаланечкиот
говор, со исклучок на градот Крива Паланка, се пази и по изговорат еднакво е
со СРПСКОТО .IЬ : Kyд'e.IЬa, Й'О.IЬе, UO.lb'aHa, Heд'e.IЬa, M'O.IЬa йle (с. Мушково, Кратов

ско), К.lЬУЧ, .lЬуiИ, ЙрUJ'аШе.IЬ (Градец, Кривопаланечко). Во Овчеполието и во
кратовскиот говор, на север приближно до линиjата Винце - Градиште

Тато

мир - Железница - Jамиште, тоа се изговара полумеко, како во другите нс
точни говори: л'уб'ов, ч'ел'аш, нед'ел'а (с. Строjманци, Овчеполско), й'ол'ак,
с'ел'ак, зай'ал'айl (Злетово). Така се изговара OBOj глас и во градскиот кривопа
ланечки говор, но во него не се сосем исклучени и примери со .IЬ.
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Во градат Кратово процесот во заТВРДНУВaIьето на OBOj глас отишол уште
подалеку. Таму, како и во централните говори, отврднало не само старото меко

*[', туку и она што се добило во панова време на нашиов терен. Сп. нед'ела,
клуч'ар, луб'овник, .м'елаш, й'олак, с'елак, покраj бос'uл'ак, нед'ел'а, сел"анише,
фiiрл'аа, а пред согласка и на KpajoT на зборот у: уч'ишеу, ч'ешеу, .марс'оу, род'и
шеу, ЙРUJ'ашеу, воз'аука, сук'аука, Йонед'еУник. Дури и кога зад л следи соглас
ката j може да се чуе тврдо л, на пр. колjа, белjо (од белио-Ш).
Во северниот дел од оваа област се пази доста добро и старото меко *n' :
1-Ь'е2а, 1-Ь'ива, 1-Ь'у.ма, K1-Ь'И2а и сл. Но таму во броjни примери наогаме меки 1-ь и /Ь
И место н, л, како на пример: бр'аш1-ЬО, 2'ор1-ЬО, чк'о/Ьа, цок'о/Ьа, ж/Ьеб'И1-Ьа, шо
1-Ьов'аче крушке, ск'аж1-Ьа, u'1lb1-ЬО, или Kaj глаголите од и-група што им завршува
основата на н, одн. л, сп. бр'а1-ЬИ к'а1-ЬИ, ка1-Ь'UЛ, да се .м'е1-Ьи.м, й'у1-ЬUМ, Йро.м'е1-ЬИ,
р'а1-ЬИШ, р'о1-ЬИ, це1-Ь'UЛ се, иде да се ц'е1-ЬИ, .м'е1-ЬИ лика, йр'аз1-ЬUМ, нар'а1-ЬИ, с'е1-ЬИ
.ми дово, 2'о1-ьи - б'О/ЬИ, в'а/Ьи, Ж'а/ЬИ се, .м'О/ЬИ, .м'uс/Ьиш, C'O/bUМ, ке се с'е/Ьи,
Ш'ег/Ьu (сите примери се од Дубровница и Дурачка Река, Кривопаланечко). Со
поголема доследност вакви примери се употребуваат во кривопаланечкиот го
вор и во Славиште. Оваа поjава ja знаат и саседните српски и бугарски диjа
лекти (в. цитираните книги на Белика и Тодорова).
И.менки. - Множинската наставка Kaj едносложните именки -о ви се jaBYBa
во две форми: со и на KpajoT (-ови), и

со

е (-ове). Вторава се употребува во ис

точните кривопаланечки села, и тоа во сите села преку Крива од Градец па до
Узем, во маалото Река во КОНОIIница, а од осоговските во Крюьа и Дренак;
потоа на целата jугоисточна половина од кратовската област на запад до Муш
каво, Шлегава и Стубол. Примери: д'анове, с'инове, в'ирове, вол'ове, йр'агове и
др. - Во кривопаланечките села и во jугоисточниот дел на кратовскиот говор
множинската форма од .муж гласи: .мужjа (Кр. Паланка) и .мужjе (Пробиштип,
Стрмаш), како во кочанскиот, а од ко1-Ь : КО1-Ье (Жидилово, Трново - Кривопа
ланечко, Стрмаш - Кратовско). - Во селата Дурачка Река, Бас, Крюьа (Кр.
Паланка) од именките на

-

ин

спорадично се употребуваат множински форми на

-1-Ье, како во граничните српски (Белиh, 1905

:

323-324)

и бугарски диjалекти:

белогр'ашча1-Ье, све с'а Uaл'анчшье, кусшенд'uлчшье (Kaj постарите), IIoKpaj поо
бичните йал'анчани, б'iiзjани, сшанч'ани, дрен'iiкча1-ЬИ; 1-ь место н овде можело
да се jави спрема колективните именки на -1-Ье, од типот ка.ме1-Ье.

И Kaj именките од женски род на -а имаме две наставки: -е во кумановскиат
говор на исток до Псача, на пр.: йлем1-Ье, 1-Ьиве, К1-Ьиге, ceeK'1lee, овце. На целата
друга териториjа jужно од линиjата ПЧИlьа - Пезова

Шопско Рудари и источ

но од Псача - Талашманце, со исклучок на граничните села спрема Горна Пчи
lЬa (Луке, Подржи KOlЬ, Метежево, Огут, Нерав) множината Kaj овие именки
се образува со -и.
Од деклинациjата интересно е да се одбележи општата форма Kaj личните
ИМИlЬа од машки род што завршуваат на -о и -е. Во кривопаланечкиот говор и
во северните кратовски села тие завршуваат на -ше: Видо 20 П'авлеше, М'и
леше, Сш'олеше, .fанкоШе, Б'ожоше, Сitироше (Кр. Паланка), ГГешреше, М'и
леше, Тр'аjкоше, М'аркоше (Jамиште, Кратовско). Во jужните кратовски села
така завршуваат само именките на -о : на М'аркоше, Сш'анкоше, П'ешкоiuе
(Лесново), Тр'аjкоше (Стрмаш), додека именките на -е во општата форма има
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ат "Ша : Гfеil1реша, M'ul7lpeiua (Злетово, Лесноно), Мuлейi<l виде ли го? (Стр
мош). Во овчеполските села, така барем во северните, на -iiia општата форма
завршува и Kaj именките од машки род од типот Илujа, БЛil'lоiа : видо га Ил'u
еШа, даj му на Ил'uel7lа, Андр'ееl7lа, Бла'l'оеша (Павлешенци). Формите на -iПе,
од типот МаРКОl7lе, кои се познати и во бугареките говори во Самоковско, Кус
тендилско и Дупничко, во наIlIиве говори фиксирани се доста рано. Сп. Нuноше
во еден запис од 17 век во црквата св. Никола ВО кривопалаиечкото село Трио
во (Елезовиh,

1936: 262).

3амеmщ. - Личните замеики за

1

и

2

л. едн. гласат ja, ши

-

на целата тери·

ториjа. Само во jужните кратовски села jужно од Пробиштип И Добрево наспо
редно се употребуваат и формите: jазе, jaaeKa, й1uзе (Стр,>юш, Пробиштип), кои
Во но
се карактеристични за кочанскиот говор од каде секако се и внесени.
минатив мн. имаме неколку форми: ми, Muja - се употребуваат само во кума
новскиот говор на целата териториjа, Huja

-

во Овчеполието, и ние

-

во криво

паланечкиот и кратовскиот говор; ви - по кумановскиот, Buja и вие. Многу
ретко ке ja сретнеме формата Muje.

-

Во акузатив: нас, вас, кратки форми: не,

ве. Но овде се пазат и старите енклитични форми ни, ви, и тоа само во кума
новскиот говор и северните кривопаланечки села: нас ни виде (Дубровница), ни
абраа у BOjCKY, и вас Лll ви викн'аа? (Ранковце). Не и ве се употребуваат на це
лиот lюjас jужно од ПЧИIьа и Крива.
Старата ортотонека дативна форма во овис говори се срекава сосем ретко.
За датив обично служи старата акузативна форма, како општа падежна форма,
со предлагат на. Така е и во источните говори. Сп. на нас ни даде, на вас ви;
исто и во еднина: на мене ми, на шебе ши.
Лични заменски форми за 3 л. се: он, он'а, он'о, он'и, во кумановски от говор
за ж.р. он'е. - Општата форма од заменката за машки и среден род гласи гьегtl 
во кумановскиот, нeia

-

на другата териториjа. Jужната изоглоса на оваа цртэ

спрема штипскиот оди приближно по говорната граница мегу Овчеполието и
Штипско, а спрема кочанскиот говор оди нешто посеверно од говорната грани
ца: Пробиштип - Лесново - Jамиште. Jужно од овие места се употребува фор
мата со о на KpajoT - него, го. Опаа последнава форма наспоредно со He'ia-ia се
употребува и во jужните овчеполски села (Маневик,

1952 : 195).

На исток фор

мата Гbeia-'lll ja наогаме се до бугарската граница и на кратовската и на криво
паланечката страна, со исклучок на селата што се наогаат на десната страна од
Крива, каде што се употребува втората форма: гьего, го : доведи го дей1'ей10
(Градец), cpeiuHa 20 Пейlре (Дубровница), гьего го (Трново, Жидилово). Датив:
на H,ela (нега) му, одн. на него му, сосем ретко нему (гьему). Кратката акузатип
на форма од заменката за ж.р. гласи гу на целата териториjа, а полната: fbYM,
fbY,W.ll, нум, нума и неШа. Последнава се употребува по jужниот поjас спрема
ШТИIlСКИОТ и кочанскиот говор jужно од линиjата Судик - Пробиштип - Лесно

во - Jамиште, и во североисточните паланечки села, значи таму каде што се
употребува и формата He'lo го. Истиве форми со предлогот на се употребуваат
и за датив. Дативната форма fbojae се сретнува доста ретко и тоа во граничните
места. Кратката форма во кумановскиот, кривопаланечкиот и северниот дел од
кратовскиот говор гласи ву. На jyr оваа форма се употребува до Jамиште 
Шлегово - Шопско Рудари - Градиште. Jужно од ова а линиjа имаме во датив и :
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кажи u на Персу,

на

fbYмa u (КОКОШИlье ) , на нео u (Злетово). Во jужните овче

полски села Маневик ja бележи и формата ju

(1952 : 195).

Акузативни форми во

мн. се: fbuja (Huja), fbИ, поретко fbим(а), клит. 2и. Формата fbuja се употребува
претежно во Кумановско, Паланечко и во северниот дел на кратовската тери
ториjа северно од Железница и градот Кратово. Веке во ОвчеПОJIието, каде
што Huja се употребува како МНОЖШiска форма за 1 л., имаме
ни, нима. сп. н,имд 2и ван'але

(КОКОШИlье ) .

fbU

или fbllМa 

HU. t 2и сшрел'аа (Шлегово). Овде

имаме случаj кога дативната форма се употребува и во акузатив, што за иеточ
ните говори е доста необично, Сп. сас l-Щ (Jамиште), ни 2и йовик'аа (Стрмош),
fbU

ке 2и викам на веч'ера (Борово). Истиве форми се и за датив. Интересна е

овде кратката дативна форма. Покраj старата им, Koja во jужните овчеполски
рабошил jи,м (Маневик,

села се jaBYBa и со j
и: на нима u дад'о

( КОКОШИlье ) , една

1952 : 195),

се употребуваат уште

Kailfl даjше u пим (Павлешенци), дадо и на

ни кило 'ipa. не су u дал на ни йnрише (Стрмош) - и акузативната 'iu : он 2и 20
вори на л,уди, йонайреш кон,и 2и бева овде (Кумановско). Последнава ограни

чена е главно на кумановскиат и кривопаланечкиот говор, а поретко ке ja срет
неме во северните кратовски села.
Гла20ли. - Во кумановскиот и кривопаланечкиот дел на jyr до линиjата

Мургаш

Винце

Шопско Рудари - Талашманце - Нежилово - Дренак

_.

бу

гарската граница добро се пазат сите три глаголски групи: I викал, 11 aoje, бере,
йадне, 111 носи, брои, крои, види, йрави, рабоШи. MetYToa, во OHoj дел што се

Haota jужно од споменатава линиjа, во целата кратовско-овчеполска област,
глаголите од и-група преминале во е-група, несомнено ПО аналогиjа. Имаме,
значи, спротивна тенденциjа од онаа што се jaBYBa во западните говори каде
што се губи е-група за сметка на и-група. Така во OBOj дел од североиеточната
група говори имаме, како во штипскиот и кочанскиот говор, две големи групи
глаголи: а- и е-група. Сп. ,мере.. раб'оше, носе, саде, влше, месе, йросе (Кокоши
н.е), носещ, да се ослоб'оде, нар'едещ

(д.

Гуганце) , ол'аде се, каш iy вашеut, да

се Йод.м,л'аде (Павлешенци); во кратовскиот: йраве, да се обесч'есiliе, z'оче,мо ра
,м'ена (Кратово), и ОН Ueч'але. сшоjе (Г. Кратово), ке се роде (Железница), вода
се не бране, ке нас'адеш, у сечко ке се jaBe, сака да им найр'авеш .месшо (Про

биштип). Во овчеполските села само спорадично се jaBYBaaT форми од и-основа
(Маневик, 1952
Во

1

: 197).

лице во презентот имаме две наставки: -,м Kaj глаголите од а-група и

тоа на целата териториjа, и -у Kaj глаголите од другите основи: не можу да се
йоi11'урчу, ке ви кажу, да на'учу, знаjу, сшану (Кратово), Kya'yjy, занавеi11'уjу

(Стан.евци, Овчеполско), не M'ozy да зua.м, не ,м'О2У да й'о,мнlLМ (Бас, Кривопа
ланечко). И вторава наставка

(-у)

се употребува на целата ова а област со ис

клучок на кривопаланечкиот говор во Koj И Kaj овие глаголи 1 л. едн. завршува
на -,м. Во OBOj говор карактеристичниот вокал од основата се проширил и во 1
лице, па имаме: сечем., иде,м, калu.м, ,мО.fbим, ceдlLМ. - Во источните кратовски
села покраj формите на -у Kaj овие глаголи спорадично се употребуваат и фор
ми на -а, без м., на пример: ,мол,а, да cO.fba, не .можу, бол,ен су, ке ви кажа, ja и од
вас Heluilio да зай'аза, сака,м да бида (Мушково), уча, се чуда (KojKOBO).

Прво лице множина, со исклучок на североисточните паланечки села од
Градец па на исток, и во некои краjни источни кратовски села, каде што лична
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та наставка гласи -.ме, на целата друга териториjа завршува на -.мо: ке раб'оши
.мо,

u.мa.мo,

иде.мо (Кр. Паланка), чuне.мо, CuiypHU с.мо, Шкае.мо, KyU'yje.мo, сшо

е.мо, како да се сЙасе.мо (Кратово), деле.мо, носе.мо, да се наЙ'ие.мо (Д.
ao'aia.мo, славимо, jeae.мo (Куманово);

-.ме

Гуtанце),

: носиме, Йое.ме, бере.ме, кове.ме (Гра

дец), обл'ече.ме, не с.м'ее.ме (Дубровница, Кривопаланечко), ке зима.ме, Ueч'шье
.ме (Мушково), вiiрзе.ме, iледа.ме, да се лiiже.ме (Jамиште, Кратовско). Но во по

следниве две места во употреба се и форми на -.мо: куЙ'уе.мо, и.ма.мо.
3 лице множина. - Во поглед на наставката за 3 л. мн. разгледуванава об

ласт не е единствена. Во кумановскиот и овчеполскиот говор, а спорадично и
во некои западни кратовски села до Железница на исток, оваа форма завршува
на -в, кое се добило од у по гласовен пат Kaj глаголите од 1 - III група по Лес
киновата поделба, а по аналогиjа Kaj глаголите од и-основа. Сп. имав, дон'асав,
ковав; берев, леiнев : .молив, сенив, раб'оШив. Во овие говори интересно е обоп

ШТУВaIьето на карактеристичниот вокал од основата и во 3 л. мн. Спрема леi
не-ш, леiне-.мо, леiне-ше, вокалот од основата се проширил и на 3 л.: леiне-в,
седне-в, бере-в, одн. спрема: .моли-ш, .моли-.мо, .моли-ше и: .моли-в, рабоши-в

итн., како и Kaj глаголите од а-група Kaj кои карактеристичниот вокал е една
ков во сите лица и во еднина и во множина. - На -в 3 л. завршува и во северните
кривопаланечки села (од Луке па до Герман). Во овчеполските села, каде што
и-група се загубила, во 3 л. уште можат спорадично да се сретнат примери на -ив.
Така во селата Кашан,е и Татомир покраj: носев, дuжев, раб'ошев, забележив:
седuв, шuuив, дос'адив, а редовно: седе.мо, ШuЙе.мо. Во славишките села пак,

каде што и-група добро се чува, имаме обратна поjава: 3 л. завршува на -ев и Kaj
глаголите од и-група: йречек'орев, с.мuдев, шеiлев (Одрено). JacHo е, тука имаме
влиjание од поjужиите села каде што е ова а поjава доследно спроведена.
Во кратовскиот и кривопаланечкиот говор на запад до линиjата Тламинце 
Мождивн,ак - Железница формата за 3 л. мн. завршува на -ш : викаш, об'есеш,
uунеш (Кратово), йраваш, седаш, uиjаш (Кр. Паланка). Разлика Mety овие два

говора е само во вокалот пред наставката Kaj глаголите од е- и и-група. Во кри
вопаланечкиот говор Kaj овие глаголи пред наставката имаме -а- : идаш, седаш,
бераш, одJЬ'учаш, сuиjаш (Кр. Паланка), дон'есаш, разд'eJЬаш (Дурачка Река).

Така и во источните кратовски села: йреб'ераш, канаш iu (Мушково), зуби .ме
бол'аш, зе.маШ (Злетово), ЙОС'ОJЬаш, шражаш, цiiфшаш (Кнежево). - Во градот

Кратово и северозападните села 3 л. завршува на -еш : броеш, двоеш, одбр'а
неш, водеш, збореш, ож'енеш, зак'анеш, ншь'ушеш, да сшавеш, .знаеш, сееш,
uueш, йереш, зiiвреш, речеш, оjдеш (Кратово), к-идеш да крадеш, найр'авеш, ис
к'очеш, .здрав'уjеШ (Туралево ). Образуван,а на -ш во 3 л. мн. можат да се срет

нат и во славишките села, само што таму тие не се основни.
Во кривопаланечките села преку Крива Река забележив во 3 л. мн. и некол
ку примери со темен вокал пред наставката -ш : iреб'iiш, jад'аш, сед'iiш, цав
ш'iiш (Градец), йеч'iiш, реч'iiш (Река). Овие форми интересни се до толку што

во другите наши источни говори не се познатн, не се барем досега забележени,
а второ - што ги наогаме ннв баш на теренот каде што за носовката од заден
ред основна замена е у. За да се установи потеклото на овие форми треба да се
види во кои се случаи тие се jaByвaaT, дали само во акцентиран слог или и во дру
ги позиции, и на кое пространство се употребуваат. Овде само ке напоменам дека
неколку примери со темен вокал забележени се во кратовското село Мушково.
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Во имперфект сите три лица во еднина се изедначиле, како и во аористната
форма, и така е на целата териториjа: ja 'u.мalue, ши 'u.маше, он 'u.маше; ja с'еде
lue, iliu-он с'едеше ити.

Проширената основа со -ше во граничниот поjас спрема Горна ПЧИIьа се ja
вува и во множинските форми, како во jужноморавскиот диjалект (Белиh,

551). Така имаме:

1905 :

'идеше-'мО, 'идеще-Ше, они 'идеше-а; eUKaUleJ.W, 'о.решемо, й'ече

шемо - в'икашеше, 'о.решеше, с'едешеше - в'икашеа, 'u.мaшеа, н'о.сешеа (Луке),
д'авашеме, д'еfЬашеJuе, б'ереz.uеме - д'аваz.uеШе, б'ерешеше - д'авшuеа, б'ерешеа

(Дубровница, Трново). Колку што се оди кон jyr вакви обраЗУВaIьа се се по

1

ретки, а пре ку Крива готово и не се употребуваат. - Таму во
личната наставка по загубата на

х

и 2 л. мн. пред

вокалот се удолжил. Но само УДОЛЖУВa:lьето

на вокалот не било доволно да се разликуваат овис форми од

1

и 2 л. мн. на се

гашното време. Од потребата за едно такво дифереНЦИРa:lье на споменатите
форми, во имперфектот се развил нов вокал. Сп. 'u.мaaмo - 'u.мааШе, д'аваамо. 
д'авааГйе, н'о.сеемо - н'осееше, до'одеемо - до'о.дееше, Й'иее.l.tо. - u'ueeilie (Кр. Па

ланка). Во кратовскиот говор процесот отишол уште понатаму. Таму имаме:
н'о.сеа'м.о.

ИТИ.

-

со

н'о.сеаше, с'едеамо. - с'едеаШе, б'ереамо. - б'ереаше, 'oaeaJ.to - 'о.деаше
а месго е, одн. и, кое можело да се jави по аналогиjа на глаголите од а-гру

па: -амо. и -аше се сфатиле како на,,'тавки (сп. има-ше: ll,Ма ..а.мо, има-аше, lL14д-а) и
после сс пренесле

Kaj

глаголите од другите групи.

Глаголскиот прилог се jaByвa во две форми: на -еки и на -еКе. ОбраЗУВaIьата
со наставката -еке се употребуваат на целиот поjас од бугарската граница па на
запад до границата со скопските говори. Jужната изоглоса на оваа црта оди
приближно со граничната линиjа меГу овчеполскиот и штипскиот, оди. Кратов
скиот и кочанскиот говор. На север формата на -еке преовладува до Крива Ре
ка во кривопаланечкиот дел, а во Славиште до Страцин и Радибуш. Во градски
от кривопаланечки говор пообични се образуваJЬата на -еКе. Сп. aVb'aeKe, ви
жув'аеке, жн'аjеке, ков'аеке (Бас), ор'аеке, uoj'aeKe, йлеш'ееке (Борово, Криво

паланечко), н.ем'аеКе, u.м'aeKe, рабош'аеке, од'ееке (Г. Кратово), дав'аеке оружjе,
йцов'аеке ойluде си, кой'аеке бунар йадна (Павлешенци,

д. {уганце

Овче

полско). Северно од споменатата линиjа Крива - Страцип и северниот дел н а
кумановскиот говор глаголскиот прилог се образува с о -КИ (еки), а само спора
дично се срекаваат форми на -еКе.
Глаголската л-форма се образува како и во другите наши говори (-л,
-ле), освен во кумановскиот говор во

Koj формата за машки род

-ла,

-ло,

завршува на -ja,

како во jужноморавскиот диjалект: оГй'uutjа, peKH'aja, u.м'aja (Белиh,

1905 : 596).

Од сложените глаголски форми за одбелеЖУВaIье се оние што се образу
ваат со помошниот глагол *хъtеti.
За искажуваJЬС деjства што требало да се извршат во минатото а не се ос
твариле се употребува глаголската форма што се образува од помошниот гла
гол *хъteti во имперфект и сегашното време со партикулата да :
iliеще да йадне'м

й1е:ме да й'аднемо.

ii1еще да йдднеш

ше:iuе да Й'адн.еЙiе

iПеше

да йадне

шеа да йаднаш

(Кр. Паланка).
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Во западниот дел од овчеполскиот и кумановскиот говор помошниот гла
гол се употребува и во формата Кеше. Во овчеполскиот говор се забележува
тенденциjа да се генерализира формата кеше во сите лица, како што е на при
мер во велешкиат или во скопеките говори.
Формата со ке + u.мЙерфеюU, Koja е карактеристична за говорите од за
падното наречjе, се УПОl'ребува само во кривопалансчкиот говор - во градскиот
и североисточните села, и тоа наспоредно со првата, и само спорадично се ja
вува во западниот дел на кумановскиот и овчеполскиат говор. Сп. ja (ши, он) ке
й'аднеше, пие ке й'аднешеме, вие ке й'адnеUlеше, они ке й'аднеа

(с.

Дубровница,

Трново), или од свршен глагол: он ке л'еzнеше, ние ке л'егнешеме итн. (Жиди
лово). Поjавата на овие форми во кумановскиот и овчеполскиот говор е jacHa 
тука имаме влиjание од централните говори. Мегутоа, во кривопаланечки:от го
вор вакво директно влиjание е ИСКJIучено. Утврдувюьето на географската рас
пространетост на оваа црта и во граничните говори со кривопаланечкиот. до
колку се употребува во иив, би можело да укаже на неjзиното потекло.
За прекажУВaIье на минато-идните деjства се употрсбува формата што се
образува со минатото време на помошниот глагол:
iliел сам да й'аднем

шеле с.и:о да й'адllемо

iuел си да Й'адн.еш

iilеле сше да й'аднеше

шел (е) да й'одне

йlеле (са) да a'acЭnazJl

(Крива Паланка).

Стариот л-партицип се jaByna по запаДWАте овчеполски и кумановски села и
во формата со к : кел, -о,

-о,

-е.

О д зборообрааувllfьеШо.

-

Наjпосле ке СIIоменеме и некои суфиксни обра

зува:rьа што се необични за другите наши диjалекти.
Супстантивните суфикси -yia, -aia, -уиш и "ока, кои во западното македон
ско наречjе готово наполно се З(lгубиле. во овис говори се УШ'J'С живи но не и
продуктивни. Сп. брещъ'уzа, чевUJь'уга (Кр. Паланка); со суфиксо'Г -a'ia забелс
жив само еден пример

шуШь'ага (Дура чка Река). Можеби

е

внесен ОД запад

ните бугареки говори во кои вакви образува:rьа се до{.'Та оБИ'IНИ. Со -уша : вода
р'уша, jоjчар'уша, v.убар'уuJ.a, l,юйкар'ушu, уZл,ор'уzuu. Во една песна забеЛt жена

во селото Тламинце имаме: Ueшрал'uчкuше кожуш'аРКll - Ul1'ачкu[йе .lvlilZape
uiapKU

-

, toжд'uв1Ьачкuше l.lубар'уuш -- кон.'оЙн.uчкuШе (юйкаР'УШll - бараiIi

л'uскuше угл,ар'ушu -- марiТiuн.uчкui'йе дuв'аркu..

вшьата со суфиксот -ока «

.

Нешто се почести обрюу

*o{ja); .щ/сн'оКа, ci7iap'oKa, iол'ока, 20ле"ма йросш'Of<а

н др., кои се употребуваат наспоредно со обраЗУВaIьата на -O!uuja : lo./loiU'uja,
UросШоi'й'ujа. -- Наставката -ин.а се употребува и со аугментативно значеIЬС: йу
Й/.ин.а, ридuна;

СН.

и -ei'йин.a . бабеi'й'Шiа, кравей1'ин.а, к:укеш'ина сiii.ара, девоjче

йl'uна (Кр. Паланка).

Од глаголските образува:rьа вреди да се споменат несвршените (ПОВ'J'орли
вите) глаголи Kaj кои вокалот е во коренскиот слог се изменува во

и.

Тоа се

образува:rьата од типот I)ИЦ"'I'И, 'l'ИЦ4'1'И во старословенскнот jазик, кои во ' апад
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ното наречjе главно се загубиле. Во кумановско-кратовската група говори тие
не само што се пазат добро, туку станале во извесна мера и продуктивни. Така
спрема глаголите: йреii'uча, доii'uча, iipop'u<ta,
02р'uба

:

iUече, йече, 2ребе итн., се образувале и: наР'И2а, iiре'iл'uда, йре'iЛ'uiа, со

iUaK6U .fЬyди се расйор'uiа, йо'iл'uiаiU, или зал'щса, дол'uiUa и дол'uка, йрейл'uка,
расйл'uка, ос'иКа.41. и сл. (сите примери се од кривопаланечкиот говор).

1954

ИЛУCfРАТИВНИ ТЕКСТОВИ

Ку.маново

Овчар и змиjа
Jед'ан н'ок тро'ица овч'ари п'асле-си 'овце на-пл'анину. И-едн'о вр'еме са
к'але-си да-зап'алив тут'ун, треб'ало-ги 'ога"н" а-нем'але куд'е-н'и н'ишто. Кат
гл'едав, углед'але т'амо ha-р'идТ г'оре ед'ан 'ога·н,. И-рекн'аjа ед'ан : "Ке-'иду да
зап'алу". ОТ'ишjа 'он т'амо, приближ'ил-се, кат-гл'еда т'амо 'около 'огаан, тр'и де
B'ojKe с'едив и-пр'авив-си муаб'ет. Ама-т'иjа не-б'иле деВ'оjке, б'иле зм'иjе, па-се
претвор'иле у-дев'оjке. И-збор'иле-си M'ety н'и. Едн'ата вик'ала: "Тр'и г'одине
в'оду н'е-сам п'ила, н'е-сам-се нап'ила. Др'угата вик'ала : "И j'a 'еве тр'и г'одине
н'е-сам п'ила в'оду ..... А тр'еката в'ика: "М'оре, в'и п'а-сте натоп'иле 'уста, ama-j'а
тр'н г'одине в'оду н'е-сам п'ила. J'YTpe, зн'ам, п'оп к-'иде Y-T'yj н'иву да-Ж'н,еjе т'а
мо, па-кат-ке-б'иде пл'адне, по-jед'ен,е п'осле ке-ст'ане поп'ова к'ерка да-зб'ира
п'олози, j'a ке-се-скр'иjу пот-п'рв п'олог" кат-ке-д'оjе 'она да-га-д'игне, j'a ке-гу
у'апу и-т'агК к-'иду да-се-наП'иjу в'оду". OH'i1j овч'ар слуш'ал па-неке'ал да-'иде да
п'али циг'аре, bph'aja-се H'asaT. К'ат j'YTpeTo д'ан, 'истина, п'оп от'ишjа да-Жlьеjе.
Жн,еj'еле а-он'а] овч'ар 'овце си-ги-в'рти 'около арг'ати. 'Они закач'али-га. 'Он
бек'ар 'около деВ'оjке се-в'рти. 'Оне га-закач'але, 'он си-св'е тер'ал по-н,ег'ово.
Кат-ств'арно седн'але да-р'учав, руч'але, к'ерка рипн'ала да-га-в'ати oH'aj п'олог"
куд'е-што зм'иjа б'ила. "CT'Oj, куд'е к-'идеш?" - рекн'ал он'а] овч'ар. Пр'ишаал п'а
ca·c-он'аj н,ег'ову чам'угу тргн'ал-га п'олог, кат-т'амо ед'ан KOTeJЬ'aK зм'иjа то
л'ика. Ов'иjа св'и се-исплаш'иле, фат'ило-ги стр'а. Шт'о-ли-jе OB'o.i. А-'он зем'ал
oH'iij ст'ап па врз-н,'ума и-в'ика : "Б'иваj как'о што-си-б'ила с'инок 'или с'ак ке-те
см'ачкам, питив'ан Ке-те-напр'аву. Б'иваj как'о што-си-б'ила с'иноК. A-он'аj зм'и
ja коп'ешка-се по-м'алко, не-м'рда. По-др'УГИ п'ут, по-тр'е-КИ. И 'а да-изм'ане да
гу-'удри, и 'она бидн'ала деВ'оjка, T'aj ЗМ'иjата.

]77

Крuвоuалllнечко
ДобровНUЦll
Лошата маКеа
Една - мак'еа ч'увала едно-дев'оjче, а им'ала-си и н,'шьа К'ерка. И T'Oj си

р'очето што-не-бил'о н,'он,о пе-сак'ала да-го-ч'ува и си-мисл'ила как'о да-го-ун'и

шти. А н,'он,ОТО си-го-чув'ала. И што-ке-го-пр'аj, ке-го-пр'ака т'ам у-една-во

деп'ица, а т'ам н'ок доод'иле t'аволи и кщr'а чов'еци уништув'але. И т'ам ке-го

пр'аКа. Омес'ила-му от-п'епел пог'ача, напун,'ила-му к'арта в'ода и го-испрат'ила

у-воден'ицата, т'ам да-нок'ева, та Т'иjа f'аволи да-го-из'едат. Он'о n'ojAe и си-по
в'еде куч'енце, мач'енце, петл'енце. Кiiт-се-етiiмп'ило, седп'ало да-веч'ера. Пет

л'енцето запоj'ало, он'о му-дал'о, куч'енцето полаj'ало, дал'о и на-н,'его; мач'ен

цето замн,аук'ало, и на-н,'его дал'о. Св'ите з'аедно вечер'але. И поб'иде и'екое

'

вр'еме, 'около-срет-н'ок, дошл'е f'аволите. '''Оп, ТР ОII, м'алка м'оме, отв'ори!" И
он'о ги-праш'ало : "Ша куч'енце, ша мач'енце, ша петл'енце, шт'о да-реч'ем?"

Он'и рекл'е : "Р'ечи да-дон'есат обл'ека што-е-н'аjубава на-св'ет, св'ила, с'има,
конд'ури што-са-н'аjубави". И он'о так'а рекл'о. f'аволите дон'еле св'е т'о] и-п'а
чук'але : '' 'Оп, тр'оп, м'алка м'оме, отв'ори." Он'о п'а ги-праш'ало к'учето, м'аче

то и петл'енцето "шт'о да-к'ажам." И он'и рекл'е : "Сак р'ечи да-ти-дон'есат н'а
кит, зл'ато, н'аjубаво што-'е на-св'ет, па п'осле Ке-отв'ориш". Дев'оjчето п'а так'а
рекл'о. f'аволите дон'еле и т'о] и п'а чук'але и вик'але да-отв'ори. И т'ак пет

л'енцето запоj'ало, куч'енцето залаj'ало, мач'енцето замауч'ало, t'аволи се-ис
пл'ашат, поб'егнат, а дев'о]че си-ост'ане. И саб'але кiiт-самн'ало, промен,'ило-се,

накит'ило-се и си-ошл'о д'ома. Кiiт-го-вид'ела мак'еата св'е у св'ила и с'ума обл'е
чено, об'уено, нак'итено, вик'ала

:

"А да-те-пос'ече г'оспот, откуд'е-ти так'а?"

Дев'оjчето св'е раскаж'ало. И мак'еата рекл'а : "Па j'a и M'ojaTa к'ерка ке-си
пр'атим". И он'а ha-н,'Olьата к'ерка омес'ила б'ела пог'ача, наточ'ила-ву к'арта

в'ино, 'ието и-он'а си-пов'еде куч'енце, мач'енце, петл'енце, и-от'иде да-нок'ева у

воден'ицата. Седн'ала да-веч'ера, м'ачето замн,а'учи, он'а го-'удри по-гл'ава "j'a

за-т'оj ми-е-м'аjка б'ела пог'ача омес'ила, за-т'ебе?" К'учето зал'ае, он'а и н,'его

го 'удри "за-т'оj ми-гу-е-м'аjка б'ела пог'ача омес'ила?" П'етлето зап'ое, и на
н,'его не-дал'а. Сам'а си-руч'ала, вечер'ала, што б'ило, не-дав'ала на-н'икому. И

по-н'екое вр'еме дошл'е f'аволите 'около cpet-н'оК." 'Оп, тр'оп, м'алка м'оме, от

в'ори!" И он'а в'ели: "Ш'а к'уче, ш'а м'аче, ш'а п'етле, шт'о да-реч'ем?" А он'и

рекл'е: "Сам'а j'ала, сам'а одговар'ала!" И он'а отв'ори, ул'егнат г'аволите, уд'а

ват-гу, нам'отат-ву цр'ева 'около воден'ичко к'оло. Саб'алето M'ajKaTa ч'ека,

ч'ека, н'ема-гу к'ерката да-д'оjде. И п'оjде на-д'оле и ги-ср'етн,е петл'енцето, ма

ч'енцето и куч'енцето и ги-праш'уе. Он'и ву-каж'але дека к'ерка-ву е-уд'авена и
цр'евата са-ву-нам'отани 'около воден'ичкото к'оло. Он'а не-верув'ала. От'ишла

и вид'ела дека е-ств'арно. И вид'ела дека на-др'ук кат-пр'авиш зл'о, он'о т'ебе те

сн'аjде.
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KpaiТioвCKO
Железница
Лисица иеж
Лес'ицата и j'ежо се-облаг'але да-'идет да-кр'адет гр'оjзе. Д'оага oH'aj г'азда у
л'оjзето и-гл'еда н'ешто б'ере-му гр'оjзето. OH'aj г'азда Ш'о ке-напр'ави, в'аие
.
иск'опа длиб'ок ш'ана'ц, з'еме нат'ура ш'ума озг'ор. Д'оjде J'ежо н'апрет а-ле
с'ицата по-н"ега да-б'ерет гр'оjзе. J'ежо проп'адне и-лес'ицата проп'адне y-lЬ'eгa.
П'осле се-п'итат j'ежо и-лес'ицата как'о да-наuр'авет да-иск'очет. Пит'а j'ежо
лес'ицата, реч'е : "Т'и мл'ого л'ажи ЗН'аjеш; Сага как'о да-се-сu'асемо, г'аздата
ке-не-в'ане ж'иви". Лес'ицата р'екла : "Мл'ого л'ажи зн'ам, ам'а не-зн'ам как'о да
се-сп'асемо". А-j'ежо реч'е : "J'a до-дв'е-тр'и зн'ам. Н'ашата сврш'и, д'аj да-се
здрав'уjемо" (да-се-здрав'уjет, дем'ек ке-uогин'але, ке-д'оша'л г'аздата). J'ежо
убодн'ал-гу лес'ицата, а-он'а га-исф'рли са·с-'арнкзта. П'осле 'он си-побегн'ал, а
лес'ицата остан'ала. П'осле кат-га-исфрл'ила, викн'ала : "A-j'a как'о да-се-сп'а
су?" J'ежо одгов'ара: "Т'и ке-се-напр'авеш 'умрена, кат-ке-д'оjде ууутро г'аздата,
ке-uогл'едне и-ке-те-изн'есе и-ке-те-ост'аве, а-т'и п'осле ис-ш'ума". И-уj'у'1'РО
до'ага г'аздата, гл'еда лес'ицата умр'ена. Изн'ел-гу и-ос'гав'ил-гу, а-он'а ван'ала
ш'ума.

Овчейолско
CoйoiТi
НастраДИИ-ОJ,lа
Настрад'ин-'оuа 'имал 'едаан с'ин. И-'оuата и-с'ина"'!' се-пр'авев K'Oj от-к'ога
п'овечко да-зн'ае и-к'оj 'има п'овечко приj'атели. С'ин-му в'ика : "Га 'имам п'о
вечко приj'атели". Настрад'ин н'ика :

11

J'a 'имам п'овечко". Д'обро

р'ека·л Нас

трад'ин-'оuа - ч'им 'имаш т'и п'овечко, н'икни-ги да-ги-в'иду к'оjи-са и-д'али ке
д'оjдев". Син-му ч'ииал 'абар по-приj'ателите да-д'оjдев, 'арно-ама не-д'оша"л
н'икоj. Настрад'ин-'оuа р'ека'л : 'Та ке-ги-в'икам м'оjите, ке-в'идеш д'али н'ема
да-д'оjдев". Ст'орил 'абар по-н'еговите приj'атели и-д'ошле св'ите. И-му-р'екоа :
"ШТ'О не-в'икаш, Настрад'ин-'оuа? А-'он р'ече : "Па-да-се-в'идеме и да-н'е-се-за
бр'авемо". По-т'оа направ'ил веч'ера, j'але, u'иле и-си-от'ишле. Син-му на-т'оа
не-uр'изнал и-u'а се-в'алил. Им'але една-бивол'ица и-'он с'акал да-гу-uрод'ава.
Настрад'ин-'щra в'ика : "Ке-те-изл'ажев т'ебе и ке-ти-гу-з'емев u'абе". OB'aj н'е
се-uред'аваше и-р'ече : "Ке-гу-т'ерам на-п'азар". Отер'ал-гу на-u'азар. Прашу
в'але-га с'ите : к'оуку п'ари и-с'ака, а-'он р'ека·л : "ил'адо гр'оша". С'ите му-ви
к'але: "Уб'ава-е бивол'ицата, с'амо да-н'е-и-са 'ушите и р'оговите", и-му-вик'але
да-г'и-прес'ече. TaKoj oB'aj г'и-ис'екал 'ушите, р'оговите, н'ог'ите, и-п'осле му
гу-зем'але u'абе.
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3. говорот НА

СКОПСКА ЦРНОГОРИJА

УВОДНИ БЕЛЕШКИ
Скопска Црногориjа се вика OHOj дел од планината Црна Гора (Карадаг)
што се спушта спрема скопската котлина и тоа од Лепенец на запад пак до oHOj
неjзин огранак што ja дели кумановската котлина од скопската, и на север до
вододелницата мегу Вардар и Морава. На ова мало пространство има петнаесет
села, распоредени по полите и во подножjето на планината, не сметаjКи го тука
албанското село Брест кое се наога далеку во височините на оваа планина. Тие
села се: Чучер, БаIЬане, ГopIЬaHe, Глуво, Бразда, Мирковци, Кучевиште, По
божjе, Бродец, JЪубанци, JЪуботен, Раrптак, Булачани, Црешево со Виниче и
Стаjковци, и Страчинци. Некои испитувачи на оваа област (Томиh,
Петровиh,

1907 : 335)

19()5 : 413;

како црногорски села ги земаат само првите единаесет ,

додека краjните источни села: Раштак, Булачани, Црешево, Стаjковци и Стра
чинци ги аставаат во Блатиjата. Нив и Трифуноски
во посебна група

(1946 : 122-125)

ги изделува

ридски села. За вакво изделуваIЬе на овие села се има оправ

дание до толку, што тие имаат поинаква носиjа од другите, да ги наречеме пра
ви црногорски села, и воопшто во етнографски поглед знатно се разликуваат
од нив и cTojaT поблиску до Блатиjата. Мегутоа, нивниот говор далеку се разли
кува од блатскиот и по оние црти што ги земаме за наjтипични и по целата сво
ja структура. Но TOj во некои црти се разликува и од говорот на правите црна
горски села. На пример именките на -а овде множина образуваат со наставката
-и,

глаголскиот прилог завршува на -ке, како во Блатиjата. Од друга страна во

нив се срекаваат и такви црти што не им се своjствени ни на блатскиот ниту на
црногорскиот говор, на пример системот на аКЦентираIЬето. Интересно е дека
и самите селани не се сметаат ни блакани ни црногорци. "Нас црногорците не
викаат блакани, а блаканите црногорци -' ми зборуваше еден седумдесетгоди
шен старец од Булачани.

Нашата носиjа е блатска, ама ние не сме ни блакани

ни црногорци, туку сме мешани".
Бидеjки овие села jазично cTojaT поблиску да црногорските одошто до
блатските, поприродно е нивниот говор да се разгледа заедно со говорат на пр
вите, како што го направила тоа веке Угринова

(1951). Но Угринова во групата

на црногорските села ги приклучува уште и БРIЬарци, кое се наога леgо од па
тот Скопjе - Куманово, Радишани, Оризари, и селата на десната страна на Ле
пенец: Кучково, Валково, Ново Село, а секако тука би дошло и Орман, кое се
наога на Лепенец северно од Волково, а коешто Угринова не го споменува.
Кучково географски спага во Дервент, а сиве другиве во Блатиjата. И во овие
села, со исклучок на Кучково, носиjата е блатска, а во говорот се мешаат и цр
ногорски И полски црти. Тоа е природно, зашто се тие типично гранични села
мегу две различни диjалектни средини. Интересно е дека во нив фонетиката е
поблиску до говорат на соседните црногорски села

(*ъ,

*ь

> ii во основните сло
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гови, а во суфиксите; *Q > у кое во 3 л. мн. на сегашното време фонетски дало у;

меfувокалното в главно се пази, и др.), а од морфологиjата има ред црти што
им

се заеднички со блатските села (именките на а и овде множина образуваат

со -и, дативната форма со флексиjа наполно е загубена Kaj личните и роднин
ските именки,членот за машки род гласи -ош, одн. -ов, -он, 3 л. мн. на минатото
определено свршено време завршува на -а или -ва, глаголскиот прилог се
образува со -ке и др.). Тргиуваjки од оние црти што ги земаме како наjтипични
за северните македонски говори (рефлексите на етимолошките полуглаеки и
носовката *Q) и овие села говорно би можеле да ги земеме во Црногориjата.
Инаку нивниот говор е доста поучен за да се следи како се врши процесот при
уедначуваlЬето на црти од две различни диjалектни зони.
Посебен интерес за диjалектологот, а исто и за етнографите, претставува
селото Кучково. Тоа е единствено македонско село во Дервенската Клисура
што останало поштедено од албанските доjденци и не се раселило. Така тоа де
неска стои како оаза мегу албанските села на целата десна страна на Лепенец и
тоа од Качаничката Клисура па до составот на Вардар и Треска и на запад до
Жеден. Тоа и по говорот

И

по носиjата знатно се разликува од блатските и кар

шиjачките села, а нешто помалку и од црногорските. Говорот му е доста сличен
со црногорскиот, НО во него има и црти карактеристични само за некои Долно
полошки говори. И носиjата доста приличи на црногорската, но не е со неа
идентична. Ова укажува дека македонското население што ja населувало пора
но областа меГу Жеден, Лепенец, Качаничката Клисура и JЬуботен, а коешто
од KpajoT на 17 век па наваму било истиснато од албанскио'!' елемент (Селищев,
1929: 117 ИТ.; ВаСИJьевиh, 1930: 238-241), имало сличен говор со црногорскиот.
Така jужната граница на црногорскиот говор би ja претставувала линиjата
Волково - Оризари - Стаjковци - Страчинци. Во БРlЬарци преовладуваат
блатски црти, затоа во оваа група него не го земаме.
Населението во OBOj дел од скопската област претежно е македонско. Ал
банци има само во JЬуботен и Страчинци1• Наjголем броj од македонското на
селение се староседелци (околу 80%, сметаjки ги во oBOj процент и оние фа

милии на кои потеклото не им е установеноу Од придоjдените HajMHoгy има

доселеници од Качаничката Клисура (во 8 села околу 120 домакинства), и тие

се населени главно во северозападните црногорски села кои се и наjблиску до
качаничката област. Само во ГoplЬaHe од 45 домакинства Трифуноски устано
вил дека 35 се доjдени од Качаничко (Трифуноски, 1946 : 183). Другиот слоj на
доселениците го сочинуваат моравци, преселници од Горна Морава (Трифу
носки, 1946 : 183) и ГИJьанскиот дел на Црногориjата. HajMHoгy доселени фа
милии отаде има во Кучевиште (околу 45) (Трифуноски, 1946: 184-185), потоа
во Раштак, и по неколку во Чучер, Глуво и Црешево. На трето место по броj
носта доагаат доселениците од Кумановско, Полог и централните македонски
области,и 12 фамилии во Чучер по потекло се од Сириник (Урошевиh, 1948 : 159).

1

Спрема податоците што ги дава Трифуноски (1946), во 1946 година во JЬуботен имало

116 албански и 13 македонски домакинства, а во Страчинци 40 албански и 7 македонски.
2

Процентите

оние села
рав
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се

што

самиот

пресметани спрема податоците во статиjата на Трифуноски (1946), а за

не

се

споменати Kaj него (Мирковци, Побожjе, Кучково) податоци приби

на терен.

Ова придоjдено население е секако од HajcKopo времеЗ. Населението во
чифличките села, какви што биле Радишани, Оризари, Ново Село и Орман,
како и во Стаjковци, во поголем дел е доселено по Балканската и Првата свет
ска BojHa, и тоа од Црногориjата (во Стаjковци сите се доселени од соседното
село Црешево) и другите скопски области, и неколку фамилии од Полог и Ги
JЬaHCKa Црногориjа (ВаСИJЬевиh,

1930: 280).

МешаIЪето на придоjденото население со староседелците, "темеjлиите", ка
ко што се вика ат често тие, не можело да не се одрази и на jазикот. Но бидеjки
поголем дел од приновеното население се доселило од соседните северни
области, кои во jазичен поглед многу не се разликуваат од нашиов говор, па и
влиjанието не можело да биде од некои поголеми размери. Тоа можело да се
изрази единствено во засилуваIЪето и дооформуваIЪето на некои веке започна
ти процеси, или пак во нивното пореметуваIЪе. Така може донекаде да се обjасни
фактот што денеска говорот на споменативе пет-шеснаесет црногорски села,
кои економски од секогаш биле сврзани со Скопjе и скопската котлина, ни се
прететавува како потполно оформен, со сосем нскристализирани и сталожени
jазични процеси.

ДосеiаlШlU ucuui7iYBafba U .АЮШерujалu. Први податоци за oBoj говор ни да
Скойска Црна Гора (1905 : 474-503). Малку нешто ма
териjал од OBOj Kpaj може да се наjде Kaj ]ордан Иванов (1909 : 61-66) и Kaj
Миливоj Павловик (1930: 297-312). Повеке информации дава Рада Угринова во
дипломската работа Говорuше во Скойско (1951). Црногорскиот говор тука е
-

ва Св. Томик во студиjата

разгледан заедно со другите скопски говори - градскиот, блатскиот, говорот на
каршиjачките села, како и говорот на Торбешите што живеат во неколку села
во долината на Маркова Река.
ЗААКЦЕНТОТ
Порано рековме (Видоески,

1954 : 4)

дека е акцентот во говорат на Скоп

ската Црногориjа западномакедонски, Т.е. третосложен. Него го зедовме како
наjкарактеристична особеност со Koja се разликуваат црногорско-полошките
говори од кумановско-кратовските. Мегутоа, 'греба уште веднаш да се нагласи
дека не е таков системот на акцеитираIЪето на целата Скопска Црногориjа.
Третосложен акцент имаме само во западниот дел, во селата што се наогаат
западно од линиjата JЬубанци - Радишани. Во JЬубанци имаме доста случаи и
со двосложен акцент, мислиме Kaj зборови со повеке од три слога.
Сп. ч'овек - ч'овеЩlШ : човекошоiа, когь : KOfb'oBoia - КОfb'ошоiа, р'укав
р'укавu : рук'авuше - рук'авчuкu : рукавч'uкuше, йл'анuна : йлан'uнава йлан'u
неве, к'ОШУ.fbа : кош'У.fbуну, к'ука к'укана: кук'ешuна: кукеш'uнене, д'убuшШе:
дуб'uшшево БаIЪ4• Или сложените зборови: В'одокuс, лук'обujа Гл
толчник

3

Во Оризари има три фамилии од Полог и четири од Гшьанско. Ново Село основано е
кpajoT на 18 век (БаСИJьевиh, 1930 : 280).

кон
4

Во натамошниот текст се служиме со следняве кратенки: Бюь (Бан.ане), Бр (Бразда),

Брод (Бродец), Бул (Булачаии), Бол (Болково), Гл (Глуно), Гор (Горн,8не), К (Куче
вишге), Куч (Кучково), JЪ (JЪубанци), М (Мирковци), О (Орман), Ор (Оризари), Поб
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за толчеIЬе лук), вуч'uклаШНзе Ч, ГЛ ( влечко), iUур'ожен.ац БаIЬ (::: човек што
ja остава жената, се тура), вез'о'iлавче М, Ч, БаIЬ (::: шамиjа што се носи на гла
ва здола под крпата). Исклучок претставува лисш'оиаi) БаIЬ, Гор, KOj се акцен
тира редовно на претпоследниот слог.
Сепак, во oBoj говор отстапуваIЬата од третосложното акцентираIЬе се
знатно поброjни одошто во централните говори. HajMHoгy такви отстапуваIЬа
има ВО прилозите и разни прилошки изрази, сп. ун.'уШра Ч, Поб, JЬ, оsiiда Ч, Гл,
osa{) К, Бр, озд'ол JЬ, Поб, оз'i'ора Бр, Ор, одозд'ола Ор, оз'i'ор Гл, Поб, од
озz'ор Баа, овд'екац JЬ, овд'ека Ч, ош'удаj, oiй'yдa, од'увдаj Ор, ойl'уда Поб,
од'окле К, Поб, од'уода Гл, од'овде Поб, од'оiйле М, Поб, оШ'уi), одов'уi), оцйр'е!}
К, Ш аман м, кудеi'од БаIЬ, ЩIк'еска JЬ, до н.еде/Ь'ава БаIЬ, i-одuн'ава, одамн.а К,
овдек'аjа О (сп. во одделот за прилозите).
Во Кучеnиште и Побожjе можат да се чуjат, вистина не така често, и 30ристни форми со акцентот на вториот слог од KpajoT, сп. Йрu.м'шае, коНзИ на
шовар'ише К, ушей'аше, jaH'mue Поб, а во JЪубанци такво акцеНТИРЮhе е сосем
обично. Исто така со второсложен акцент не се необични и глаголски форми
на -л : ош'щuле К, Поб, ош'uшло дейlеiИо йо MajKY БаIЬ, ош'шuле куде цар'ошо
i-a Ч, ЙОlин'ало Поб, покраj 'оiUuшле, Uо'i'uн.але и сл.
Неколку случаи со акцентот на претпоследниот слог имаме и Kaj при
давските заменки. Тие се заправо оние форми што се jaBYBaaT во западните и
централните говори со двоен акцент, на пр. 08'аК06, -о, -о, он'окав, -о, -е : iИ'аков,
[йокв'оjа, овол'ики, онол'ики JЬ, покраj ов'олuки
'оволки, он'оликu - 'ОНОЛКll
Поб, JЬ, и 00'02а М. JЬ, покраj 'ов02а (сп. и по одделот за заменките).
Во редот на отстапуваIЬата од трето сложното акцентираIЬе не ги земаме
оние случаи каде што дошло до cKpaТYBaIЬe на зборот за еден слог поради фо
нетската измена на предните вокали (е, и) во неслоговно j, како: н.аUр'аjла Бр,
дв'аjца, се з'абаj БаIЬ, jаз'о jше, Гlz
Шруд'овuн.а), во глаголскиO'I' прилог: од'е:jк'е, чин'е:jк'е О, Ор, ОДН. на у во не
слоговно j; во 3 л. мц. на сегашното и минатото определено несвршено време;
на пр.: ра б'ошtl)1, ке ш-уйl'еuау, веч'ерау Поб, ке се зшс'ол,еу, с-обуч'уеji, 02л'увеji
JЬ, найрав'уеу, насел,'уеу Р; уч'ещеji БaIЬ, муз'ешеji Бр, вttк'ашеу М.
По иетиот принцип како во централните и западните говори се образуваат
и разпи aIщентски целости во реченицата.
Така име.ц:скцте определби (придавките, придавските заменки и броевите)
кога се наогаат пред именката на Koja се однесуваат, и до колку не се специjал
но нагласени, секоjпат чинат една акцентска целост со именката. Во таков слу
чаj атрибутскиот збор или останува без акцент, кога именката е од три или по
веке слогови, или пак на НеГо се пренесува акцентот, ако е именката двослож
на. Сп. состав од придавка (членувана и нечленувана) и именка: сшар'U-.lьудu. К,
бел'а-зеМНза, uiypck'e-иаре Гл, дU8j'е-крушке К, дру'i'о-u.ме, МУИlк'и-кромиiЦ Ч,
=

'iол'ем-кожу, дру'i 'е-жене, ош сшар'о-време JЬ, крав/О-Jdлеко, воденuчк'и-ка.м.ен
М, узел друi'у-жен.у Баа, чоечк'о-.месо, Б020jо'а-маjка, цел'о-йрасе Гл, бисiUра

ш'а-8ода БаIЬ, друzоiUОl'а-6'раЙlа
БаIЬ, у друlуШ'у-среду Ч, во Месните

имин,а:

Вуков'о-'iлава

Поб,

Глу'а-Врозда,

(Побожjе), Р (Раштак), Рзд (Радишзни), ст (С'таjковци), Стр (Стратшнци), цр (Цреше
во), Ч (Чучер ) .
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Марко'а-Чеuu.ю, IJajkob'a-Руua Гл, Сув'а-Чеuu.ю М, Голем-'а-lbива Бр, у CzUoja
нов'у-Реку К, Гол'у-Главу Гор, Слубичк'а-Река Бюь, Ивк'ов-Ка.мен Гл, Осй1р'и
Кам-ен, Рей1к'u-Габn, JbубаНСК'll-Камен, Бач'ев-Забел JЪ, Сй10jанов'о-Тnло Гл; у
вел-,у-с'убой1у, -злай111и-'шьишiiiа Ч, Радевске-Лuваде. Цll'iанскu-Гр'обuшй1а Гл.
Состав од броj и именка: дв'а-дана и два-в'ечера Гл, дес'еш-ока, дв'а-брава,

шр'и-деца, да ужн,у дв'е-вреке Ч, дв'е-баllке Гор, еднu'ай1-човек БaI'Ь, йей1'о-село,
й1рек'а-вечер, шрu-ш'nйезе Ч, сшо-д'uнара, шес-ш'овара Гор, ceд'iiмдece и йеш
г'одине Бр.
Акцентски целости со именките можат да образуваат и заменските придав
ки, но не со таква доследност како другите придавки: m-'оj-шай1КО Куч, узни га

м-оjег'а-вола М, м-о/а-кука м-и е Ч, м-о'е-гроjзе, за м-о'е-врем-е К, у наш'у-н,uву Гл,
у наuiе-село Бр, iU'oj-време Гл, йо йl'аj-начин Поб, ш'аj-кондур, ов'уj-кн,и'iу,
ону/у-краву, ов'аj-вода Бан" iГш"в'о-дей1е Бр,

како и количествените прилози

и разни прашални зборови кога се наогаат пред именка: знам к'оj-човек сече Ч,

колк'о-йаре Ч, Баtь. М, за ко'е-врем-е К.
Една акцентска целост мажат да образуваат и две именки кога тие означу
ваат еден поим. Такви случаи наjчесто има во месните имин,а, на пр. Тпав'а-.lас,

Чей1'ал-Брес Ор. Овде заправо имаме сложени зборови и во претставата на лу
гето значеlьата на компонентите наполно избледеле. - Фамилните ИМИlьа, ме
гутоа, кога се употребени како определби пред именката, во акцентски поглед
се прислонуваат кон именката, сп. на йой-'Илujу, йой-Доне Поб, ча-М'арко Бр,

шей1ка-М'ара К.
Отстапуван,е од третосложното акцентиран,е во вакви споеви има кога е
именката едносложна. Акцентот и во таков случаj преога на определбата, но
секогаш стои на последниот слог неjзин, Т.е. на вториот во целоста, впрочем ка
ко и во

ападното наречjе: м-ум-уруз'ан-лей Бр, Данч'ов-Брес Бр, н,о/ан-м-уж

см-о jeiUnae, нем-'о; д-uдеш

на

U

ja

он'аj-рuд, он'аj-вол Бан" Солuчк'u-Рuд, Мар'ин

Клей1 JЪ, Леск'ов-Дол М, Мир"овск'u-Пуш, Щl"ов'ан-риi) М, куйуз'ов-лuс Ч, йо
лов'ин-нок М, синош'аНэ-леf} Гл, ЦDнu'айl-вол БaIЬ, шрекu'аш-йуш М, наjм-алj'аш
син, йо средlьи'аш-йуш да идеш Гл, од адНэu'аш-кук JЪ, дру'iщ'аш-д{m Ч, дури и
свак'и-дан : ja свак'u-дан йртиу Ч. Вероjатно вака се сфатила и сложенката
лисШ'ойаi) (лuсiТt'о-Йад).
Во OBOj говор акцентот не се префрла од именките врз предлозите, како
што се врши тоа во западните говори. Така предлозите секоjпат во акцентски
поглед се прислонуваат кон именката.
Сп. ,,-иде на-й'азар, га увай1u за-р'уку, йадна ha-з'е.м,НэУ Ч, .магаре дошло

о-д,nва Бр, куде-'овце Бр, 'ia удри йо-zл'ава, за-р'ука '[а ваши Ор, зад-в'оду К,
вшuе-с'ело, йош-с'ело, м-аzарешо йасе зад-р'ui) Поб, йрос-ш'ум-у се расйnскале,
у-з-s'ui) ОЩlТ<: Гл, у-з-р'еку, upu-м'аjку, йош-й'уш Ор, ошuшал на-д'nва, йо-t,l'аде
БaIЬ, ошиu/ле на-г'осшu, uрокаj-й'уш, йрокаj-к'уkу, йроjде ЙРОЖ-Нэ'uву, йроjде

йрос-с'ело Ч, или во составите од предлог

+

лична заменка: аjде свише йо-м-'ене,

йо-н,'еzа Поб, "а за-й1'ебе, o-iJ1'ебе Ч, и сосем ретко со пренесен акцент: б'е-з
.мене Ч, 'од-Нэега, за-н)ега Бан,.
Во други споеви на зборовите во акцентски поглед нема особено што да се
одбележи.
Кратките форми од личните заменки зад именките (со присвоjно значен,е)
и зад некои глаголски форми секоjпат се ненагласени: сuн'ови-е Бан" ш'ашко
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ши, бр'аш-ми; 'узни-[а, дон'еси-[а - донес'еШе-[а. Исто така тие не го прифака
ат акцентот и кога cTojaT пред глагол, освен во случаj кога ке доjде пред нив
HeKoj прашален збор или негациjата не : коj-Ш'е-.мiiкне, Koj-'i'a-Buoe БаFЬ, шшо
м'u-идеш Ч; - не-'i'а-бuва БаFЬ, не-'i'а-йиша НUШlUО, не-'i'а-ношу, нuшшо не-м'у
чини МОШОР{lН, не сам Ши-'i'и-у.1ел, не-'i'а-знае Ч. Мегутоа, случаи од другиов
вид се знатно ретки, зашто негациjата наjчеето стои непосредно пред глаголот,
како во некои централни говори (Видоески, 1950: 54), и тогаш акцентот пре ми
нува на негациjата, се разбира, ако е глаголот едносложен или двосложен. На
пример: ja сам н'е-украл К, ако Cll га н'е-видел да [а вuдшu, како 'га н'е-срешо,
t ел нок сам н'е-мо[ал да сйиjу, ja сам [а н'е-брал 'iроjзешо Ч, 'iy н'е-знае све Гл.
Во сложените глаголски форми акцентот може да премине на помошниот
глагол само во негираните соетави: не-см'о-чуле Ч, како не-к'е-иде Гор, или во
случаи како: не-с'ам-знал, не-с'ам-чул М, како и во прашаFЬа (пред глаголот
стои прашален збор): куде-к'е-йасе? БаFЬ, KaKo-K'e-uмa opy'io? Гор, декаск'е
идеш? М, до кiiда-к'е-биде? Куч, кiiш-к'е-доjде? М. И воопшто во oBoj дел од
Црногориjата акцентот се префрла на прашалните зборови и негациjата, се
разбира, ако има за тоа услови. Сп. куд'е-мо.жу ja? Ч, колк'о-сакаиt? Гор, ш'о
викаш? Бюь, од де,,'а-идещ? Гл, знаеш как'ав-беше? Бр,

-

н'е-и:fу у Танушевце

К, н'е-смееш да идеlU, н'е-мо.жу да c-о.жеfЬУ, н'е-знам Гл, за fbe'ia н'е-збору Ч, н'е
бе'iа JЬ, н'е-мо'iал да н'е-шура, н'е-йлаче БаFЬ. Исклучок имаме само во 3 л. мн.
на сегашното време каде што акцентот никогаш не преоfа на негациjата, иако
за тоа постоjат услови по правилото эа третосложното акцентираFЬе: не с'едиу
М, не зн'аеу, не сл'ущау К, не м'о.жеу да сл'уuшу Ч, не д'авау JЬ, не й'асеу Поб.
Иеточните црногорски села (Раштак, Булачани, Црешево, Стаjковци и
Страчинци) во акцентски поглед знатно отстапуваат од позападните. Тие имаат
посебен, своеобразен акцентски сиетем KOj се разликува и од западномакедон
скнот акцент и од кумановско-кратовскнот, а има особини и од едниот и од
другиот.
Од акцентот во кумановско-кратовската група говори се разликува до тол
ку што во овие села Toj не може да етои на последниот слог (со исклучок на
некои прилози), ниту во затворените слогови. Сп. ш'уйан, 'овчар, 'орач Бул:
шуй'ан, ор'ач, овч'ар во кумановскиот говор. Тоа значи дека процесот при повле
KYBaFЬeTo на акцентот од последниот слог во oBoj говор е наполно завршен.
Овде членот не влиjае на местото на акцентот, како и во источните говори.
На пример: р'учак - р'учакощ iii'уйан

ш'уианош: шуй'ани, ШуЙ'ан.иШе - шуй'а

ниве Бул, враш'инче - враш'инчево, к'ушре - К'Уluрешо : K'YlupUfba - K'yiIipufba
ша Цр, д'ол - д'олош : д'оловu - д'оловиiuе Ст. Од друга страна ни овде акцен

тот не преоtа од именките врз предлозите. Така ке се рече: од-д'ол, на-н'ош,
зад-р'иЩ на-д'уй Бул, итн.
Веке од ова што го рековме досега може да се види дека акцентот во раэ
гледуваниов говор може да етои на сите слогови освен на последниот. На при
мер: а) на претпоследниот: к'азан, мн. каз'ан.u, к'айак - кай'аци, 'гов'едар 
'iовед'ари, лив'ада, сл'амен - слам'ени, дов'а2ам, куй'уе; б) на третиот од KpajoT:
н'о.жови,

сш'олови,

два-ч'овека,

йеlu-з'елнuка,

д'окшоре,

'орачу,

М'арковци,

Пешревци, сш'ОЛЧИfbа, 'ойшiIiuна, й'адина Бул, Пуд'арница Р, К'улишше, Пеш
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рино Бул, й'осшара, н'аjбuзu, 'ослейе, йр'есеко, н'осеше

И др.; в ) на четвртиот:
сите трисложни именки и придавкн кога се членувани.
Но за да се добие поjасна слика за местото и тенденциите на акцентот во
говорот на споменативе неколку села, ке го разгледаме по зборовните групи.

'озелене, й'оцuвене,

И'менкu.

И

Ка] именките имаме претежно дво сложен акцент. До колку Kaj

некои именки во множинската форма броjот на слоговите нарастува, акцентот
се префрла на следниот слог. По таков начин се поетигнува двосложен акцент
и во множинската форма. На пример:
Именки од машки род:

Двосложни: едн. б'аjрак

д'оииьак

дОUl./b'ацu, рундк

мн. баjр'ацu, членувано б'аjракоii1 - баjр'ацuше,

jун'ацu, c'e.rьaK - ce.rь'aци, ч'ардак - чард'ацu, ч'u

рак - чuр'ацu, 'i'aKHuK - 'iаКfb'UЦu, B'ojHuK - воjн'uцu, B'gZUHUK

вuшн'uцu, в'ис

ник - вuсн'ици, л'uснuк

лuсн'uцu, йр'азнuк - йразн'uцu, р'алнuк - ралн'uцu,

ел'ецu Бул, 'аjдук

аjд'уцu, 'унук - ун'уци, 'езuк - ез'uцu, б'елек - бел'езu,

сшр'оjнuк - сшроjн'uцu, ч'ешнuк - чешн'uцu, св'едок - свед'оци, ч'овек - чов'ецu,

'елек

к'овчек

ковч'езu Р, Цр; й'ужа.rь - йуж'a.rьu, сШ'uшe.rь - сiURш'е.rьu Бул, ш'уйан

шуй'анu Р, M'uHii1aH - 'мuнш'анu Цр, шу,М'анu Бул, Цр, с'айун

сай'унu; р'е,Мен

peM'efbe, Kop'efbe, д'u,МОfb - дR,М'ОfbU, йл'а,мен - йла,М'енu, й'uсшен - йRсш'енu 
йuсй]'еfbа, л'ешшаfb

леluш'аfbU Бул, eK'u.ми Цр; 'а,мбар - а,мб'арu, ва'мЙ'UРU Р,

б'uдар - бuд'арu, л'асii1ар

в'ори, j'aBop
,Мар

'орач

ласш'арu Цр, 'м'аjсшор - Majciu'opu Бул, 'извор - uз

jaB'opu, 'овчар - овч'арu, й'азар

са,м'ари, ч'ейур

чей'урu Цр, н'осач

йа3'ари, й'ешшер

Ueшш'ерu, с'а

нос'ачu, к'ойач - кой'ачu Цр, JЬ,

ор'ачu, к'алай - кал'айu Бул, к'ожу - кож'увцu Цр, 'ора - ор'аси Цр, Бул,

й'ерду - йерд'уи Р, ч'екuч - чек'uчu Бул, з'абел - заб'елu Р,j'асшрей - jacillp'euu Цр.
Именки со три и повеке слогови: 'iовед'арнuк

lоведарн'uцu, ложuч'арнuк 

ложuчарн'uцu, KOfb'aHuK - КОfbан'uцu, йонед'елнuк - йонеделн'uцu Цр, дел'енuк 

делен'uцu, ЙОК'УКfbUК - ЙОКУКfb'UЦU Бул, йрокойс'анuк Р, служ'uШе.rь, Йрщ'аШе.rь 

Йрujай1'e.rьu Бул, 'iран'uчар - гранuч'арu, воден'uчар - воденuч'арu Цр.

Ако

броjот на слоговите во множинската форма останува ист како во еднината, то
гаш

И

акцентот останува на истиот слог: КRШ'еfbак - КIlш'еfbЦU, ойанак - ойан

ци, чешвuzТюк; булач'анац - булач'анцu, 'мuрковч'анац - 'мuрковч'анu, брошч'а
нац, йрай'орац, клад'енац; Бу'i'арuн - Бу'i'арu, кав'УрЩI - кав'ури Цр. Сп. уште:

Нuк'ушiuак, Йобр'azUu.м, Вас'uле, Анi'елко, Вел'uчко, Ашан'аско, сшар'еjко Цр,

Лей'енац, Тренд'авuл, pucj"aHu, ар'l'ашu, Арна'ушu, JЬуб'ошен Бул, или сложен

ките: дО,М'азеш Бул, Цр, Вел'u'lден Ст, Дu.мuШр'ujа, topi'uja, 'мuраzuч'ujа Бул,
uаКOluч'ujа Р, суд'ujа, чорбаr,t'ujа, едан аjдуч'uна Цр.

Од првата група именки само во неколку случаи забележив акцентот да ос
танува на истиот слог и во множинската форма, иако зборот се продолжува
K'aMefba Цр, Бул,
р'азбоu, к'а,мен
уште за еден слог: б'uвол - б'uволu, р'азбоj

и име на место Белu К'а,Меfbа Цр. Во Булачани забележив покраj Йрщ'azUе.rь 

Йрujай1'е.rьu и Йрщ'аШе.rьu.

Акцентот се пази на иетиот слог како во еднината и во множинскнте обра

зуван.а со двосложните наставки -ови (-еви) и -овци (-евz{u) : ш'оuовu, сш'оловu,

К'У'мови, l,iебовu, б'uковu Цр, Бул, М'арковци, П'ей1левцu, Сш'оjковцu Цр. Ис

клучок чини само именката вол: мн. вол'овu Бул, Р, едно рало вол'овu Цр (Ива
новъ, 1909:

68),

Koja со преметнат акцент се jaBYBa

(Видоески, 1952:

И

во североиеточните говори

64).
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Во другите форми (во изброjаната множина, општата и вокативната фор
ма) Kaj овие именки акцентот не го менува местото. Така имаме: два л'uснuка,
два й'азара, ешо 'орача, вок. д'окшуре!, в'амйире!, 'орачу!, гов'едаре!. Од ова от

стапуваат само личните имин.а на согласка од типот J'ован, Tp'ajaH, Милан,
В'uлий Kaj кои акцентот се мести и во општата и во вокативната форма, сп.

к-идем куде Вuш'ана, од JoB'aHa, га виде Мuл'ана, на Тра/ана, до Трий'уна Цр,
или вок. Мuл'ане!, Виш'ане!, ПеШр'уше!. Kaj именките на -е акцентот стои на
коренскиот слог и во општата форма: ГГешреша, Донеша.

Именки од машки род со акцентот на третиот слог се многу ретки; тие се
главно географски одн. месни имин.а: Госш'иловац, К'ашеник Цр, J'анковац Бул.
Именките од женски род на -а, со неколку исклучоци, имаат второсложен
акцент во сите форми. На пример: осн'ова, еш'gва, CBeK'.llBa, мол'ишва, лuв'ада
Цр, руков'еда Бул, Р, слоб'ода, госй'ога, обл'ога, йерун'uга, БреUl.fb'У'iе, йlgй'еза,
йрuч'еШ1Ьа Цр, йрuк'аэни Бул, чор'айu, KOJЪ'apa, веч'ера, йой'ара, раб'оша, СУ
б'оша Цр, Ст, лой'аша, Kajc'uja, елем'иjа, Hoc'uja, paK'uja, шам'ujа, йросшош'ujа,
шой'ола Цр, куд'ел'а Р, кош'ули, zол'ока, чисш'ока Цр, йе1Ь'ушка Ст, кок'ошка,
KOй'UJЪKa, мuс'ирка, йодн'ошка, цпни жаб'урки, lиуш'арка, мис'ирка, цов'енка, йе
ч'енка, йреоUaш'анки, бриШ'aJЪка, бе'i'aJЪка, вgЗ'aJЪка, cYK'a.fbKa, шуй'еJЪка, муму
руз'uнка, jac'uKa Цр, слуz'uнка, jаб'укu Бул, 'iолем'и1Ьа Цр, млад'и1Ьа, убав'U1Ьа

Бул, бор'ина, бресшов'uна, вeдp'uнa Бул, zлав'uна, дебел'uна, кgсш'uна Цр, ле
д'uнa Р, MajKoB'uHa, назадб'ина (= последната ракиjа, во западните говори укай
ци), бан'ица, вешшер'uца, ишал у воден'ицу Бул, власн'uца Р, вuш'uца, гран'uца,
довен'uца, дан'ица sвеэда Ст, эимн'ица, ереб'uца, jуж'uца, красiuав'uца Цр, ка
зарн'ица, кушл'ица, касайн'uцuше, кален'ицава, лайав'ица, лиа'iав'ица, лuс'ица
Цр, лаж'ица Ст, мумуруэн'ица, йgйл'uца Бул, йчен'ица - чен'ица, Рашшев'ица

Бул, Раскпсн'ица Р, сй1ран'ица, iugл'ица, удов'ш а, чубр'ица, чукан'ица Р.
Како што се гледа, овде имаат акцент на вториот слог и броjни именки кои
што во кумановско-кратовската говорна област и во другите источни говори се
акцентираат на третиот слог од KpajoT, сп. б'орuна, ер'ебица, ружица итн.
со акцент на третиот слог ги забележив зборовите: эаэ'убuца Бул, заж'а
бица Цр, 'ойшй1uна, г'одина, покраj год'ина, Ueчес г'oдuни, 'i'одuна иэ 'i'одина

Бул, има десеш г'одини Цр, и топонимите: Мур'ашш{а Шеjнuца, Салав'ай1ица,
Говед'арица Цр, Пуд'арница Р, К'ашлица, Буб'улuца, Шум'ай1uца, ГГадина Бул,
К'аменица Р.

Во една песна забележена во Бан.ане од Елезовика има неколку збора ак
центирани на претпоследниот слог: Heд'eJЪY, друж'ину (Елезовиh,

1933 : 221).

Денеска во живиот говор И двава збора имаат акцент на третиот слог, како и
обично: H'eдeJЪa, др'ужина, одн. H'eдeJЪY, др'ужuну во општата форма.
Именки од среден род:
И Kaj овие акцентот обично пага на претпоследниот слог. Сп. вар'иво, веэ'и
во, йлеш'иво, йеч'иво, сеч'иво Бул, Р, бач'uло, набgд'ило Цр, вр,ш'ило, две вuй1'и
ла, мошов'uло Цр, сшуй'ало, вреш'ено Бул, вшие кол'ена, jа'i'iiнца, .жел'езо, ше
н'еке, кор'ий10, ueH/I'epe, д'олай

дол'айче, им'ан.че, клад'енче, 'iаб'арче, чеш

м'uче, дуб'uче, цон'uче, бриШ'aJЪче, дев'оjче, цgкв'uче, едно враш'uче, zасн'иче

(ламбиче), jаб'уче, йас'амце, мошов'uлце Р, Бул. куч'ший1а ош коной, 'iроб'uш
iua,
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сел'шиi11a , о'iн.'uшШе, кожув'шuше Цр, Бунар'ишzuе, овчарски сел'шийlа

Бул, босшан'uzu'йl'е, еч,м,ен'uщ'ш'е, оваз'uш'йl'е, сйlиН'Иlийlе, Еч,м,ен'uшйlа, Cйlap
чевu Пладн'uщйlа, Солшuша Р, дeйle zоло,м,'еше Цр.
со третосложен акцент се главно месни ИМИlьа, како и Kaj другите именки,
видовме погоре: Тgлuшше, Лiiнuzийlе, К'УЛUUil71е, Манасш'uрuшйlе, Пойово,
Пейlрино Бул, Падино, Кар'щшно, К'осово, Арач'иново, Мuрчево, Радов'аново
Цр. Црковнословенскиот збор йре,м,реж'енuе Цр, Ст, секогаш се акцентира на
третиот слог.
Двоjство во акцеНТИРaIьето имаме Kaj множинскнте обраЗУВaIьа на -ш-ьа. Во
едни случаи акцентот оди на наставката, на пр. дев'оjче - девоjч'щ-ьа Цр, девоj
ч'ш-ьа биле Бул, йuл'ш-ьа, йрас'ш-ьа, jар'ш-ьа, шел'ш-ыl Р, кеч'щ-ыl Цр, ,м,аzар'ш-ьа Р,
Цр, а во други такво префрлан.е не се врши: кл'е,м,шьа, сйl'олчш-ьа Бул, йncйl'и
ЧU1-Ьа Цр, цuz'арU1-Ьа, к'УЧU1-Ьа - куч'U1-Ьайlа Цр, K'yйlpи1-baйla, ,м,'о,м,ЧU1-Ьа, z'удU1-Ьа,
топ. Раскnсн'UЧU1-Ьа Бул. Но има и случаи во кои акцентот се колеба мегу тре
тиот и вториот слог.
Прuдавкu. - Во придавските образуван.а, со исклучок на степенуваните
форми, акцентот стои на претпоследниот слог. Kaj нив заправо со наjголема
доследност е спроведено второсложното акцентиран.е, макар што и тука има
некои отстапуван.а.
Сп. СС71'уден ка.мен : cйlyд'eHa вода, cйlyд'eHO, с17lуд'енu, членувано: Cйlyд'e
Haйla, с17lуд'енойlо, с17lуд'енuйlе; з'елен

зел'ено Цр, бубак'ерна осн'ова, ape'laйla

вун'ена, зе,м,lь'анu кален'uцu, се,м,е кон'ойно Р, ой'асно Цр, обл'ачно, найр'еж1-ЬU
ey17lu, О20с'ано, слоб'одан., чейlв'орно, шар'енu; д'ебел - деб'ело Бул, к'uсел

ки

с'ела, z'оле,м, - iол'е,м,о, ,м,ука е Zол'е.ма, ,м,а.л'ецкu, дал'еко Цр, дл'iiбок - длiiб'око
Ст, б'оzаiil - боi'айlа, Bapoв'ийla Вода Цр, Бул, чесйl'uйlu ({аре Цр, цуцулесйlо
ка.мче, цyцyт'acйlo ,м,ecйlo Р, б'n.rьuв - бgJb'uва овца, Ka.мeн.m'ивo, ,м,gж'ешmuв - ,м,n
жеШJb'uво, йесокл'uво, сйlр'ашmuв - сйlрашm'uвu, ЦUJbuв

цит'ивll, ш'уй.Jьuв

luуШъ'uвu; 'убав - уб'авu, уб'аво (Ивановъ, 1909 : 69), iорч'ава йlpaвa JЬ, беUlе
Mnт,.t'i'aeo вpe.мeйlo

Цр,

Мат/аров ка,м,ен Цр, Селак'ова 1-Ьива Р, Буйl'еJbСКU Лоjза,

БУЛ'ачко Р, куй'ечко, кав'урско, топ. Кас'айскu Лuв'адu Р, лайl'zmскu iроб'uшйlа,
нuкуШйl'ачко Meciuo : Нuк'ушйlак, Овч'арскu Солuшйlа
ca,м,apт,.t'иCKa lliла Цр, Бул.

Цр,

Рашйl'евскu Дол,

Во степенуваните форми акцентот наjчесто пага на претставката: й'ocйlap
й'ocйlapa - й'осйlарu, H'ajcйlapa, членувано: й'осiГюрuйlе н'аjсйlлрuйlе, й'06lJЗU
с,м,о, й'олошо, й'оiоле,м,u Бул. Можат да се сретнат и форми со два акцента,
главниот на претставката и еден спореден акцент на основната придавка. На
пример: Й'озел,ен.о, й'ослоб,одаll Бул. Ваков начин на акцентиран.е имаме и во
источните говори.
Гла'iолu. Акцентот Kaj глаголите има две тенденции: прво, да се установи на
претпоследниот слог, и второ, да се задржи на еден ист слог низ целата пара
дигма. Првата тенденциjа се постигнува до колку не иде во опречност со дру
гава. Така, на пример, сите двосложни глаголи се акцентираат на коренскиот
слог и Kaj нив акцентот никогаш не преога на негациjата, сп. не H'OCu.м, не с'еди
Цр, ниту пак на претставката ако се l1рефиксира глаголот: ке йnс'едu, зак'ачu,
да ЙОll'ОСu.м Цр, Бул, да Сt;lш'ujу JЬ, Koj ,м,оже да йоz'одu, ке 017l'uде, ,м,и се одв'U'lа,
расч'uсйlu, да се pacйl'giHe, ке се заб'аu.м, йод'uiа, нан'uже, об'ере Бул, ув'едеzu,

189

исйр'еде, ке се йом!iiсши, йо'i'одuш Р. Во суфиксните образуван,а TOj редовно се
префрла на наставката: дон,'аса, йрен,'аса Бул, се йрош'и1Ьа Р, ошuд'уе, се кач'уе,
шуj се завRШ'уе, jaH'ye, za йраш'уе, одмеш'уjе Цр, каж'уе, сii1aш'уе лей Бул, йреме
сШ'уе, сша1Ь'уе, сан,'уеш JЬ, ке размеш'уjу Р - значи на претпоследниот слог. Та
ка и во повекесложните глаголи: да раб'оШu.м Р, 1710в'араш, йройов'еда Бул,
дiiн,'i'убuш Цр, се рук'уе Ст.
Kaj едносложните глаголски форми треба само да се одбележи дека ак
центот редовно преоtа на негациjата - и тука, значи, стои на вториот слог: н,'е
зн,ам, н,'е-бил, н,'е сам-бил, н,'е-сам заш'екал Цр.
Акцентот по глаголските форми изгледа вака:

Сегашно време: йрод'авам, йрод'аваш, йрод'ава : йрод'авам,о, йрод'аваше,
йрод'авау Бул. Второсложниот акцент на третото лице е наЛасен доказ за стре
межот да се запази акцентот на еден ист слог низ целата парадигма.
Заповеден начин: н,'оси - н,'осеше, с'еди - с'едеше, йос'еди

йос'едеше, йрес'е

чи - йрес'ечеше, йреш'Rчаj - йреш'Rчаjше Цр. Само HeM'oj се акцентира на по
следниот слог.
Имперфект: с'едеше, с'едесмо, с'едесше, с'едева, к'ойава, раб'ошава Р.
Глаголските партиципи и именката редовно се акцентираат на претпослед
ниот слог. Сп. 'одн,ел - одн,'ела, -о, -е, йрик'азал - йриказ'але Бул, н,'осил - н,ос'и
ла

н,ос'uле, се заб'аил - се заба'uло, 'умрел - умр'ело дешешо, н,е м'о'iал - н,е

.моZ'але, д'ин.ал - дuн.'але, в'икал

вик'ала, зам'есил - замес'иле Цр, ош'иишл, р'е

кал, йрес'екал Бул, Цр. Глаголски л-форми со ваков акцент во JЬубанци се
доста обични, а можат поретко да се сретнат и во позападните села. Примери
со акцентот на третиот слог се многу ретки, но не и сосема непознати. Во Цре

шево забележив:
ч'ашиле, 'i-'ушейал, 'осшри'iал, он, с-'уйлашил, он,и си йоб'е'iн,але, Иак дури
га 'оШсудиле.
- заш'ечен, : заiilеч'ен,и, осш'ан,аш - осii1aн,'ашо, д'оjден,

-

има

доjд'ен,и Р, д'е

лен, - дел'ен.а, йок'ан,еш - йокан,'еши, за'i'uн.аШ - за'iuн.'аШи, беше йушш'ен,о Бул,
н.ay't'eн.a, за'iрад'ен,о, у КRйче вRж'ан,и, ja сам изzуб'ен,а, ошвор'ен,а враша, ЦRква
ша е буiilн.'аii1a Цр, и само така.
- зu.м'а1Ье, кар'а1Ье, кой'а1Ье, .мол'е1Ье, Швор'е1Ье, ор'аН>е, рий'а1Ье Цр, сук'а1Ье Бул.

Глаголски прилог: беZ'а.jке, ошиду'аjке Цр, кой'а:ке, бер'е:ке Бул, рабоШ'а:ке Р.
Интересна е во акцентски поглед аористната форма. Во множината акцен
тот редовно стои на слогот пред наставката, на претпоследниот, како и во ис
точните говори: седн,'амо, н,аjд'омо Бул, досад'исше, бидн,'аше, ошид'оше, раа
дел'ише се Цр, йобе'iн,'аше, бушн,'ава, се расшур'ива, ошид'ова, се завRш'оа Цр.
Меfутоа, во еднината акцентот оди на почетниот слог: д'оjдо, р'еко, в'икн,а, й'ад
н,а (1 л.), д'оjде, р'ече, или во сложените глаголи: 'ОЦRн,е, 'оздраве, 'оаелен,е, 'oBR
ши, шаjа годин,а ja с-'ожен,и, ми се р'азвиiа, 'ошидо, 'ошвори, йр'ереко, йр'есеко,
се з'ачуди, 'улеzн,а, 'искочи, а'алаjа кучешо Цр.
Причината за префрлан,ето на акцентот врз префиксот овде HajBepojaTHo е
од морфолошки карактер - да се избегне евентуалното совпаfaIье со 3 л. едн.
на презентот. Сп. аорист: 'ошиде, йр'ен,есе, йр'есече, а'акойа, 'оздраве: презент
оШ'иде, (ке) йрен,'есе, (да) оздр'аве и др.
За акцентот Kaj заменките и прилозите види во одделот за овие зборови.
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Од ова што го рековме досега jacHo се забележува една општа тенденциjа
на акцентот, имено да се установи Toj на претпоследниот слог. Kaj именките и
Kaj придавките, како што видовме, тоа е постигнато до голема мера, а само де
лимично Kaj глаголите. Истава тенденциjа ja има акцентот на целиот граничен
поjас меГу иеточните и цеитралните говори - во мариовскиот (Конеска,

19-20)

и тиквешките (Филипоски,

1952 : 18-24),

1951 :

вклучуваjки го во последниве и

говорот на велешка Клепа. Овие говори на нашиов не можеле да влиjаат, во
тоа не се сомневаме, на прво меето поради нивната оддалеченост. Сличноста во
акцентот мегу нив мора да се обjасни на друг начин.

ЗА ГЛАСОВИТЕ
Вокали
Денешниош вокален сисшем
Црногорскиот говор од другите скопски говори се разликува и по броjот на
вокалите и по судбината на некои стари вокали.
Освен вокаЛИ'l'е: а, е, и, О, у

TOj знае и за еден темен глас

(а),

KOj се jaBYBa

во две вариjанти (й и q.).
а.

-

OBOj глас има нормална артикулациjа без оглед на неговото потекло.

Под акцент се изговара нешто подолго од неакцентираното а, и тоа особено
jacHo се забележува во правите црногорски села. Затоа ним блаканите им се
смеат дека зборувале отегнато.
Затворено а забележнв во примерите

Upq.jM

и

c'yйpt;lМ

:

ШШО

Upq.jM,

шшо да

ке ше c'yUpq.jM Куч.
Пред соглаеничките групи -Н2- и -нк-, одн. 1) + 2, к, а се изговара назализира

Upq.jMO,

но. При неговиот изговор звучната eтpyja едновремено поминува и низ УСНJют И
низ носииот отвор. Такво а забележнв во примерите: б'ql)ка Цр, две б'ql)ке Цр,
П'ql)КО К, Ци'i'ql)ка Бул, Р, фр'q1)2а Р.
ПреглаСУВaIье на а во е забележнв во jер'ебица Поб : ер'ебица Бюь, Бр, Гор.
Дали и во туfиот збор ч'ешал Бул, чеШ'аласшо М, Чеii1'ал Ерес О е се добило по
гласовен пат, што не е невозможно, или по некаков друг начин, поодредено не
можеме да кажеме. Старото а зад р во шр'ава и uр'айорац се пази.
ПреоДот на а во О во дол'еко Р, Цр, моii10ч'ина Бул (машочина, машичина
во другите наши говори) е од гласовен карактер. Во едниот случаj лабиjализа
циjата била условена од сонантот л, во другиот од М. Друго е праШaIье дали
ПРОI есот се извршил на OBOj терен, или пак споменативе форми ее внесени од
кумановекиот говор во KOj оваа поjава е знатно пораширена. На иетиот начин
би можел да ее обjасни и преодот на а > О во 'облан Цр (jаблан). МеГутоа, овде
лабиjализациjата морала да ее изврши уште кога ее наоfал акцентот на по
следниот елог, зашто таа, како што покажува материjалот од еевероиеточните
говори и граничните српски диjалекти (Белиh,

1905 : 25 нт.; 1911 : 86), се вршела
( KO

во неакпентиран слог. HejacHo е како се добило у од а во к'олунче JЬ, К, Гл
ланче).

Во иеточните села неакцентираното а зад р или ее изговара редуцирано или
ее губи наполно, што доведува до преМИНУВaIье на р во и. Сп. биii1' uло, две би-
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iii'ила, luм'ада, и име на месност Гим'ада Цр, .А!вшъ'аник
.мраварнuк, Jиравjар
во западните), йuй'ораu, Бул, спрема 'iр'а'мада Куч, вр 'аiUuло .тъ, йр'айорац
Брод;
'ipaH'Uцa Цр.

ник

Во неколку примери за а има тсмен вокал, по изговорот близок до рефлек
сот на етимолошките ПОЛУГJJаски: баlи К, Поб, Ст, Цр, л'ащzц JЬ, Дii.мн,aH М,
Куч, Куам.ан u Да,Мн,ан М, покраj д'амн,ан Брод, д'а,Мна Бан" од'(i.lt!на JЬ, К
(овие форми познати се и во североисточните говори), os'iiiii JЬ, оs'iiда Бр, Ч,
iU'a.мfbllН Куч, М, К, JЬ, се 'г'aнsa JЪ, васШадllрка М (ласша'гарка во централните).
и, у.

Нормално обраЗУВaIье имаат и вокалите

ку подложени на измеН8, У место

ul!ishtё)

II

u и

у, кои се и инаку наjмал

во заемката 'УЛУUlка Куч (улuшка, сп. алб.

можело да се добие спрема истиот вокал во претходниот слог. HejacHo

ми е како се добило u во тy:fиот збор ,Му,Мурис JЬ, Ч, Бр, KOj се срекава уште и
во формата м,'у,Мурес Ст.
е, о.

Поинтересен случаj во oBoj говор имаме при изговорот на вокалите е

И о. Пред се 'греба да се истакне улогата што ja има акцентот при пивната арти
кулациjа. НагласеЮfте е, о се изговараат обично поотворено од нормалните

ма

кедонски е, о. Само степенот на ОТ130реноста не е секоjпат ист. Можат да се
сретнат и jacHo отворени, какви што се срекаваат во jУЖIIоморавскиот (Белиh.
1911 : 90) и некои североистоqни наши говори (сп. во претходната глава стр.
167), а од ДРУI'а страна степенот на отвореноста може да биде сосем мал, до
незнатен, одваj забележителен. Вероjатпо во OBOj поглед нешто придонесуваат
и околните гласови, но досега во Toj правец не се вршени ИСПИТУВaIьа. Сп. б'ере,
ке 'га uзб'f:ре,V Ч, йочел да беzа БaIЬ, бело JЬ, в'езена кийа Гл, oe'{'epav, вод'ешеу
Ноб, ув'едеу Ч, вл'ечка Бул, дол'еко Цр, дв'е-керке, д'еiuе, д'елuj"' Цр, ке 'едеу Гл,
ке се ж'енu Гл, ке la ж'енu}; Поб, JЬ, збор'еUlеу Бан>, зел'ено Бул, кол 'еl-lО , кол'еl-ще
Цр, л'сшос, л'еБО Бул, У л'еiuо М, 'мл'rжо JЪ, Цр, йод .kt'с:itLЛУ БIНЬ, ,иал'сцкu,
О,М,'ес/.LIШ Бр, й'ере, й'вче Бюь, й'СUlluер Цр, йл'ева, йл'еХ:е М, сед'вшсу, ке ia с't,'.лuj;

Ч, yiU'cUaH, шgй'еза Цр, ме Ш'ейа Бул.; - б':Jже-б':Jже, се б';;реле Бр, в';;да Бул,
д':J,Ма, доjд':Jше Цр, a':Jl{Ha Бул, д';ыaМll Ч, дев';;jчешо, зак':Jл,еу БaIЬ, UСК':JЧU. Цр,
K':Jн.Oй, к';)Зu Цр, ча-К';;lЛе Бул, к';хи, К':Jйче, у К':JЖУ БaIЬ, H':Jcey Бр, ';:)lUiue,
од'звде Бр, Й'.?е, U'.7,lbe Гл, ia Й':JiПйалu Поб, йодн':JUIКU, й';Jбоj Цр, й';JЧЩЩЦ
(горништето на чорапите), ЙЛ':JЧll БаlЬ.
Инаку неакцентираните с и о имаат нормална артикулациjа - како и во ли
тературниот jазик.
Во некои одделни случаи мажат да се сретнат и затворени е, о. Сп. K(Jj, м'о
Р?, р '?ка, д'fijче, ()'?jчuн,а Куч.
Други измени на овис вокали. - Во неколку случаи место

о

има у. добиено

по гласовен пат: д'ури О, д'ури до шам JЬ, 'УlUше Цр, покраj 'ошше, 'olU.iue се ви
Бул, или jош JЪ, iOUJ1ue Куч, - к'умuша, Ky.IIt'ucuja Ку"!, Нuкудин Ч, М, Гл,
C(f.C Ник'удиuа

Гл (Никодин), и на KpajoT на зборот во некои прилосlИ: р'оду.м

Пр, р'еду.м, ,М'ОЛКУ,М Ор , аб'оiум О, покраj аб'оZо.lIt, р'едо'м Гл. Во K'YKYJh JЬ (ку
KOJЬ) имаме асимилациjа спрема вокалот во почетниот слог.
Вредно е да се одбележат и некои турски зборови со у, на пример: i'уше М,
К, Поб (тур. qiiSk), к'уйlек Цр, Бул. (тур. qбtеk) - кои во централните говори се
употребуваат со о. Првиов во оваа форма по:шат е и во долнополошките гово
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ри. Тешко е да се IIреТIIОЛОЖИ дали во нив У се добило од о, или пак и двата збо
ра од турскиот се примени во оваа форма. Во нашиот jазик турско-персиските qiJ
и qu наjчесто се предаваат со ку, сп. кулавка < т. qala/l, куме < qllme, КУй, кунк <
qUp, qanq , KyiuYK < q iitiq, кусшек, IIoKpaj косШек, од т. qiJsteq и дР.
Прилогот од'увда е добиен со мешюъе на формите од'овде и одов'уда, кои

се УПО1ребуваат во OBoj говор паралелно.

А место о забележив во д'!l),шн Цр,

IIoKpaj д'!lмО1-Ь Ор, Куч, добиено по аналогиjа на дРугите именки на -ан, и во за
менската форма ша'iа, покраj шо'iа (сп. Kaj заменките). Туrиот збор j'opioBaH
се jaByвa и во формата 'аргован Куч.

Место о стои {l во: н'акеска ч, H'{lKaCKa

М, JЬ, H'{lKeC М, образувани спрема данас, ддН'{lска, и б'адлац Бул (остриот Kpaj
од вретеното што стои на воденичко коло), Koja форма оцговара на западнома
кедонското б'одле, од коренот бод-.
Замена на е со а имаме во примерите: uон'едалник Гл, велики йон'едалник
Гор, KO.lb'apa Цр, IIoKpaj к'олера Куч, О, леiан JЬ, URUl.ibaH Ба1Ь (последниве
спрема другите образуван>а на -ан),

а замената со о во ч'ОUУР (на чешма)

:

чеu

(на буре) и ч'окор, мн. ч'окори JЬ. Во материjалот на Томи ка забележена е фор
мата 'однаг К (Томиh, 1905 : 493), Koja одговара на кумановското едн'ак. Првиве
два примера со о се употребуваат и во североисточните говори.
а.

-

Како наjинтересен глас од вокалниот систем на црногорскиот говор ни

се претставува "темниот" вокал, како поради неговата звуко-физиолошка при
рода, така и поради некои промени сврзани со него.
Во cBojaTa основа oBoj глас е од среден ред и по артикулациjата наjблиску
стои до вокалот а. Таков е TOj и во другите северни говори и соседните српски
диjалекти (Видоески, 1953 : 120; Селишев, 1929 : 288; Белиh, 1905 : 42 нт.). Дека е
TOj вокал од OBoj тип покажува и фактот што во некои услови може да премине
во а. Наjкарактеристична негова особина е што може да алтернира, зависно од
акцентот. Во акцентиран слог, кога се има обично попрецизна артикулациjа,
при изговорот на OBOj глас jазикот зазема нешто повисока положба од полож
бата што ja има TOj при О, но не ja достигнува онаа што ja има при артикулаци
jaTa на у. На OBoj начин образуваното ii обично е и понапрегнато. Мегутоа, НС
акцентираното ii губи од напрегнатоста и се изговара знатно поотворено, како
среден глас меГу ii и а (t;z). Овие се две главни негови вариjанти. Покраj нив
можат да се чуjат и други преодни гласови, позатворени или поотворени, по
некоjпат и многу блиски до а, што зависи од далечината од акцентираниот слог,
а напати и од карактерот на околните гласови.
Потеклото на OBoj вокал му е различно. Наjчесто се срекава како рефлекс
на етимолошките полугласки (*ъ, *ъ) и вторичниот ер (примери види подолу).
Покраj тоа во броjни примери него го наогаме во туtи зборови, особено во тур
ски заемки место вокалите i и

1.

Сп. uаш'алiiк, м'iiздрак Цр, к'ана Куч итн. По

горе видовме дека во темен глас може да премине и покалот а.

R. - Носител на слогот, како што е познато, може да биде иR. Самогласното
II во oBoj говор е како и во литературниот jазик, било да се наога во средните

слогови или на апсолутниот IIочеток. Нешто nojaceH призвук пред него забеле
жив во формата ч'ешвiiрiuак во Куч : ч'ешвlliЩ/к во другите села; сп и );ia М,

);i OcaH Ч, или Решк'и-Габ J2 JЪ, свек); М со секундарно); место очекуваното t;zp.
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Вокалише во нейоереден дойир, конйlракцujа и елuзиjа. - Како во дру
гите наши говори, така и во црногорскиот, се из6егнува ГРУПИРaIьето на вока
лите. Тоа се постигнува на повеке начини.
Две еднакви самоглаеки во непосреден допир наjчесто се изговараат слеано,
сп. чорб'а1,lи:, з.ми: Ор, чи: су Ч, чu: сс} Куч. Ова обично станува на KpajoT на з60
рот. Но многу често оваа nojaBa во нашиов говор се попречува со вметнувюье
меГу вокалите некои согласки, сп. снава, мавало.
Во други случаи се губи не
KOj од вокалите. Наjчесто се губат предните вокали во едносложните лични
заменски форми, во морфемата ке и негациjата не, и вокалот а во да кога ке се
наjдат пред глагол што почнува со вокал, и тоа само кога тие не се нагласени.
Сп. г-удри, i-удавuле JЬ, ке z-yeeiy М, г-ушейале Цр, Kiii) z-уееiуемо Ч, г-узел
Поб (га, гу); Турцише ,m-оiUераше, ке .м-оilлmuиш, ке iU-uзеду БaIЬ, c-уi"Uеiiуеji,
e-обеСllле, не давау да e-уШейа М, с-одвnзало, с-исушиzuе Цр, с-удаде Бр (,ме, ше,
се); к-ошиде Куч, к-uде куде нас О, к-uиlле у paj Ст, каш К-и.ма аргаши к-иде:у
Цр, K-u.мa Бул, "Н-u.маш куку, н-u.маш ешоку 11 н-u.маш йаре, H-u.мmи fbuey"
(Петровиh,

1907 : 479),

н-една, рибе н-едне М (ниедне), д-играш JЬ, д-идеzu Цр

(ке, не, да).
Освен во споменативе случаи, редовно се губи KpajHoTo е во морфемата ке
ше: кеш-да йадfbУ БаIЬ, кеш-д-иде.1Ш Бр. Вокалот и се губи во частичките ли и
али: Ал-ке,ми iiрu.маш свашови ал-не? Гл, Ал-да га УЖfbУ? Ч, П-ал-не га знаеui'?
Куч, и во заповедната форма од глаголите дnжа,м и бегa.lll. : д'nж-га, д'gш-ii1е 2и
Бан., б'еш-ше Ч.
ИспаГан.е на цели слогови; Зmu-i'lобегоше? Ч, Заш-идеш, заш-не доjде БаIЬ;
ка за ,мене Гор, ка за iUебе Ч (како); ча-Марко Бр, на ча- Тодора Ч, на ча-.JоваНll

JЬ (чика). Место заповедното чекаj Цр, Бул, К. Во Кучково забележив че : че
заеzмани ,ма./ю, но во множината чекаjШе.
Kaj извесен броj примери краjниот вокал доста често се испушта без да се
внесе HejacHocT во значен.ето на зборот. Така наспоредно се употребуваат фор
мите: jуч'ер - jуч'ера, озд'ол - озд'ола, шаг - шага, сМ -- сага, каш

када, озг'ор

озг'ора, одов'уi) - одов'уда, йолов'ин - iiолов'ина, os'ai) - оs'ада и оs'iiди . Некои
посебни услови за употребата на едните или на другите форми нема. Оваа е
општа поjава во нашите северни говори.
и > j, у > у. - Губен.ето на слоговната вредност на вокалот и во позициjа зад
друг вокал е општа поjава во нашиот говор. Неа ja познава и црногорскиот го
вор. Само што во него не акцентираното и не преога во неслоговно j со онаква
доследност како во централните и западните говори. Покраj дв'аjца, уд'оjца,
л'оjца, л'оjчарнuк, абаз'оjна, в'иро] Куч, шр'оjца О, Цр, множинеките форми Moj 
,моjше, швоj - illBojiiie О, Цр, Бул, може да се чуе и дв'оица, ШР ОШj а, ЙР'llllМО Бр,
'

йов'ои, ое'ои, слав'еи Ст, Цр.
Во истава позициjа (зад вокал) и у преоfа во неслоговно у. Таков глас се ja
вува редовно во 3 л. мн. на сегашното и минатото определено несвршено време.
На пример: 'u..мay, в'икау, с'акау, б'еzаji, шов'арау К, Ч, Ilоб, u.м'ашеji, вик'ашеji
(од [lМay

<

u.мajy; u.мay

<

u.мaxy, со сек. -ше, внесено од еднината).

Рефлексише на некои C1Mapu вокали

(*Q, *ъ, *ь, секундарниOlМ

Ъ2 II

*/).

- За

oдpeДYBaIЬe на местото на OBoj говор во групата на северните наши говори, и
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воопшто за неговиот однос и врските со соседните диjалекти, потребно е да се
покаже и развитокот на етарите вокали, а особено на носовката од заден ред,
прасловенските редуцирани вокали, таканаречениот секундареи ер и вокалното
*1. Рефлексите на овие гласови се земаат како важни белези за разграничува
н.ето и делен.ето на нашите диjалекти на говори и помали говорни единици.
*Q.

За носовката од заден ред (*Q) на целата оваа област, како и во дру

гите северни говори има рефлекс у. Така сите оние примери што имаат а за *Q
во централните говори, во ЦРНOl'орскиот се jaBYBaaT со у. На пример: 20ЛУР JЬ,
zолуб (Угринова,

1951 : 10),

груде JЬ, Куч, гус'ен.ице К, JЬ, гусен.'ица Бул, Цр,

дур Бр, д'убица Бан., Гор, дубjе Куч, Дубjа Бул, Дубрава Куч, зуй О, Куч, зур

М, заз'убuца Цр, Куч, Ч (во Црешево и заж'абица), jyiJlap, jyiumc Куч, jуже Поб,
1951 : 10, погрешно го дава во

]'ужики JЬ, j'ужица Ор, jузал О, Бул (Угринова,

формата узел), куде Бюь, куде н.ас Куч, кудег'од Бан., оГйкуд 1-buмa JЬ, ошкуi) Ч,

KYKYJb JЬ, Бул, кукул' Куч, к'уГй1-Ьаци Бр, клуйче М, Куч, к'усн.е-м Куч, н.ека кус
М, К, к'удеJbа Ч, Гл, се куШl, лука Рад (ниско подводно место), у л'уку К, Ч,

н.е

Jbучи, Jbучиш БаlЪ, одJb'УЧUМО JЬ, -муда, -мук"ен.ица Поб, -мук'ен.'ица Цр, MYlU
Куч, се 'о-мужи Бр, Рад,
воду Ч,

уГйи, -ми се -муГйи свес Брод (Угринова,

1951 : 10),

-муку

уШ'ежин.а Бр, се -мучиш Куч, -мучан., си се -муч'uла Цр, -мудро да седиш,

ош'уi) Гл, одов'уда Бул, обруч, йойрук Куч, й'ойрузu Бан., Бр, йудар О, uсй'удuл
Бул, Пуд'арн.ица JЬ, Куч, йаук - Шlуци

М,

Бан., i1a'учuна Куч, йруш, ЙУЩLК, й'о

н.уда К, Й'он.удищ йуГйац О, едан. йуш, дв'аЙУЙl Цр, П'обужjе (од *po-ЬQd-; Конес
ки,

1951 : 218).

Формата Побожjе, со о, Koja може да се чуе во некои села Оа за

бележив во JЬ,

М,

Рад) е ново образуван.е, секако спрема Йобожен. или други

форми од основната бог-. Натаму: рука, ручка, рукав Куч, н.ар'учава Куч, рур
Гор, рубовu JЬ, рубmТi, ке га й'орубu О, Бр, руков'еда JЬ, u'ocyte, ск'уйо Бул,
с'убоzТiа

М,

суб'оГйа Ст, сГй'уйало Гл, Поб, сГй'УЙaJЬка Ч, К, clТipyza Куч, н.а

сшр'угу Гл, овце Гйера н.а ciJlp'yiy JЬ, Гйруба (платно), се Гйрука JЬ, iJlpyi) Бр,
lТiyЙaн. Цр, шуго Цр, оГй'уда

М,

оi:Uуд'аj реку Куч, ун.'уШра Ч, К, 'удица Гл, Куч,

yiuaK Ст, Цр, yzТiqx JЬ, Y ZJbae Бан., УЗ(lЛ JЬ, 'узлови
те заменски форми: 1-Ьу-ма, гу
,щ-му Куч, св'ун.оК Ч,

М.

М,

М, Y1Тiop JЬ;

потоа во лични

Бр, Ч, JЬ, прилозите З'U-МУС К, з'uмуска JЬ, св'у

Формата св'озuмо, забележена во Кучково, е ново

образуваlЪе по аналогиjа иа сволеiuо, а сван.оК, покраj свунок (во иетото село),
е нанос од блатските села.
Како исклучоци се jaBYBaaT гс1с и гнас, сосе нивните изведенки, и се употре
буваат на целата териториjа на OBOj говор. Сп. 2iiзачкu JЬ, наг'iiзачкu Куч, г'а
,заре Поб, Гл, Бр (ламбиче за газиjа), гнасно Гл (поретко може да се чуе и гнас
НО, Zн.ас'оШujа

М).

Во редот на отстапуваlЪата би можеле да го земеме и зборот

егр'К, мн. 'e211I{U Бан., Ч, j'еZllЦU JЬ, Гагорац Рад, Koj одговара на литературната
форма jаzорец

< *Qgrй (Bernard, 1951

: 39-40). На коренот *Qgr- укажува и албан

ската форма vongorec, Koja мора да е словенска заемка. Првиве два примера во
формата со темен вокал се jaBYBaaT и во другите северни говори, дури и во
градскиот скопски говор (Угринова, 1951 : 11), а спорадично можат да се срет
нат и во говорот на Блатото, во KOj носовката *Q дала а. Без сомнение тие се
внесени однадвор, HajBepojaTHo од полошките говори, зашто во централните и
во двата случаjа има рефлекс а. Нето така отстрана е внесена

И

формата jazорещ,

195

само со измена во суфиксот. МеГутоа, со влиjание не би можела да се обjасни и
другата форма - егllК.
Рефлекс у за *Q имаме во наjголем броj случаи и во флексивните морфеми.
Сп. општата форма Kaj именктие на -а и нивните определби: одведи КО1-Ьа у во
д'еницу JЪ, да ,ми целuва руку Поб, 'la вика Кnсшоша у 'оi1шшину Куч, у .MOjy
K'OlUYJbY М, оё'й керку,Ми, ке игу на 1-Ьиву Бр, ош с'убошу до йонеделник К, у
зещьу БafЬ, береу шраву йрокаj реку К. Во jужните гранични села вака завр
шува општата форма уште Kaj личните и некои роднински ИМИlьа, додека во
другите именки на -а таа се изедначила со номинативната.
Редовно се jaByвa у место *Q и во

1

л. на сегашното време ю:!j глаголите од

е- и и-група: йечу, сечу, ке се с'обучу М, йлеку, йрегу, вежу БaIЬ, со исклучок на
поjужните села каде што ОСIЮВНИОТ вокал од 2 и 3 л. се проширил и на првото.
Во 3 л. мн. во презентот и имперфектот на OBOj начин добиено'го у по гласовен
лат се изменило, како што видовме, во неслоговно у : викау, береу, носиу, Спо
радично во Кучевиште место OBOj глас може да се чуе и сосем слабо артикули
рано у, одн. среден глас мегу у и у, а пак во граничните села со блатскиот говор
се срекава и нормално лабиодентално в, како краен резултат од OBOj процес.
Неизменето у во оваа форма се пази само во 3 л. мн. од помошниот глагол су'м :
они су свише iuyja Ч, ал-су до,Ма Бюь, бидеjки тука немало услови за да се извр
ши споменатиот процес. Но rюкраj формата со у се сре кава и C{l, во правите цр
ногорски села спорадично, а во jужните редовно: чи: C{l децаша Бул, добри C{l
Рад, С{(. nec{l Цр. Во Кучково се срекава уште и се: шука се, доjдени се.
Поинаков резултат во оваа позициjа имаме само во наставката -на- Kaj гла
голите: йадна, се дина (дИ'lfЮ), леiна, викнал. Познато е дека таа се срекава и
преку границите на нашата териториjа, во ВРaIЬСКИОТ (Белиh,
сретечкиот (Павловиh,

1939 : 43), па дури и во

1905 : 610, 613),

fаковичкиот говор (Стевановиh,

1950: 47).
За носовката од преден ред во сите позиции има е, и во оние случаи каде
што во западните говори таа се мешала со *Q, на пр. е'f..Ш!Н JЪ, Еч,Мишiik Куч,
еаик Цр, jеаик М, jедар Куч, 'ешnва Куч, БаIЬ, е'f.И долаш Куч, а покраj ааец, мн.
ааjци Бр, Куч се срекава и заjак Цр, како во блатскиот говор, и ааjац JЪ, како во
кумановскиот и граничните српски диjалекти.
jaHsa Куч, Цр,
Со запазена трага од носовост имаме само еден пример
Бул, да йlе uзеде jан..<;а JЪ (стсл. ы.S4). Дека е Toj внесен од поjужните говори по
кажува и замената а место * .
*ъ, *Ь. - Разгледуваниов говор од другите скопски говори се разликува и по

резултатите од развитокот на етимолошките полугласки. Во CBOjOT историски
развиток, се истакна и порано, тие се изедначиле гласовно и дале еден резултат 
темен вокал, KOj е потипичен кога се наога под акцент. Со поголема доследност
ваква замена наогаме во коренеките слогови. На пример:
*ъ

:

б{lд1Ь'u-ве'f.ер Куч, б'iiд1ЬU вечер JЪ, бiiд1Ьак К, JЪ, Б'iiаишil1а Цр, бii'f.ва

Куч, до б'iiчву Брод, в'аlИке JЪ, Ст, в'аlИк'е Куч, в'ашче JЪ, в'ашеН'f.е Поб, вашле"
вашла М, В{lLUл'ивица Куч, даш Бул, JЪ, Куч, д';;'ждевник JЪ, д'iiжливо Куч, 'уз
д{lна, да узд'анe.мD М, аалва Ст, Куч

:

завла JЪ (со метатеза), каш Цр, кад еИk

ши га у среку Ч, кад га 'уИkйа беiаш Цр, када Цр, до када ке биде Куч, каш
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ciU'U2Helu Гл, касно Бул, ЙОК(lсио Цр, макне Баа, йом'iiкиu 2а иавамо Куч, йоuз
Jч'аца

JЬ,

гьа.м

uзм'iiца

CclJbay

М,

М,

'UЗМ(lкна Цр, саи Ст, Куч, на сан .чу доuuю, санош Цр, са

c'albyjy Гор, с'аuува Куч, сат Бр,

JЬ,

с'ддови Ст, uс'аиа.ло Гл,

ис'iiнала 80aaiua БаIЬ, Бр, illiia БаlЬ, шi/д беше Бр, шiiда

JЬ, К, шi/г Ор, шiПа,
JЬ, iJ.i!.tKMa Шоа сакам Куч.
*ь : ваад(lН Цр, JЬ, даи, два даиа JЬ, сваЮI дан БаIЬ, каша aiiH Цр, дв'а-д(рш,
доjдс данаш, дiiJbОМ Куч, дiiJbе Ор, Куч, aiiHilia, a'liH(lC Ч, ДiiНU1 а М, Д(lН'Uljа
шагаjЦр, ШLIкна Ст, ме шакна

Цр, д'аН2убu Цр, JЬ, да lk,дiiиiубuщ Куч, д'обар-д(lН К

:

д'обар-дан Куч. Спрема

овис образува:н.а направена е и формата дiiиак Бр, Гл (место даиок), лако, йо
л'!.tко Бул, ласно Ст, Цр, лiiн .тъ, Ч, .lТiiнщuiUе Бул, ланено Куч, ой'аН(lК
ой'аНЦll Цр ( : 'оЙ(muр и 'ойпнци Ч), йiiК(lЛ
JbУЩКй К,

JЬ,

М,

сак ке дО2У

.тъ,

М,

йакал Куч, у йакал к-идещ О, й'а

сага Куч, Цр, Ст, C'azalllJbO

JЬ,

сiiлmе Ст, се са.ина

ill'iiмнllu,a Бр, ;И{lмн'ица Цр, йЫмно Бан" Куч, се сй1'iiмнuло Баа, се сша.мни

Бул, цавiuи Куч, щiiЙ(lШ JЬ, щайни ,му К, Ш(lй'оiliеUle Поб; ес'еЩlCка Ч, БаIЬ, jec'e
Щlска

М, д'iiнfl,С Ч, д'аfЦlска М, БаlЬ.

Во оваа позициjа само неколку примери имам забележено со чисто

а,

кое е

добиено фонетски од а, одн. g : мав'оина JЬ, д'обар-дан, В'елидан, М'шuровдан,
иди й'олако Куч, 'ойанци Ч. За коренат *Cbst- од една страна имаме чес, чесно

JЬ,

му води чес Ку'!, а од друга часшшu Ст, часЙlu.«о Куч, ке {йе чаClUУ

М. Фор

мата со е можела да биде примена од полските скопски говори, а втората од
српскиот jазик по литературен па'Г. За *зьdь, сп. SiiLU во североисточните го
вори; во OBOj говор имаме su{) Куч, Бр, К suiil Бул, како 80 другите македонски
говори. Покраj ii'iiгьушка и йiiкал во граничните села со Блатиjата мажат да се
чуjат и формите il'eJbyUtкa Куч, йегь'ушка Цр, Ст, йеКGЛ Ст.
СО прилична доследност рефлекс a/r,z имаме и во префиксите и предлагат
"'sъ,

Koj се употребува овде удвоено: сдс. Сп. сабор Бр, JЬ, Гл, сiiбрал Бр, да 2а

сiiберу ли жu.l"Uо{йо Ч, се с'абрале
се

JЬ,

JЬ, Сr,Lб'uрау М, С(lб'ери се Бр,

Сr,Ls'uдано, с'акрн

га с'акрuле Баа, да га C{lKp'uelue Гор, c'iiмeJbY, C(lM'eJbey, се с'i/йле{йе, C(l

йл'еiilемо Ч, да се с'айнеу JЬ, сgй'UJbау М, с'iiсШане Баа, cqIuK'aey Ч, ке C ' {lluuj y
с'i/шuла Поб, oд 'дilнey, uз'iiйlкава Куч, уа'авремо, уз'iiвреле

й'аре Бр, сас-'овце, сiiс-г'усле

JЬ,

саш-гь'еzа, сас-све iuoj

М;

М,

сiiс-ср'ебро, сдс

Ч. Во jужните гранични

еела покраj случаите со темен вокал, сп. с'iiбереш, с'iiсшаuм, с'iiблече.и, с'акрuем
Куч, сiiбрал Цр, с'айнu га когьош Ст, не ретко мажат да се сретнат и примери со
о : сош'иен, собл'ечu се, собор

логот

* sъ

Ст,

собр'але, соб'ерu гу ченхава Цр. Во нив пред

готово редовно се употребува во формата со, одн. сос : сос

lЫJМa,

сос

Гbojae, дошле CO-Св'UJbll СТ, СО муаику Цр, со ногу, со cluail, со руку га ваши Куч.

Паинакав резултат за еровите имаме кога се наогаат тие зад лабиоден'гал
ното

6

во предлозите и префиксите

*vъ И

*jiЪZЪ. Во едни случаи фонетски, ка

ко и во начетните отворени слогови, а во други по аналогиjа, групата
Бр.

-

*vъ

> у; на

i y у CKoйje Бр, 'ошuuшл у М'ирковце Гор, уж Jb'eia Ч, уз p'e lcy Гл,
'улеiЮl .тъ, 'улегал Баа, 'улегне Цр, К, 'улааа Бул, 'Уфа /uи увazu'шuе Цр,

пример:

K- u

,

'увашu га за руку Ч, 'уанu га Ч, га 'узела, 'узU,иа Гл, уз'uмачка, с-уз'още руку за
руку (Елезовиh, 1933 : 219), ал-га узе

М, JЬ,

ун'еси

ly

сШоЛ'UЦУЙlу, ув 'еди га

JЬ,

уд'ени гу 'иглуву, увл'ечи се оад'ол Бул, с-'увлече Куч, 'ушераj га Бр, не можу да

М, 'YBezy 'уведеш Баа, ке 'узавру - уз'авреу М. Сп. и: 'уд0 6{lЦ JЬ, 'удо
М, унук Ч, Гл, уи'учuкu М, УН'Уlира М, JЬ, уШ'ОРНUК М, УШ'ОРНUЩllU JЬ,
)'учер JЬ, jуч'ера Куч (со секундарно Л.
се 'уву'lУ
вица К,

197

Во суфиксите имаме два рефлекса. Во правите црногорски села и во оваа
позициjа има темен вокал, но TOj се изговара знатно пошироко одошто истиот
глас во коренските слогови, сосем блиску до а, "така што - правилно забележу
ва Угринова (1951 : 6) на моменти не може да се разграничи со изговорот на
а". Томик (1905) во неговите материjали OBOj глас редовно во суфиксите го пре
дава со вокалот а
Сп. *-ъkъ : MOMf!K, MYKf!K, ueilif!K Бюь, HU3f!K, ЙЛUШf!К, шiiНf!К М, Гл; *-ъnъ :
болf!Н, zлад{lН JЬ, едf/Н БаIЬ, ЛUЧf/Н Ч, MUP{lH, МУШ{lН Бр, U'a.мeilif!H, ЙОСf/Н, сuШq.Н
JЬ; *ъtь: НОК{lЩ лаК{lШ М, 'оцflШ Бр, 'oef/C К, М; *-ъmъ : j'apf!М БаIЬ, К, Гор;
- *-ьсь : zлуlЩlц, jУНf/Ц М, лаfl{lЦ JЬ, 'удовf/Ц, MOJЬf/li, сшаР(lЦ Ч, веН(lЦ Бр, ч'учеРf/Ц
Ч, КОЩlЦ БаIЬ; во членската форма за м.р.: дiiНf!Ш JЬ, УЗНU za СШОЛf/Щ НОЖ(lШ К,
ЖUрf!Щ йрес'едНUЩlШ Поб, рuд(lЩ нар'едНUК(lШ Гл, М'ОШОР(lШ Ч, бресq.ш,
МОЗ(lШ Бр (мосшош), НОЖ{lШ JЬ, НОЖf!lU БаIЬ, М, йл'авеЗ{lШ Ч.
Во селата пак што се наогаат источно од JЬубанци и во оние што ги истак
навме како гранични со блатскиот говор, вклучуваjки го тука и селото Кучко
во, за полугласките редовно има а. На пример: jуШак Куч, уШаК Цр, м'алецак,
н'айncшак, ручак, ч'ешвиШак Куч, йешак, об'оjак Цр, йесак Куч, Ор, овас Куч,
Цр, Ст, Ор, ов'азнuца Куч, болан, jедан, десан, злашан Ст, едан Куч, мучан,
разан Цр, ра.ман, сложан О, бр'аili.aнац Куч, Цр, zлушац, колац, jунац Ст, конац
Ст, Цр, Куч, клуйац, мол'ац, jарац, венац, цейац, слейац, ш'gzовац, 'удовац, Куч,
клад'енац, мuрковч'анац Цр.
Примери со изjаснет вокал а не се необични и во правите црногорски села,
но тне се знатно поретки од случаите со IJ. СО а во нив наjчесто се срекаваат
образуваIЬата на *-ыl,' на пр.: вuшал JЬ, БаIЬ, jузал Поб, Куч, Цр, кошал JЬ, Бр,
Ст, Бул, орал, йешал, че шшь JЬ; сп. уште: как'ав беше Ч, осШан Бр, чеша/-Ь, ра
жа/-Ь JЬ.
Во jугоисточните села само членските форми за машки род за полугласката
имаат о : беzош, власшоШ Цр, волО/u, кра.моШ Ст, й'есакош, йреко й'ОШОКОШ,
зешоiii Бул. Во Кучково, мегутоа, и тука стои а : возаш, 'овчараш, СШ'арujаш,
-

-

-

ш'урскujаiii цар, воден'uчараш, ман'асiiiuраШ.

Во врска со рефлексот а место етимолошките полугласки во северните го
вори повеке патн сме истакнувале дека е Toj резултат што се добил на OBOj те
рен: *ъ преку IJ > а во неакцентирана позициjа (Видоески, 1953 : 126; 1954 : 15).
Дека овде не може да стане збор за некакво надворешно влиjание покажува и
фактот што процесот на вокализациjата на *ъ > а повеке напреднал во oHoj те
сен граничен поjас мегу северните и *ъ, *ь > о, е-говори. Да дошол импулсот од
север, од српските говори, поjавава би била пораспространета во oHoj поjас што
непосредно граничи со српската териториjа. А од друга страна такво влиjание
немало откаде да доjде. со влиjание од jyr можат да се обjаснат само оние слу
чаи во коишто наогаме о и е место полугласките, на пример членските форми
за машки род, предлагат и префиксот со, одн. СОС, или некои одделни примери,
сп. чешел Ст, свидел Цр. Членската форма, вИДовме и порано, со о се употребу
ва и во овчеполскиот, кратовскиот и во дел од кривопаланечкиот говор. Како
продуктивен елемент таа лесно може да се шири. Овие примери можат да ни
послужат како добар показ дека мегу граничните говори и диjалекти ceKojllaT
постои мешаIЬе и преплетуваIЬе на разни црти. Една црта од една диjалектна
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област може да се прошири и да се наложи во друга област. А наjлесно тоа ста
нува така со граматичките морфеми.
Секундарн.иоШ Ъ2'

ИСТ резултат како етимолошките полуглаеки дал и се

кундарниот Ъ2' ВО почетиите слогови на целата териториjа има темен вокал, сп.
лаже, йол'iiжаше JЬ, 'u.злажа, л'iiжеl-bе Бул, лажа 20лема Куч, лажа Ст, ма'iла

Куч. JЬ, се зам'iil-лuло Куч, се з'а.м{lZЛU JЬ, .маска К, Бр, iUaH{lK Гл, Шанко м, Тан
ка ПуiU'uна Цр. - Поинаков рефлекс HaotaMe само во л'ожuца JЬ, Бр, лоjца Куч и

изведенката лож'uчарнuк JЬ, ложuш'арнuк Ст, л'оjчарнuк Куч ( : Л{lЖ'uца Ст).
Во правите црногорски села ваков глас се срекава наjчесто и пред сонанти
те. На пример oc{lм zодuне JЬ, OC{lMH'aece, ceд'iiмдeceйi, oc'iiмдece u сед{lМ ба1Jке
Поб, сед'а.мдесе Бюь, C{lM К, Hec{lМ Ч, u'aC{lMl{e, j'az{lНL!a JЬ,Бр, йac'iiмцe Цр, Ст,

jаl-'ан.ца Ст, МUШ{lв{lЦ Ч, MpiU{le JЬ, К, Куч, бuсiU{lР Куч, JЬ, М, eeiU{lp, eeUt;lp Бр,

zаБQР М, PeiUk'u-Габ'J; JЬ, Габ(Jрче Куч, доб{lр, lliU{lp, oeiUt;lp М, . tOд{lР, муд(JР

Гл, М, ...tOKfJP JЬ, К, ceeKfJp JЬ, свекаи М, ед{lр Куч; - йiiК{JЛ Гл, реК(JЛ Ч, К. Но на
споредно со овие можат да се чуjат и форми со а, особено пред согласката л, сп.
йiiкал Куч, рекал, доuшл, йо шал М, Ч, Гл, моzал, 'осiUрuzал, ошал БаJЬ, секал,
д'овукал М, или во ozal-b JЬ, Ч, у ozal-b(JiU Ч. Во jугоисточните села, и воопшто

во сите оние што граничат со блатскиот говор, во позициjата пред сонантите
обично за сек Ъ2 се слуша а: ozal-b Куч, Ор, О, ведар Ор, бuсар, осар Ст, бuс
lТШР, l-абар Бул, доuшл, йрес'екал, ул'еzал Ст, само пред м за сек. Ъ2 речиси ре

довно има у, како во блатските села: седум, оеум Ст, ос'умдесе Цр, седум, осум,
ceдYMн.'aeeeйi, ceд'YMдeeeйi, ос'умдесеШ Бул, сум бил, сум е'iiн.уал Куч, покраj
сам, н.есам. Во Стаjковци забележив и огин., веШер, мuШовец,

карактеристич

ни форми за блатскиот говор.
*J. - Во наjголем броj случаи за вокалното *1 во црногорскиот говор има ре
флекс У. На пример:
бува JЬ, буве М, Гл, Ч, буе Куч, БуZаРllн., вуна JЬ, М, Цр, вук К, Бул, Цр,
в'учuца JЬ, вучкuнu н.огll Цр, топ. Вуков'а-Глава К, В'УЧll-ДОЛ, Вучj'а руйа JЬ, К,
В'учово Гор, вуче БаJЬ, воловuiUе вучеу Ч, вуче йО зеМl-bУ, в'учеl-bе М, д'овукал К,

вуч'uклаШl-bе БаJЬ (влечко), 06'учu се М, да се 'обуче Ч, се 06'учува Гл, свучu се

Бр, се с'обуко, соб'укоше, ке се с'обуче, соб'учеу М, влече

Цр,

жуiUо Куч, JЬ, жуч

Куч, жучка Бр, JЬ, ж'уiiiuца, жучнu более, жу'Ьа (вид жолта птица), жуiU'арка
JЬ,j'абука Бюь, О, Ор, кук К, Куч, к'укови БаJЬ, sazaH кук JЬ, к'учuейlа (од ко

ноп) Куч, М, БаJЬ, куч'uшiUa Цр, село Куч'евuсша К, Бр, JЬ, Куч'еuсiUа Куч, ре
ка Куч'евсiUuца, куч'е8.fbанu Поб, М, куне БаJЬ, М, Гор, Ч, Бр, музе Куч, ке музеу
овце JЬ, м'узеl-bе БаJЬ, м'узнuца Бр, йуж Бр, Гл, Гор, йужел' Куч, й'ужовu, П'у
жова Лuв'ада JЬ, йун. Куч, йун.о JЬ, йунеж (вид вез на женска кошула) К, Поб,
еiUубац Рад, eiuyii Куч, iUуче лук, шуче БаJЬ, iUуч'ешемо Гор, iU'учеl-bе Бр, све ке
се luучеу Цр, Шуца JЬ,iUучн.uк
Дубокu Дол БаIЬ, JЬ.

I{p, JЬ,

Куч, дужан JЬ, зад'ужен.u Гл, д'убоко БаIЬ,

Така и по оваа црта говорот на Црногориjата покажува поголема близост
со призренско-моравските говори,
Рефлексот у на разгледуванава териториjа писмено е засведочен уште во
почетокот на 16 век. Во една белешка од 1519 година на еден триод се спомену
ва месноста Вунеш:

"

... под8ИЕСУЕ чрън'iЕ Горы къ пmcстыню Н"РИЦ"ЕМmcю Е8НЕШЪ,..

"
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(Стоjановиh, 1902 : 135, бр. 441). Во нетава белешка денешното село Кучевuш
ше се бележи НI\'ЬчmИЦJ4, со ЛЪ место

J

* ,

но тоа е HajBepojaTHo бележеJЬе по тра

дициjа. Во поменикот на манаетирот Матка (16 в.) имаме у: к8ЧЕRИЦJ" (Селищев,
1933: 21). Првиот пример (Вунеш) покажува дека во времето откога е датирана
белешкава за вокалното

1 во OBoj дел од нашата

*

jазична териториjа сме имале

замена у. А TOj процес се извршил, без сомнение, кога и во српскиот jазик, Т.е.
во KpajoT на 14 и во почетокот на 15 в.
Покраj у како втор рефлекс за lюкално'го

]

*

на оваа териториjа се упо

требува лу, но во многу поограничен броj примери. Тие се: слуба Бул, Цр, Ст,
слубе К, сл'убuца Бан" JЬ, донеси.ми сл'убuцу Поб, Слубичк'а-Река БаlЬ, слуаа,
слузеу -ми очи Гор, слузе Ч, слунце 1Ь, Бр, М, буu,на слунu,ешо Бр. - Овие случаи
со лу <

]

*

познати се и во граничните српски говори и тоа на целиот поjас од

Призрен па до границата мегу jужноморавскиот и заJIJiаJЬСКИОТ диjалект. Во
српскиот jазик оваа црта се jaBYBa доста рано. Белик констатира дека се срека
ва уште во наjетарите српски спомсници - во евангелиjата на Мирослава и Ву
кана, зборникот на поп Драгоjла и некои дубровнички повелjи (Белиh, 1905 :
118), што значи дека таа се развила многу порано од рефлексот у. Ако е оваа
црта во jужноморавскиот диjалект внесена од позападните српски говори, како
што вели Белик, тогаш во разгледуваниов говор сигурно е така. Прашюье е са
мо кога почнала да навлегува - дали таа овде егзиетира отпорано, како во jуж··
номоравскиот, или пак е внесена преку говорот на она население што се дo, e
лило во oBoj Kpaj од северните облаети во панова време.
Во jужните и jугоиеточните црногорски села, што ги иетакнавме како грн"
нични со блатскиот говор, како и во Кучково, примерите со лу се непознати.
Во анис случаи каде што во правите црногорски села има лу, овде има реqщекс
ла. На пример: слйза Цр, Ст, Бул, Куч, слiuще Куч, слiiнцешо Ст, сл'iiбuца Куч.

Освен тоа рефлекс ла место

1 имаме и во примерите: длiiбок Куч,

*

дл'jjбоко Ст,

длiiк, дла'iо Бул, Длiizа Куч (име на месност), Длiiiа Грм'ада Цр, длiiжuна Куч.

Пример от длак

и

неговите изведенки со ла се употребува во целата Црногори

ja, сп. длiiго Бан" М, JЬ, длiiго седеше куде нас Бр. Во Кучково со ла забележив
уште еден пример: шлачник, покраj Шучник, Йlуче.
Приведениве примери во формата со ла познати се на целиот jа:шчен поjас
од Шар Планина па до границата со бугарскзта jазична териториjа на иеток и
на jyr до границата со кочанскиот, штипскиот и скопскиот блатски говор (Ви
досски, 1953 : 206-209).
Onoj рефлекс, се истакна и порано, се jaBYBa само зад денталните согласки,
пред се зад д и с. А токму зад овие два гласа се janYBa и лу во поархаичните срп ..
ски диjалекти (сп. во jужноморавскиот: удл'убqн, длуz'о, длуж'uна, дл'ужнu, а
:iад с сп. примери погоре).
Во оние села каде што се срекава эамената ла <

1

* ,

се употребува и формата

калне: зazu-'iа калнещ дешешо? Бул, кliлнеу Куч, ги йр'окiiлна йейlлише Цр.

За 20лiuам во целата Црногориjа се употребува форма со ли : глий1а JЬ,
Куч, Бан" 2а 2л'ийlнала Поб, 'iлш71ка Ст, 2ЛUШ вода Цр, 2лиш JЬ, Куч - образу
вана спрема итеративот 'iлийil1iuu, сп. етсл. пог"и,.",.и, а место аасолнам форма
со коренат слон-, Koja е ието така стара: з'аслони JЬ, засл'онlt га Куч. И форма
та со ли и онаа со ло во употреба се и во призренско-jужноморавските говори.
За литературното колва.м овде имаме ;UЪYKa-м, сп. юьуjе,и.
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*е> е.

- Таква замена имаме

дури и во глаголот jаде, сп. jеде Бр, Куч, jeJey

Ч, jеден,е Куч, Цр. Исклучок претставува единствено лексема'га ора, мн. 'ораси
Ч, М, 'орашче М, орав Куч, сиров орав Ор, во Koja за *е стои а, како и во други
те северни и некои источни говори. Како што е познато а во oBoj пример го има
и во српските ека веки говори. Таа е секако стара црта и стои во врска со приро
да'Iа на претходното р. Интересно е да се одбележи фактот дека во границите
на онаа териториjа каде што се употребува ора не дошло ни до преглаСУВaIье на
а во е задр во примерите шрава, йрайор(щ - ЙраЙорец.
Покраj й'овесмо, йов'есмарка Куч, Бр «

*povesmo) се срекава и формата йо

jacMo, йо/асмарка БаIЬ, Koja е добиена или со контаминациjа мегу йасмо и йо
весмо, илн "преку сврзуваIЬе со йojac", како што мисли Угринова (1951 : 12).
СОlласкu
к, [..- Рефлексите на прасловенските групи *tj, *dj и *kt' се наjинтересна цр
та од консонантизмот во скопско-црногорскиот говор како поради нивната зву
кофюиолошка природа, така и поради некои други поjави што им се своjствени
ним.
Место *tj и *kt' во наjголем броj случаи има рефлекс к, во неколку случаи
палатализирано

'

к

или к, а место *dj - 1., и тоа во сите по:шции.

На пример:
*tj, *kt' > к : вокка JЬ, Куч, Гл, Бр, вокке JЬ, вокн,ак М

(:

овошка, олошка,

ooojKa но другите наши говори), врека Гл, М, Цр, вреке JЬ, Бр, врук М, вруки
коиаиан,и Гор, има врука вода Бюь, 'iaKe М, Куч, '2ак'ересшu йешал Куч, '2а
K'apacaiu М, Ч, 'iaKrbllК Цр, М, кука Ст, куке Ч, БаIЬ, куки Цр, к'укн,ица М, лека
К, м'акева Куч, .и'еКава М, нок Бр, нокеви М, н'окам JЬ, нокен БаIЬ, нокша Цр,
н'oii;нuи,а М (име на sвезда), накес, uлеке Бр, Йо.м.ок М, Бр, й'омокн,ик Гл,
йом'окн,иl.I,а, йрака, йраке М, свека

свеке БаIЬ. Ч, срека Jb, Гор, у среку Куч, у

срека uдев Цр, Kyiil Куч, куши Бр, Поб, й1ике К. Така и во формите на глаголот
*хъtеti I xou.m : оку К, неку М, некем JЬ , некеу д-идеу Ч, океш, н.еКеш Бр; во некои
суфиксни образуваIЬа: божик Куч, М, Ч, божикн,'и йоешu Бр, Gл'ивовик М,
блак'ани Цр, ч'исiuока М, i'олока Цр, ш'ешкока Куч, и во глаголите образувани
со -ja : врака БаIЬ, й'оврака К, йракам М, йрака човека JЬ, 'uсйрака Ч, llлака М,
СJиеК(t Бул (во значеfЪе смекава).
Во еден определен броj случаи ме,,'ТО к како рефлекс на споменативе пра
словенски гласови наогаме сосем малку палатализирано к' или к. Тие се: век'е
М (почесто со ова значеIЬе се употребува прилогот вище), .мук"еницаМ, Гл, К,
MYK'eH'UЦCl Цр, к'ерка Гл, М, ош к'ерку ми БаIЬ, имам к'ерку удадену Бр, нд ца
ра керка му Ч, две к'ерке БаIЬ, к"еркино деu'lе Гор, шик'е М, JЪ, покраj iblUKe,

морфемата к'е Ст, Куч, М, Бр, Ч, ке се вишимо Гл, к'-uiy м, к'е доjдеу JЬ, и к' е
ut(e) Гл, Бр, К, к'еш-да Паднеш JЬ,ja к'еш-ше й1eiiaм Ч, и во наставката за гла
голскио'I' прилог -к'и, односно к'е I -ке: рабоШ'аек'u., ид'еек'и М, СlТшн,'уек'u,
ii�еч'еек'u .ТЪ, ид'еек'и БаIЬ, йо'е:к'е, сшруж'е:к'е, кол"а:ке, бер'е:к'е дива Куч,
жне'ек'е, ра60йl'а:к'е Р, ошuду'аjк'е, й1ич'еjк'е Цр, нос'е:к'е Ст; нотоа: вр'ук'ина
Бр, М, Куч, д'омак'uн Гл, М, JЪ, домак"uнката Цр, йр'ак'ица Цр.
Во материjалот обjавен од Елезовика (1933 : 219) место морфемата ке ре
довно се бележи ке : ке бе'iендuшу, ке ужн,у, кад к-иде. Слабописмените луге
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готово редовно оваа форма ja пишуваат со к : ке. Toj факт веке доволно з60РУ
ва дека во нивната претстава во овие примери местокегзистира звук близок до
заднонепченото к.
Оваа разлика во изговорат на рефлексот на *tj I *kt' ja забележуваат и То
мик (1905 : 496) и Петровик (1907). "Поред правилног h у речима: ноп, вреIш,
браhа - вели Томик

има jош jедпо п, Koje пиjе jacHo као прво, него кад се оно

изговори, чуjе се глас измеty к и п. Оно се чуjе у речима, у коjима после h дола
зи е : перко, hебе, пе у праВJьеJЬУ 6удуЬег времена". За вторава вариjанта Пет
ровик употре6ува посе6ен знак.
Во приведената забелешка Томик го засегнува и прашаJЬето за условите
кога се jaBYBa вариjантата к', оДн. к. Како што покажуваат и нашиве примери,
oBoj глас се jaBYBa пред предните вокали

(е,

и), и тоа само во одделни з60РОВИ.

Така, на пример, во множинеките форми од кука, врека - куке, вреке, или во из
веденките кукuче, врекuче, одн. epeKeilluHa, и други слични форми,кима иста
вредност како и пред согласка или другите вокали. Врската со основната фор
ма тука попречила да се измени артикулациjата нак.
ваква врека немало, Kajк повеке дошол до израз палаталниот елемент. Оваа
rюjава - помеетуван,ето на артикулациjата накпред предните вокали HaKaj зад..
ното непце и потполното губеJЬе на фрикативниот елемент во поголема или
помала мера ja познаваат и голем броj други наши говори, дури и некои од цен
тралните. Во прилепскиот, на пример, "форматаке
пати ее слуша како ке" (Конески, 19496

:

262).

Така таа може да ее чуе и во ве

лешкиот, и во скопските (Селищев, 1931 : 45).
*dj > i : eeza К, Гор, Бр, eeie М, Ч, JЬ, oeiu Бул, aoO'eiajKa JЬ (вид вез на
женска кошула), z'ocao'fa К, ч, зграzа К, з'iраzе Гор, з'iр'аzuче Куч, Kpaza М,
мега - J.. teie М, Гл, Meiu Цр, mei1-ЬUК Куч, JЬ, покраj -мед'1-ЬИК JЬ, -мегу Бр, К, -мегу
1-Ьи.ма Ч, йо-ме2У себе БаJЬ, йрега М, apezaiiia Цр, "и2а М, "giocaH Ч, "игосано Цр,
у coazy су Гор, iuaK'o2epe, illY2, ill'yzuHa М, У2е М, Бр (се употре6ува многу рет

ко), ча2е М. Ч, ча2ав О, uсча2'авuло се Гл. Вакво е по потекло 2 и во глаголски
те 06раЗУВЗJЬа од типот рага, га2а Бр, К, u'o'iaitLlt М, дос'ага, вига-м Бул, oUlille
се в'и2аше, одв'U'lа, разв'uiа Цр, како и именските суфиксни 06раЗУВа1ьа од ти

пот ор'иганац Куч, белiраганu К и сл.
Поинаква замена за споменативе прасловенски гласови наогаме само во не
колку случаи. И тоа:

за *tj, *kt' - UlIll во: aetuille p М, Бр, и име на месност ПеUlillер во Бр, й'еш

е е
illepa Гл, йлеUlка М, Куч, Ор, покраj flЛ.еКка Гор, Ч и йлк
убаво М, с'инmuан 'ipa, .мащш с'иношНG Куч, CUHOUl'a1-Ь-лей М,

и j во: cUHOj Цр,

БаJЬ, Ч, cuнoj радuоillо йоеше Ч, c'uHojKa М, Куч, БаJЬ, Бр, cuн'ojKa Цр, а за *dj 
ж(д) во името на селото Побужjе - Побожjе и придавките н'айрежан и l10слежан:
н'айреж1-ЬО вре-ме JЬ, н'аuрежно Ч, йон'айрежан М, Куч, н'аЙре.ж1-ЬU Цр, йонаuр'еж
1-Ьuше Поо, й'ослежа1-Ь М, й'ослежщь рок Бр.

Во редот на отстапувшьата би можеле да доjдат уште примерите нужда О,
Цр, KOj се употребува многу ретко и HajBepojaTHo е примен по литературен пат,
и uре-межд'анuе JЬ, одн. йре-можд'анuе, йре-мажд'анuе М, KOj е примен малку мо
дифицирано од црковниот jазик (стсл.

пр-kМfждие).

Последниов пример во не

кои црногорски села може да се чуе уште и во формите uре-мреж'енuе и йре
-мр'ение О, -ми йроjде едно Йре.мр'ение Куч. И едната и другата форма се нови
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обраЗУВaIъа - првата со контаминациjа меГу црковната форма Йре.междuе и
.мрежа (Мирчевъ, 1938 : 70), а другата HajBepojaTHo е образувана спрема гла
голот Йре.мрам-еш, задржуваjки ja при тоа наставката -ние. - За литературното
uмaШlluв се употребува uмоiшm М, образувано од имоЩ а после и нем'ошuна
М, Бр за немашЙluна.
Примерите со j ззправо не се исклучоци, зашто тука j е нов резултат: к > j
во CIlHoj"a фонетски (К" > j"), а од оваа форма после спрема дiiЩIС - дан,(lс"а,
зuмус - зuмус"а и др. сме добиле сшюj.
Кои од споменативе рефлекси во нашиов говор треба да се сметаат за при
марни: к, t или шш, жд? Ако се работеше за HeKoj поjужен наш говор, поста
вувюъе на едно вакво прашюъе не би имало место. Денеска е веке jacHo дека во
нашите *ъ, "'ь >

О,

е-говори примарен рефлекс за *ч *dj се Ulш, жд. Но бидеjки

во случаjов станува збор за еден граничен говор со диjалекти во кои односниве
прасловенски групи дале к, t, и со кои TOj има ред заеднички особености, тогаш
ова прашюъе има cBoja смиела.
Ако судиме само врз денешниот материjал, одговорот на ова прашыъе би
бил едноставен: примарен е OHOj рефлекс што се jaBYBa наjчесто, во наjголем
броj случаи. А Toj би бил рефлексот К, одн. г. Историските факти, мегутоа,
знатно го усложнуваат ова прашюье. Денешново село Побужjе (Побожjе), кое
Селишчев го изведува од коренот "'bud- (1931 : 45-46), а Конески од *bQd- (1951 :
218), со
(1258

жд се бележн уште во 13 век. Така во грамотата на Константин Тих

1277), дадена на манастирот св. Горг во Скопjе, забележено е во форма

та По)СЖЖДА (Ивановъ, 1931 : 582). Во Милутиновата грамота на истиот манас
тир (13 в.) се споменува во падеж ""У По)С"УЖД"у" (Груjиh, 1936 : 13), а во една
друга негова грамота (на Хилендарскиот пирг) од околу 1308 г. во формата
S
Пр'kВ"УЖД" , Веке во поДоцнежните документи тоа се бележи со наставката -je,
сп. (ЕА" По)в8жднт (ген.) во еден запис од 1500 г. над влезот во црквата св. Петка
во истово село (Ивановъ, 1931 : 130): По)В"УЖД4 во кодикот на манастирот Матка
(16 век) (Селищев, 1933 : 43).

Врз основа на OBOj ТОIIОНИМ Селишчев изведува заклучок дека некогаш и во
Скопеката Црногориjа за *ч, *dj сме имале шш, жд (Селищев, 1931 : 45).
QBoj топоним сам за себе и онака како што го обjаснува Селишчев (од ко
ренот *bud-) можеби и не би бил многу интересен. Би можело, на пример, да се
претположи дека во oBOj Kpaj имало преселеници од нашите поjужни области
каде што за *ч, *dj има замена шш, жд, и тие да го пренесле ова име од старото
место на живееIЬе. Вакво нешто не е невозможно. Познато е дека преселеници
те доста често ги пренесуваат и ИМИIЬата на своите стари населби, и воопшто
ИМИIЬата на местата од нивниот Kpaj. Така го обjаснува и самиот Селишчев
името на гостиварското село 3убовцu (3убовце) (Селищев, 1929 : 316). Мегу
тоа, во Северна Македониjа, и тоа баш на oHoj дел што непосредно граничи со
српските говори и каде што има редовно у за *Q и *] и еден вокал за обете по
лугласки, OBOj не е единствен случаj со жд. Сп. и Радuбуш (село во Славиште,
Кривопаланечка околиjа, кое во 14 в. е забележено во формата РАДНВо)1(ЖД"У
Горню, Новаковиh, 1912 : 435), Доброшше, Нерашше (села во Долни Полог; по
5

Името

на селото

Побужда овде

се

споменува во

акузатив:

"и ДАх,.. .
.

и

(ЕА\)

Прiш"'{'жд"'{' . " (С. Новаковиh, 1912: 477).
.

.
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следново околу 1308 г. Милутин й: го подарил на црквата св. Никола). Што е
уште поинтересно, топографски ИМИlьа со ШШ, жд има дури и во Призренско
(Гражданик, Ображда, JЬубuжда, Добрушii1a), и тоа некои од нив се споме
нуваат доста рано; сп. HEBpeГ"ЦJe во Душановата грамота од 1348 на манастирот
св Архангел Kaj Призрен (Новаковиh, 1912 : 688), или Чр'hК"Гj\4Жде, Т"Р"'ЖД4
(Новаковиh, 1912 : 689). Ваков броj месни ИМИJьа да се примат како донесени
преку разни преселеници од jyr би значело премногу упростувшье на работите.
Освен тоа на една ваква претпоставка се противи и друг еден факт. Конески
името I10бужда го изведува, рековме, од коренот *bQd-,

Т.С.

од личното име

*РОЬQdъ, како што се добило и Збiiжди (Збажди, Збожди) од *SЪЬQdъ (Конески,
1949а : 305), а не од *Ьиd-. Овде праШaIьето уште повеке се усложнува. Имаме
пример со црти карактеристични за две диjалектни средини: у за *Q И жд за *dj.
Ваква форма можела да се образува само на OBOj терен, Kaj што се граничеле и
мешале *Q > у и *tj, *dj > шш, жд-говори. Во врска со ова Конески го поставува
проблемот: Дали сме имале во Северна Македониjа говори, за системот на кои
биле карактеристични рефлексите у < *Q и шш, жд < *б, *dj? (Конески, 1951 :
219). Во прилог на претпоставката дека можело да има такви говори, освен
името на односново село и споменатите топоними во призренскиот Kpaj, укажу
ва и името на кривопаланечкото село Радибуut, кое исто така ке е образувано
од коренот *bQd-, не од *bud-, како што го обjаснува Селишчев (1936: 120), дури
и името на градот Велбужд, кое во грамотата на Тиха е предадено во формата
"ИЬ Вfij\hGЖЖИ" (Ивановъ, 1931 : 584), а во Милутиновата "КЬ Вfij\ЬG()I(ЖДИ" (Гру
jиh, 1936 : 17). Денеска и во говорот на Славиште за *Q редовно имаме у. Изо
глосите на рефлексот у < *Q и на к, t < *б, *dj не морале да се поклопуваат.
в.

-

OBOj глас се пази релативно добро во целата Црногориjа, било да се на

ога мегу вокалите, било во HeKoja друга позициjа.
На пример: бивол К, Куч, Бр, бив'олица, в'оловар Куч, Говед'арник JЬ, 2'0
ведо Гл, Говед'арица Цр, t авол Куч, дев'оjче, девоjч'ш-ьа Бул, дев'оjчиКll Бр, ja
вор, ковач, ковам Куч, H'eeecilla Бр, н'евО/ьа Ч, основа К, Цр, н'айрава, ш'оварuм
Куч, COB'eJbKa, йовесм'арка Цр, найрав'иле Бул; в'ирови, вол'овu Цр; бресшо
в'ина Бул, Цр, вар'иво, йред'иво Цр, в'езиво Бан., каменл'иво, йесакл'иво Цр - во
интервокална позициjа. Во оваа позициjа доста често може да се чуе и слабо в,
понекогаш и со нешто поосетна лабиjализациjа: Кучебисша Ч, за'i'080рка Бр
(вереница), бибол Гл, осi11'а"uле, ке найр'а8иу Бр, найраб'uше Цр, Тр'имче"о Ч,
l-pu60 Бул (делот од самарот што налега на вратот). Не се сосема непознати и
примери со загубено в мегу вокалите, но нивниот броj е сосем мал, особено во
селата со двосложен акцентски систем. Наjчесто без в се употребуваат форми
те од глаголите йравам, осшавам, забавам : ке йраuм Куч, шшо да йраим JЬ,
найр'аuло, ilpaju. найраU6 (Елезовиh, 1933 : 220), се найр'аuле кумови Цр, на
Йр'а.iле Бр, ке найр'аuу све, дойр'аимо Ч, шо ке ilpajMo, йраене су К, ги осшаuше,
'i-осii1'аuйе Цр, шаму l-lJ. осii1'аиле Ч, l-ll осшаj шука, осшаj га ка.«еfbОШ Вол, се
сшаuле, ке се забаим Бул, се забаи Бан., потоа: насш'аено Бан., сшаено JЬ,
осш'аено М, у Куч'еuсша JЬ, сам'оиле, само'uлаша Гл, чоечк'о .«есо Бан., бо
з'оjна, шруд'оjна JЬ, во имин.ата на местата: Ку.зо'а ЕЬива, Шабано Лuв'адиче К,
Вуко'а Глава, I,IajKo'a Руйа Гл, ШUJbкоа Ливада, Марко'а Кула JЬ. Почесто се
употребува со загубено в прилогот навамо н тоа на целата териториjа: наамо

204

Бул, JЬ, овде наамо Ст, а во брзото ГOBOpeIЬe в се губи и во изразот ода амо JЬ,
Поб (ода;' овамо). Во Кучково, Орман и Волково, кои претрпеле поголемо.вли
jание од блатскиот говор (каде што интервокалното в се загубило) броjот на
примерите со загубено в е знатно поголем. Сп. ya'ojцa, сур'аjца, се/С'аjца, /Са
u'ajцa, йол'оjна, уб'аiRU, c.мpe/C'ojHa

-

c.мpe/C'ofba, ЙОЛ'Оfbа, чое/С, г'оедо, й'оесмо,

деjче, ЗZLМ.'оииtlUе, сум с'iiнуал, виШfb'оача pa/Cuja Куч, jаз'оjше, г'оедо, Гп2УР
ч'еjца Вол.
Во согласничките групи обично се губи в пред сонантот л; на пример: л'ади
ка Поб, л'адике JЬ, ла/Сно К (Томиh,

1905 : 493), лас

Ч, Ладе, на Ладеzuа Во/ова

га БаIЬ, ла'lка К, Гл, лачку, ке лачу, лачеfbе Бр, да се лачu, й'олачu, ке гу л'а
чимо Ч, лачшu, 2и 'излачuл, лаЧll вуну, лач'арниЦfl БаIЬ, ЦUJЪив (место: владика,
влакно, власйl, Владе, влачи, цпвJЪив; во Црешево, Булачани и Стаjковци гру
пата вл се пази), но Вла
-сiuво : друсшо

Цр,

_.

Власи.

-

Освен тоа в редовно се губи во групата

'убисzuо JЬ, сресшо Поб, цареzuо (Елезовиh,

1933 : 219),

поретко и во -вски: CГu'OjKOCKU, CГu'ajKocKli Луш Цр, црешеско покраj црешев
ско Ч, Р, и во примерат мпка Ч, БаIЬ (мивка). Во изразот жив-ми, жив-ши или
се слуша слабо в : жи" ши очи Ч, или пак тоа се губи напално: жи ми очи, жи ми
fbeia Бр.
Покраj етимолошкото во OBOj говор

ВО

броjни примери има ново по по

текло в. Наjчесто тоа се jaBYBa како хиjатски глас, и тоа обично во оние случаи
каде што се загубило х. Сп. раваш

Цр, JЬ,

Поб, да се рав'ашишу М, снава Ст, М,

JЬ, Куч, БаIЬ, Ч, снаву Поб, м'авала JЬ, Ч, мавало (Петровиh,

1907 : 481), .м'авал

це, саваш Поб, Куч, да;' ми 2а саваШ{lШ БаIЬ, jaea Ч, саван Ч; сова Куч, JЬ, чова
М, н'ав02а Гл, Р, 'ipaeop JЬ, шиво, aue'aHllja, кива Куч, глуво, с. Глуво, 'iлу"а не
дeJЪa Гл, Куч, чешири кожува Куч, jyea JЬ, сас jyey Гл, мува М, JЬ, бува БаIЬ, М,
дува, руво, суво Бр; сшрева М, сшр'евиче, сшрев'ешина М, м'акева - м'акеве М,
JЬ; лева - леве JЬ, уво JЬ, Бр, йр'ов02а Ч, име на месност Гровош JЬ

«

Грохош);

3 л. мн. аорист - имперфект: a'ojaoea, исй'екова, с'едева, ош'идова, избр'ишава,

раб'ошава Куч, бева, зб'орева Р и др. Вакво е по потекло в и во: смо йовале Гл,
'исйовал, 'исйова, исй'овале, й'ован je шаj .мног'оЙуШи, йов'ачица М, си сшовал,
ешовале Гл,
-

-

йавук М, кав'урско, кав'ури Цр, од Арна'уши Бул,

-

чива je ЗЪ.

Мегутоа, во почетокот на зборот в не се развило, сп. llЗба Бр, yjKO, yjHa. Село

то ВllЗбе20во црногорците го вика ат Избегово, а за Byzua (во Блатиjата) се вели
'ушаjка Ч, Гл.
В овде наогаме и место ф, било од какво да е потекло. Тоа го констатира и
Томик: "ТакоЪе слабо употреБJЬаваjу и глас Ф или скоро никако" (Томиh,

498) и ги приведува примерите:

1905 :

оди у вурну, каве, вранга. Сп. уште: вес Куч, ве

сови БаIЬ, вез К, виН1,lал Ч, Цр, Куч, вищшн

JЬ,

вира Куч, вурна JЬ, Бр, место

Вурна Ст, ванела, венер JЬ, вiiсшан Куч, вучи М, JЬ, (фучи), Завир, вичи Р, Трен

д'авuл Бул, Р, шеливон Бул : се виJЪи JЬ, e'gJЪUМO оружjе све, виJЪaм Поб, га
й'овали Куч, в'ашuмо Гл, в'ашиzuе JЬ, вака, ув'аши 'ia, заваш'uло Цр. Примери
со Ф се срекаваат само спорадично. Ги забележив: Феfbер, фафрика Куч, фре
фер'ица Цр, ф'учиjа Гл (БО'1ва), фронш, на фурну JЬ.
За в, односно у од У види примери во делот за вокалите.
j.

Изговорот на j зависи пред се од положбата негова во зборот. Пред во

калите од преден ред, како и во наjголем броj од другите наши говори, се слуша
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или сосем слабо j, или пак тоа наполно се губи, и така е наjчесто, особено на ап
солутниот почеток. сп. iедан Куч, jeceH М, iec'eHacKa М, Jеде JЬ, iедев
Куч, Jеч,м,ен Куч, Цр, 'Jешове с,м,о Ч, cde Бр, син ,м,и се шко.!ЬУе JЬ

-

Цр,

jедар

и 'ешова Гл,

еч,м,ен JЬ, ечи долаш, 'Еч,м,ишша, 'езици Куч, едаЩIШ Бул, едан Цр, JЬ, есен, есе
fbU (Томиh,

1905: 495), 'едачка и йиjачка М, ке ше е,м, JЬ, 'едеfbе Гл, ош сесшру ,м,и е

Бул, на fbY,м,a е дадо Ч, Uoшр'ажуе, раз,м,'ешуе, к'уйуе БaJЬ, с'ееше Бул, с'ее,м,о Цр.

Подобро се пази j пред другите вокали, особено во групите -иа-, -оа-, -аа-,

или кога се наога пред у во

1

л. едн. на сегашното време. Во последниов случаj

тоа донекаде заедно со вокалот у се чувствува како наставка. Сп. биjач Цр, з,м,и

ja, Илиjа БaJЬ, Moja, швоjа О, заjак Ст, uojac JЬ, сшоjал - сшо/але Цр, да се 'из
Mujy Бр, шиjу, cejy, ке йосшоjу ош/uе ,м,алко М, Kyuyjy, све чуjу и виду Поб. На
апсолутниот почеток пред а, о, у j се пази редовно. Пред у во оваа позициjа има

и случаи каде што се jавило ново j. Сп. jaiHe, jaBop, ]ордан, jущщ, jуже, /ужица,

jушак, jyiIiap Куч, jуч'ера JЬ, jуч'ер Бул, jужjак JЬ (лазач сличен на змиjа), jош

JЬ, jошше Гл, joue JЬ, Ч, покраj ошше Цр, Бул. На апсолутниот Kpaj тоа се губи

во именката лиша JЬ, К (лишаj) и во заповедната форма ода (одаj) во изразот

ода-амо JЬ, и тоа при брзото ГOBopelЬe.

За случаите каде што се добило j од и види во делот за вокалите.

х.

-

Фонемата

х

црногорскиот говор, како и голем броj други наши говори,

не ja познава. Во литературните зборови OBOj глас, до колку не може да се ис
пушти, обично се предава со к, на пример: крана JЬ, кра,м, Гл, кра,м,ош св. Илиjа
Ст, како и во ТУГИОТ збор к'олера Куч, ко.!Ь'ара Цр. Овде нема ни издишно

х

се срекава во некои позиции во кумановскиот и враlЬСКИОТ говор (Белиh,

1905 :

207).

Согласката

х

кое

не ja познаваат и другите скопски говори, но мегу нив и цр

ногорскиот постои несогласуваlЬе во поглед на резултатите од губеlЬето неjзи
но. Во последниов

х

се губи без трага готово во сите позиции. Сп. на апсолут

ниот почеток шшо улиш на боiа Куч, ули на боiа О, ладно , и др; на KpajoT на

зборот: Бла JЬ, во Р, йреко во Куч, на во лебош Бул, ipa К, Ч, JЬ, ipe

жу JЬ, Гл,

Цр,

Цр,

М, ко

,м,е М, и топоним Ме во Гор, од,м,а JЬ, очу М, Бр, йерду Цр, сшра

О, iu сшра JЬ, ош сшра Цр, с'иро,м,а Поб, шобу, уйла Ст,

1

л. аорист: 'ошидо

Бул, 'осшана Цр, доjдо JЬ, Р. Во Кучково под влиjание на дервенските и блат
ските села во оваа форма на KpajoT се jaBYBa в : реков, =га клоцнав, Йресеков.
Овде спорадично и во други форми може да се чуе на KpajoT в место

х

: орав,

iлув, сув. Во последниве два примера в можело да се jави и спрема формите за

женски и среден род (iлува, -о , сува, -о).

Х се губи исто така и во средината на зборот било да се наога во мегувокал

на позициjа, било пред согласка. На пример: ,м,еур, ,м,'еана, ,м,аану има Куч, ош
с'абаjле JЬ, свако саб'а:jле Ч, Глу'а Бразда Поб, Дуовдан Куч, ,м,а'овина, йр'о

одиш JЬ, рааш

Цр, Лаов{lЦ

М, ipaop О, йоуш Вол, 3 л. мн. аорист-имперфект:

арниш'аа, йродад'оа, завош'оа; - jанал KOfba JЬ, jанеш Поб, буна вукаш Куч, ду
на, чере Гл, ,м,еле,м" fbUHO je, иС{lн'ало бурешо JЬ, или во аористот: каж'амо Бул,

наjд'о,м,о Цр, ош'идо,м,о, д'оjдо,м,о, 'узо,м,о ]ь. Примери како ошйусш'иj,м,о, ош
сшуйиj,м,о, или ошид'о:,м,о, улеi'о:,м,о - со j или удолжуваlЬе на вокалот - какви
што приведува Угринова

(1951 : 16-17) од поисточните села,

Во поголем броj примери по загубата на

х

немам забележени.

мегу вокалите се развиле хиjатски

гласови, и тоа наjчесто в: лева, саван, йовуш JЬ, iребоша М, див'аниjа Куч (ако
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во последниов пример в не се jавило спрема придавката див, -а, -о), и др.; диjа
Huja JЪ, Цр, peja Куч, сшреjа Куч, О. Покраj Миjаjле може да се сретне Микаjло

Куч, спрема лит. Мuxаjло. Со к место х во оваа позициjа имаме уште еден при
мер
й'азука Куч, М (Петровиh, 1907 : 379), й'азуке JЪ, познат и во другите се
-

верни говори.
Во Кучково можат да се сретнат повеке примери со в за х и во позициjата
пред согласка: мавШа.м, кревко, й'ившиjа (сп. йившиjа и во Глуво

И

JЪубанци),

кивна, здивна, йа6Ша с крила, или: р'ек06мо, р'еко8ше, Рllб'оша"мо, бе"мо, му д'а
до"мо - како во говорот на Блатиjата и на Каршиjак.

Формата eejaiu, веjшо шьuшше JЪ
кумановскиот говор.

:

веiИво Куч можела да биде внесена и од

За групата хв на целата оваа област има в, сосем ретко Ф

:

вакам JЪ, 'уваши

О, Поб, вllш'uле, заваш'uло Цр, ке ве вашu Р, Вол, вaйluм Куч, да й'овашу Бр,
вОта Р, upee'UJba Цр, 8UЛUШ Куч, се вали млого JЪ, му се й'овали Куч. Овде е са

мо праша1Ье како се добило в

:

дали х просто отпаднало и останало в, или пак

целата група хв прво се изменила во ф, како во другите наши говори, па после
од Ф се добило в, како, на пример, во: венер, вес, вурна и сл. Вториов начин ми
се чини повероjатен, до толку повеке што спорадично можат уште да се срет
нат примери со ф.
//',

Jb. - OBoj говор дава доста интересен материjал и во врска со гласот л.

Покраj тврдото и полумекото

л,

овде имаме и палатално Jb. Тврдото л на цела

та териториjа и во сите позиции има нормално образува1Ье. Нешто со поак
тивно учество на усните тоа се изговара во прилозите од типот малку, колку, и
тоа само во jугоисточните села. И ограниченоста на примерите и териториjал
ната распространетост на случаите со оваа вариjанта зборуваат дека таа се
jавила под влиjание на оние говори со кои граничи црногорскиот на исток.
Интересно е да се одбележи дека често може да се чуе тврдо л и пред со
гласката j, но само во случаи кога таа влегува во состав на HeKoja наставка. Сп.
колjа Бул, колjеше, белjон Цр, наjмалjаш Гл, наjмал]'аш син Ба1Ь.

Старото меко *z' се пази во сите позиции, но не со еднаква вредност на це
лата териториjа. Во правите црногорски села тоа се изговара сосем меко, како
во српскиот jазик (Jb), а во граничните со блатскиот говор, на целиот поjас од
Кучково до Страчинци, имаме rюлумеко, средно л', како во полошките говори.
Во последниве не се сосема непознати и примери со Jb, само се тие знатно по
ретки од случаите со л'.
Сп. JЬ'убица Ба1Ь, JЬ'убошен К, Рад, JЬ'убанце, Jbycua, JЬубе Ч, Jbуди Цр,
КJbYKa JЪ, йJЬYKa Бул, КJbУЧ, HaCeJb'yey JЪ, деJbа, д'еJbачи Гл, вj(JbllШ Бр, да CMeJbY,
KOJbaм Цр, заКОJbи га М, д'eJЬaHKa К, ЙОJbе Гор, KYKOJb JЪ, йрщ'az7iеJb Цр, н'ево
Jba М, н'едеJbа Бр, к'удеJbа Поб, к'удеJbке Ч, Kyд'eJЬицa, К'ОШУJbа I КОШ'УJbа, д'u 
ЖaJЬa

I дuж'шьа JЪ, иl'уйеЛJка К, Цр, д'Oll.lЬка, c'oвeJЬKa, БUJbuв, шуйJЬuв Ба1Ь, и др.

- л'удu Куч, ЗllК'ОЛ'а.ч Цр, Вол, да с'ii.мел'ам брашно Куч, мел'ау, л'уй1, л'у
йешка Куч, йр'ujашел' О, й'осй1ел'а Ор, к'ошул'а Куч, Вол, н'едел'а О, Р, Бул,
м'ешал'ка, невесШ'ул'каiil.a, мол'ац Куч, йол'е О, д'uжал'а, гредел' Вол.

Што се однесува ДО OBoj глас во позициjата пред предните вокали за прави
те црногорски села нема особено што да одбележнме. Спорадично пред е може
да се чуе нешто малку потврдо л, но тоа повеке се jaBYBa како индивидуална цр
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та и како таква за нас нема важноет. Поинтересен случаj во врска со изговорот
на л во ли и ле имаме во селото Кучково. Таму тоа се смекнува, се изговара ка
ко среден глас меГу полумекото л' и палаталното /ь.
11.,

ГЬ. - Во врска

непчените к и z

)

ТО

со

првион глас треба само да одбележиме дека пред меко

се изговара знатно поназад на мекото непце од литератур

ното 11. во иетава позициjа. Така имаме Сшq}}ко, Аука, Меука, epqyza Поб. Во
изпесен бро) случаи место 11. има гь, добиено по фонетски пат или по аналогиjа.
Но за тоа ке зборуваме подолу.
Старото меко

*n'

се пази доследно во сите позиции. Сп. гьива Ч, Бр, Куч,

lbuja, со l-buja Куч, гьега Ст, гьи'м, йо гьuма JЬ, М, гьу,Ма Бул, гьоjзе Куч, Гbezoe Гл,

Ч, ГbojaH Бр, гьоjзuн Куч, кгьига К, вuшгьа Бр, L peUlГba Гл, М, нощгьа Цр, когь,
огагь и др. Стара е и промената на групата 211. во Zгb

:

jazГbe, iГbuje Гор, спрема

нив после и zгьездо К. Во поjУЖlште села наспоредно се употребуваат и форми
со тврдо 11.

:

книга Куч, Ор, нива, нега, нино О, редовно: zнездо Цр, zнuда Бр,

jaZн.e Куч, О, 02НUЛО О, Куч.

Освен тоа во црногорскиот говор има голем броj случаи со ново

1-1:>

< Hj по

новото jOТYBa1be, гь < j во групата ,МГЬ и гь < 11..
s. - Ово) глас се jаиува во иетите позиции и примери како во централните

говори:
во група со сонантите: sвезда JЬ, SBOHO, SBOHtL, seep М, sBUCKa Поб, sв'изарка
Гл, seUKHa слунце JЬ (болцн.а, во некои црноroрски села буцн.а), мaHsyP. jaHsa, се
2aHsa М, seHsa Гл, ке HasuГbY Бан" М,

-Оsuна.il Ч, Панs'uрково Куч;

C

пред вокал на апсолутниот почеток: sебе Куч, sебеji JЬ, sш) Гл, suш, покраj
aиili Бул, sидар JЬ, supHa, uposupyje JЬ, наs'uрале

- СО асимилациjа се добило во: се os'oeye JЬ «

Ч, sens'ozycKe Бр (вид птица).

одзовуе), 'оsаде Куч «

одзаде),

после и во наsаш Бул, Цр, ОS{lШ JЬ, оs'iiда Ч, sадгь'иiiш кук .тъ, sazaH кук JЬ. Во
брзиот говор може да се чуе: од-s'е,Мгьу lU Йравим.о JЬ: земгьа.
Осшашоцu од сй1арошо jошувmье, ново jошувагье
и н.ajHOBu с,Мекнувагьа на соzласкuiuе

Од досегашното излаган,е видовме само за замената на прасловенските гру
пи

*ц, *dj, *n} и *1}.

Овде ке ги разгледаме резултатите од другите гласови што

можеле во прасловенскиот да се jOТYBaaT.
Групите *sk и *zg

+

j

дале ulЩ жд. Во Раштак забележнв неколку примери

со IU'Ш' : оzн'иш'ш'е, коной'uш'ш'е, сел'uш'Ш'а. Но тие повеке се jaByвaaT како
индивидуална црта, инаку основен рефлекс и тука е шш.
Иет резултат имаме и за групите

*stj, *zdj. Исклучок претставуваат само не
-ja, одн. -jaoa, како на пример: zош

колку изведени глаголи со наставката

к'еваше, кР.шК'еваше М, на.м'ешКа,uо М, Поб, на.мешК'muеji К, се Йрuч'ешКа.мо Гл,
йошкев'ашеу М - во кои место шш има Ulk Но овде не може да се мисли за фо

нетска измена на груиата шй1 во шк. Гласат к е добиен ио аналогиjа, и тоа
HajBepojawo сирема 1 л. едн. од глаголите гOlику, KlllUKY, на,Мещку, йрuчеlUКУ,
UошКу. Ке видиме и од ионатамошното излаган,е дека во нашиов говор lU често

се заменува со к, особено во формите каде што иостои жива све(,'Т за односот
меГу ШИК.
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Добро се пази во OBOj говор измената на консонантските групи лj, Hj, зj И cj
во

л"

fb, Ж И Ш во 1 лице на сегашното време. Само што OBoj процес до голема

мера се механизирал. Така денеска во споменатава форма секое л, н, з И С прео
га во

л"

fb, Ж И ш, значи, и во оние случаи каде што фонетски не е оправдано.

Сп. се БУfbУ- буниш БаIЪ, браfbУ, 'одбраfbУ

М, ке се жеfbУ М, да 'ожеfbУ сина Гл,

KafbY, MefbY JЬ, Н'иш.аfbУ, да нан'ишаfbУ М, н'аЙУfbУ Ч, u'OCUfbY К, 'иСИШfbУ, да се
йр'омеfbУ JЬ, покраj нив и: баЦfbУ

бiiцнеИl М, каш ке з'амUfbУ JЬ, з'а2ИfbУ М, даj

да 2рUЖfbУ jабукуну, jafbY К, ле2fbУ БаIЪ, МRдfbУ JЬ, М, OiUfbY JЬ, да се ЙРОКfbУ
Гор, ке йадfbУ

М, йлеШfbУ

Ч, u'OM02fbY Бр, йадfbУ, да й'ораИlfbУ, ке сле2fbУ, сай

fbY М, седfbУ БаIЪ, ciue2fbY, СМRЖfbУ, сшаfbУ, к'е 2а up'ecpeiUfbY Гл, шреШfbУ,
'У2аШfbУ, 'уздiifbУ, УЖfbУ, ЦУfbУ Ч, И редовно така; или спрема: обешу - обесиш
БaIЬ, сйтиу

М, ношу- 2ажу М, се йажу, да з'айажу Гор, имаме: 'унешу, ке д'оне
вежу, вRЖУ - вRзеш, 'и.змужу, й'омужу М; бел,у,

ШУ- донесеш, йJ: решу, йашу М
'обел,у, р'азбол,у Гл.
Во овза форма и

Щ д се изменуваат во К, 'й. На пример: враку- врашиш М,

ке се й'овраку Ч, 20ШКУ, ЩlШКУ М, муку воду Ч, йамку БаIЬ, йрошку Бр, да се се
КУ на шебе, ке ши йлаку, CORKY, - меку : мешеш, йлеку, йр'есреку, смеку М;- ви
'ЙУ Ч, eazy, д'осаzу М, з'а2раzу Поб, ке ши P01Y сина Ч, да ceiy JЬ, М, се ЧУ1У
БаIЪ,

да биlУ JЬ, 'ucupeiy М, д'ове2У БaIЬ, uzy JЬ, о'двеiу, да се H'aeiy Поб,

'украЖу М, н'аве2У БаIЪ, обиzу, upelY, доzу: доjде, йре2У: йреjдеш, на2У, ЙРОlУ К.
Во правите црногорски села се пази назалниот палатал fb и во глаголската
придавка: бр'аfbешо Гл, жеfbеш

JЬ, ожеfbеш, каfbеш JЬ, Гл, они СУ к'аfbешu

Ч,

аабр'аfbешо Ч, н'аЙУfbеш JЬ, йой'Уfbешо Ч, нед'еfbена слама Гл, Й'ОСUfbен Ч, н'а
ршьеш Поб, йр'омеfbеш JЬ, Гл, pafbeH Ч, раfbеш Гл, р'азмеfbеш, цеfbеш, смеfbеш
Ч

:

женеЩ йокапеш во Цр, Бул, Рад, Р.
За групите лабиjал + j види подолу.
Дали во црногорскиот дошло до jOТYBaIЪe на групата jд > дj >

ните глаголи од

Z Kaj изведе
*iti или не, само врз денешниов материjал не може да се суди,

зашто наспоредно се употребуваат и форми со 2 и неjотувани; сп. доjде, йреjдеш

М, наjде.ii К, наjдеш (Петровиh, 1907 : 468), ja доjдо JЬ : сакаш да на2еш JЬ, У
каршу наiоше Поб, на2оше JЬ. Во последниве форми z можело да се пренесе и
од 1 лице.
Новошо jошуваfbе, кое стои во врска со поместуваIЪСТО на границата на
слогот, се извршило главно во oHoj опссг што го наогаме во другите наши гово
ри. За групата ш + j и д + j, имаме К, кое пред е може да се чуе и како к' или к, И

z. Сп.: цвеке JЬ, Поб, цвеке Бр, шрека рука Бул, шрекашащдел,а JЬ, брака М,
браку Ч, БаIЬ, йруке М, Ч; йuке се употребува доста ретко, место него во упо
треба е йujалt;lк;- л'уzе Цр, покраj л'удu (во посеверните села се употребува
само л,удu), 02р'а"ийlе Ст, Вол. Збирната множина Kaj именките од женски
род, како лuва2е, враке, o2paze во централните говори, овде е заменета со обич
ната: лuваде, 02раде и сл.

Групата н + j дала fb : iURfba Бул, K'aMefba Цр, Белu

Камеlьа Р, йRсш'еfьа Бул, Гу_иеfbа М, Kp'eMefbe, 2pafbe Бр, K'opefbe, j'азвUfbе Куч,
и во наставката -fbe за образуваIЬе глаголски именки: с'uршье, 'iедеfbе БаIЪ, м'у

чеfbе М, и др.
Во OBOj говор се jOТYBa и согласничката група л + j > л, : кол,е Бр, аел,е БЗIЬ,

К, 02Rл,е Гл (низа пари што се носи околу лице), в'есел,е к. Покраj аел,е во по
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jужните села се употребува и формата зеле Куч, Бул

со полумеко л', како и

во примерите: иле, ил'еt,tиjа Куч, Бул, шиле Бул, Вол. Интересно е дека во сите
црногорски села групата лj се избегнува. Така во оние случаи каде што во лите
ратурниот jазик има лj, како Велjан, йолjак и сл., овде имаме или меко Jb . Ве
JbaH, CeJbaK Ч, М, ЙОJbак JЬ, u,ъада К, или пак полумеко: Вел'ан Куч, Вел'ан'ов
3абел Куч, ил'ада О, йол'ак, сел'ак Цр, Ст, Бул. Последниве примери го потвр

дуваат фактот дска jOТYBaIbeTO се извршило и во односнава група. По oBoj
начин добиеното Jb после, кога почнал процесот на заТВРДНУВaIьето на старото
*l', дало полумеко л'.
Лабиjал +

j.

-

Во групата усна СО2ласка + j обични форми денеска во црно

горскиот се: дубjе К, iробjе М, iробjеше К, здравjе М, Куч, дивjа крушка К,
дивjе, дuвjач Куч, цревjе Цр, крейjе БaIЬ, снойjе Гл, Бан" Ч, Скойjе О, Куч. Со Jb

забележив само неколку примера: CKoiltbe М, у CKoiJ_rьe К, к-и1у у СКОЙJbе Ч,
СКОЙJbани Гл, врБJbак Гл, ,МuвJb'аник Цр, ,Мр'авJbаник JЬ. Но тие се сигурно при

мени од српскиот jазик, било преку литературниот, било од граничните говори.
Епентетско Jb добиено по старото jOТYBaffie имаме во: саБJъа Ч, Бул, JЬ, саб
л'а Куч, КОНОЙJbе Бан" М, Гл, кон'ОЙJbИШl7ie Ч, кон'ОйJbарче М, ij;МJbaBa JЬ, по

тоа во итеративните глаголи од типот jaBJba, 'yupaBJba Гл, jавл'а, 'осшавл'а Куч.
Сите овие примери познати им се и на другите северни говори, а сабл'а и во нс
кои источни (кочанскиот, малешевските и др.).
Во oBOj говор има уште два вида панави емекнуван,а на согласките. Сонант
ното л пред и и е, видовмс, во некои села се смекнува во среден глас мегу л и

Jb.

Во истава позициjа - пред предните вокали - се палатализираат до извесна сте
пен и заднонепчените к, 2" > к', 2'. Само степенот на палаталноста не е еднакав
на целата териториjа. Во поjужните села палаталноста е нешто поjачана: вiiш
к'е, iuaK'e, С'мрек'е, С'м'одлик'е Куч, бu.;ък'll, алк'u, йодн'ошх'u Бул, сеК'llра Вол,

Ст, бqlJк'll, бишк'и Цр, jaK'll jаК'llше (Ивановъ, 1909
,

:

68),

р'ак'иjа Вол, Цр,

ШИК'll Цр, О, iабук'и О, свак'и дан Куч, ноГи О, донесейlе 2"'и Бул, Цр, Р. Ме

гутоа, во северниот дел, во правата Црногориjа, смекнуван,ето е минимално, а
многу често и не се забележува, сп. кисело, кишка JЬ, сваки М, реске К. Ова
укажува дека процесот на смекнувюьето на односните гласови е во тек, а им
пулсот иде од jyr.
Смекнуван,ето до извесна степен се забележува и Kaj согласките ш и д пред
/ь,

но тоа не е општа поjава во OBoj говор. Сп. ошид'/Ьу Ч, сед'/Ьу JЬ, ке ia

cpeiu'/bY, да се йрош'/Ьу, ке йад'/Ьу М, ош'/Ьу JЬ, но 'мод/Ьу.

Готово на целата Црногориjа во броjни примери се срекаваат меки гласови
Jb, /Ь, К, 1, кои не можат фонетски да се обjаснат. Така имаме, на пример,

/ь

место нво: ШО/Ь, ка,Ме/Ь Куч, О, KaMe/boiu Вол, Шуйли Ка.ме/Ь Р, йосше/Ь Р, Вол,
коре/Ь, кре,Ме/Ь, ре,Ме/Ь Куч, йлаМeI-Ь Вол, О, осше/Ь Куч, ociZle/boB Ор, чере/Ь,
ражеu:>, 2ребе/Ь, Куч, кошiТш/Ь М, Бр, чека/Ь, НИUШ1Ь JЬ, коча/Ь, мн. коч/Ьови Ч,
лешйlд/Ь Бул (лешник), шару/Ь Куч, Вол, О, ди,Мо/Ь Куч, Вол, О, Р, покраj:

ЙJlсiuе1l Гл, М, Бан" кре,Мен JЬ, М, камен, йла'мен, 2"ребен, корен М, Бл. Во сите
овие случаи /Ь е внесено од множинските форми. Дека е ова точно, покажуваат
примерите од типот елен, есен, леzен, 2"ерен Куч. Тие множина образуваат со
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наставката -и (еленu), што значи во множината не можело да се jави fb, па след
ствено го нема ни во еднината. Во горниве примери заправо немаме механичка
пренесувюье на fb од множинската форма во еднина, туку карактеристичниот
за множината дел со fb се сфатил како основа. На пример покажано: збирната
множина iUUfbe - iТiUfbll

се

сфатила како обична, откаде е, одн. а како наставка,

а iТiUfb како основна, еднинска форма. Извесна опора за ова можеле да укаЖ<lТ
и именките на fb како KOfb, ozafb, cefb.
По вакав начин добиено
семка Гл. (Петровиh, 1907

:

с

fb И во примерите: zpafbKa К, граfbче Jb ( : zpafbe),

438)

( : cefbY), во изведените глаголи со наставката

-уе- : л'еzмуе, ciТi'afbye, с'едfbуе, сй'адfbуе Гл, йр'еЙfbуjу, up'OiТifbyjy М, оiТiuдfb'уе
МО, ке заМUfb'уемо JЬ, ociТi'afbye К, и понатаму после во глаголскиот прилог: ми
l-ь'уеки, CiU.llfb'yeKu JЬ; натаму, во МОШfbО М, Бюь, ciТipaиO-bO Бр, 'уабрдfbО Бюь,
'YZOpfbO JЬ, СllЛfbU КУЧUКll JЬ, HeKfba Цр, лаfbСКУ zодuну Бр, йuвfbUОiТi Цр, спре

ма слични образувюьа (сп. ZOPfbU, дО.lbfbU, средfbО, н'айреЖfbll и др.). Спрема
йив/-ьо - ugBfbuoiТi fb

се

jавило и во едfbUОiТi Ст. Секако по аналогиjа на слични

форми дошло fb м. Н И ВО K'ofbUtuja JЬ, Бан., Бул, zус'еfbица, браUlfbО Ч, Гл, iТiи
г'аfbLще Поб, CUfbOP Цр, покраj синор, да одfbешу Бр.

Со аналогиjа единствено може да се обjасни и доБИВaIьето на

.Ib

место лво:

де.lbба М ( : дe.lbУ), Пшь'евuне М (: зайаmу), жа.lbба Ноб ( : жamу), жam Гл, cO.lb'ap
ница JЬ ( : COJbY), iТi'g.lbuца JЬ (: alg.lba), а BepojaTHo такво е и во ШКО.lbа Бул, Цр,

м'уш.м:У.lbе, П.ъош Бр, KO.lb'apa Цр, деiТi'e.lbuна Гл, или ЙоiТi'е2.1Ьачка БаIЬ, од.lb'у

чиле Куч. Веке во дО.lbfbи К, Гл, M,.Ib можело да се jави и фонетски - пред fb.

Исто така и к, i место iТi, д во: йрекал Бан. ( : зайреку), йаi'авица Поб ( : uaia),
ciТipa2a

Цр, см'и2ава м,

лекан (св. Никола лекан) Гл, saiaH кук М, сре2ан Ч, до

Be2'yefbe Гл, upeBei'yefbe Бр ( : дове2У, apeBeiy).
Асuмuлацujа, дUС1Lttuлациjа, меiТiайlеза и други измени на СО2ласкuiТiе

Наjчесто измени стануваат во согласнички групи каде што има носна или
забновенечна согласка.
Согласките в и j во соседство со назалите н, fb преоfаат во м : одамна Поб,

'одамна Куч, од'омна Цр, дамна БаIЬ, рамно, после и paM{lH М, Р'аМНllшiТiе Бул,

20.ttHO М, самнало Гл, uлеМfbа Гл, Куч, у йлеМfbУ Бр, 2лаМfbа JЬуб , Куч, zл'ам
/ыща Куч, ла.ttfbа Гл, ДаМfbан М, Гл, сл'аМfbача Гл, iТia.м:fbaH, зеМfbа Куч, Вол, К,
зеМfbан су!? Гор, зеМfb'ена кален'ица Цр. Согласката б, меГутоа, во оваа позициjа

ост анува неизменета: дебне JЬ, К, sебне М.
Денталите

с

и

з

пред палаталните fb,

.Ib,

К се изменуваат во

lи,

ж, И таа е

ОIlшта поjава во OBoj говор. Сп. 'уzаШfbУ : 'угаснеш, iцреш1-ЬУ, йлеШfbУ, раиаьу

Jb, М, да й'ораШfbУ К, М, саи," fbeza Ч, саш fbумаГл Ч, саш /bllMa, РУШfbак Баrь,
йр'ичеUlfbtl Гл, саИl .ъудu Гл, иде саш ш'у6uи,у Ч, М'UРUШ.lbuв JЬ, Бр'еUlJьuке К,
да.му uрошку : йросiТiищ ЙОZUКУ, гощку, кgщку М, ЙУUlКУ,
да
БРСШm'у?:е Бул,
уж1-ЬУ Ч, К, ал-да УЖfbУ М, Ma.1ICfbY, да 'uсйраЖfbУ, ке СМUЖfbУ, 2рUЖfbУ М,
,

-

йр'uкаЖfbа (Ивановъ, 1909: 67), uрож fbиву Ч,

ШIЖ

fbeioey КУКУ БаIЬ, вgж fbeia

К, виж fbU.M.tl Бул, беж Jbубу К, lLЖ fbeioeo je, уж fbeza Гл.
Исто така овие два гласа се менуваат и пред африкатот
во lU

:

'1.,

само тука абата

КJ.!lvче Гл, !слmuцс Бан., 1\1, бреutче .тъ, Лllluче, моzиче .Ъ, кошче Бан., йр,lll

че Бр, БаIЬ, й'оjаzиче, фешче, вощче Бан. (воз).
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Примери со извршена дисимилациjа нема многу. РазеднаЧУВaIье се врши ре
довно во групата мн на Toj начин што вториот назал преминува во Л, како во
долнополошките говори: млоzо БaIЬ, Гор, млозина Цр. Групата Kfb дава Шfb,
одн. al'fb : КУШfbа врайю (Томиh, 1905 : 479), кад улеzм у Kyaifba epaiiia Гл (То
миh, 1905 : 489), за Hoiiifboza ajaYKa К (Томиh, 1905 : 479), к'уш'fbаци Бр, nOKpaj
КУКfbаци, cpeKfba М, zaKfbuK, йом'ОКfbuца Гл, BOKfbaK, К'УКfbица М. Во JЪубанци
забележнв Mea'fbliK, покраj MelfbUK во М, Куч.

Забната согласка д пред н, ил

преоfа во г, како во повеке наши говори: гн'ойl0 JЬ, н,а гнойl0 Цр, гно ч, zлешо

JЬ. РазеднаЧУВaIье на групите мн, Mfb во вн', Bfb не се врши.
Ни примери со извршена метатеза нема многу. Сп. лоj.зе Бр, лоj.за JЬ, ДОЛН,'и
Лоjза Куч, 'lроj.зе Куч, Гл, познати на целото северно jазично подрачjе, рuла Ч,
Бюь, М, Бр, рli.llе ПОб (лира), йрокаj Ч, JЪ, apeKaj Гор, гарван' Бр, топ. Гар
в'ан'овац Бр, покраj гавран Гл, завла JЪ, покраj "алва м, О, Куч.
ДРУlU йосишн'U Йромени. - Лабиjалниот назал м во неколку случаи во врска
со lИ, Ш,

З

преоfа во н', кое после можело да даде fb, сп. К'Он'шujа М, Цр, К'ОfblИU

ja JЪ, КОfbШUll Бул, K'ofbUluje Бюь (Томиh, 1905 : 489), К'ОМ1Иlljа Куч, узН,и Ч, ке
'узН,емо Бюь, jeaaH ajaYK узн.е HOlU (Томиh, 1905 : 489), да ОШfbемо Цр, девоjче
C-ОШн'а Н,екако К (Томиh, 1905 : 488), зай'анйluл Бул: йaMiuUM Куч. ЧеL'ТО овие
два гласа се мешаат и во други случаи, сп. мелеН, - мелем.,
Видин Ст: у Видим Цр, кумци Цр : Kym и Бр, Варм'ичишше Бр ( : варница), йес
ма Гл : йеСн'а О.
Групата йС > йц : ш'ейцujа JЪ, шейцич'ен'цеiПо Ч, лиuца JЪ, л'uйцано Цр, лий
ц'анога вука Гл, л'ийцало Поб, Йl{оjса, йцуе Куч. - Ш и д на границата со нас
тавката -ски се слеваат со с во Ц : арн'аУЦКll Ч, арн'ауцке кайе Поб, браЦКll,
Порецк'и-Дол Куч; з > ж пред г во ЖlЛУQ Бр (З2лоб), а ч > ul во групата со к :
UlKfb'aHoBll Р; хч > шч : бazича Цр, Бazиче Куч, бошче JЪ, грашче JЪ, к'ОЖУlUче
Гл, М, 'орашче М, ор'azИЧllки Ч, сuр'омazuче М. - Групата СШ во некои случаи
дава ШШ, но има и обратен процес: lUШ > сШ. На пример: й'аШШRма JЪ, БаlЬ, се
ciupeKHa JЪ, М'аЧUlUй1а JЪ, Куч'евuсша, река Куч'евсйluца, к'очuсii1a JЬ. - Заме
на на j со fb имаме во примерот разБОfb Ч, М, JЬ, р'азБОfbи М, р'азБОfbче Ч

:

раз

боj во Цр. - Асимилациjа на согласките во разни слогови имаме во: ж'ажбlmа Ч
(последната ракиjа, укайцu или ойашuна во централните говори), Чllжма Р, мо
жеlUfbuв, йрейер'llца Цр (йрейелUl

), eepe'epUlta Бр, М

:

врев'ерица JЪ

:

фрефе

Р'lщаЦр.
Има и неколку случаи во кои дошло до измена на некои согласки по анало
гиjа на слични форми. Така, на пример, од формите за женски и среден род пре
несено е iй « д) и во машки род во придавката HUC(tK JЪ, йl место д во peai(tK JЪ,
IИ место ж во йlеlЩШ Бул, JЪ. Согласката й, што се добила со обезвучуваlЬе на
б, од еднинската форма jасшрей се пренесла и во множнната

-

j'асiйреЙll JЬ, Ч,

К; или к од ковчек се пренесло во изброjаната множина: два К'Оf!чека Гл

че.зu БаlЬ, воа к'овчеаи килим Гл. - Има дури и случаи во кои согласката

е

:

к'ов

изме

нета по аналогиjа на сосем други форми. ПО таков начин е добиено з место с

во

мо] БаlЬ (moc-iU), моэовu, моэiin Гл, веа Ч, везiiiй Поб (за фес). На сличен начин
секако е доби ено и д место йl во йамдивек Цр.
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Губе1Ье на соiласкиii1е. - Од согласките, освен в и j за кои се спомена пора
,

но, на губен,е HajMHoгy се подложени денталните ши д. Редовно тие се губат во
групите -сш, -зд, -жд на апсолутниот Kpaj, како и ВО другите наши говори, сп.
болес, ioc Куч, iрубос, младос. лудос, сшарос, ШRС JЬ,

-

бпс, брес, ioc, кос, лис,

йос, мо;} (мост), гро}, даш, па дури и: бресаш, бресан К, два бреса, бресови М,
два ioca, госови Бан" покраj iucши К, косаш Гл, на косаш iШре, два коса - ко
сови Гор, два лиса Бюь, и два лисша, лисшови К, йосат - йости К, мозан, мозо
ви, грозови, покраj гроздови, два гроза и два грозда К, Бан,.

На апсолутниот Kpaj ш често се губи и во броевите: дван'аесе, шрин'аесе,
дв'аесе, двашр'иесе ку/Се 1Ъ, сшо и lИеесе (Ивановъ,

Цр, потоа во прилогот joue К, Ч, Бан, (Томиh,

1909 : 67), осумдесе, деведесе
1905 : 488), а д во: найре Ч, Бан"

Бр, й'онайре Ч, и во предлоroт йред : йре 1Ьума Ч, но и йред К, Бр. Други слу
чаи: lИО Ч, Бан" Гор,

шо

си (Петровиh.

19()7

447),

да видиlИ lИО пе изникне

19()7 : 379), МОlИ1ЬО,

Побужjе «

Побуждjе). Во Кучково д се губи обично и во глаголот доjде: /се до

ем jушре, кат к'е доеlИ?

-

боце Цр, жице «

:

(Петровиh,

бодt е, жийlце), р'адосна, йо сна,

MefyToa, групите -стр-, -здр-, -ждр- се пазат: бисшри

Ч, Бул, остар, но и осарош ноlИ Цр, сеСЁйра, Сшр'ачинци (поретко може да се
чуе и Трачинци) Бул, Ст, 'ucкасшрu, здраво, Здравчи Камен 1Ъ, ждребе Бан, и др.
Во оваа позициjа во некои случаи се jaBYBa секундарно iii, сп. сшреда Бул,
Сшред1Ьа Вода, се здрач и Куч, покраj среда, сред1ЬИ М. Бюь. Покраj лисник во

Кучково забележив и форма лисiПник.
Редовно се губи i пред денталниот назал н во глаголот диiне и неговите из
веденки: динал, дини се, д'инале Бан" дин'але Цр, динеу Бр. Во правата Црно
гориjа се губи почетното й ВО йченицu, сп. ч'еница Куч, Ч, JЬ, Бюь; така и во Бу
лачани; чен'ица, спрема йчен'ица во Цр. Сп. и ченка Куч, Бул (во другите села
се употребува мумурус, одн. мумурис, мумурес.

Звучните соiласки на краjош на зборо Ш. - Општа е nojaBa во нашиот jазик
звучните согласки на апсолутниот кра) на зборот да се обезвучуваат. Во црно

горскиот говор, MefyToa, не е така. Тие се изговараат како средни гласови Mefy
звучните и безвучните. Така имаме: zpofj К, Гл, дуfj Гор, Ч, зуfj М, К, Ч, uopyfj
Бан" брц Бан" ЛЛ Гл, дла Ч, Бюь, CHe К, iocuoi), луi), лисшойоi) Бан., йрид,
sui) Бр, ме!) Ч, рид Бан., Голем Рид К, кромид Бан., К, Ч, йО pei) М, млщ) Б, Бр,
блеQ, род ГЛ, СШУQ, шруi) К, ОШУQ К, Поб, йуне :JjC 1Ъ, MY:JjC Б р, Гл, Ho:JjC К, Бори}
К, М, бо}, ja;} Гор, 0PU'J Гл, йоре;} Гл, Ч. Ваков изговор имаме само во правите

црногорски села, додека во Кучково, Орман и сите гранични села jужно од ли
ниjата Радишани - Раштак звучните согласки се обезвучуваат.
ЗА ФОРМИТЕ
Именки
Именки од мшики род. - Неодушевените именки од машки род, како и во

другите говори на нашиот jазик, во еднината имаат две форми - покраj општа
та и една форма за повикуван.е (кога се употребени во разни метафорични
значен.а). - Ка) општите именки што означуваат живо суштество општата
форма се разликува од субjектната. Во OBOj говор таа редовно завршува на -а, а
така и во другите северни говори. Сп. Ja сам дошал у M'ojeza ч'овека. - TpajKo има
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сина уч'еноiа. - 'ОшurUШl да се цени у H'eKoia [юiia.

-

Ja Йil КО1-Ьа ке уж1-ЬУ. - Вик

ншzе йоЙil. -Девоjчики биле на 3.Мflja Ч. - Видо 'едноiа сШ'ароiа ч'овека Бан,. - Ку
йил H'eKoia КО1-Ьа сл'або'iа Гор.

Koj може да чува бика нека чува. - Локла1-Ьа

брава. - 'Ошишал цара да '[а йиша М. - Нашла H'eKoia орла шшо носи ч'овека

Поб. - Сйрема дарове за св'екра. - Ja сам 'имала сина како д'еШево. - На К'О1-Ьа
ке '[у носи Бр. - Прака ч'овека. - К'е же1-ЬУ сина. - Вола ia 'изела мечка . - Иди
КО1-Ьа одв'еди ia у вод'еющу. - Нешо ке жени сина. - Jанал КО1-Ьа. - JaHIl КО1-Ьа и
иди. - Од вука е aojaKa (лисицата) JЬ.

Со -а се образува општата форма и Kaj личните и роднинските имин,а што
завршуваат на согласка, на -о И на -е. Си. ОШ'идоше куде СШ'оjана Поб.

УШ'е

Йilше В'асшьа в'оjводу К. - Сiiбраше ia и Лешруша Гл. - УШ'ейале TpajKa Paj
K'oeoia. - Викни ia Пешка Вид'ино'iа К. - Во Кучково Kaj последниве општата

форма се проширува со -ош-, како во долнополошките говори (Селищев, 1929 :
338). На пример: Викни '[а К'nсшоiйa (Тр'аjкоша, СШ'оjкоша, МUl!коша,
.fанкоiШl).

Имин,ата на -е во општата форма завршуваат на -еша на целата териториjа:
Седни до Сандеша Поб. - Викни 'ia К'nсшеша KOMHeH'oeoia М. - Ал-iа йозна
ваш Мирчеша Сшоjан'овога Гл. - За JЬ'убеiйa 'ошиде. Сирема овие образувана

е и формата д'eдeiйa, llOKpaj иообичната деда : Дeдeiйa сам имала сшо и двае
сеш iодине живога Гл.

Именките на -а-, како личните така и оиштите, во оиштата форма имаат -у,
како и именките од женски род: Свеши Н'иколу сл'авимо М. - на свеши Ашан'а
cujy Гл. - Зашв'орише и В'uлийа и 'Илиjу Гор.

Дативните односи и ВО црногорскиот говор наjчесто се изразуваат со пред
логот на + ойшшаiйa форма : Даj му на вола сламу М. - Кажи му на Марка
rИлиjу, Н'иколу, Л'азеil1а, ЛешреiJ1a, Душана, Милана) да донесе вино. - Но во
правите црногорски села паралелно со опие се употребуваат и дативни форми
со флексиjа, и тоа главно Kaj личните и роднинските имин,а. На пример: Мене
ми 'осшави 1-Ьиву а Сш'оjану куку Гор. Кажи му Душану да д'онесе вино К. Даj
-

-

му JЬ'убеШу. - Са.м йродал Тошешу Ч. - В'икни му Л'азешу (Милешу, Лешре
шу), да доjде Бан,. - Од овде му йраши Димешу Йисмо. - Кажи му К'осшешу
Комнен.'овому К.

-

Му се расийале кола Сандешу Бундар'овому М. - Речи му

Пешку Вид'иному да иде у вод'еницу К. - Кажи му Боjку Урум'овому д-иде у
Ской.!ье М. - Му дале BeJЪKY TpajK'oeoMY uл'инденску й'ензиjу Поб.

-

Му iu

йр'одале овце за йорез TpajKY Груровому М. - Ори} ке му носи ч'ичешу Ч. - Да

тивни образуван,а на -у можат да се сретнат и Kaj други именки што означуваат
лице, но многу се поретки. Сп. Шшо найр'авише Ш'урскому ц'ару К.

-

Арн'ауши

шан'ушевци не йлакале нишiIl.o цару Поб. - К' е донесе вино, к'е даде куму, йа
сШ'ареjку Гл. - Да сiiшиjу свекру кошуJЪУ (Томиh, 1905 : 408).

На -у во дативната форма завршуваат и ИМИfьата од типот Никола. Сп.
Викни му 'Илиjу Гл. - Ал-му н'аручи Н'иколу М. - Му iu 'узеле йареше Бл'аiоjу

Поб. Му рекле Секулу Ч.
Доста е обична во OBoj дел на Црногориjата употребата на дативната фор
-

ма со посвоjно значен,е. На пример: BeJЪKa Гушешу iйaшка уiйeй'ашеу га. - Н'а
цешу Кир'овскому син Пq1JКО К. - Викни га Милану Боjч'овому iйaШка. - Ми
лану Боjч'овому мajKa му. - Милану Зен'i'овому снава му. - Гу викау СШ'оjану
Тош'евому к'ерку му у шкоJЪУ Поб. - Га уз'едоше Анг'елешу Леваjк'овому сина
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.му. - Керка .му fopiujy .lан.кул'ово.му. - Ун.ук .му Б'ожин.у ВидOj'ово.му. - Доjде

куде н.ас yjKO .му Irешрешу Бун.дар'ово.му. - Ошииюл у (jOjCKY ун.ук .му Николу

Гл.
MajKa .му
Но паралелно со овие се употребуваат и искази со општа
та форма и предлогот н.а: Bu1<:1l.U 'ia шаШка .му н.а Милан.а БоjЧ'ОБО'iа. - Га викау
КоЙчар'ово.му. - Ошиде и дедо .му Р'исшеt7iу KojciJlap'oeoMY

-

Мирку Гpyj'oeoMY. -

деда .му н.а РисшеiIia КоjсШар'ово'iа. - Керка .му н.а fopiUjy Jан.кул'ово'iа. - Ун.ук

итн. Исказите со н.а се многу почести, а Kaj помла
дите првиве стануваат веке необични.
Дативната форма за припадност жива е денеска уште и во некои северни
ПОЛОП1Ки села, а од српските говори ja познава косовско-ресавскиот (Белиh,
1960: 36 5), а нешто поограничено се срекава и во jужноморавскиот, каде што е
донесена, според Белика, од jугозапад (Белиh, 1905 : 336).
Вокативната форма се образува како и во другите наши говори. Сп. Море,
в'ам.Йире О, .м'аjсШоре Бр, uобр'at71u.ме М; .lорд'ане: JЬ, Вас'uле, Сшо'иле, кажи
ВиШ'ан.е Цр. Со наставката -у вокатив се образува претежно од едносложни
именки, и тоа готово редовно од именките што завршуваат на -j, -10, -ч, -к : з.ма
jy Гл, KOIbY М, шglbУ едан. Куч, йgчу Вол, с.моку, раку Бр; или од оние Kaj кои
што деминутивната форма се образува со -е : волу, а710ЛУ (: дем воле, сшоле,
покраj волче, Сl710лче). Kaj другите едносложни именки можат да се сретнат
форми и со едната и со другата наставка: царе - цару, сваше - свашу итн. Не се
необични ни вокативни форми без наставка, особено кога пред именката стои
HeKoj збор за ПОВИКУВalье, на пр.: Oj Милан Бул, о Пешруиi бре Цр; доjди, о
СШоjан. JЬ. Именката 20сйод и овде има две вокативни форми: iосйоде, Koj a е
пообична, и zосйоди, наjчесто во изразот: 'iосЙОди-ЙросШи-.ми.
Во обраЗУВaIьето на множината Kaj именките од машки род нема некои по
големи отстаПУВaIъа од централните говори. Множинеки наставки се: -ови (-еви),
-и, -овци (-евци). Сп. бресови БаIЪ, вол'ови Цр, вирови JЬ, 'ipeoeu, 'iрозови, see
рови М, .мразови БаIЪ, йgчовu, сачови Гл. Со -еви множината се образува Kaj
именките што завршуваат на -j: броjеви БаIЪ, Бр, з.маjеви Гор, pojeeu, cojeeu М,
потоа од 11.0": н.о"евu БаIЪ, М. Поретко со оваа наставка множина образуваат и
едносложните именки на -ж, -щ, -ч : н.ожеви БаIЪ, М, zрощеви М, кощеви БaIЬ,
1<:.!Ьучеви К, БаIЪ, Ч, а од двосложните щура: щуреви М, О. Но и: н.ожови, 'ipo
щови JЬ, кл>учови Рад. Kaj двосложните зборови, на -ови завршува множината
од ozalb, чещаlb, 'iлежаlb, кочаlb, осШан. : OZIbOBU М, чеШlbови, zлежlbови БаIЪ,
KO'tIbOBU БаIЪ, осн.ови Куч, покраj осШан.u, кочаlbU, па дури и: кошлови, орлови,
йеl71лови, сВ];длови, чещЛ>ови М, покраj йейlли, орли, коШли, чеШlbи (последни
ве се пообични). - со -и : йешци, чршв'gци Бул : йеШ(1ци, чешв'gШ(1ци М, 'iЛУЩ
ци, .мОЗ(1ци М, д'иреци, б'еле;ш, к'овчези М, БаIЪ; од човек - човеци NI, БаIЪ, Ч, и
lьуди К, Ч, БаIЪ; од ду, кожу, ора множината гласи: свеши Дуси JЬ, к'ожувu,и
Куч, К, М, 'ораси Бр, Бул; сп. и 'iребlbи О : iреб'еlbu,и Бул, 'iр'едел>и Куч, О :
zредл>и Цр, како свgдлu, орли; .мужи, cMoliU М, раци БаIЪ, во народната песна и
дари: .. Убавu ли се дари дарувале" (Петровиh, 1907: 775), покраj дарови во раз
говорната реч. - Роднинските ИМИIЪа, како дедо, шашко, ШеШuн., yjKo, чичо,
множина образуваат обично со наставката -Обu,u, одн. -евци, како и фамилните
ИМИIЪа: д'едовци - д'едевl{и Гл, ш'ашковцu, ШеШ'ин.овци, 'уjковци, ч'ичовци, щ'у
ревци, покраj щ'уреби, и з'ешовu,u покраj з'ешови Ilоб. Kaj фамилните ИМИIЪа
покраj множинеките образуван,а на -Обци I -евu,и, сп. Уан.евци, З'ошевци, Мар
.МУ н.а Николу КоЙчар'ово'iа.
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K061(lt и др., се употребуваат и форми на -ови, односно -еви: K-иЙу куде lY/ил'а
нови Гл, П'ишеви, Милича 'ошишла у Том'ашеви Бюь. Именките на -а во права

та Црногориjа множинската форма ja образуваат со наставката -е : 'iол'еМ1,lиjе,
jаб'аН1,lujе, биле мло'iо д'елиjе Куч, каз'ан1,lujе М, к'о.миШе Бюь.

За изброjаната множина овне именки имаат посебна форма, Koja редовно
завршува на -а, како и во другите северни говори. Сп. два вола М, два 'ipea Бр,
шри ipOUla Цр, десеiu б'uвола Бр, биле шес браuш БаIЬ, йедесеш

e'ojHllKll Поб,

сшо д'инара К, десеш кон,ll М, чешири к'ожува Куч, шри разб'оjнuка К, два ш'у
йана JЪ, и др.

Збирната множина: сп. дубjе, iробjе Бр, к'орен,е, к'ошшан,е М, к'а.м.ен,е,
лисjе БаIЬ, cHouje М, Ш12н,е БаIЬ; - Дубjа Бр, колjа Цр, к'а.мен,ll Бр, йрука БаIЬ,
cHouja Гор, Ш12н,а М, куде iIi'!lн,аШа Цр.
Именки од женски род.

-

Општите именки на -а ието така во еднината има

ат три форми. Општата форма во правата Црногориjа и во Кучково завршува
редовно на -у, а така е и на целиот север од нашата териториjа. Сп. Шшо ши на
lиШеШу. - Мало да з'алее. 1 дУlиу. - Донеси едну Ш'еЙциjу.
виu.uь'оачу

ЙР'll.jле

_.

p'aKujy. - к'удел'ку црну Куч. - Ке узне 'iуслу. - Тури воду у чашу. - Куйи
ш'ам..иjу. - К'е l унеДt руку. - К'е Шурu.мо р'о'lожу;Ь.

_.

J,Ш

Имам шамо кер"у уд'а

дену Бр. - Водаша сву .земн,у 'iy 'однесе. - Ке ши даде 'обjаву. - Му дале едну
вреку коз'WlIbаву Ч.

-

Лан,ску z'одину

имаиш

вода. - у uешак сйрема с'убойlу - на

в12 Ш'ойолу - од дван'аесшу '['одину - у едну с'убошу саб'а:ле Куч. - у до,ън,у
м'а:лу - у нашу йл'анuну - ош керк:у ми - Ош'идоа на фурну .гь, - у щ}кву je веll
чана Бр. - Падна на з'е.'rtн,у. - За чезу ке наjдеш Ч. - низ HeKojy uл'анuну - Унук
.ми е ош к'ерку. - Рийал од iр'еду на '[р'еду.

Се шеiшу йо 'iл'аву Бюь.

до нас Поб. - Бака завршуваат и збирните именки: Има.м. деl(У Ч.
шри децу Гор.

-

ош куку
Мама има

Пеш де14У сам u.мала БаIЬ. - Да euiy брm,у и с"Наве Ч. - За имен

ките од машки род на -а види примери погоре.
Во Раштак и Булачани вака се образува општата форма само ако именката
не е директно дополнение во реченицата. На пример: йо раб'ошу, 'около Иlк'о
.lbY, 61lUle б'уку, uщал на воден'ицу, ул'а'iа у в'оду, uок'анеш аа на св'адбу, куде
J;rеш..му, на в'оду, у с'обу, на ч'езу, у йл'емн,у, к-идем у р'еку, оill'иlUал у O'OjCKY Р.

MetyToa, кога е именката директно дополнение, во ОI1штата форма завршува
на -а: Имам сесшра удов'ица. - Али u.мaщ ceoja кука. - Даj '[у лоЙ'аiiiана. - Ди
ни гу сек'ирана. - JaHIl гу коб'илаша Бул. - Пре'iни гу ч'езaz71а. - Даj '[у jаб'ука
Ша. - Гу 'изора н,'иваiПа.

-

Интересно е, секако, како дошло до ова диференци

paIЬe на формата за директно и индиректно дополнение. Бо Црешево и другите
гранични села, на запад до Орман, општата форма во сите случаи редовно за
вршува на -а : бес кука О, к'умаuш гу видо Ст, сам uраШ'uла д'евера у ЙЛан'ин.а
Цр, оод з'емн,а Рад.

Личните и роднинските ИМИIЬа на целата териториjа има

ат -у во општата форма: Дущ'анке, иди куде мajKY ши. - Кудu бабу l7lu 'ocl71aHa
Р. - Гу видел жену ши (сеешру ши, шешку iuu, сшрину шu, бабу iuu , сваку ши)
Ст. ош снаву ми Цр.
Ош cecl7lpy ми е Бул.
Беше у Десан.ку О.
куде Роску
-

-

-

Рад. Ор.
За искаЖУВaIье на дативните односи и Kaj овие именки се употребуваат во
правите црногорски села паралелни форми: со предлогот на + оuиlUШШа форма
и форми со наставката -е. На пример:

2J6

- Е лuйцало iuеле

на МuПiру Ш"р'оuчеву М. - Кажи е но AHiy (на Мару, на

снаву ми, на Б'ожану) К.

Однееи je на Раш"у lроjзе Гл.

Росе сам йр'одала p'a"ujy Ч. Кажи je AHie не"а йушiПu вино К. - Е се с'а
Е ЛllЙЦало iuеле МиШре. Е i"y
НllЛО Б'ОЖGне Коичар'овези да иде у м'анасШuр.
ie РаП1"е lроjзе. - Дади je Раш
Одн'еси
М.
uс,,'UНllле уuюj"у Цвеше Шuuж'овези
"е од 'iроjаеП10 . .- Кажи je Наде не"а йрашu lleluill0. - К'е je дам ПаУllе. - Даj е

Не
Брmцучеде je йпднало HeJpai"o Гор (Томиh, 1905 : 494)
Бере не"а руча Гл.
"oj чове" удавил два iолуба ll. iu дал жене му да '[и loiIieu за вечеру К (Томиh,
Одиеси i"a лебt;lв шеш"е ши
Jaн"o н'аручил "ерке ..чу да OojOe.
1905 : 487)
(сшршше iZill, бабе шu) М. Последниве образувюьа (на -е) поче(;ти се во говорот
на постарите, но и Kaj пив образуваfьата со на се IIообични.
Посесивен датив: Гу видо Роске Кар'овезu "ерку je. - Га 6и"ау мужаjе А1аре
Кар'овезu. - TazU"o je Пешре Шиш,,'овезu. - Уну" je Нu"'олш-{е
и др., покраj обичните: Гу видо "ер"у je на Рос"у Карову IHll Мару Карову Iна
Пеilipу Ufuш"ову Iна Нll.'<:'ОЛUЦУ КоUч'арову.
Вокатив: - Верке Цр, Раш"е, Сшоj"е, Боj"е, Пер"еJ Вас"е, Сош"е, Б'осшь"е,

'ИЛllНlа:, СГй'оjан"е; - Др'а2ице, Горш{е, IW'uлuu,е, Бож'uнuце, нu,,'олuце М, но
и: Б'елu"о Ч, йlеш"о К, многу ретко шеш"е, овцо, Mel{O и др. Другите именки
:мегу кои и оние на -uja, во вокативната форма ::!авршуваат на -о : Босо, Бл'а'l·у
тьо, Б'оjано, Muiiipo, мамо; змиjо, M'apujo Гл, М.
Множинската форма во права'га Црногориjа и во Кучково завршува на -е,
како во кумановскиот и долнополошките говори: буе Куч, борбе Куч, Ч, Бmuче
Куч, В'арmще, вокке, ваш"е Куч, дО/ы-ье i"реде Ч, гр'амаде, 'груде Куч, дуй"е К,

'

жене Гл, jасле Ч, "уке, "раве Бр, "орие Куч, к ОШУ.lbе JЬ, две м'узu"е Бр, лuсни
,,'оваче Куч, н'евесше Бр, кол"о [юре Ч, й'однош"е JЬ, овце Бр, К, Поб, оuуш'и
це JЬ, l-{ев"е
во

Бразда - JЬуботен. Во селата што се наогаат jужно од спомената ва линиjа

множинека наставка е -и, како во Блатиjата: вiiшкu Ст, zаjдu, lOJ'UHU Цр, "уки
О, тьивu, Hoi"u Бул.
Имен"и од среден род. - Kaj опие именки вреди да се истакне :множинската
наставка -и"и (-и,,'и). Таа се употребува само во северниот дел на Црногори
jaTa место наставката -шьа. Сп. вр'аЙЧll"U, дев'оjчu"u Бр, ел'еЧU"1l JЬ, u..ча разнu
'u..чu"u, j'пi"ТЬu"u, jа'iн,'еНЦUКll, j'apu"u Гл, j'ужu,,'u, jаб'учU/с'u JЬ, "'учu,,u, "уч'ен
ци"и, кО/цл'uч"u Гл, ""ебu,,ll, "'УЧll"U М, ,м.'омчu"'u JЬ, и'uлu"u Ч, йuл'енцu"u

JЬ, ЙлеiЙ'ен.ЧUКll М, сш'ОЛЧU"U, ii1ел'енчu"u Гл, ч'uвшu"lt JЬ, Ша.м'ачu"u М. Како
множинска наставка -u"и се употребува и во другите северни говори, а од по
jужните ja познава уште поречкиот говор (Видоески, 1950 : 36), МеГутоа, во
последниов таа ег.зистира паралелно со наставката -Ufba. Вакви множински:
обраЗУВaIьа карактеристични Се и за архаичните СРIlСКИ говори и тоа баш на
OHoj поjас што непосредно граничи со нашата jазична териториjа. Според Бели:
.Ка оваа е стара, прасловенска наставка Koja имала деминутивно значен,е
(Белиh, 1905 : 365).
Во селата што граничат со блатскиот говор паралелно со обраЗУВaIьата на
-и"и

се уrютребуваат и форми на -итьа, сп. д'еjЧUТЬG Куч, j'apUТba Ор, МQ"i'apufba

Вол, iй'слuтьа О, а во селата jужио од Раштак последниве се знатно пообични:
девоjч'uтьаша Цр, Б, ЙUЛ'l1Jb{{ СТ, И др. - Покраj iiiел'Ufbll, Йu.Л'UТЬtl во Булачани
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забележив iиелца, Йилца. Од jazHe во множината имаме jazrbuнa Бул, j'azrbUKU
М, Гл, К, иjаz'iiнца Бул,j'аZ{lнt а JЬ, Ч.
Kaj именките на -о во врека со множинеката форма нема некои поособени
отстаПУВaIьа. Ретки

се

во правите црногорски села обраЗУВaIьата на -ja, како

крилjа, довjа, или zYMerba, ре,м,ен>а. Место нив се употребуваат формите со -а :
крила, йера, zYMHa, од рамо - ра,м,а Бр, Цр, поретко р'а.мен>а О , Вол.
Изменu во родош. - Измени во родовата припадност станува ат наjчесто Kaj
именките со граматички род. Во нашиот jазик општа е поjава именката од жен
ски род на согласка, од старата i-основа, да преминува во машки род. Тоа го
наогаме и во говорот на Црногориjата. Сп. шnj болес Гл, zоле,м, жалос БaIЬ, йО
Moj йaмeiй, йусшu сШарос М, солош Цр, СОЛ{lШ БаlЬ; СОЛ{lН М; или власшоiи Цр,
кив ке ШU га 'ucaujy М, свиН>ски .мпс БаlЬ. КолебаlЬе покажуваат именките вечер
и ноК. Во нечленуваната форма тие се обично од машки род, сп. едан вечер М,
БаlЬ, мн. два в'ечера БаlЬ, .млоZо в'ечерu Гл, едан НОК М, iUaj НОК, zоле,м, НОК Гл, М,
а во членуваната од женски: в'ечерiиу Ч, БаlЬ. М, дошал в'ечершу Поб, нокша Цр,
нокшу Гор ( : свунок К), а спрема неа после и данiИa Куч, дiiншу Ч. - Именката
доба е од среден род: ,м,ое доба JЬ, у сШаро доба Ч, но и: .младо добо, средн>о добо
БаlЬ. Место 'пердув' овде имаме форма на -о : йердо, мн. йерда М.
ша, кои

се

употребуваат само во множината, исто така

се

-

Кола и вра

од среден род, сп. за

швори zu враШа М, заili:ворu ZU ШUJ'а враШа Гл, ,м,и зак'укуе враша Ч, ,м,у се ра
с'Uйале кола на JЬубеiUa М, йеш кола Куч.
Некои йорешки именски образуван>а.

-

Од суфиксните образуваlЬа ке ги

истакнеме само оние што во литературниот jазик или не се срекаваат, или се
доста ретки.
-ин>а. Како во долнополошките говори (Белиh, 1905 : 365), така и во oBoj
доста се обични образуваlЬата со суфиксот -ин>а, како: лош'оГuuн>а Ч, ,м,л'адuн>а
Бр, убавuН>а М, К, Цр, мн. лош'ошuн>е, уб'авuн>е. За образуваlЬето на ова а нас
тавка Селишчев

(1929 : 339)

допушта две можности: или имаме BKpcТYBalЬe на

стариот суфикс *-yn'i со наставката -а (йусшuн>а), или пак н> е внесено од збир
ната множина (убавuна : убавUl-ье

=

убавин>а). Првава претпоставка ми се чини

повероjатна, барем за црногорскиов говор, зашто во него множински образува
lЬa како йл'анuн>е, д'олuн>е и сл. нема. Место нив се употребуваат обични мно
жински форми на -е : йланuне, долuне, рудине.
-ина. OBoj суфикс се употребува и со пеjоративно значеlЬе: HeKojy КОШ'У.IЬи
ну ciuapy БаlЬ, аjд'учuна К, едан аjдуч'uна Цр.
-еШuна. Особено

се

продуктивни пеjоративите со суфиксот -еiuuна, сп. ба

б'ешuна М, врек'ешина БаlЬ, вiiшч'ешuна, zн>ид'ешuне М, девоjч'еГuина К, жен'е
шина БаlЬ, М, кук'ешuна М, кукеш'uнава каква je Гл, крав'ешuна, кобил'еiиuна,
н>uв'ешuна М, овч'ешuна, йО шшuчеш'uнеше JЬ.
-шише. Паралелно се употребуваат со истова значеlЬе и изведенки со су
фиксот -uшше : б'абuшше, девоjч'uшшено, ж'енишше, коб'илuшше, кук'ишшево,
сшаро к'укuшше, невесш'uшшево, св'uн>uшше М. Сепак, поеледниве не се толку
продуктивни, како, на пример, во централните и западните говори. - Образува
lЬa на -инка со пеjоративно значеlЬе овде
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се

непознати.

-ока. Образуван,ата со суфиксот -ока овде се уште живи, но веке непродук
тивни. Сп. л'аднока Гл, Ш'ешкока Куч, ч'исшока М. Покраj нив се употребуваат
и изведен ки на -оша : бл'а'iоiiia, 'i-'олоша М, сл'ейоша М, JЬ, како иде све йо мене

сл'ейоiiia Поб, с'амоша М, или на -ошиjа : 2нас'ошиjа, лош'ошиjа, МJlс'ошиjа, са
м'ошиjа, покраj сам'ошина, слаб'ошиjа М, сп и йросш'удиjа Бан., слей'удиjа М, Бр.
-ма, -има, -ача. Вакви образуван.а се многу ретки, но не се и потполно не
познати. Сп. йр'икажма JЬ, uр'ичешма JЬ, М, Туркима, Гпкима м, покраj Тур
чинка, ГпKUНKa, 'окача К, шарена 'окача JЬ (вид вез на женска кошула), в'll шача
Гор, В'llшача Куч, лисник'овача JЬ.
Од деминутивните образуван,а особено се продуктивни оние со суфиксот

-че и неговите деривати (-иче, -инче, -енче). Оваа наставка се шири за сметка на
другите деминутивни суфикси (-е, -ле). Така имаме: к'оiii.личе М, коiii.л'ичеШо
Поб, 'орличе М, U'еiii.личе М, Бан., JЬ, св'llдличе JЬ, ч'еuиьиче Бр (место коiii.ле,
Йеiii. ле и др. во литературниот). Сп. уште: грам'адиче, л'акшиче JЬ, нев'есшиче
М, н'окшиче Бр, JЬ, рО'l'ожиче JЬ; в'ашенче JЬ, бр'аадинче М, враш'инчешо Цр.
-ле. Пеjоративниот суфикс -ле се срекава и во разгледуваниов говор, само
што не е продуктивен. Сп. ваиlЛе JЬ, Цр, 'lУUlЛе, лигле М, носле М, Поб, СМJlдле
Бр (СМJlдло).
Членуваме на именкише. - Во врска со членуван,ето на именките говорот
на Црногориjата не е единствен. Во селата што се наогаат jужно од линиjата
JЬуботен - JЬубанци - Бразда

Кучково членските форми се исти како во

блатскиот говор, а тоа значи како во литературниот jазик: -ош, -ов, -он за м. р.
едн., -ша, -ва, -на за ж. р., -шо, -во, -но за ср. р., и во множината: -ше, -ве, -не и
-ша, -ва, -на. Сп. синош Цр, бегоЩ долов Бул, йреко йрагон Рад, ц'llкваша
наИia Цр, в'ечерша, к'укава, к'укана, во опmтата форма: дини гу лой'ашаша,
йрегни 2У ч'еааiiia Бул, од родн'инаша Цр, сшоеше йреш ц'llкваша : .засШана
во неопределената форма (Бул); д'JlВОШО, д,nвово, д'uвоно, мн.
йреш ЦUKBY
м'ужише, м'уживе, м'ужине, д'ецаша, д'ецава, д'ецана.
Три вида членски форми (на -ш, -в, -н) имаме и во селата што се наогаат се
-

верозападно од споменатата линиjа, во правата Црногориjа. Само што во нив
формите на -в и -н со право членско значен,е се употребуваат многу поограни
чено одошто во поjужните. Освен тоа, во посеверниот дел доста често членот
се испymта, додека во граничните села со Блатиjата TOj се употребува со онаа
доследност со Koja се jaBYBa во централните говори.
Формите за машки род овде гласат: -(ЕЩ -{Щ -(ЕН, одн. -аш, -ав, -ан во оние
села каде што за темниот вокал има а. Сп. Дон'еси 2а м'ушаВ(lШ наш Поб.

По
даj 2а СШОЛ(lШ К. - Ми га уае ж'иВОШ(lШ Бан,. - ман'асшираi"й, воден'ичараш,
'орачаш Куч. Курд'иши 2а с'аваШ(lВ М. Ке га йушку Up'euиьeH(lB. - Да се к'а
чимо на бреа(lВ Поб. - На ши 2а НОЖ(lВ JЬ. - куде дуб(lв, йл'авеа(lв М, Бан., л'ека
рав, ножав, свашав Куч.
Ене куде к'амещlН JЬ. Качи се на бреС(lН. - Сiiб'ери
коман, куде ман'асширан, на
2а кр'омид(lН. - Нишшо не му чини М'ОШОР{lН Ч.
мосшан Куч. - Рефлексот на *ъ (а, а) место о во формите на -в, -н можел да доj
де само по морфолошки пат - под влиjание на формата на -ш.
Другите форми се исти на целата териториjа. На пример: На OHyjy е км'и
2ава Ч. - Како се ниша шоu'олана М. - УШ'ераj ia йр'асево Поб.
Сшои како
куче куде л'оjаено Бан,. - Мн.: ор'асиИk, K'oMиiiie Ч, шуй'анише, Турциве JЬ,
-

-

-

-
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б'орбеше Ч, йобе2'ла у комш'иjеше Поб, iП'gмкеiUе JЬ, од l-b'uaeae н'а2'оре JЬ,
Kl-b'u'ieae Куч, иcйo

к'укеве доле Поб, завniliи 2'1l 'овцете, колку му се u'gcjeHe

БаIЬ, саuунч'икиве, чеЙч'икиве. Вака се членуваат во множината и збирните
именки на -je : на 'iр'обjеiПe сам бил К, к'олjеiПe Гл, куде ka.m.'el-bене, iП'nl-bене,
л'исjене, cH'oujeHe БаIЬ, л'исjеiliе Куч, а: л'оjзаiliа, ш'nl-bаша Бр, ka.4f'el-bazUа М.
Во oBoj дел од Црногориjата ОППIТата членувана форма Kaj именките од
женски род и одушевените од машки, како и нечленуваната, се разликува ОД
субjектната. Kaj првите таа редовно завршува на: -ту, -ву, -ну, а Kaj другите на:
-шо2'а, -вога, -но2'а. На пример:
- Сnбujа 'улезе йреко гран'иЦУlUУ. - JЬ'убошен 2'у Зll'узuма йлан'инушу нашу.
- Гу заши кош'у.rьушу JЬ. - Шам'иjушу н'u.:юшу да гу видиш. - FrОШl-bУШУ ли 2'у
сакаш ши? Поб. - Зай'али 2'у сиjал'иЦУlUУ.
ш'ужбу171у Йшuе.

Зашв'ори 2'у маiiiор'ицушу М.

У

HUKoj не од'i'овара .за Z:р'ешкуl71у MOjy Ч. - куде д'уйкуl71у,

куде йешШ'еруl71у БаIЬ, у суб'ошуl71у йрет св'адбуl71у Куч. Така се членува и
збирната именка деl а, општата неопределена форма децу : Она и рекла на д'е
цуту БаIЬ,
Завиши 2) сиjал'uцуву М.

- Викни 2'у ж'енуву. - Зе..мu

Уд'е

ни гу 'uглуву. - На ти гу ю-ь'и2'уву JЬ,
По Цllногор'ujуну башка се носи Куч. - Вати ми гу 'овцуШу. - Узни гу си
jал'ицуну М.

Узни гу сл'икуну. - Иди коб'илуну нauoj 2'у воду JЬ.

Аjде да 2'и

зако.rьемо децуну iiiBojy (Томиh, 1905 : 487,497). Колко до к'укуну беше К.
По овие после се повеле и именките од Ж.р. на согласка. Така денес во
општата форма тие завршуваат на -шу, одн. -ву, -ну : Дошле в'ечершу син'ови ie
БаIЬ.

Но2'е

Дошле в'ечершу сви Поб.

вечершу дома (Томиh, J 905 : 489).

-

ме

бол'ешеji в'ечершу Ч.

Кад дошле

Му дошле нокшу JЬ. Па дури и датиу Ч, КО

ja форма е образувана по аналогиjа на првиве две.
- Г-ув'аiliuле аjдук'оiliога М.
се молеле

на

У амщ'ойlога наииlе едно Ш'Ulueнце.

Послем

цар'оiпога. - И ойlишле куде цар'отога. - И на цар'ошо2'а син му.

- На цар'ошога керка му 'узела едно ношче Ч.

-

Децаша се ойл'аШlLflе и l71'gчале

йо вамЙир'ошога. - Прой'овале й'ейl/юви и га йушiПил KOl-b'оiliо2'а БаlЬ. - На
еж'оiliо2'а му дава сламу. - Само'илаша му рекла на 08чар'оiuога. - Га l71р'ажиле
човек'оl710гll. - Иди да 2'а jанеш ко/-Ь'ошо'iа zope куде l71llЛО Поб. - Ваши za uelU
л'оiliога. - Доведи бивол'0l710га.

Зак'о.IЬU 2а eeap'muoza. - Вllжи 2а jYH

ц'ото2'а.
Даj му

на

момк'овога нека jeде. - Tepaj га и вол'О80'iа М.

Даj му на човек'оно'iа. - Поl71ераj вол'оно'iа нека йасе М.
л'оноiа ц'Jlно2'а JЬ.

-

Кому да й'омогну, на йой'оноiа? Бр.

Продаj ми га 80
Му дале едно цига

ре на човек'оно'iа Бр.
Kaj именките од машки род можат да се сретнат И дативни членски форми
со флексиjа, но повеке во вид на остатоци во разни изрази, и сосем - сосем рет
ко во народната приказна. Мегутоа, во секоjдневниот, обичниот разговор веке
не се употребуваат. Сп. Алав (алал) да му je цар'ошому, jаз'jiк да му je на йой'о
т0га Бр. - Да му се не дава век'от0МУ веку М, Гл (со значеIЬе д08ека). - Цар'о
iJ10MY му рекал HeKoj. - Иди жали се цар'ошому М.
OBoj е единствен наш говор од северната диjалектна област во KOj уште се
пазат остатоци од старата дативна членска форма. Во првата половина на 19
век форми на -шому се употребувале и во соседните ДОЛНОIIОЛОШКИ говори, сп.
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во yt-kШЕНИЕ на Пеjчиновика: М ПРИПМНИI\\Ъ "4 MOI\EH-k Н4 МАЙ""МS Ц"lЮт()мS,

дрВг()тм\В (Селищен, 1929 : 23,42), а во кумановскиот Каранов тврди дека се
слушале и во последните децеmш на минатиот век (Карановъ, 1891 : 317). МеГу 
тоа, членски образуван,а на -Ш02а (-в02а, -Н02а) и денеска се пазат во некои
источни кумановски села И но областа Славиште, а формите на -шу познати се
на целиот северен jазичен поjас од Шар до Осогово.
Погоре споменавме дека во северните црногорски села доста често се ис
пушта членот. На оваа поjава укажа уште Томик (1905 : 497), без да lIaвлегува
во суштината неjзина. Исто така и Угринова преку неа поминува само

со

една

констатациjа: "Ограничуван,е на употребата на членот во образуван,ето на па
дежите, има во говорот на Црногориjата" (1951 : 24). За условите кога се губи
членот тешко е да се каже нешто поодредено. Тоа е поjава што ее наога во про
цес, и не е во подеднаква мера напредната Kaj сите претставители од OBOj говор.
Почесто испуштан,ето се забележува Kaj помладите генерации, додека Kaj по
старите членуван,ето се уште се врши со поголема доследност. OBOj факт веке
може да укажува дека односнава поjава е од поново време, а се jавила, секако,
под влиjание на соседните српски говори кои не знаат за член. Треба уште да
нагласиме дека ИСIlуштэн,ето на членот може да стане секоjпат, без оглед на
функциjата што ja има именката во реченицата.
Сп. примери:

- Дошла йак мечка куде бабу. - Ми sебеу руке. - Вола 2а изела .мечка. - Из
б'е2аше говеда JЪ.
- Да 2И н'араниш й'uлик'и кашу Бан,. - И бабаша je збори на мечку, je се мо
ли да 2У йушzUи JЪ. - Даj му гу каршу М. - Даj му гу сл'убицу.

Одн'еси 2У з'об

ницу на KOfba JЪ. Во последниве три примери предметот (KapzUa, слубица, зоб
ница) на Koj се укажува говорителот го гледа. Натаму: Овце ги шера на сшр'у
гу. - Куче да не ги 'ойлаши деца Гл. - Па оШ'идомо и расШ'урuмо i"iлеМfbУ. - Ца
ре, кажи ми KOj ми з'айира воду Ч.

-

Ако се миjеш к'е ши ucкубу йлеШ'енице

Бан,. - Иди да га jанеш КОfb'ошога горе куде zUllЛО поб.

-

Г-уй'алише куку. - Е

ЛИЙlfGЛО шеле Мишре Шииш'овези. - Му се рас'ийале кола JbубеШу. - Вили им
на к'окошке да jедеу JЪ. - Му 2И йр'одале овце за йоре!! TpajKY rpYiOBOMY М .
Иди KOfba одведи у вод'еницу.
а при повторуван,е: Иди одведи га ко
-

fb'ошога у вод'еницу, - Даj му сла.му на вола JЪ.
кон,а му даде з09. - Даj .му на момка нека jеде.

-

Му дадо на йейlла да jеде. - На

Еве 'узни га момка наше'iа, 'оде

ше з'аедно М. - К'е ц'елива на йойа руку JЪ. - Jани кон,а и иди JЪ, и др.
Придавки
Стари определени форми на -и во машки род еднина срекаваме главно ВО
оние исти случаи што ги наогаме и во другите диjалекти. Имено; кога придав
ката влегува во состав на некое име, сп. свеши Никола, свеши Илиjа; во разни
сложени изрази: у вe.rь'и-ЙеШак Бр, велик'и-йешiiк Гл, велик'и-шорник Ч; во
месни имин,а: ВаJbувесш'и Камен Гор, Гол'и Pui} Бан,; при обракан,е: ч'есшийlи

царе Цр, е upUJ'aii1eJbY драги Бр, и во некои одделни случаи, на пример: й'усши
ж'ивош, й'усши й'амеш Гл, ис йиви Kpaj Ч, гак'арасши Йеiii.aл М, баш куде К'аме
ни Мос Цр, рабоши цели нок и цели дан, се вр'аillu ле joue на 'исши й'уш Бан"
up'oczUlJ, св'еш К, г'орн,и забан (Петровиh, 1907 : 479). Образуван,ата на -ju, -н,и
и -ски веке се подразбираат.
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Формата за среден род во еднина завршува на -о и во оние случаи каде што

порано имало -е; на пример: козjо

JЬ, Kpaajo млеко М, овчо К, rOPfbO Лозjе Гл,

средfbО Ч, дури и божjо Ч, покраj божjе.

Во општата форма придавките, вклучуваjКи ги тука и заменските и броjни
те, се согласуваат со именката. Кога стои придавката со именка од машки род
што означува живо суштество, тогаш таа редовно завршува на -ога, наставка
од старата СЛОЖена промена, Koja во поjужните говори може да се сретне денес
ка единствено во вид на остаток во некои петрифицирани изрази. Сп. Дедеша

сам 'w.шла ж'иво'iа Гл.

вола К.

-

TpajKo им.а сина уч'еНО'iа Ч. - Куйи 'еднога ciu'apo'ia

Куйuл н'екога KOfba сл'або'iа Бшь. - Они су на Павла Йок'оjно'iа. - Са

браше и Мuлана Урдар'овога, и мене и Мирчеii1a Сшоjан'ово'iа Ч.
К'gсшеiuа Ко,мнен'овога К,

Рисшейiа Коjсшар'овога М, и др.

-

ВиК1Щ га

Ако именката

во датив завршува на -у, тогаш и придавката е во датив и завршува на -ому: Му

ги дал й'ареше TPlljKY Груj'ово,му М. - lЬ'убешу Бундllр'ово,му, - Н'llцешу Ки
р'овско,му

СIЖ

К,

Мuлану Боjч'овому ii1aШко, - Сш'оjану Теш'ово,му Поб, - Ан

'i'елешу Леваjк'ово,му,

fop'iUjy Jанкул'овому М, - Бл'агоjу Be.fbK'OBoMY, - 'Илиjу

Борuз'овому Гл, и др.

Во oHOj дел на Црногориjата каде што именките од Ж.р. на -а во општата

форма завршуваат на -у, и придавката-атрибут ja има истава наставка. Сп.

И,мам шамо керку уд'адену Бр.
Ш'У.fbину сш'ару БaIЬ,

Му дал едну вреку коз'ИН.fbllву Ч.

од дван'аесешу г'одину, - л'аfbСКУ 'i'одину,

Ма:лу Куч, на Б'ожану Койч'арову,

Мару П'ешрову Гл.

-

H'eKojy ко
у ДО.fbfbУ

Вака општата фор

ма Kaj придавките од Ж.р. завршува и во кумановскиат говор, а спорадично
форми на -у можат да се сретнат и во некои краjни северни тетовски села.
Интересни се во oBOj говор дативните придавски форми со флексиjа. Во
случаите кога именката во дативната форма завршува на -е (такви образувшьа,
видовме, не се така чести), на -е завршува и придавката-атрибут, но секоjпат

придружено со партикулата -зи, Koja е, секако, стара особина. Така имаме:

Е

л'uйЦllЛО шеле Мишре Шкрийч'евезu, Е се с'iiнuло Б'ожане КоЙчар'овези. - Миiiiре

Мuлaн'овези, - Перке Вncак'евезu, - Цвеше Шuш1tовези, - Гyp e Уру,м'овези,

Ве

ре Урдар'овезu, - Маре Сош'евезu, - Илинке Сшоjан'овезu М, и др., и тоа главно
Kaj изведените придавки од лично име. Сп. од народната песна: "Мори, осШана

ло на дру'iачке I на дру'iачке кусе-зи Сшоjне I кусе-зи Сшоjне, 'iуu.юве-зи Пешре I

гушаве-зи Пешре, видан Боjе" (Петровиh,

1907 : 479).

Во разговорниот jазик

вакви обраЗУВaIьа се многу ретки, во говорот на помладите дури и сосем нео
бични, но и како такви не се безначаjни, и тоа до толку повеке што не се кон
статирани досега НИТУ во еден друг наш говор.
И определените (членуваните) придавки за машки и женски род за casus gene

ralis имаат посебна форма. Сп. Машки род: ном. Даj му од sадfbиiiш кук М,

-

сша

риjаш - сiii'ариj{lШ Бр, - др'у'iиjаш дан, - наj.мали'аШ браш, наjмалj'аш син Бшь,
й1peKиiiiii - шрекиjаш Гл,

гол'емЩ16

йоср'едЩlШ Гор; - на други'ав браш,му вели Куч,

йо'iол'емujав К : йпвfbиош ,муш Бул, доiiieраj га UJlниjош вол

Цр,

-

йо

'ед

нuoш Ст, белjон вол Цр. Во Црешево, Стаjковци, Булачани доста често се срека
ваат ЧЛеНСКИ форми од машки род образувани директно од основната придавка,

на пр.: 'еданош га й.fbYHa, 'исшош Цр - како во долновардарските и некои од
источните наши говори.
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Во општата форма: К'е ,му чукне на .4tушк'оШоZа JЬ. - И сшар'ошоzа ч'овека
га Z'а але.

На едн'ошоzа ,му дале едно ц'игаре Бр.

Га йий1ал друz'ошоiа, йома

л'оШоZа. - Поzоле,миj(lШ га йишал zоле,м'ошоzа КllKвy р'абоiUу наишл. - После
друi'ошоzа [а Йий1ал.
ceн'oiuo'ia К.

Дошераj Ц12н'ОШО'iа вола БаIЬ.

'Ошиде да види обе

Му рекал на наj,мал'ошо'iа Поб. - Га срел едан 'iазда сшар'ово'iа

Ч. - Куде ц]}н'онога вола БаIЬ, - сас сШар'оно'iа Ч.
Женски род: шрекmua н'еде.fbа JЬ, ц']}нава 'YluajKa,

ц']}нана, б'елана Бр.

Општата форма: у дру'iуШ'у среду Ч, за J-bУма и за сiu 'арушу, a']}ayiUy 'г'oдuнy
Гор, йо г'орнуну 'улицу Куч, б'елуву к'ОШУ.fbУ Гл, Гор.
Множинската форма за машки и среден род е една
еден пример забележив со наставката -а за ср.р.

завршува на -и. Само

во името на месноста Сшар'а

Гумна К. - Придавките од ж.р. во множинеката форма во правите црногорски
села редовно завршуваат на -е, а во jугоисточните на -и, како Kaj именките. Jуж
ната граница на првите се совпага со границата на множинеките именеки обра
ЗУВaIъа на -е. Ова го истакнуваме поради тоа што во некои североисточни го
вори вакво слагаIЬе на именката и придавката нема: именката во множината
завршува на -е, а придавката на -и (бели чораЙе). Сп. цоне сливе, cuiu:He и цgвeHe
Гл; йрашиле KJ-bu'ie с]}йске, арн'ауцке кайе; све чеше шшо 'uмаше - с]}йске, б'у
[арске, 'i]}чке; суве му су Ho'ie К, шурске йаре М, йешнаес KOJ-bСке снаге, дО.fbJ-bе
греде, диве гуске Ч. - Членувани: йо'iол'емеше Ч; ванал кокошке башка с'ивеше,
башка ц'llнеiUе К; йО седамiUе 'i'одuне JЬ, м'одреШе Бр, даj .ми од ж'ушене Гор.
СтепенуваlЪето се врши

со

йо и Haj : й'осШар, й'осШара, й'осшаро, й'осшари,

a'ociuape, aociU'apYHY, йосш'аруву, йосш'арушу, йociUap'ol71oia; н'аjсшар, -а, -о,
-и, -е, наjсШ'аруву. наjсШ'аруну, наjсШ'арушу, наjсшар'ошо'iа итн.
Остатоци од старото степенуваlЪе имаме во формите више И БО.fbе, кои се
употребуваат само како прилози. Вторава се срекава многу ретко. Но И нив Haj
често ги наогаме повторно степенувани со йО : й'овuше jеде Бр, 'иури й'овише
БаlЪ. ПоБО.fbе да седеше, 171UK'u не й'ослуuш Гор.
Со претставките йО И Haj и овде можат да се компарираат именките, многу
ретко глаголите, кога сакаме особено да ja потцртаме вредноета, значеlЪето
што се содржи во нив: По-човек je Борис Гл, йо-ар'ujm7le.fbМll je он Гор.
3аменски Йридавки. - Присвоjните заменски придавки за 1 и 2 лице се исти
со

литературните форми: Moj, Moja, Moje

-а, -е, ващ -а, -е; множина за м. и ср.р.: .мои

мое; швоj, 171aoja, шоjе - швое; наш,
MOjU, 171вои - швоju, наши, ваши - со

исклучок на множинеките форми од женски род кои овде завршуваат, како и од
другите придавки, на

-е

: мое

Moje, i:Шюе - швоjе, наше, ваше. Така само во

правата Црногориjа. Сп. нmие л'иваде К, све су шеj Moje J-buae Цр.

Општата

форма: M'oje'ia - M'oeia, шв'оjе'iа - шв'оеzа, н'ашеiа, в'аше'iа; Mojy, швоjу, нашу,
вашу, член. м'оjушу, шв'оjушу, н'muушу, в'ашушу; и дат. M'ojeMY

м'ое.му, йlв'о

jeMY - iiia'oeMy, н:аше,му, в'ашему. Вака гласат и формите од заменската при
давка за секое лице: caoj, caoja, caoje - свое, свои, ca'ojeia - св'оега, caojy.
Заменеките форми за 3 лице гласат: м. и ср.р. J-beioe, J-b'e'ioaa, J-b'eioao, J-b'e
[ови, J-b'e'ioae, за Ж.р. J-b'оjзuн, J-b'оjзuна, J-b'оjзино, J-b'оjзини, J-b'оjзuне; сп. J-bоjзин
у:JJC Куч, М, J-b'оjзина кука М, J-b'оjзuна je кукаша JЬ, J-b'оjЗllНО деiUе Поб, J-boj
зино и,м'аJ-bче Цр, J-bоjзuне C(l К'ОШУ.fbе JЬ. Паралелно со овие се употребуваат и
форми без партикулата -зи: J-bо/ан -«Y:JJC Бр, J-bОj(lН К, J-bОjнО, J-bоjне Гл, Бул, на
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fbojHe беле руке Поб; за мн. fbИН, -а, -о, -и, -е : fbина слава Куч, fbИН беше и .ма
н'аСШUрfll'"i1 и щ'у.майl.а, и све беще fbШiО Поб. Бо Кучково покраj fbUHU забеле

жив и fbUrьи: IЫlfbИ се шиjа деца. Бо Стаjковци еднаш забележив нщmа, карак
теристична форма за севсроисточните блатски села од каде што е и внесена.
Опurrата форма: rьeг'oвoгa, fboja'uнoia - fb'ojHoia, fb'uнoia; fb'eioay, fь'оjзuну - fbOj
ну, fbUНY М, дошле У 'ЫlНY куку Бан,.
Други заменски придавки:

-

ов'акав, он'акав, йlaKaB Ст, oa'aKflB Б, iПакав .тъ,

он'акав OH'aKl:lB Поб; ов'аква, он'аква, iПаква; ов'акво, оп 'акво, шакво, поретко:
oa'aKBoje, ш'аквоjе; ов'акви, Шакви JЬ, ов'акве, он'акве, Шакве М, JЬ, Бр;

ов'о

Л,ики, -а, -о, ш'ОЛ,икu, -а, -о, он'олр.кu, -а, -о, -е, 'оволики, -а, -о, -и, -е, и 'онолкu,
-а, -о; - к'акав - K'aK(lB, каква, -о, -и, -е; - к'олкав, -а, -о, -и, -е JЬ; к'олики,

а, -о,

-

К, Ч; н'икакав - H'llKaKl:lB, н'икаква, -о, -и, -е; св'акакав - ca'tlKtlKt,lB, св'акаква, -о,
-и, -е. Бо Кучково доста често, поретко и во Болково, Орман и Оризари, наспо

редно со приведениве се употребуваат и формите: ш'аквоjа, a'aKaoja, OH'aK60ja;
сп. Па л-не г'а знаjеИl Косшоша K'a1CBZLja je? Куч. - raKBllja е човекаiu Ор. Сп.
'онакви Куч, Cl:lla не.ма шакв'оjа, неКОЛЧllНа имало шакв'иjа JЬ;

-

:и

све Цр, Куч, К,

све ноКо.м ишле JЬ, свише Куч, свише бешеу Рад, све жене, све .мужu - свише

.иу



жи М, сву зе.мfbУ zy 'однесе Ч.
За.менки

И во заменските форми говорот на Црногориjата доста се разликува од
централните говори.
Лични за.менкu.

-

Личните заменки за 1 н 2 лице гласат: едн. ja - йlu; дат.:

.мене, .мене .мд, .ми - шебе, шебе tпи, {ии. Но овде не се необични и дативни изра

зуван,а со предлогот
свика Бул.

на,

како Kaj именките: На .мене .ми рече JЬ,

Не ЛU ши даде

ШI

форми се сосем обични; акуз.: .мене, .мене .ме, .Iile
за 1 лице се срекаваат три форми:.мие
ja, за 2 л. вие - auje

И

на .мене "ии

-

йlебе? Цр. Во североисточиите говори вакви
-

l'"i1ебе, iiieбе Ёие, ше. Множина:

MlIje (на целата териториjа), ми

И .ЮЮ

.ми

euja. Формите на -а (.миа, виа), кои се образувани по

виа

аналогиjа на множ:инските форми на показните заменки (шиа - l'"i1uja, овие - 08и
ja, онuа - oнuja), се употребуваат само во краjните jугоисточни села, сп. .Muja

ио

младиi"ilе Цр, Muja седо.мо Стр. Во посеверните села паралелно со .мие се сре

кава и .лtu Ч, Гор, .ми смо биле сас fbeza К; акуз.: нас,

нас

не, не; вас, вас ве, ве.

Покраj не како кратка форма се употребува е, сп. Нас е виде ч'овещm JЬ. - .ly
чер И'О.lъаЩll'"i1 е 'уваши У лоjзе Ч. Формата ни, Koja во кумановскиот говор е тол

ку обична, овце се срекава само спорадично: нас lШ

виде JЬ,

ни зеде Поб; дат.:

полната акузативна форма нас се употребува и како дативна: ilол'овuна нас,
иоловuн fblu.ш Цр; нас

и

даде Ч, М, JЬ, - или со предлогот

на :

на нас ни даде.

НаСIIоредно со ни како енклитична форма ia датив се употребува во правите
црногорски села и

и

Koja се добила од првава со просто отпаган,е на соглаСК<'Iта

н, како и во е од не за акуз.: нас и рече .тъ.

Од вие во акуз. имаме вас, вас ве, ве,

дат. вас (на вас), вас ви, вu.
Заменски форми за 3 лице: он, она, оно, они (за м. и ер.р.), оне (за ж.р.).
акуз. од он

оно гласи ,-ьe'la (во поjужните села Heia), ia, дат. fbeMy.MY, .чу : Ако

.му je й'ознаi"ilо fbeMY Куч.
га .му : lbeia .«у вика Цр.
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-

Му викна fbeMY Бр. - Спорадично и: fbeZi.l .му, на fbe
lbela .му дадо Бул. - Рече ли .му иа fbela

да доjде?

Р.

Jужната изоглоса на формата fbeia (ia) оди нешто поjужно од говорната гра
ница со блатскиот говор: линиjата Ново Село

Бардовци - Стаjковци. - Пол

ната акузативна форма од заменката онп гласи l-bУ.ма JЬ, М, К, Гор: сас l-bума Вол,

за l-bума за сйl'арушу, йред l-bума, l-bума zy виде Ч. Во Кучково забележив покраj
l-ьу},и]. и l-bува : Ал-гу виде l-byea, женушу? - IЬyвa zy в'uделе. - каде што е в вне
сено од демонстративното Шова. Кратката форма гласи i"y на целата терито

риjа. - За дат. имаме две форми кои се употребуваат паралелно: l-bоjзе - l-bоjзи

и акузативната форма со предлогот на. Во правите црногорски села кратката
дативна форма гласи

е,

односно je, а во поjужните и. Сп. На l-bума е дадо Бр,

М, Бюь. - Е даде ли на l-byea? Куч. -lbоjзе е дадо Ч, Бр, JЬ.

Ал-jе даде l-bоjзе?

-

сос l-bоjзе Р, шашко je JЬ. - Сам е рекла на Роску да aojae Ч. - Кажи je на

Куч.

.мnjK)! i71u JЬ. - iy видо к'ерку je на Мару. - Га викaj' мужа je Маре Шишковези.

-

Е

се за2'убuло деше на tYPlY Гл. - Полната форма за датив и акузатив множина е
<одна -

1ЬШ , 1-Ьи.ма

: MelY l-bUМ, сос 1-Ьи.м.а, куде 1-bUМ Цр, од 1-Ьима к'е узне Бул, 'iu

видо 1-buмa, уфашише ги 1-Ьи.м.а, в12З l-buма Цр, l-bUМil 2и вика JЬ, l-bUМ да iu й'и
шаше Бюь. Како што се гледа, овде имаме спротивна тенденциjа од онаа во 1

и 2 лице. Таму генитивно-акузативната форма

се

генерализирала како општа

форма, значи И во датив, а во 3 лице дативната. Поре'ГКО l-bUМ - 1-buмa како да

ТИDна форма може да биде употребена и со предлогот на : на l-buмa и дадо Ч.
М.

Аку-зативната енклитична форма гласи 2и (на целата териториjа), а да

тивната и, поретко lLЧ : 1-bUМ и да до М, на ж'енеше и дадо JЬ, 1-Ьи.М и реко Ч, на
fbUМll и дадо Бр : caia им викам 1-bUМд ja Цр, на l-blLча

u.ч

дадо. Спорадично и мо

же да се сретне и како акузативна форма: И в'ашuле l-buмa JЬ.
Лично-uредмеШНll заменки.

Прашалната заменка KOj,

-

а,

-е во акуз. гласи

Koi"a, поретко K'ojeia, дат. кому, мн. кои за м. и ср.р., Koje за Ж.р. - Прашалната

заменка со присвоjно значеlЬе се jaBYBa во формата чив, -а, -о, -и, каде што в е

доjдено по аналогиjа - спрема l-bei"oa, -а и сл. и други присвоjни придавки на -ов
што одговараат на прашаlЬето чив. Сп. Чив си, чива си, чиво си, чиви све Куч,
М, Бр. Но не се непознати и формите: чи:, чиjа, чие: Чи си Бюь, чиjа си Ч, чиjа

е Гл. Во jугоиеточните села покраj чив, со иетото значеlЬе се употребува и
општата форма од KOj со предлогот на, како во некои североисточни говори: на

KOla си, нп Kojy Цр, Ст. Формите со в (чив, -а, -о) освен во Црногориjата позна

ти се и во северните полошки говори, потоа во целата скопска Блатиjа, а спо
радично се срекаваат и во говорот на Каршиjак и северниот дел на Поречието.
Неодредената лична заменка HeKoj Куч, општата форма неК02а К, и не

K'ojei"a Ноб, дат. н'екому Куч, Гл, и на HeK'ojei"a К, Ж.р. H'eKojy, на H'eKojy

-

се

употребува и во формата HUKoj: H'UKoja фукара, HUKoj TpajaH , н'икое jагl-bенче,

никое време JЬ. Сп и: Да жнееш на неко.иу жишо Цр.

Неодредената заменка

за сите лица: сваки, -а, -о Гл, Ч, БаlЬ, М, свак JЬ, Бул : coaKoj
Показни заменки.

ceeKoj Куч.

Показните заменски форми гласат: за М.р. 'oaaj, 'oHaj,

йlaj, Ж.р. 'oeaja, шаjа, 'oHaja, С.р. 'oeoj, 'OHOj, 1710j. Сп. oe'aj ри?) Ч, l7l'aj ч'овеК(lШ,
ш'аj кон дур Гл, ooaja г'одина, онщ'а кука М"йla/а жеНа, oH'aja JЬ, она/а зграlа
Куч. Во Кучково и: ooja, oHja

Ol-ba бн > l-b), како во поречкиот И некои полош

ки говори; сп. ов/а чоек, ба/U како Ol-ba, а спрема нив после и шujа : ши/а чоек,

шиjа iuu бил кмеЩ мисли .малко за на ши}'а век. Во Црешево, Стаjковци и
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Страчинци за м.р. може да се употребат и ilioj, oe'oj, OH'Oj, за ж.р. шаj, oe'aj,
oH'aj, а за ср.р. шое, ов'ое - oe'oje, он'ое - oH'oje; сп. oe'aj в'уШа,

iuaj сл'ужба, вика

ишj zocu'olaiiia , oH'aj кука Цр, IJlaj в'ода Бул, ш'ое д'еШе, он'ое куче ке йle 'изеде

Ст, йо ш'ое, йреш ш'ое едан цин Uaша u.м.аше, изн'аса ibloe Цр, или пак: йloja,
oe'oja, oH'oja, сп. йl'oja д'еше, oe'oja йlеле Цр, oH'oja с'елоГilо сйl'анало Z'оле.,чо JЬ;

во Кучково покраj ова, она, iiЮа и шова : шов'а време, су.,ч чул за Ш'ова.
Општата форма: 'Одога, 'OHoza, шоzа : ов'ога, он'ога JЬ; сп. ошер'аше шоiG Бул,
у йloгa, на ibloza му дадо, еве на-вога Цр. Паралелно со овие се срекаваат и

формите: Ш'аj'iа, 'oeaj'ia, 'oHaj'ia, образувани спремаiiiaj. оваj. онаj. одн. йlоj.iа
Бул, спрема Шоj. Сп. 'oeaj'ia 'ia зайlворu, зашiliо на 'oHaj'ia му даде Куч, 'ia
иЗ2убuле шоj2а Цр; или ша'iа Бр, 2а викна uшzа ч'овека Гл, 'ia нашол ша2а човека

БаfЬ, 2а срел шаzа Гор, но 'овР2а, 'OHoza (во истите села). За датив: Koj к'е .,чи
даде иаре МЛО20 шому ке йle дам Цр. - Тешко iiio.цу
ко Йl0МУ KOj иасе овце

шilio ше UМI1 У куку Ч. - Теш

JЬ. - За ж.р. 'oeyj, 'OHyj, шуj - 'oeyjy, 'OHyjy, Ш'уjу - 'oeajy,

'oHajy, ш'аjу - 'oeojy, 'OHOjy, IUOjy; сп. Узнu 2У ов'у] - ову/у ю."u2у, ону/у краву, у
он'у] куку К, на 'OHyjy е ЮЬU2ава Ч, 'oHajy iy куйu, шаj'у куку, ова)'у куку Куч,
вUЮlU

оно/у жену

JЬ; ош iuyjy реку узело све воду (Томиh, 1905: 491). - Мно

жински форми се: шujа мужu М, oe'uja човеци JЬ, oH'uja деца Поб, oH'uja кушuу
Цр, oe'uja два KOl-bа, шиiа Jbyau Бул, за шиjа .'ьуди Гл

:

ов/а деца, oНj'a - Ol-ba

aet a Куч; oeuja, oH'uja Ст; lие] "уке Ч : ше(j)а две собе Гл, 'онеШа
жене, lиеШа роiоже

JЬ, oнej'a
JЬ, шеjа жене М, oeeja рабоше Гл : шujа, oeja, oHja - ol-ba

(жене) Куч.
Прuлозu

Некои особени прилошки образуваfЬа во говорат на Црногориjата нема.
Форми на -ки, какви што се срекаваат во кумановскиот и jужноморавскиот,
овде се многу ретки. Место прилошките образуваfЬа на -ица, караН/ща и сл. во
централните говори, во северозападните села се употребуваат форми на -ице,
сп. ЙОЙ{lйl шuч'енице 'ошишал дома М, йluч'енuце aojae Поб, кар'анице JЬ

:

кара

н'ица Бул, но ни тие не се така чести. Од другите прилози ке ги приведеме само

оние што се разликуваат од литературните форми било по акцентот, било по
HeKoja друга особеност.
Порано споменавме дека има извесен броj прилошки обраЗУВaIьа во кои Kpaj
ниот вокал може да се испушти. Освен во приведените: jY'l'ep - jуч'ера Цр, /учера
О, озд'ол JЬ

озд'ола Ст, О, озz'ор Бр, д'оjдоше озz'ор БаfЬ - озz'ора Цр, Ор, й'о

ловflН - йол'оврна О, одslJш Бр
орем Цр

када, Шiif Поб

-

- os'iiaa Бр, Ч : o"s'aau Цр, сак - ciiia Цр,

каш ке

шii2а Цр, покраj шiiд - Шiiда Бр - краjниот вокал

може да се испушти и во прилозите: йly] JЬ

шуjа М, Цр, оШ'у!) - оШ'уда Поб,

oйiд'eK - о'Мд'ека си Цр, 'окол - 'около Цр : 'уколо Поб, едн'ак Цр - eaH'aza

Ст.

Особено се чести овде ПРИЛОIIIКИ образуваfЬа со партикули. Покраj: д'iiЩIС,
н'окас К, 'овде Цр, О, 'онде Рад, ce'ezae Вол, се употребуваат и форми со парти

кулата -ка: a'aH{lCKa Бр, нак'еска JЬ, н'акеска К, овд'ека Бул, да iu сiiберу овд'е
ка Ч, св'едека Гл, онд'ека М; или покраj: с'ино] Ч, з'u.м.ус Ч, БaIЬ, л'еiйос БаfЬ, и с'и
HpjKa Ч, Цр, з'u.м.уска Куч, eC'eHlJCKa БаfЬ; покраj 'ошоч БаfЬ

(

=

преfеска), 'оiйоч

беше у сшрuнку, и 'оiйочка Ч, БаfЬ, дури и /учерка Гл : jучер, jучера,
д'анаске 'увечер

-

или -ке:

JЬ, л'ейlоске Гл, з'u.м.уске Р. Последниве се знатно поретки.

Дос

та се чести и образуваfЬата со партикулата -j, односно -ja. Оваа партикула обич

226

но се додава на заменските прилози. Така имаме: шуj JЬ, шуjа Цр, М, оШ'уjа Цр,
поретко и шуjе Бр, оШ'удаj, од'увдаj Бр, Ор, покраj од'увда Гл

!.:.

:

oдo 'yдa Бул,

:!

Цр, alaiaj Цр, а спрема овие после и вдек'аjа, нде 'аjа, Н:...'iд 'щ Цр, ни
.
кадек'аjа Бул, потоа oB'aKoj Бул, покраJ овако К, шаКОj Цр, еше шакOj Бул, по
Kpaj шако Цр, JЬ, и шаке Куч, О, како во тетовскиот говор. Покраj шуj - шуjа
во северозападните села се срекава и формата Ш'уjека - Ш'уека Ч, Бюь, Гор.
Аналогно со неа после се образувани и овд'еака, онд'еака Бюь, Ч, овд'еака Ср
биjа доjде Р. -Како партикула се употребува и -ц, односно комбинирано

со

-ка

=

-кац. Така, покраj шуjека - шуека, овдека, ондека имаме Ш'уjeкац - Ш'уекац Ч, JЬ,
'овд,екац, 'онд,екац JЬ. Готова сложената партикула -кац се додала на шуjа, па се

добила формата Ш'уjакац JЬ, ош Ш'уjаК{lЦ Поб. Покраj овд'еака и онд'еака има
ме и овд'еакац Бюь, М, онд'еакац БаIЬ. Очигледно е, образуваIЬата на -ц се
понови од оние

со

партикулите -ка и -На). Прилотки форми на -ц познаваат и

полотките говори, а спорадично можат да се сретнат и во некои северни пореч
ки села,

Со партикулата -М забележнв само еден пример: йослем Ч, К, покраj

йосле, Koj би можел да е внесен и однадвор, а образуваIЬа од типот овден

- со
(1939 : 186) тврди дека црногорскиот
"видеjhl<uм " , Jac, меГутоа, не сретнав

партикулата н-не се срекаваат. Павловик
говор познава и образуваIЬа од типот
ниеден таков пример.

Старите прилози г,оре и доле се пазат неизменети: 'горе Бр, доле Бр, М, одн .
н'адоле Ч, 'удоле Бул, Цр. Прилозите дll1-ье Ст, О, ноке Рад, Вол (остатоци од

стариот беспредложен локатив) се срекаваат и во формите даfbОМ JЬ, БаIЬ,
даfbОМ ке ше ааузне а ноком ке йобег,не М, све ноком ишле JЬ, ноком М, БаIЬ,

Бр, К (последниве во правите црногорски села готово редовно се употребува
ат). Од именските прилотки форми заслужуваат да се одбележат уште: 'уве чер
JЬ, jушре Цр, йрек'оjушре Ч, н'айоле БаIЬ, 'уйоле К, 'ошсшрану БаIЬ, 'усвеШа
бег,аfbе Гл, 'исшино je Шако Гл, 'годин'ава JЬ, до HeдeJЪ'aвa БаIЬ, 'уало ши йроjде
век Ч, а од заменските: н'аамо JЬ, Бул, вамо Цр, 'овамо К, Шамо, н'ашамо Цр,
куде К, БаIЬ, Поб, куде'i'оi), докле Ч, од'окле Поб, БаIЬ, од'оiUле К, в'iiзд(lН Цр,
HeKfba Бул, Цр. Ч, све. Продуктивна е категориjата на прилотки образуваIЬа од

придавска основа, сп. близо Ч, доцно БаIЬ, Цр, дii.мнo БaI:Ь, покраj oд'ii.мнa - од'ам
на

Бул, касно М,

мало,

мло'iо М, Ч, и др. Место прилогот йовеке почесто се упо

требува овде више, йовише Бр, М. Од другите прилози сп. утте: 'одедно Цр,
'удве Цр, ед'ан-йуШа Бул, дРУ2и-ЙУШll, св'еедно Гл

(

=

стално), 'едни-йуши Цр,

найре БаIЬ (напред), дру'i'оjаче се вика Поб, ун'ушра Ч; од туго потекло: K'OM{lj

К, О, Поб, шам'ан М.
Гла20ли

Скопско-црногорскиот говор покажува доста неслагаIЬе со поjужните нати
говори и во конjугациjата. Но од друга страна Toj

со

по HeKoja црта се разли

кува и од кумановскиот и соседните српски говори. НеслагаIЬата со првиве се
однесуваат главно на личните и временските наставки Kaj некои форми. Инаку
во поглед на глаголските образуваIЬа, во односот мегу презентската и пре
теритната основа, како и во броjот на глаголските форми разликите се ми
нимални.
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Образувm·ье н.а 'iла'iолиШе.
Наjпродуктивна група девербативи и во OBOj
говор се изведените глаголи со наставката -уе- (-yje-J.
и тис наjчесто се повтор
ливи. п.
М, Зll ол/уj
Бул, се засел,,'уjеJ! JЬ, исшер'уjев Куч, каж'уjемо
М, "ace.fb у еу, " ;ирав, уе)' Р, Olиuд/Ь'уемо JЬ, се од'е/ьуjе, йр'ей/Ьуj
е Бр, йр'ош
с
fbУj.еш М, ирев,e'iyje, ii<ж'аfbуjе, к'е разм'ешуjе лей JЬ, c'iifbyje
К, се сш'ейуiе Гор,
сИfl ми се шк'О.fbуjе

-

,З К УКУj
!

?

А

Доста е броjна групата изведени глаголи со Наставката -а и неjзи:ните
де
ривати. На пример: Atefba, саlьа М, покраj .t,t'eHyje, c'ii"yje, а спрема НИВ и: се
йр'о
Mefba, свеедно (стално) га сй'омеfbа Гл; вака, врака, йлака, йрака М, JЬ, С,м,ек
а
Бул (смекава); р'асшура, йушuш, ш'овара; 'осшава, й'ойрава, р'асйрава Бюь; вр
.fba ( : свршените 'осйlави, йушши, ш'овари, 8Jj.fblL) и сл. Или со измснет коренски
вокал: з'айира, 'извира, с'iiбира, се с'увира Гл (од сурива); зима Куч, 'vзuма Гл
,
Бюь, К; се клаfbа Гл, д'ова2а, йр'ева2а М, Бюь, 11 други. Во праnи'У'С ц ногорски
села сс срекаваат и форми од типот на старословенските РИЦА'ГИ, IМИ'Г"'ГИ. "М

р

ЧИl"''ГII, кои во погалем дел од нашите говори се загубиле. Само тие не се веке
продуктивни, како што е случаjот во кумановско-кратовската група говори.
Така имаме: Одрицаj се од MajKa ши I одриЦl:lj се од младосша I Hflpuцaj се на
сшаросйlа Гл; се н'айлийlа JЬ, 2и н'айлuuш, се р'асйлиша Гл, йр'олиii1а Гл, Ч,
женаi71а 'YMuii1a Гл (йремшЦа во централните говори) : меше, 'ia ср'иi7iаше свеедно
М, йр'оши/Ьа М, JЬ, с'iiЙUfbfl М, се с'iiЙUfbа Гл, йоч'Цfbеу од осам саваш БаlЬ, не ми
iЦ'eKUfba за jедеfbе Цр. Но наспоредно од истиве глаголи мажат да се сретнат и
несвршени итеративни форми

со

наставката -yje- : йр'ош/Ьуjу, не.лщ Ш'ею-ьуjе Бр.

Покраj 'обора, 'olueopa, йр'ешвора и

сл.

се употребуваат и формите со а

место о во коренскиот слог: 'обара, 'ошвара, з'ашвара К, се йр'ешвара Поб, а на
споредно со 'ociuaea, й'ойрава и 'OCIUaB.fba Ч, 'осшавл'а Куч, il'oUpaB.fba К, покраj
равуШе и j'aB.fba Гл, jавл' а Куч, и готово редовио 'yUpaB.fba Поб, Гл, К.
Сп. и: 'улазu К, Ч, спрема него и слазu Поб, дево/че "е слази (Томип, 1905 :
488), дuза JЬ, д'uзамо М; .з'асЙива, кива М, 'ошкрuва К. Покраj ва2а, йа2а, вака
се употребуваат и форми со неизменето д, оДн. iЦ : вадам, Йада.м
решко вlllиа К, а покраj векава и вешам" -ащ М ( : веi"iiuщ), но и об'екава К и
об'ешуjе Поб.
Гла'iолски основи u 'ipyйu.

- Стариот однос меГу презентеката и аористната

основа во споредба со другите наши говори во сите групи се пази релативно
добро. Секако има и случаи во кои дошло до мсшюье и замена на една основа
со друга, но тие не се толку броjни. Така, на пример, презеН'fската основа е за
менета со аористната во глаголот бида.м, -ec.u,
ри, во умре, се iЦpye и др., или аорш:.,'тната со презентската во: а'акуна, ЙР'ОК{lлна
(: куне), р'асцвеlиа (: цвеШа), вуче, д'овуче, му 'uзвуче йаре, се 'обуче. йовал М,

Гл, мел'а О, додека мел'ав он с'едеше Куч и други. Глаголите на -не, од типот
иадне, во аористната основа заВрПIyваат на -на (место старото *-nQ), Koj суфикс
е внесен од jyr и се генерали;;ирал на целата категориjа. Стариот однос на осно
вите се пази и Kaj глаголите од типот на *kupovati, со таа разлика што место ВО
калат о во суфиксот имаме у, кое е внесено од презентската основа; сп. сегашно
време Kyuyje : аорист куйува, глаголска л-форма куйувал, и сл. Така е тоа гото
во на целата териториjа, со исклучок во краjните jугозападни села каде што мо
дифицираната аористна основа продрела и во презентот, сп. к'уйуващ ЙOlииа
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Куч. Така е и во гово
л"уа.;\ш ога1-Ь, ош iniiza се заiiр'аува свадба, не ше йр'mиуа
рат на Блатиjата.
заНема некои големи измени ни во односот на глаголските групи. Сврема
икласифиц
ги
да
можеме
глаголи
вршниот вокал на презентската основа сите
,м.
c
глаголот
предвид
го
раме во три групи: е-, и- и а-група, не земаj
,
.
Во првата, е-група во нашиов говор спагаат и глаголите на -у . к YUYJe, к а
како
-са-,
суфиксот
со
глаголите
и
одат
е-група
во
жуjе, iiрек'ажу/е и др. Потоа
арниса, наваса, кои во централните и воопшто во нашите *7>, *ь > О, е-говори
спагаат во а-група. Сп. во oBoj говор: 'арните, кал'аише, ,м'У.lbOlие, н.'аваще, рава
_

.

'

ш'uще,мо, 'уjдUUlе М, или Сlиаще, да 2а сШашещ. Извесно колебюье се забележу
ва само Kaj глаголите, од типот ociiillpaм, -uш . Тие се менуваат наjчесто по е-гру
па, сп. 'осшареш, осrИ'аре.мо М, 'О2луве К, 'обе./ъу - 'обеле JЪ, ке 'оздраве Ч, но и:

да ,ми О.1драви деше/ио Куч, нека 'ослейи Бр, да не се р'азболиш JЪ. - Глаголот
'пее' сс jaBYB<l во две форми: aoje М, JЪ, Бр (од е-група) и йова, йовалю М, К (од

а-група). - Литературното iПреба овде сс .iaBYBa во формата шребе, како и во
другите северни говори: ИlO шребе Гл, не lиребе ниuпио БаIЬ, не шребе да
н'осuмо нuшшо JЪ, зар не шребе Muje да реде.ио Поб.
Преглед на глаголскuше фОРJ\Ш

Еднина 1 лице. Во поглед на завршокот во 1 л. едн. Раз
Сегашно време.
гледуваниот говор не е единствен. Во селата jужно од линиjата Бразда - JЪy
-

банци во него имаме редовно

-ом,

односно-ам, -е.м,

-им.

На пример, -а,м : има,м,

вика,м, сака,м, чиШа.м; -е,м : берем, гребе,м, к'ажуjе,м Р, знаjе,м, не },шже,м да дое.м,
к-иде,м, да кусне,м, да 2а сiiбере,м, да се сiiблече,м, да ши шеuне,м, ке ,му рече,м, и ja
2и знае,м Куч, cejeM Ст, иде,м со 1-beia Ор ; -и,м

:

йаМШll,м, ке I71u йлazиим, шшо да

ЙР(ljм Куч, видим, вuшим, куйим, K- ушUJI! Р, лежим, носим Бул, Цр. Поретко вакви
обраЗУВaIьа се срекаваат и во JЪубанци, а многу ретко во другите северни села.

I1РОШИРУВaIьето на карактеристичниот вокал од основата и во 1 лице е осо
бина што се jавила на ово; терен, како што
говори (Селищев, 1929

:

с

случаjот во ДОЛНОIlолошките

359), во кривопаланечкиот и во некои jужни

кратовски

села што граничат со кочанскиот говор.
Во селата што се наогаат северно од означенава линиjа на -.Ч завршуваат
само глаголите од а-група, и само неколку глаголи од е-група, имено те,м, дам,
знам и разни сложени форми со нив. Сп. К'е lие е.м JЪ, е.м ле{i Бр, ал-да .чу дам
Бюь ( : даде, даде.мо), да йродам JЪ, зн.а.м М, К, не знам К ( : знаеш). Сите други

глаголи од последнава група и глаголите со основата на -и во 1 л. завршуваат
на -у, како во кумановско-кратовските и jужноморавските говори. На пример:
беру , брuшу, ву чу, 2pejy, дер у М, кову JЪ, лtlJlCу, не МО2У да ,мид1-ЬУ JЪ, ,можу Бул,
НtlJICу К, aojy, йечу, 'ошечу Гл, 'uсuечу Ч, сйасу , сшрu жу, шруjу; к'е раз,м'е шуjу,
дой1-ЬУ, скош1-ЬУ 110б, .маж1-ЬУ Бр, своК-у, ваК-у; - броjу, вару , во.lbУ, i opy, 'uзiору ,
' О2лув у, ку йу , 'обору, 'ошвору М, IИУРУ , сшоjу JЪ и др.
Множина. Во 1 л. мн. имаме наставка -,мо на целата териториjа: да се в'и

димо Куч, ч'асшuмо О, да йозб'ере,мо Ор, да се ч'удимо Бр. Jужната изоглоса на

оваа црта се поклопува со говорната граница спрема блатскиот и говорот на
Каршиjак и Дервент. Во соседните села Бардовци и Бутел веке оваа форма за
вршува на -,ме .
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Во 3 л. мн., се истакна и порано, наставката
у (од *е) по гласовен пат преку
едно слабо артикулирано у се изменила во неслог
овно у, а понатаму во нормал
но лабиодентално в. На оваа териториjа можат да
се чуjат сите овие вариjанти
(у, у, в). А тоа значи дека процесот уште не е наполн
о завршен. Оваа разновид
ност во изговорот на ОДносниов глас ja наогаме одразен
а и во материjалите за
бележени од ЕлезовиКа. Во едни случаи TOj бележи в, сп. зема в,
носив, садив, во
други у : жешву je жн,еjеу, иес,Му je uojey (Елезовиh, 1933 : 222,
223). Томик
(1905), пак, редовно бележи в. Наши примери: в/рьау, се гошк'евау м,
uушшау,
шурау JЬ, койав, сакав Куч, Ор, чекав, ручав Бул, Цр; белиу, гошвиу, исuр'аз
ниу М, кан,иу Ч, ошв'ориу, шов'ариу JЬ, г-удрив Куч; одв'едеу М, засu'иеу Бр,
-

cejey, йоеу Р, се здрачев Куч, чiiuнеу JЬ, и др. Оваа црта, Koja е карактеристична

за сите гранични српски и македонски говори, на скопскиот терен се срекава до
линиjата што ja сочинуваат селата Волково - Оризари - Радишани - Стаjковци.
Целата парадигма на сегашното време изгледа вака:
1

II

гледам

гледамо

ношу

HOCu.мO

гледаш

гледаше

носиш

zледа

гледау(в)

носи

III

сечу

сече,Мо

носише

сечеш

сечеше

носиу(в)

сече

сечеу(в)

3айоведен начWt. - Заповедната форма се образува по ист начин како во
другите скопски говори: со наставките -j, -jше Kaj глаголите од а- и и-група,

-еше Kaj другите групи: доjди д'оjдеше, кажи - к'ажеше, леzни - л'еzнеше, 'ар
ниши - арн'ишеше, в'ароши - вар'ошеше, кал'аиши - кала'ишеше, О'м'есеше,
седи - с'едеше JЬ. Од глаголот Ше'м заповедната форма гласи (j)еди
(j)'едеше
М , Ч, Бан.. Формата jei, што се срекава во призренско-jужноморавските гово
ри, овде е непозната. Наставката се губи Kaj глаголите од типот се Kpujaм, ,ми
ja.м : скри се, наuи се, из,Ми се, И во множината: наu'ише се, скриШе се, ИЗ,М'ише се.
Форми како скриеШе се, наuиеШе се и др., какви што срекаваме во некои полош
ки и поречки села, не забележив. Kaj другите глаголи што им завршува општиот
дел на вокал, j се пази и во еднинската и во множинската форма: скро!" - скроjше,
йосе!" - UосеjШе. Од глаголите на -уе- заповедната форма гласи: K'yuyj, к'ажуj
к'уuуjше, к'ажуjше, а во Кучково, каде што овие глаголи се од а-група, се упо
требува и друга форма: к'ажуаj - каж'уаjше, вер'уаjШе.
Наставката -j често се губи и во формата ода!" во изразот 'ода-'амо! Поб, JЬ,
Ч. Со скратена форма се употребува доста често и заповедниот начин од гла
голот чека: че .мало Поб, Ч (сп. во другите наши говори чек!), че з'асшани .мало

да зе,Ме,М душу Куч, но редовно ч'екаjше; потоа од дRЖИ : дRш-се Гл, и во мн.
дRш-ше се Гл, Гор, JЬ. Обична е формата Heмoj н'е'моjше, Koja служи и за ис
кажуван.е на негациjата: HeMoj да uоjеш, ,ме боли глава М.
Минашо оuределено свршено вре,Ме. - Со губен.ето на х и овде, како во ку
мановско-кратовските и jужно-моравските говори, првото лице еднина се изед
начило со второто и третото Kaj оние глаголи што им завршува основата на
вокалите а, е, u. На пример: Ja се дина од зе,Мн,у Гл, ш(n ja H'aSRНG К, ja си седна
а он сшои М, гу сiiбра, закла Бр,'мУ 'исйова Оа) две Йес.ме Ч, 'улегна, шуj йр'е
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лега, 'избега Цр, воза, 'uзаii1ка Поб, 'арниса, беz'ендиса, йр'ечека, й'овика; ja им
'извесши Цр, 'овоши Ч, ap'ei'ilypu, з'm71вори Р, 'осiГюви, куйи JЬ, н'айуни; с-uз.ми,
с-ошру Бр; 'из'iоре од вpY UHY Поб, шiii се р'азболе (ja) JЬ. - 1 лице множина за
вршува на -МО, и само спорадично во наjjужните села и во Кучково имаме -вмо :
седн'амо, йочн'амо да бе'iамо, МУ ги дад'омо на руке, гу закл'амо овцаша йо н'а
йоле Цр, К{lШ ошсi'ilуй'uмo Бул, ги дон'есомо дома, оШ'идомо и расШ'урuмo
йлемн,у Ч.
Во 2 лице се пази старата наставка -сй1е : из'ашкасше, се 'измисше
ли М, изz'оресше JЬ, доjдосше (Томиh, 1905 : 500), овlllu'uсше, замес'исше леп
-

Цр, ми досад'исii1е Бул, насад'исше Р, ош'uдосше, вие сшари с'еднасше овде Ч,
Зalu-йоб'е'iнасше БаlЬ. - Не е единствен нашиов говор во поглед на наставката

за 3 лице множнна. Во Кучково, Орман и граничните села под влиjание на
скопските говори усвоена е наполно имперфектната на<.,'Тавка -а, пред Koja по
заI''Убата на х се jавило хиjатско в : се вр'ашива, дон'есова, д'оjдова Куч, избр'и
шава, н'абрава, р'екова О, йродад'ова, не ни с'акава, з'имава JЬ, бушн'ава, раз

Цр, .ме возаа Р, й'очнава, ocl71'aHaa, изб'е'iаа Ор. На целата
друга териториjа се пази старата аористна наставка -ше, и само спорадично се

дел'uва, расшур'ива

срекаваат образуваlЬа на -а кои продираат од jyr. Сп. они ми одговОР'Иlие, изе
д'оше ме вашк'е, ушей'аше га Вас'шъа

Цр,

грабн'аше га и обес'ише Бул, раз

дел'ише се, uзгор'еше ми уши Р, све ойfь'ачкаше, 'узоше, заш-йоб'егоше Ч, му га
од'узоше Mecl710 БаlЬ, шl710 найр'авише шурскому цару, за'узоше Поб, йрим'ише,
на1710вар'uше JЬ, )'анаше Поб, сви мирковчани нал'еl710ше М.

Во Кучково

И

другите гранични села не се необични и аористии форми со

наставките -вмо, -Bl71e, одн. _амо, -"ше, со многу слабо в, а во Радишани тие се
многу почести: дадов, дадов.мо, дадовше, дадова.
Во аористната основа нема некои поголеми промени. Глаголите види и седи
спаtаат во о-раздел: видо - видомо, йоседо - йоседосl71е, како глаголите од типот
доjдо, дадо, реко и сл. Глаголите како броjам, -иш во аористната основа завршу

ваат на -и : му ги 'изброи све йаре Гл, ал-'iу скрои кошу;ьуl71у Бр, а дойре, uol71ape
се повеле по глаголите од типот берам и во аористот гласат: се дойра, uol71upa М,
Гл (: доирев, йошйрев во централните говори). Покраj изгризо, наиасо, 2 л. из
lризе, наиасе забележив: ал-'iи н'аиаса овце JЬ, све корушу 'iy 'из'iриза БаlЬ.

Целата аористна промена изгледа вака:

доjдо

доjдомо

седна

седнамо

доjде

доjдосl71е

седна

седнасl71е

доjде

доjдоше

седна

седнаШ.е

(доjдова)

(седна ва) итн.

Минлii10 оuределено несвршено време.

едн.

-

Ова време се образува со наставките:

мн.

1. -ше

1.

-ше-мо

2. -ше

2.

-ше-(с)ше

3. -ше

3.

-ше-у(в)

231

Како што се гледа, наставката од 2 и 3 л. едн. -lие се проширила на целата
парадигма. По OBOj начин имперфектната форма се образува и во jужноморав
скиот диjалек'Г, со таа разлика што во него во 1 л. се jавило спре ta презентот
-м, а кое во Црногориjата може да се сретне сосем ретко. Ова преформирюье

на имперфектната основа секако се извршило по загубата на согласката х во 1
л. едн. И во множниските наставки -хмо, -ху, за да се избегне совпагюьето со
презентот во множинските форми, а во 1 л. едн. со аористнаТ<I форма. Во оние
говори каде што совпаГан.ето со презентската форма било отклонето на друг
HeKoj начин (сп. во кумановскиот: UМl1-CMa, шю-сше, има-ва, во овчеполскиат
uма-а..ча, има-аше, uмa-(в)a : презент UМа.АЮ, uмаiПе, имав) , наставката -ше се
пренесла само во 1 л. едн. На -сше 2 Л. МН. заврmува во правата Црногориjа, до
дека во jугоисточниот дел до JЬубанци на север с во наставката за 2

л.

не се ja

вува.  Согласката в, ОДН. у во 3 Л. множина не се jавила по аналогиjа на се
гашното време, како што го обjаснува Угринова (1951 : 31), ТУКУ се добила во
резултат на гласовен процес од у по загубата на гласот Х.
Така денеска целата парадигма на имперфектната форма во правите црно
горски села гласи:
UM.t1lue

uмашема

н.aceuJ.e

н.асешема

идеше

идешема

UМl1!иe

имаше(с)ше

н.асеше

н.асеше(с)ше

идеше

идеше(с)й1е

ltмлше

lLAЮшеУ(в)

н.асеще

н.асешеУ(в)

идеше

uдешеУ(в)

Сп. ymтe: каиmuема - каиашесше - кайашев (Томиh, ] 905 : 503), н.амеш

М;

к'ашемо - 1ЮJrtеUtк'ашеу, сабир'ашеу, дав'аще,ii, zощкев'аше5'

нос'еUlе.ио - 11.0-

с'еlue(с)ше, н.ос'еше)' JЬ, uo'eUteMO - йо'ешесше - йа'ешеу М, шка'ешемо - шка'е
шесй1е - alKa'eutey Бр; се'ешема

се'ешеу, Jии'ешев Р, Kyiiy(j)'eutej Гл; вне za

с'еjасше мие га жН>е/еIUе.мо JЬ ; шрuиуши селово н.аще сак'тuеу да га zopuy,' у
н.аше село доод'ешев, ид'еUlев JЬ.
Во граничните села во 3 л. мн. под влиjание на лолскиот скопски говор се
jавила на...'Тавката ··а, оди. -ва: в'gщева Ст, б'ерева Рад, 'идева, M'eйleвa, шк'аева,
lТшке он.и йр'оjдова, й1ука бева Куч .но таму и во 1 и 2 Л. мн. се срекаваат доста
.

често и примери со в место х : б'еревмо, б'еревi'йе, б'ерева Рад.
ГлаZОЛСКtl л-фор.м.а.

-

Форма1'а за машки род завршува на -л (образуваlЬа

на -ja како во кумановскиот и jужноморавск.иот говор нема), за женски на -ла,
за среден на -ло, и во множнната имаме -ле за сите три рода. И овде можат да се
образуваат л-форми од имuерфектната основа, но не од сите глаголи. Наjчесто
по две форми срекаваме од глаголите од и-група, сп.
н'оселе JЬ, мислил

lЮСUЛ

- носел

М,

мараму

мислел; йой се мислел, се мислел и не М,оzал однаг да .«у

ка.же (Томиh, 1905 : 493); йосле се м.'олела на цар'ошо'iа Ч.

МсГутоа,

глаголите

од типот бере имаат само една форма: брал, драл, клал, ирал (: КOJье, и КО.IЬал :
КOJъа). Исто така се необични глаголски образуван.а на -ел и од глаголите што
спагаат во о-раздел, на пр.: uшал

-

uutлll

даша и сл. Покраj знал имаме 31ЮСЛ

:

-

UlUЛО

- U!-/.I.ле, йекал, секле, i71екла во

не знаеле KoIbuiIie д а си 'ги земев Цр; сп.

ymтe реКt;lЛ - рекал, ул'еzал, н.'UЗ{lЛе йаре, не .Atогал - не .м'о'iале све да уш'еUaв
JЬ, най'асале Oвli€ М, йлакле и засй'але, оне й'обеzле Ч, йрик'азал Бул; сложени

232

те глаголи од коренот н.ес- : дон.ел, д'он.ела Zq.заре Бшь, za 'одн.ела Бшь, Гор, лей
си 'одн.ел Бул.
Глаiолска Йридавка.

Глаголите што имаат во општиот дел н. и

1-ь

глагол

ска придавка образуваат со суфиксите -ш, -ша, -шо, -шu, -ше: викн.аШ М, ле i
наш JЬ, з'амn.зн.аШ, ожн.'еаШо - 'ожнашо, Й'адн.аma М, ако му je Й'о.зн.аiUо 1-Ьему
Куч; ЖС1-ЬсiU.,
pa1-ЬеЙl. Освен овие доста често со -ш придавката се образува од н.иже и умре:
aojac н.изаЙl сас йаре Гл, иЮМ'lljушу н.'u.заШu да iy вuдuщ JЬ, сшарише се из'умре
ши Ст, 'умреша Бр.

Kaj другите глаголи придавката се образува со суфиксот

-н., -н.а, -но: бран., н'абрано М, в'nшена ро'iожа JЬ, вe;�eH, вnзан, з'аклан, узено;
'избрисан, з'аЙисан., 'ойисан, ни.зан М, йом'узана Гл.
Што се однесува до употребата на односнава форма, и за OBoj говор важи
она што го наогаме во говорите коишто претставуваат основа на литературни
от jазик: таа може да се образува како од преодни така и од непреодни глаголи
(Конески, 1954: 168).
ГлаiОЛСКU Йрилоi.

Во обраЗУВaIьето на глаголскиот прилог говорот на

Црногориjата не е единствен. Во jужните села на целиот поjас од Страчинци до
Кучково И на север до линиjата JЬуботен -- JЬубанци -- Бразда наставката за
глаголскиот прилог гласи -еке, одн. -ке, -ке или -jке, како во Овчеполието и
кратовскио'г говор. ОбраЗУВ3IЬа на -ке обични се и во говорот на Блатиjата се
до границата со велешкиот говор, а нешто поретко се jaBYBaaT и во дервенски
те и каршиjачките села на запад до Жеден и Сува Гора. Со други зборови, оваа
црта се простира на целиот поjас од бугарската граница на исток па до Сува
Гора, Добра Вода и Песjак на эапад (Видоески, 1950: 49). Примери: бе'i'а"ке Цр,
беz'а:jке Цр, кой'а:'к'е Бул, кой'аеке Р, кой'а:ке Ст, кол"а:ке Куч, KpeK'a:jK'e Цр,
найушша:ке О, рабоШ'а:ке Куч, Бул; бер'е:к'е Куч, KpeK'a:jK'e Цр, найушiц'а:ке
жне'е:/{'е О, рабош'а:ке Куч, Бул; бер'е:к'е Куч, Р, iю'е:к'е Куч, од'еек'е Р, се
ч'еек'е Ст, сшруж'е:jке; вуш'е:ке Ст, вnш'ееке Р, нос'е:ке - Hoc'e:jKe Цр, iiiуч'е.jКе
Бул.

Во северните црногорски села пак прилогот завршува на -еки (-ек'и,

-еки), како во кумановскиот и северните полошки говори: вик'ае/{'и Ч, рабош'а
еки М, ид'еек'и, ми1-Ь'уек'и JЬ, суч'еекu М, сша1-Ь'уек'и JЬ, бел'ееки Бр, суд'ееК'll,
чин'еек' иК.
Формише на 'iлаzолище 'сум' И 'оке'. - Сегашното време од 'сум' гласи:
сам, си. Ше, смо, сше, су

-_

C(J.

ВО граничните села во 1 л. едн. може да се сретне

и формата сум Куч, Вол. Во 3 л. мн. има две форми: су И c(J, од кои првата пре
овладува во северниот дел, а во jужните села обична е формата c(J Куч, Вол, О,
Рад, Бул. Сп. близо су, ако су добри, колк'о йаре су? Ч. Негираната форма: н'е
сам, н'е си, н'е Ше, н.'е смо, н'е сше, н'е c(J.

-

Формите од биде се: биzу, бuдещ,

биде, б'uде.мо, б'идеiI1е, бидеji(в), заповеден начин: биди - б'uдеШе. Од простите
претерити има само имперфект: беше - б'ешемо, б'еUiе(с)ше, бешеу(в), одн. бева
во поjужните села. Во Побожjе ОД стар човек забележии во 1 л. едн. форма со
-м : .та беlUем у Романиjу. Глаг. л-форма: бил, -а, -о, -е. Глаголекиот прилог од
'
OBOj глагол не се употребува.
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Глагола'!' 'оке' има две форми во презентот: оку, океш, оке, окемо, oKeйle,

океу(в)

оваа само во правата Црногориjа, и негираната: неку (во Кучково и

Булачани: некем), некеш, нюсе, некемо, HeKeйle, некеу - некев. Од ненагласената
форма во употреба е, како и во другите говори на нашиот jазик, само формата
за 3 л. едн. - ке, Koja служи за образуван.е на сложеното идно време. Во некои
изрази може да се сретне и формата за 2 Л.: идио кеи" му Куч, нема шiйо кеш,

куде кеш Ч. Во имперфектот се употребува само негираната форма: ja н'екеше
a-uzy, он H'eKelue, HeK'elueMo, нек'ешеу JЬ, а од ненагласената кеш(е), ОДН. кеш(е)
со Koja се образува минато-идно време. Глаголската л-форма: некел, -а, -о, -е.

Сложени форми
Во обраЗУВalьето на сложеното идно време нема разлика со другите наши
говори: к'е cety Ч, к'е IUIJ йлlllU UМ шшейlу Куч, ке узне JЬ, ке a'ojaeмo Бр, ке aoj

де, ке iйYl{ay KaMefbe .тъ.
Минашо-идно време има паинакво образуван.с. Тоа се образува како во ку
мановско-кратовската група говори
од партикулата кеше и сегашното време
на глаголот со партикулата да. На пример:
к'еш(е) да uaafbY
к'еш-да йаднеш

к'еш-да йаднемо
к' еш-да uaaHelue

к'еш-да йадне

к'

еш-да Йаднеу.

Сп. За малко к'еш-да йадне JЬ. Да имаше йаре кеш-да куйи нешйlо Бр. Кеше

да м-ушеua мене. Он и fbeza к' еш-да yiй'eйa йlиKи йобе'iна Цр. Да беше она,
йоарно кеш-да каже Р. Да беzuе дочекал, кеше да ме убие. За малко кеше да ка
жеzu све йаре Ч. Да не 'uзбе'iа, кеше да га vбuеу Бугари. Кеше да iйe удару БаFb.
Многу се поретки случаите кога се испу пта да : Кеше умру да не aojae док

ШОРl.lШ М. .та кеш' iйe шейам, бога ми Ч. Кеше йlи дам, ал-не ми се з'iодиzuе йаре

ири мене Ч. - Вакви форми, познато е, денеска не се необитши и во другите
скопски говори, дури И во велешкиат во KOj партикула'га кеше може да се чуе и
МеГутоа, не се сосема непознати ни образуваFbа од видот на
во формата чеже.
-

литературните, но тие се во споредба со првИ"ге далеку поретки, а во Ha jce
верните села готово и необични, дури туfи, особено во говорат на постарите.
Сп. Да ме не уваши, ке с-ушейав Куч. Ако UМllzue сено, ке jeaezue (KOfbOйl) О.

Арно ке беше, да бемо вид'еле Цр.
Во приведениве случаи, како што се гледа, односнава форма е употребена
за ознаЧУВЗFbе обусловени деjства, а може да се рече дека е тоа и основно зна
чеFЬе неjзшю во OBoj говор.
Форми за прекажуваFbе на идни деjетва во обичниот говор се срекаваат рет
ко, сп. Слуzuuа дека к'е ишле шамо М. Ми рекоше к'е дошал,

ама

га нема Бр.

К-ишле у paj, викав Ст.
Од сложените претерити широка употреба има мuнаiilошо неойределено

време, и се употребува главно со сите оние значеFbа што ги има тоа и во поjуж
ните наши говори. HeKoja поособена употреба не забележнв, и затоа нема ни
потреба да приведуваме примери. Ието така нема разлика ни во неговото обра
зуваFbе - во третото лице не се jaBYBa формата од помошниот глагол, како што
имаме случаj во кумановскиат и jужноморавскиот. Сп. сам йовал, си йовал, смо
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йовале, cйle йовале, йовале; н'е сам зайl'екал, сам йр'есйал .мало Цр, смо седеле у
едан ан, сам немала мajKY Бр.

Поограничена е употребата на йpeдMинaйloйlo време, кое се образува по
начин познат од другите говори: Се йucал беlUR Цр, да беше ме дочекал .. Ч.
.

Минати деjства можат да се изразуваат и со разни сложени форми со глаго
лите 'има I нема'. Но нивната употреба во разгледуваниов говор е многу поо
граничена во споредба со другите скопски или полошките говори. Сп. имам
учено, имаш учено, има учено, имамо учено, u.мaйle учено, имав учено Куч; има
ше раБОйlено Бр, JЬ. Овде се срекаваат и споеви во кои глаголската придавка се

уште не ги загубила наполно своите обележjа на родот и броjот, на пр. има йре
несени дocйla камегьа Ор, две куке имам найраене у cйlapy Jу'iославиjу Бр, ци
'i'apUГba имам найра'ени Цр, има доjд'ени од Морава Р, има ao'i'Wlaйlu дocйla Ч.

Не се чести ни форми сложени со партикулата би, сп. Он би дошал, йаре нема
М; йиво би uzuaл дома БаlЬ.
Предлози

Ке ги приведеме само оние предлози што во литературниот jазик или се не
познати, или се jaBYBaaT доста ретко.
вuше. - OBOj предлог се употребува на целата териториjа и има пространстве

но значеlЬе - над непrrо. На пример: Ойl'ишла H'eKoja баба в'uше с'ело JЬ.

-

В'uше

к'уку йроjдо Поб. - Турци вuше СкоШъе йlei1ашеji К. - KaйlpaH в'uше iл'аву М,
Haйlaмo више йl'eKeйlo Цр, а йо йyйl а в'uше й'yйl, в'uше йl'ебе, в'ише б'уку, в'ише
н'ас К, од в'ише й'yйloйl Цр.
визо - Се jaBYBa и во формата виж. Често се употребува и тоа само во она

значеlЬе што го има TOj и во литературниот jазик. Сп. Ocйlaj виж Гb'e'ia JЬ. - Виж
Гb'e'ia cйloи БаlЬ. - Он 'ia йl'ураше едно виз др'у'iо М.

-

Е, йойе, ja йle чекам йод

земгьа, а йlи си виз з'емгьа. - Ми се йl'oвapи виз м'ене Цр. - Вис K'aмeHOйl има
кош и куйlл'ица Бул. - У вис с'едеlbе ке йl'ypимo БаlЬ. - Ке йlуриш сий виз д'eйle

Гл.

Виз К'ОЛУНОйl cйloeв чайр'азийlе Р. - Седна вис cH'oaje. - виз 'albишйlа Гл,

вос куку JЬ, виз вагоани Ор, виз ковч'езийlе Бр. Во БаlЬане еднаш забележив
враж : враж Гb'eioay куку.
из. - При глаголи што покажуваат движеlЬе OBoj предлог означува место от

каде што произлегува нешто и

се

На пример: 'Искочuл ис ш'уму М.

489).

оддалечува. Тоа е неговото основно значеlЬе.
OHuja аjдуцu йобе'iнале из ЦJ1Kвy (Томиh,

1905 :

- Ис к'асарне с-'извукал Ч. - По едну рuлу да вадиш из 'ycйla БаlЬ. - Потоа:

место каде пrrо настанало непrrо и родно место, на пример: Сйаса беше из Пек
Поб. - ЦвeйlKo Чуйков из Бродt;lц Гл. - Родом je ис Ч'учер, из Глуво БаlЬ. Или во
случаи како: дан из дан Бр, i'одuна из 'i'одuнa JЬ, Бул, во значеlЬе 'стално, ceKoj
ден'.
Поретко се употребува и место предлогот низ за да покаже движеlЬе,
провираlЬе во еден предмет: Проjде ис к'УКУ JЬ. - Ис с'ело йроjде М.

-

Прошло

ис йl'ило, из л'оjзе Поб.

Наjинтересна е неговата употреба место предлогот са - сас и за средство и.
во социjативно значеlЬе. Сп.: Сечу из HO:JjC. - Пишу из ЙЛавез. - Се iРllн'ичимо
из Лобужjе.

Турчин нема да йle види из 'очu.

йlи види св'ейlaло одма из i1ушку йluн'i.

Кад в'икнаше из йl'oЙOви.

Ако

Из брайla ми к-игу у СкоЙ!Ье. - Из мене

беше. - Да беше ойl'ишал из деда йlu. - ИЗ разни Ibуди сам ишал. - TU'i'oaWta ис
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сшок:у.

-

Сите примери се од Кучевиште, и со ова значен.е из се jaBYBa само

тука. Но паралелно со из се употребува и предлогот са, сас

саа.
uсиод. Покраj иод се употребува и сложениот предлог llсиод : исйод H'oiu
Бул, 'исйод Бел Ка.мен Поб, ucuol71 йуш н'адоле Куч.
к:уде. - На литературните предлози Kaj, к:аде овде им одговара к:уде и за
место и за правец. На пример: Дmиле Турцише к:уде д'ецаша JЬ.
J'yz71peii1o иде
к:уде MajlCa je fb'оjзина. K-иЙу к:уде Мил'анови Гл. Седи баш к:уде вас. - Удрu
-мо за на к:уде Солун JЪ.
Куде свир'ачиве, к:уде л'оjзено, куде -'l'тиинск:и Гр'о
бишша, к:уде ВиШ'ана. Цр. Сложен со други предлози: нак:уде, ОШ1Суде, сп. 'уле
2ал ошк:уде в'УЧНllК: нU,з вод'ениl{у Бан:..
MeZy. - OBoj предлог се jaBYBa и во формата -меге : Meze себе Поб, Meze
М'ирк:овци u .меЙе Глуво се бuшеу Гл. Сложен со други предлози: u'oJJezy себе
Бр, 'u,з.меzу йле-МfbУ lllCYKY К, 'у-мегу rH;ojaHo u 'у-мейу Воjводин'а-Вода М.
ок:ол, ок:оло. - И двеве форми се употребуваат наспоредно: ок:ол fbYMa М,
ок:ол fbojHa к:ула (Елезовиh, 1933 : 219).
ошуд, одовуд, одонуд - се jaBYBaaT негде и во формите оz71удаj, одуваj, одун
даj; оz71уд'аj рек:у, одувд'аj реку Куч.
Йри.
Често се употребува, но само со пространствено значен:.е (наоГан.е
Не .Mll се
Kaj HeKoj предмет): ОzU'llде йрu довар Цр. - При .'>t'eHe с'едеше Бр.
зi'одиле йаре ири -м'ене Ч. - Седеле йри M'ajKY Гл. За йри MajKY Бул.
Йроз. - Доста е чест и се употребува на целата Црногориjа. Значи помину
ван:.е низ средината на нешто од еден Kpaj на друг. На пример: Проjде йроз fb'U
ву Бан..
Проjде ирос с'ело Куч.
К-uде йрос ч'аршujу.- Са.м ир'оишл ирос
шк:'оле К. - И-м йр'оваzа ирос к:'уку М; сп. и: Прос шума се расilоск:але Гл. Проj
де иро.з нас 'удоле Бан:..
upoKaj, Йрек:аj.
Предлагат uolCpaj се употребува наjчесто во формата иро
Kaj, поретко Йрек:а}. Сп. И-ма к:учuк:u ирок:а} fb'eia JЪ.
Береу z71paey upolCaj в'оду
JЪ.
Пр'оваzа ирок:а} к:'уку Ч. йрок:аj с'елошо JЪ, йрок:аj р'ек:у JЪ, Бarь, ирок:а}
u'yz71 Ч. - Проjде ирек:а} л'оjзе. - JoeaH ироjде ирек:а} 'ОЗ(lz71 Бан:.. Последнзва
форма можела да настане и во резултат на мешан.е мегу предлозите йрок:а} и
Йрек:у.
OBOj предлогот овде се jaBYBa обично удвоено, како и во другите се
сас.
верни говори. Сп. иишу C(lC йл'авез, се виде C(lC ш'ейiк:у -ми М, C(lC к:реду, сас ш'и
шешо Бан:., сас к:'оШличе, сас u'upajKY Поб. Кога стои пред збор што почнува со
мека согласка (JЪ, fb) KpajHoTo с преога во ш : саш fbeia Бarь, С(lШ fb'YMa Гл. Но
не се непознати ни примери без удвоjуван.е: С й1ебе да се pacк:yc'ypu.мo Куч.
Се
в'gжало с jуже Бюь. Га дuнал Са све вреку Ч. пущl1C -му i-'очече са сой Гл.
у.
Место *vb на целата териториjа од OBoj говор има у : Ошuде у Cк:oйje
у гpa к:е сле'iне Бан.. Иде у село К.
Бр.
Освен тоа овде се пази и стариот предлог у : У Ч'овек:а се деле Цр. - у ЗМllj'о
шоiа нашле едно ш'ишенце Ч. Живиу у злашари Гор. - У д'евоjк:у к:е се 'однесе
Гл. - То} ши je у c'eJЪaци Поб.
Пр'елеiа у н'ас. - Дошле у н'ас на свадбу Цр.
уз.
Стариот предлог *VЪZb, KOj во поголем дел од нашите говори се загу
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бил, во црногориjата, а така и во другите скопски говори, се jaBYBa во формата

уз : 'Ошиде уз д'ол н'агоре Бан:..
ус и'уш, уз Бел Ка.мен u'агоре Поб, уз -,,'и?)
0(1.(11<: Гл, уз р'ек:у Гор, две -музик:е уж fb'eia Бр.
-
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Сп. уште: у cpeiu ч'арuшjа Цр; йо св'адбаша iliyLJ.'aHu, еЙре.ма нед'е.fbа Бул,
йреlCО F-b'uву, иде

l-ШС

ш'у.«у М, ш'амujе н.из к'уковu Гл, 'около ШК'ОJЬ)'.

Сврзн.uцu
И ОД сврзниците ке ги споменеме само опие што се нсобични во литератур

ииот jюик.
Обичен е овде сврзникот йошйiо, но само со каузално :шачсн,е. Сп. Даj ми
дива да 'orlHetuy, Ш(О

UMatU,

йтUЙlО к-игу йразqн у Скошье К.

нека р'абоilill, не 'ia з'аi1uраJИ JЬ.
ЙОЩШО.Лi

:

-

Пошйiо je тако,

Поретко може да се ерстне и во формата

J10шiliд ! je йlaK(}; aj д-'uдеl,Ю куде fb'e'ia Бан>.

Со нетаво значе!Ье се употребува н сврзиикот йочu.М На пример: Поча..Ai е
..

СУИiН.О вреАЩ нuшiIiо не р'одuло - ПОЧll. t ке седuщ, доjдu ЙО, 'О2НU "ии.
.

.

не седши, к-'uдемо. - Почu. t шшщ рабоГiiу, ке [йи il'O.MOlfbY Ч.

-

-

ПОЧU.,М

Почш..l. сакти

аjде Бз!Ь.

Покраj сврзникот lUШО.М СО ИС'I'ОТО знаЧСlье се употребува и чим : ЧUht
cmuiHe, нвка се ]авu.
ма Нlllий10.
}юШ Куч

-

-

УЗflU 2}',

Чuм. до;до,]а С611ШО Il,p.
Чll и

й1и je

BO.fbll

Чим народ{.!Ш не je сложан, не

Бан,. - чшt ке .иу доjде HeKoj, u.uшл у УКУ

.

Како адверзативен (."Врзник овде се употребува illUKU

:

Не je роса заРОСlI.ла

iuUK-СУ слуае девоjачке (Петравиh. 1907 : 379).

Сврзникот како, покраj модалното 11 декларативното знаЧeJЬС, може да се
употреби и со временско значен,с: Како ia буйlн'але J,ulН'aciliupoili, 6'o;cKaiI1a
све ваiu'ена Цр.

Со нотеилено финално значеlье се употребува еложениот сврзник аарадu да,
познат и во централните наши говори: Се йраu болан а'арадu да седи до.иа Куч.

1954

ИЛУСТРА ТИВНИ ТЕКСГОВИ

Скойска Црноlорu.jа
Кучково

Крива Мара
Се-с'абрале дев'оjЧИ'Iьа н'а-вечер да-пр'едау. 'Ишал 'оздола некоj-в'ампир.
'Ама девоjч'и!Ь'ата што б'иле пр'ави поб'еI'нале. а крив'а-Мара б'егала и-н'ашла
hekoj-ст'ок е'ено и-до-ст'огат се-препл'анила, се-з'акрила. В'аJ.шират н'с-смеал
да-пр'иде до-ст'огат, п'ошто у-с'еното 'имало hekoja-тр'авка што му-шк'одела.
Ти'е-вечср М'ара си-сп'ала у-ст'ок. Jутрет'о-вечер п'ак се-е'абрале девоjч'и'!Ьата,
а крив'а-Мара н'е-дошла. Оет'анала д'ома в'ечера да-пр'аи. A-В'аМIIират д'ошал
д'ома к'уде крив'у-Мару и-с'еднал на-ст'ол. М'ара с'ирота с-опл'ашила кiiт-га-в'и
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дела 'IЬ'eгa. И-га-пр'ашала : "Д'едо, зошт'о-ти-се 'очите т'олко г'олеми? " "За-д'е
"
l'
,
f
,
.
BOJK е гл еда IЬе - р екал в ампират. "Зошт "о-ти-се, д едо, з'убите?" "За-д'ево].
к'е K'yca'IЬe "
р'екал п'ак. "Зошт'о-ти-се, д'едо, н'октите? " "За-д'евоjке гр'е

бе'IЬе "
р'екал. "Е с'ага с'еди, д'едо да-ти-д'онесем в'ечеру д'а-вечераш ". И-'она
му-д'онела в'ечеру. "Седи, д'едо, да-ти-д'онесем в'ино да-п'уштим од-б'ачвуту".
И-'она сп'аднала у-'избуту да-п'ушта в'ино. И-'он р'екал : "Ке-ми-'избегаш,
.'
·1" "Н'е, д ,едо.,
М'аро..
ке-веч,ерамо" . И"
- он, в ампират, н ,ашал J.,уже и-гу-в'рзал за
н'огу да-н-му-'избега . А-'она н'е-пушта в'ино, гу-одв'ржува н'огуту од-j'ужето.
'Ама в'ампират чест'опути j'ужето га-пот'егнува и-в'ика : "Д'оjди, М'аро:, да-ве
ч'ерамо". А-М'ара му-в'ика : "Н'ешто ч'епат мл'огу ми-е-з'авртен, н'е-можем да
га-'одвртим, поч'екаj-ме". А-'она гу-одв'ржала н'огуту и-в'рзала едну-к'озу за
н'огу. Гу-в'рзала к'озуту и-поб'егнала. Кiiт-п'отегнал в'ампират, к'озата свр'е
кала, и-тага 'он се-с'етил дека-М'ара г-изл'ажала и-ст'анал ПО-IЬ'ува да-т'рча. И
гу-ст'асал куде-'Гумбу К'ичинску и-т'ука гу-'изел М'ару.

Мирковц и
Муж домаКиuка
'отиша·л еда·н ч'овек да-ж'IЬеjе. 'Жену-му д'ома гу-'остаил да-му-пр'аи
р'уча·к. 'Она ост'анала д'ома; мл'ого п'ути не-му-н'осила р'учК3к на-вр'еме. И-'он
п'очел да-се-к'ара са·Ш-'IЬ'ума. 'Она му-р'екла : '''Остани да-в'идиш K'ako-jе м'ука
д'ома". И-'он 'останал д'ома. 'Она кат-п'ошла на-ж'етву, л'еба3т му-га-зам'есила,
а-'он Ке-га-п'ече. Додека-ст'аше л'еба·т, тр'ебе да-м'ути муК'еницу. Л'еба3т ст'а
сал a-МYT'e'IЬeTo н'е-сме да-се-з'апре (ако-се-з'апре, м'асло н'ема). Кв'ачката ст'а
нала и 'она иск'очила из-вр'ата. 'Он тр'ебе да-гу-н'арани, a-цр'еПIЬУ т'урил на
'oгa'IЬ, л'еба"т га-р'азмесил и-'он п'очнал да-му б'ега н'атамо-н'авамо на-тр
п'езуту. Д'али кв'ачку да-н'арани, д'али да-м'ути, д'али л'еБП да-п'ече, цр'еп'IЬа му
г'ори. Шо-ке-н'апраи? Т'урил б'ути'IЬ на-г'рп и диз'аеки цр'еп'IЬУ б'ути'IЬ (П'ад
нал) на-гл'аву и-ц'елиа"т ce-'изба'IЬал. П'осле 'уватил кв'ачку за-н'оге па-од
з'ем'IЬУ гу-'удрил и-н'аместо гу-'утепал кв'ачкуту. П'осле кл'екнал на-j'аjца да-ги
кв'ачи. Ж'енава на-ик'индуjу 'српа3т на-р'амо, ст'омну у-р'уке, т'орбу на-р'амо и
гл'адна 'еве-гу 'иде д'ома упл'ашена. И-шо-'ке-види : кв'ачка ут'епана, л'еба"т на
з'емIЬ'у се-р'азлазел н'епечен, цр'еп'IЬа Ha-'oгa'IЬ, a-'oгa'IЬ 'изгаснал, а-м'ужа"т j'aj
ца кв'ачи. И-'она му-р'екла : "Ш'о т'ака, ч'овеку, шо-с'и-клекнал T'yj? " 'Он р'е
ка"л : "Tyj K'e-c'ety дод'ека се-изв'едеу п'илики ". И-jе-пр'изнал на-ж'ену-му и
в'ише н'ика"дТ н'е-сакал да-'остане д'ома.

Jbубанцu
Костарела и царска керка
Бил н'екоj-си ч'овек, га-в'икале Костар'ела. Н'имал M'ajKY, н'имал т'атка, с'ам
б'ил. Б'ил у-ц'ркву како-пр'итроп, и-ст'ално т'амо сл'ужил . 'Арно, еда'н-дан се
сл'ожило с'елото да-га 'ожени и-да-му-н'аправи едну-к'уКичку. И-га-повик'уеу
да-га-п'итау д'али 'оке да-га-ож'ениу и-да-му-напр'авиу едну-к'укичку за-жи
B'ee'IЬe. 'Он им-р'ека"л : "Н'е-сакам да-се-ж'е'IЬУ, Га-сам с'ирома; 'имот н'емам
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н'икака"-в, 'утре к'-'имам фам'илиjи и-н'емам са-шт'о да-ги-р'аним. А-'они му
р'екле : "Ож'ени-се, к'е-те-изд'ржава ц'рква". И-'он се-'оженил. По-една-г'одина
вр'еме ж'ена-му ост'анала тр'удна. 'Он в'иди дека-от-ц'рквуту н'е-може да-се-из
д'ржава, р'ешил к'-'иде на-г'урбет. 'Оставил ж'ену непор'одену и-з'аминал на
г'урбет. И-т'амо се-ц'енил у-н'екога г'азду. При-т'ога г'азду се-п'оказал мл'ого
п'оштен и-т'амо ж'ивил, при-т'ога г'азду, дв'аесе г'одине. П'исмо д'ома н'е-пра
кал, н'емал по-к'ога да-пр'ати. Е-с'ага на-г'аздуту му-до'оди 'абар од-д'ома да-'иде
д'ома. И на-'овога, на-Костар'елу му-в'ика : "J'a к'е-ти-д'ам тестам'ент за-ш'ес
м'есеца ако-се-н'е-вратим н'азат дук'аните да-ост'анеу на-т'ебе и-ц'елиа"т имот".
Костар'ела ч'екал шес-м'есеца, ч'екал шес-г'одине, г'аздата н'ема да-се-вр'ати.
И-еда"н-дан му-пр'ака 'абар д'али к'е-д'оjде или-шт'о-мисли. 'OBaj, г'аздата, му
одг'овара да-га-н'е-чека. Костар'ела кад-га-д'обил п'исмото, ф'ирмете ги-пр'епи
сал св'е Ha-'IЬeгa и-ст'анал г'олем г'азда. И он п'огодил 'еднога сл'угу и-р'ешил
еда'н-дан да-му-'остави тестам'ент ha-'онаj сл'уга како-нег'овиjа"т г'азда што-му
'оставил 'IЬ'eMY. И-'узима едне-б'исаге зл'ато, 'узима 'еднога д'оброга K'o'IЬa и
т'ргне да-'иде за-'IЬ'егово с'ело. Мисл'еек'и oд-'IЬ'eГOBY фам'илиjу да-н'ема н'иш
то изв'икуjе у-с'ело н'егде да-пр'еноКи. 'Арно у-с'елото 'имало hekoj-р'ет : н'е
познат п'утник ка"т-к'е-д'оjде м'ора да-сп'иjе у-н'екога д'омаКина. Е H'eKoj р'ека"л :
"Д'ана"с р'едii"т-му-jе на-Костарел'овога с'ина". И с'ага IЬ'eмy my-п'аД'IЬуjе ч'удно
од"'д'ека м'оже да-б'иде т'оа 'име. И га-одвеf'уjеу т'амо. Ии-'он п'ознава с'ина, ни
с'ин п'ознава 'IЬ'eгa, ни-ж'ену п'ознава, ни-ж'ена 'IЬ'eгa. Пр'еноКил како-пр'ено
кил и-с'абаjле се-м'исли как'о-може да-б'иде T'aj Костар'елов с'ин.

Долни Полог
Вратница

Немуmти jезик

'Имало едан-'овФчар и-'он б'ил мл'ого с'ирома. И-ч'уал 'овце у-п'оле, и-в'идел
т'аму едiiн-'ог'ин дека-г'ори. У-'ог'инiiт г'орела една-зм'иjа и 'она га-в'икала 'ов
чарат : '''Овчаре, сп'аси-ме - му-р'екла - ке-ти-к'ажем н'емушни j'език; св'ите
вр'аПЧИIЬ'а И-ЖИ'ОТИIЬ'е што-зб'ориу т'и Ке-р'азбираш". И-'она му-пл"укнала у
'уста на-'овчарат и-т'аjа ('овчарiiт) св'е р'азбирал што-зб'ореле ЖИОТ'ИIЬ'ете. И
'отишал д'ома 'овчарiiт и-е-р'екал на-ж'ена-му : "К-'идемо ж'ено: - р'екал - на
г'ости" (у-р'однина IЬ"еjзина К-'идеу). 'Он се-к'ачил Ha-K'oIЬ', а-'она на-к'обила.
Коб'илата 6'ила ждр'ебна, а-и-'она 6'ила тр'удна (ж'енава). 'Он 'ишал н'апрет а
'она п'осле. K'oIЬ'aT е-р'екал на-коб'илата : "'Аjде п'обрго". А-'она му-р'екла :
"Т'и н'осиш Дв'аjца a-j'a четв'орица". И 'овФчарат се-'исмеjал. И-ж'ена-му р'екла :
"Што-с'е-смеiеш?" А-'он е-р'екал : "М'ори ж'ено, h'e-смеiем да-ти-к'ажем, ако
ти-к'ажем уа к.е-'умрем". И-'она му-р'екла : "И'е, ке-ми-к'ажеш па-што-да-б'и
ло". '''Е, д'обро - р'екал - кат-ке-се-вр'атимо д'ома Ке-ти-к'ажем". Кiiт-се-вр'ати
ле д'ома T'aja (м'ужат) к'упил шт'ице и-н'апраjл с'андак и-си-л'егнал у-с'андакат.
T'yje л'егало jеДНО-К'уче покраj-IЬ"ега, 'ама д'ошал и-ед'ан п'етал. И-п'еталат
п'оал, а-к'учето му-р'екло : "Зар-н'е-вигаш дом'аКинат ке-ни-'умре, а ти п'оеш".
П'еталiiт р'екал : "Нека-'умре katJe-б'удала; j'a 'имам ст'о ж'ене па-св'ите 'ги-п'о
вел'ам j'a, а-'он 'една па-н'е-може". И 'овФчарат T'araja ст'анал и-з'ел едно-д'рво и
гу-исп'отепал ж'ену-му.
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