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ПРЕДГОВОР 

Книгата пред нас е првиот том од тритомното издание кое содржи моно
графски опис на дијалектите на македонскиот јазик. Пред да се сосредоточиме 
на самото издание, би сакала да кажам неколку збора за посебната улога што 
му припадна на македонскиот јазик во словенскиот јазичен свет. Се работи за 
дијалектен комплекс кој доживеал две различни стандардизации - првата, нај
рана, кирилометодиевската, која го описменила целото православно словен
ство, и втората, една од последните на словенската почва, која го воведе маке
донскиот јазик во кругот на модерните стандардни јазици. Пишувам „една од 
последните" а не „последна", иако често ја среќаваме во славистичките трудо
ви формулацијата според која македонскиот е ,,најмладиот словенски стандар
ден јазик". Таа е оправдана ако за единствен важечки критериум го прифаќаме 
датумот на објавување на соодветната политичко-административна одлука. 
l\1еѓутоа, гледано од поширока перспектива, ова се чини недоволно и дури 
погрешно. l\1и се чини дека поважна временска граница е онаа што ја опре
делуваат првите обиди на една општествена заедница свесно да одбере и да 
кодификува свој заеднички јазичен стандард како одраз на своето духовно 
единство. Политичката шанса да се создаде еден центар на моќ кој ќе стави 
официјален печат врз таквите стремежи е нешто вторично и ретко кога зависи 
исклучиво од соодветната културна заедница. Гледан од таква перспектива, 
процесот на македонската стандардизација претставува интегрален дел од це
лиот пакет паралелни стремежи зародени во текот на првата половина на ми
натиот век, а кои довеле до словачката, украинската, бугарската кодифика
ција, да ги именувам само процесите најтесно временски корелирани со 
македонското национално будење. Се разбира, датумот на официјалното оза
конување претставува одлучувачки пресврт во животот на еден дијалектен 
комплекс кој тежи кон нормирање и кон легализација на својот стандарден из
раз, меѓутоа и самиот тој датум, самиот официјален акт е последица на долго
трајни подготовки без кои нема шанси на успех. 

Официјалното прогласување на македонскиот стандарден јазик во 1945 г. се 
случува во време кога многу видни претставници на славистичката наука веќе 
ја потврдиле и ја прогласиле неговата самостојност како резултат на нивните 
истражувања на македонските дијалекти. Тука спаѓаат имињата на Сандфелд 
{Sandfeld), Вајан (Vaillant), l\1азон (Mazon), l\1алецки (Malecki), и др. l\1еѓутоа, 
разбирливо, дури по 1945 г. почнува истражувачката работа на првата генера
ција македонски дијалектолози, најкомпетентни во анализирањето на својот 
мајчин јазик. l\1еѓу претставниците на таа прва генерација централна улога му 
припаѓа на авторот на оваа монографија, Божидар Видоески. И сега, најпосле, 
можам да кажам зошто се решив овој мој текст да го започнам со забелешките 
сврзани со доцната официјализација на македонскиот стандарден јазик. Имено, 
доцното влегување на еден дијалектен комплекс и/или еден стандарден јазик во 
кругот на општо признатите јазици има и свои добри страни, под услов дека во 
текот на тој процес на соодветно место ќе се најдат соодветни луѓе. Во маке-
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донскиот случај беше токму така - на славистичката лингвистичка сцена се 
појавија Блаже Конески и Божидар Видоески и знаеја, секој на свој начин, 
максимално интелектуално да го искористат фактот дека кон научната анализа 
и опис на македонската јазична стварност се пристапува во доба кога лингвис
тичката теорија нуди многу инструменти за реализацијата на таа цел. 

На македонската дијале.ктологија И се случи ретката и среќна коинциден
ција: анализата и описот на живите дијалектни системи, доскоро неподложни 
на влијанија на младиот стандард, станаа животна задача на научник кој суве
рено ја совлада современата лингвистичка теорија, а и дијалектолошката мето
дологија и кој творечки и оригинално знаеше да ги применува. Видоески го 
познава до најситни детали македонскиот дијалектен јазик во целата негова 
диференцираност и кога ги обработува тие детали секогаш целата слика му е 
пред очи. Како резултат на таквата постапка, секој нов детаљ го збогатува 
синхронискиот мозаик а истовремено ја олеснува реконструкцијата на дијахро
нискиот пат на македонскиот дијалектен комплекс. 

Македонските дијалекти претставуваат непроценлив извор на нови созна
нија не само за славистиката и за балканистиката, туку и за општата линг
вистичка типологија. Трудовите на Видоески претставуваат стручен и сигурен 
водич низ сето тоа богатство, при тоа максимално компетентен бидејќи мно
гуте откритија како и нивната умесна синтеза претставуваат негова инте
лектуална сопственост. 

На славистот-македонист трудовите на Видоески му нудат фасцинантен. 
увид во минатото на изучуваниот јазичен материјал. Македонската дијалектна 
територија претставува периферија на словенскиот јазичен свет, и тоа една од 
старите периферии, од оние стари периферии каде што словенската (маке
донската) јазична граница со векови, иако бавно, постојано се повлекувала, на 
југ главно пред грчкиот, на запад главно пред албанскиот јазик. Истра
жувањата на Видоески ги збогатуваат нашите сознанија за патиштата на ова 
повлекување и - пред се - за старата јазична состојба на ареалот од којшто се 
повлекле живите македонски дијалекти. Тој многу внимание им посветува на 
врските меѓу македонските и црногорските дијалекти кои оставиле бројни 
траги на денешната албанска јазична територија. Резултатите од овие проучу
вања го водат до сознание дека западномакедонското наречје, кое од најста
риот период на самостојниот развиток претставувало ретко јак центар на 
ирадијација на јазичните иновации, порано било поставено поцентрално во 
однос на границите на македонската етничка и.јазична територија и дури 
подоцна претрпело значителни загуби долж западната граница. Со ова се 
доградува и се зацврстува сликата на два поларизирани словенски јазични и 
културни центри на средниот Балкан во раниот среден век - западномаке
донскиот и источнобугарскиот. 

Славистот-компаративист во трудовите на Видоески ќе најде богато 
документирана потврда за сето она што инаку ни го кажува лингвистичката 
теорија за широко сфатените јазични периферии, имено, дека тука се пазат 
архаизми кои овозможуваат внатрешна реконструкција на постарите состојби, 
не само во македонскиот, туку и во најширока смисла во словенскиот јазичен 
дијасистем. Доволно е да се споменат - на фонолошки плав - чувањето на 
старите фонетски вредности и фонолошки дистинкции во вокалните системи, 
зацврстените во одделни дијалекти етапи на еволуција на слоговните сонанти, 
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како и етапите на еволуција на акцентскиот систем од подвижен и слободен, 
морфолошки мотивиран акцент, до различни типови на фонетска 
стабилизација, да ги набројам само најважните и најкомплексните појави: - на 
морфосинтаксички план - чувањето на старите синтетски минати времиња, 
стабилизацијата и функционалната еволуција на тројниот систем .на показните 
заменки, чувањето на присвојните придавки во генитивна функција, чувањето и 
еволуцијата на збирните именки како граматичка категорија, и др.; - најпосле 
на планот на лексиката - многуте немотивирани и мотивирани формации кои се 
загубиле во центарот на словенската територија, а се пазат во еден, два или 
дури повеќе периферни ареали, исто така многуте семантички архаизми, 
најпосле и некои стари заемки кои сведочат за јазичните контакти на Прасло
вените со не-словенските јазични заедници. Со еден збор: македонскиот ди
јалектен ареал, благодарение на својата периферна поставеност и вековен 
спонтан развиток, претставува олицетворение на познатата - а во однос на 
другите делови на словенскиот јазичен свет тешко применлива во резултат на 
другите историски текови - вистина дека јазичната географија претставува 
запис на јазичната историја. Свесен за тоа, Видоески знае овој факт макси
мално да го искористи. 

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

Балканскиот јазичен сојуз е познат како класичен пример на заедница од 
дијалектни комплекси (дијасистеми) од различно потекло коишто со векови на 
конвергентен развиток постигнале значаен структурен паралелизам. Меѓутоа, 
ретко кој од теоретичарите коишто се служат со тој пример истовремено под
влекува дека се работи за прилично изолиран пример. Имено, во Европа, пок
рај, можеби, Кавказ, немаме друга јазична заедница од сличен тип. Се нало
жува заклучокот дека на Балканот специфичните историски услови на јазич
ниот и, пошироко, културниот развиток на повеќе етнички заедници создале 
една ситуација речиси без преседан. Токму таа ситуација, нејзиниот лингвис
тички аспект е предмет на истражување на лингвистите балканисти, а токму во 
македонските дијалекти соодветните процеси достигнале своја кулминација. 
Овде повторно треба да се спомене значењето на географскиот запис на исто
ријата. Големата диференцијација на македонските дијалектни системи 
дозволува да се следат етапите на нивната ,,балканизација" којашто е нај
изразена во денешниот централен ареал од западномакедонското наречје. 
Причината за. тоа треба да се бара како во централната положба на тој ареал 
на Полуостровот, така и во интензивната симбиоза пред се на македонското и 
ароманското население токму на тој ареал. Ова се познати факти, меѓутоа 
нивната се побогата документација и се попрецизна историска перспектива се 
должи токму на сестраната продлабочена анализа на македонскиот дијалектен 
јазик што ја водат за последните педесет години македонистите, а меѓу нив 
пред се авторот на ова дело. 

Лингвистичката балканистика е гранка на дијалектологијата. Младите бал
кански стандардни јазици во процесот на стандардизацијата или ги ели
минираат балканизмите или го кочат нивниот натамошен развиток. Дури и на 
ниво на дијалектите новите политички граници претставуваат бариера за 
конвергентните иновации, меѓутоа во помали размери во пограничните зони 
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или во зоните каде што живее јазично мешано население „малата конвер
генција" продолжува, што наоѓа полн одраз во минуциозните анализи на Ви
доески. Прецизноста и сестраноста на неговите опсервации на балканистите
компаративисти им овозможуваат откривање на нови балкански паралелизми 
дури и кога самиот автор не ги спомнува. 

Двете основни развојни линии на процесите на балканизација: (1) семан
тичката и морфосинтаксичката реструктурација на падежните односи и (2) 
семантичката и морфосинтаксичката реструктурација на аспектуално-темпо
ралниот и темпорално-модалниот систем, во сите детали се „запишани" во ма
кедонската дијалектна географија и прецизно одразени во трудовите на Видо
ескЙ. 

Сите досега спомнати карактеристики на македонскиот дијалектен јазик го 
прават привлечен објект на анализа и за општите лингвисти, за теоретичарите 
заинтересирани за синхрониската и дијахрониската типологија, за механизмите 
на јазичната измена, за меѓусистемската интерференција и ел. Би сакала да 
набројам уште некои особини, по мое мислење посебно интересни од типоло
шка гледна точка. Сите тие остануваат во тесна врска со вековниот слободен, 
ненормиран развиток, без обединувачко влијание на некој заеднички „свој" 
престижен код. Имено, таквата состојба дозволила извесни тенденции, инаку 
присутни и во другите словенски и несловенски средини, да .се развијат до 
својот краен резултат, откривајќи ја на тој начин природната логика и 
хиерархија на многуте развојни механизми. Со други зборови: македонските 
дијалектни системи претставуваат необично богато опремена лабораторија за 
истражување на спонтаниот живот на јазикот како таков. Посебно интересни 
се оние тенденции кои ширејќи се хоризонтално на едно ниво од јазичната 
структура со време стекнуваат и вертикална димензија и предизвикуваат струк
турни измени на други, повисоки нивоа. На прво место би ја навела тен
денцијата поврзана со карактерот на акцентот. Тоа е тенденција кон квали
тативна и квантитативна редукција на вокалите која по пат на верижна 
реакција води кон секундарна долгите слогови, кон измени во слоговната 
структура на збороформата, кон синкретизам на категоријалните морфолошки 
показатели, најпосле, кон реструктурација на категоријалните парадигми и 
губење на дел од граматичката (граматикализирана) информација. Меѓу про
цесите чие слободно ширење води кон далекусежни измени спаѓаат и некои 
аналошки израмнувања во областа на деривацијата. Тука пред се треба да се 
спомене формалната имперфективизација со суфиксот -ува во сите негови 
морфонолошки варијанти, чие ширење во сите наследени зборообразувачки 
модели води не само кон формално упростување на глаголската морфологија, 
туку - зависно од лексичкото значење на глаголската лексема - предизвикува и 
измени во внатрешната структура на категоријата вид. И двете опишани тен
денции со сите нивни далекусежни последици ни се познати од работите на 
Видоески. 

Посебен комплексен проблем претставува начинот како македонските 
дијалектни системи реагираат на многуте импулси коишто во текот на 
секојдневната комуникација доаѓале, а делумно и доаѓаат, од дијалектните 
системи на другите јазици. Ние сите нив ги ставаме под заедничка шапка 
„балкански јазици", меѓутоа, треба да бидеме свесни дека се тие (т.е. грчкиот, 
албанскиот, ароманскиот и мегленороманскиот, а на маргината на „балкан-
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скиот сојуз" и османлитурскиот и ромскиот) јазици со многу различно гра
матичко наследство. Се работи и за начинот како се присвојуваат туѓите син
тагматски низи на сите нивоа на јазичната структура и - а, можеби, пред се - за 
начинот како се присвојуваат туѓите граматикализирани функции и значења, 
т.е. како наследениот граматички и лексички материјал се оспособува за упо
треба во нови функционални мрежи. 

Општиот впечаток од контактот со македонските дијалектни системи, пред 
се со оние „најбалканските", е дека, општо земено, сите измени предизвикани 
од балканската културна и јазична средина биле контролирани од прагматич
киот и/или семантичкиот фактор и воделе кон зголемување на транспа
рентноста на граматикализираната информација, т.е. кон олеснување на кому
никацијата со претставниците на други јазични кодови. 

Како што реков на почетокот на овој предговор, пред нас е првиот том од 
монографскиот опис на дијалектите на македонскиот јазик. Тој содржи општ, 
синтетски дел, т.е. низа студии кои ја опишуваат и ја објаснуваат дијалектната 
диференцијација на македонскиот јазичен ареал, како и серија монографии на 
дијалектните комплекси што го сочинуваат западномакедонското наречје. Она 
што во текот на самото истражување доаѓа на крајот - синтетичен поглед 
граден врз заклучоци од деталниот опис на одделните дијалектни системи -
овде го добиваме како прв сегмент на описот, систематски преглед на онаа 
богата и сестрана проблематика којашто се обидов да ја претставам погоре. 
Само лингвист кој од сопствено искуство ја знае целата дијалектна територија 
и целата дијалектолошка проблематика на својот јазик може да понуди едно 
такво решение. 

Книгата ја отвора еден општ синтетичен преглед на актуелната дијалектна 
диференцијација на македонскиот јазик придружен со дијалектна карта на 
Македонија. Наредните три глави носат една богато документирана рекон
струкција на етапите на дијалектната диференцијација на македонскиот дија
систем. Оваа реконструкција во двете глави што следуваат е крунисана со 
претставувањето на главните дијалектни групи кои се формирале како ре
зултат на порано разгледаните процеси, карактерот на границите, односно на 
преодните зони меѓу тие групи, главните правци на изоглосите„. По пре
зентацијата и образложувањето на внатрешните дијалектни граници, во осмата 
глава предмет на анализа се односите меѓу македонските дијалекти и дија
лектите на другите, соседни јазици и придонесот на меѓујазичната интерфе
ренција кон диференцијацијата на македонскиот дијалектен јазик. Следува 
еден поглед врз дијалектната диференцијација од перспектива на социјалната 
вертикала: односот меѓу селските и урбаните градски дијалекти, и влијанието 
на вероисповедта како фактор на диференцијацијата и ел. Општиот дел 
требаше да го затвори глава што врз основа на сите порано изнесени податоци 
би го определила местото на македонскиот јазик меѓу другите словенски и 
несловенски јазици на Балканот. За жал Авторот не го доврши тој текст - ги 
приведовме само главните тези врз кои таквиот текст во неговата замисла тре
баше да биде изграден. 

Не ми е позната друга таква синтеза чиј предмет би бил еден словенски 
јазик во сите негови дијалектни разновидности, гледани како од синхрониска, 
така и од дијахрониска гледна точка. Обично одделно се објавува синхронис-
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ката синтеза, т.е. актуелната дијалектна диференцијација на дадената тери
торија, одделно дијахрониската синтеза, т.е. т.н. историска граматика каде што 
историјата на стандардниот јазик доминира аад развојот на дијалектните 
системи, пак одделно - нацрт за социјалната диференцијација на дијалектниот 
јазик, итн. Во ова издание истиот огромен фактографски материјал којшто е 
предмет на опис и анализа е подложен на синтеза и протолкуван во сите горе
споменати аспекти. Ова можел да го направи само автор кој суверено го владее 
материјалот и знае да го смести во широка теоретска перспектива. 

Во вториот дел од овој том е претставено западномакедонското наречје. 
Вториот том од ова издание донесува монографски описи на дијалектните ком
плекси што го сочинуваат југоисточното наречје, како и преглед на северните 
говори. Третиот том содржи монографии на одделни структурни особини од 
клучно значење за дијалектната диференцијација на македонскиот јазик. 

Зузана Тополињска 

Ова издание излегува по смртга на Авторот. Од него доаtа концепцијата на првиот 
(општ) и на третиот дел (монографии на одделни структурни особини на македонскиот 
дијалектен јазик), додека концепцијата на вториот, централен дел (монографии на од
делните дијалектни комплекси) е содржана во неговите најнови синтетски студии за 
поделбата на македонскиот јазичен ареал. Тој исто така имаше можност да се запознае 
со текстот на Предговорот. 

Уредничките интервенции во Авторскиот текст се сведени на минимум, т.е. на: а) 
униформирање на фонетската транскрипција, б) униформирање на терминолоmјата, и 
в) униформирање на начинот како се приведува користената литература. Образец за 
сите тие интервенции претставуваа најновите трудови на Авторот. За да се одбегнат 
посериозни интервенции во авторскиот текст, а со оглед на фактот дека врз одделните 
фрагменти на своето дело Авторот работел во текот на целиот свој работен век, што 
само по себе предизвикало извесни измени во перспективата на гледање и на оцена на 
анализираната проблематика, решивме под секоја глава да го ставиме датумот кој 
кажува кога била оформена првата верзија на соодветниот текст. 

Забелешки: 

1. ДИјалектните карти се приложени на крајот на сооодветната глава. 

2. ДИјалектните текстови се дадени во транскрипција според АнШолоiијаШа

на македонските дијалекШни ШексШови, составувач Б. Видоески (во печат). 

3. Фуснотите дадени со ѕвездичка (*) потекнуваат од Редакцијата. 
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ДЕЛI 

ОПШТ ПОГЛЕД 



1. ДИЈАЛЕКТНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

1. Македонскиот јазик го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полу
остров. Го зафаќа сливот на реките Вардар и Струма и долниот тек на реката 
Места. На запад тој граничи со албанската јазична територија. Јазичната гра
ница на тој дел во голема мера се совпаѓа со државната граница меѓу Репуб
лика Македонија и Албанија. Неа ја сочинува планинскиот венец Кораб - Де
шат - Ј абланица, откаде што се спушта на југозападниот дел на Охридското 
Езеро. На овој дел на албанска страна остануваат триесетина македонски на
селби во долината на Дрим западно од градот Дебар и во областа Голо Брдо и 
три села на брегот на Охридското Езеро. Од јужниот брег на Охридското Езе
ро границата свртува на југоисток и преку планината Галичица се спушта на 
југозападниот дел на Преспанското Езеро, откаде што продолжува на југ и 
преку планината Мокра избива на Грамос, југозападно од градот Костур. На 
овој дел од границата на албанска страна остануваат десетина села на за
падниот брег од Преспанското Езеро и три села источно и југоисточно од 
градот Корча. 

На југ македонскиот јазик граничи со грчкиот на целиот простор од 
планината Грамос па до реката Места во Тракија. Јазичната граница на овој 
дел навлегува значително подлабоко на југ од денешната државна граница меѓу 
Република Македонија и Република Грција. Македонска реч може да се чуе се 
до линијата Грамос - Бер - Солун. Од Солун таа продолжува на исток, па преку 
областа Богданско, каде што се наоѓаат во словенската лингвистика добро 
познатите по својот архаичен дијалект селата Сухо и Висока, излегува на 
реката Места нешто малку североисточно од градот Драма. На исток маке
донскиот граничи со бугарскиот јазик. На овој дел имаме природна граница. 
Неа ја сочинува планинскиот венец Деспат - Рила. Од Рила границата свртува 
на северозапад нешто малку посеверно од Благоевград (Горна Џумаја) и из
легува на државната граница меѓу Република Македонија и Република Бу
гарија. 

На север спрема српската јазична територија јазичната граница се по
клопува со денешната граница меѓу Република Македонија и СР Југославија. И 

на овој дел имаме природна граница која ја сочинуваат планините Козјак -
Руен - Скопска Црна Гора - Шар Планина - Кораб. 

Овие се денешните граници на македонската јазична територија. Во ми
натото македонско словенско население имало далеку по на запад и по на југ од 
денешните граници. Многу историски извори говорат дека словенско на
селение живеело во Јужна и во Средна Албанија, а на југ во Епир, Тесалија и на 
сето Егејско крајбрежје. Голем дел од топонимијата во тие области е сло
венска, особено микротопонимијата. Низ вековите јужната и западната гра
ница се повеќе се поместувале кон север, оди. кон исток на албанска страна, 
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како што било потискувапо македонското словенско население. И тој процес 
па поместување па македонската етничка граница, респ. и јазичната, трае до 
најново време, а се врши и денеска. 

На македонско-албанското јазично пограпичје па едеп не многу широк 
простор па правецот Скопје - Тетово - Дебар - Струга - Поградец - Корча 
живее мешано население - покрај македонското и албанско - со мајчин јазик 
албански. Во поголема мера тоа население е билипгвалпо. 

Исто така и па македонско-грчкото јазично пограпичје и широк простор во 
Егејска Македонија живее мешано - македонско и грчко население. Македон
ското население превладува по бројот во костурско-лерипското и водепско
пазарското подрачје. Во пописните документи од 1951 година па територијата 
па Грција живееле околу 250.000 Словепи, респ. Македонци. 

На југозападниот дел па пограпичјето со албанскиот и со грчкиот јазик 
покрај македонското население живеат Грци, Власи и Албанци. Во многу 
пунктови па правецот Грамос - Рупишта - Негуш - Меглеп населението е три
липгвалпо. Македонците покрај својот мајчин јазик говорат и грчки, кој е за 
нив и службен јазик, и влашки. 

Северната јазична граница е релативно стабилна. Разместувањето па насе
лението низ вековите па тој дел се вршело сукцесивно и не оставило повидпи 
траги па јазикот. Дијалектот па неколку села во областа Козјак кои се дек
ларирале за Срби не се разликува питу по една црта од говорот па македон
ското население. 

Македонското население во областа Пиринска Македонија (околу 180.000 
според пописот од 1956), која се наоѓа во составот па Р. Бугарија, освен со 
својот македонски дијалект се служи и со бугарскиот стандарден јазик како 
службен. 

2. Македонскиот јазик генетски спаѓа во јужпословепската група јазици 
заедно со бугарскиот, српскиот/хрватскиот и словенечкиот. Сите овие јазици ги 
поврзуваат: развојот па групите *ort, *olt во rat, lat, еп. мак. paciile, лакот, 
замената па секвепците *tort, *tert - *tolt, * telt во trat, tret - tlat, tlet, мак. врана, 
бреi, млеко, замената па *� со е, мак. iieiil, резултатите па некои промени 
сврзани со т.п. втора палатализација па задпојазичпите консонанти, консек
вептната замена па *kv-, *gv- во цв-, ѕв- пред *е и *i од дифтоншко потекло, 
наставката *-omb во инструменталот кај именките од м. и е. род од старите о
оспови, еп. етел. р1шолњ, с111ом11, да како елемент за граматичка зависност па 

речепичкиот исказ, во областа на деривацијата развојот на суфиксите со 
елементот -ц-, суфиксите *-al'bka, *-ice, како и редица лексички или лексикали
зирани особености. 

3. Потесна целина во јужпословенската јазична фамилија сочинуваат 
македонскиот и бугарскиот. Од старите дијалектни особини од српскиот и 
хрватскиот нив ги диферепцираат пред се отворената (ниската) артикулација 
па вокалите *е и *Q. Назалот *Q по испаѓањето на еровите и по деназализа

цијата негова во македонскиот и во бугарскиот се изедначил со т.н. секундарен 
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ер (а2)•, еп. мак. рака - маzла, буг. рака -ма:Zла, (: срп. рука - ма:Zла). Во бу
гарскиот јазик и на поширок ареал на македонската јазична територија пра
словенските групи *tj, *dj се рефлектирале во /шт, жд/, во југозападните маке
донски говори, можеби, и во /шч, жџ!, еп. мак. диј. :Zашти - :Zашчи, межда -
межџа, буг. :Zашти, межда: срп. куhа, меQа. 

Во историскиот развиток на Балканскиот Полуостров во македонскиот и 
во бугарскиот, како и во српскиот торлачки (призренско-тимочкиот) дијалект 
се развиле ред заеднички иновации под влијание на соседните балкански 
несловенски јазици. Меѓу поважните заеднички иновации спаѓаат: загубата на 
квантитетот и старите интонациони разлики, загубата на наследената син
тетичка деклинација и преминување на аналитички начин на изразување на 
именските односи - со предлози и една општа форма (саѕиѕ generalis), еп. Го 
виде Марка, Му рече на Марка, Одев со Марка, потоа појавата на граматичката 
категорија определеност која формално се изразува преку посебни членски 
морфеми, еп. Го виде човекот, во македонскиот уште и: човекон, човеков, ана
литичкото степенување на придавките, еп. uодобар, најдобар. Доста заеднички 
промени овие два јазика, делумно и торлачкиот дијалект, претрпеле и во 
областа на конјугацијата. Тие го загубиле инфинитивот, кој е заменет со да-ре
ченици, а се развиле нови форми со помошниот глагол *xoteti, еп. мак.: ќе одам, 
ќе одев, ќе сум одел, итн. Една важна структурна иновација во двата јазика 
претставува и удвојувањето на објектот, еп. мак. Го виде човекот, Земи ја 
кни2ана, Му ја даде кни2аiiiа на Петрета. 

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

Така македонскиот и бугарскиот, кои ја сочинуваат источната подгрупа на 
јужнословенските јазици, се оддалечувале постепено од западната - српско
хрватско-словенечка подгрупа, која во најголем дел ја сочувала наследената 
словенска граматичка структура, а повеќето иновациони појави што се развиле 
на тој терен се од подруг карактер. 

4. Во својот историски развој македонскиот јазик доживеал извесен број 
промени и во контактот со српскиот. 

Еден број од најраните иновации настанати на српскохрватскиот ареал се 
рашириле и на северниот дел од македонската јазична територија. Во еден дел 
од северните македонски говори *а и *b се изедначиле како во српскохрват
скиот дијасистем, еп. сан, дан. На тој терен се вкрстосуваат изоглосите на реф
лексите /у/ и /а/ место носовката *Q, еп. рука -рака, или: рука, општата форма 
на руку покрај на рука. Место *tj, *kt', *dj во апелативната лексика редовно се 
јавуваат континуантите /ќ, iJ: куќа, Uлеќи, веzи, чаzе. Вокалното *Ј овде се реф
лектирало како во соседните српски дијалекти - во /у/ и зад денталите во /лу! 
во посеверниот појас, одн. во /ла/ на другиот терен од северната група, еп. вук, 
слуза-слаза, длу2о-дла2о. 

•
Овде и во натамошниот текст конвенционалниот назив "секундарен о2" треба да се 

толкува како "секундарно вметната самогласка". 
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Северните македонски говори со граничните српски дијалекти ги поврзу
ваат уште цела серија други особености. и од областа на граматиката и дерива-
цијата. 

-

Еден дел од тие црти, карактеристични за српското јазично подрачје, на
влегле подлабоко на македонската територија. Така, на пример, фонемите /ќ, 
il на местото на *tj, *dj ги среќаваме во ред лексеми и морфеми дури во нај
јужните македонски говори. Така се случило на македонскиот терен место *tj, 
*kt' - *dj да се јави двојна замена - со /шШ - жд/, оди. /шч - жџ/ и /ќ - zl, еп.: 
Uлеќи, Uлешка, синоќ, синошен, свеќа, свешник, меiа, межник. Некои лексеми, 
на пр. веќе, среќа, несреќа, Шакуiере, с(в)еiере, партикулата ќе, се рашириле 
готово на сета македонска јазична територија. Со српското јазично влијание се 
објаснуваат во македонскиот и преминот на /ч/ во /ц/ во старите групи *cr-, 
*cre-, еп. цgн, цgue , црево, замената /у/ место *Q во одделни лексеми, еп. куќа,
суд и др., заменката он, предлогот у. 

Како заедничка тенденција на македонскиот и на српскиот се истакнуваат 
замената на *е со /е/: бел, леб, сено и депалатализацијата на консонантите. 
Веројатно и јотувањето на групите Шј, дј, нј би дошло во последнава група по
јави, еп. браќа, луiе, Шgње. 

Интересно е да се укаже дека оние црти што се јавиле под влијание на срп
скиот јазик најдлабоко продреле во македонскиот јазичен ареал по долината на 
реката Вардар, каде што води и главната комуникација за Солун и Егејско 
Море. 

Влијанието на српскиот јазик врз македонскиот до поголем израз доаѓа од 
крајот на XIII век, кога границите на српската држава се шират на југ. 

Од друга страна и македонскиот во извесна мера повлијаел на граничните 
српски дијалекти. Како македонизми на призренско-јужноморавското подрачје 
од српската територија се сметаат: фонетскиот облик на глаголската морфема 
-на- 1< *nQ-1, еп. uаднал, протетичкото /ј/ пред почетното у < *Q во примери од 
типот: јуже, јуШак, јузал, тврдиот изговор на /л/ пред задните вокали и пред 
консонант: лакаШ, лош, дал, испуштањето на вокалите во проклитичките збо
рови кога следната збороформа почнува со вокал, еп. е-изми, м-изеде, д-умре 
(се изми, ме изеде, да умре), заменските клитики не, ве, глаголските форми са 
(во- 3. л. мн. од сум), биле, глаголските морфеми -(х)мо, -(х)Ше во аористот
имперфектот, губењето на родовата диференцијација во множината на пар
тиципот: биле. Но за разлика од србизмите, кои влегле подлабоко во јазичната 
структура на македонскиот, македонизмите во српскиот се задржале на него
вата тесна периферија. 

5. Македонскиот јазик, од друга страна, развил и ред иновации коишто ја 
насочувале граматичката структура во поинаков правец, различен од оној по 
кој одел процесот на бугарскиот ареал. На македонскиот терен се јавува ново 
иновационо огниште. Македонските иновации се јавуваат скоро паралелно со 
оние што ги истакнавме како источно-јужнословенски. Тие иновациони појави 
ја засегаат јазичната структура како целина. 

Меѓу најстарите фонетски иновации со коишто се диференцира македон
скиот јазичен ареал е замената на јаките ерови: *b во /о/, *b во /е/, еп. *sbnb > 
сон, *dbnb >ден. Во бугарскиот место *b има /а!, еп. *Sbnb >сан. Во српскиот/ 
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хрватскиот двата ера се изедначиле: *'b = *b >/а/ во новоштокавскиот дијалект, 
еп. сан, дан. Оваа особина, зародена на македонското иновационо огниште, ја 
опфатила готово сета денешна етничка Македонија, со исклучок на еден по
граничен појас со српската јазична територија на север и на крајниот југоисток 
на пограничјето со родопскиот дијалект на бугарскиот јазик. Подоцна таа во 
одделни морфеми се проширила и подалеку на североисток зафаќајќи и дел од 
бугарското јазично пограничје. 

Во рамките на овој јазичен ареал, зацртан со замената на *'b и *b во /о/ и /е/, 
која е извршена уште во X-XI век, се наслојуваат низ вековите цела редица 
нови црти, коишто се повеќе и повеќе го оддалечувале од другите иновациони 
центри на соседните словенски територии. Меѓу поважните иновации спаѓаат -
во фонетиката: појавата на протетичко /ј/ пред иницијалното *Q, одн. неговите 
континуанти, еп. јаzлен (јоzлен, јаzлен, jiizлeн во одделни локални говори), 
изедначувањето на· предниот назал*� со *е, на пр. месо и мера (во дијалектите: 
мjiico, мjiipa ), затврднувањето на старите палатали, со што се отклонила опо
зицијата по признакот палаталност кај парните палатални консонанти, подоцна 
загубата на фонемата /х/, нејзината замена во /в, ф/ во западниот дел од јазич
ната територија, појавата на палаталните консонанти /ќ, il, јотувањето на кон
сонантските групи Шј, дј, нј во /ќ, 2, њ/, во граматиката: множинските наставки 
кај именките -ови (денови) и -иња (со фонетските варијанти -ина, -ијна), еп. 
il.илиња, il.расиња, кај глаголите наставките -ме во 1 л. мн. кај сите глаголи, еп. 
имаме, ораме, носиме, береме, и -лево множина на л-партиципот: биле, зеле, 
потоа: испуштањето на помошниот глагол во 3. л. во перфектот: Шој бил, Шие 
биле. Важни структурни промени во глаголскиот систем на македонскиот 
јазичен ареал внесле конструкциите со партикулата 'ќе' и со помошните 
глаголи 'има / нема' плус глаголската н/Ш.-форма во среден род од типот: имам 
дојдено, имав дојдено, сум имал дојдено, негде дури и бев имал дојдено и 'сум' 
плус глаголската н/Ш.-форма од сите глаголи, вклучувајќи ги и непреодните, еп. 
сум дојден, бев дојден, сум бил дојден, итн. Со нивниот развој и вклопување во 
македонскиот глаголски систем дошло истовремено и до распределба на 
функциите меѓу новите форми и наследените словенски облици. 

Посебен белег на македонскиот јазик му даваат акцентот и структурата на 
ред синтагми. На македонскиот ареал се оформил нов акцентски систем. Лек
сичкиот акцент е фиксиран на третата мора во повеќесложните збороформи, 
еп. бр'аiii.учед - браШ'учеди - браiii.уч'едиве. Освен тоа македонскиот акцент 
има синтагматски карактер. Цели синтагми се потчинуваат под еден акцент, еп. 
Мајка-му Шолк'у-време не-беше-zо в'идела с'ина-си. Oд-il.p'eд-вpaiii.a му-ја-з'едоа 
новаiii.а-к'ошула. Во врска со местото на акцентот истовремено треба да 
истакнеме дека неакцентираните вокали не подлежат на квалитативна редук
ција со исклучок на еден мал број говори во југоисточна Македонија. 

Посебност во македонскиот јазик во однос на околните словенски јазици е 
и можноста пред глаголот да стојат заменските и глаголските клитики, еп. Му 
рече на браШ-му, Го викна дeiii.eiii.o, Сум му бил на свадбаiii.а. 

Приведениве јазични особености потекнуваат од едно иновационо огниште 
и најголем дел од нив останале во рамките на македонскиот јазичен ареал 
опфаќајќи помала или поголема територија. Нивните изоглоси образуваат 
затворени линии и имаат приближно ист правец на движење. 
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Така па денешната македонска јазична територија се оформил едеп посе
бен дијасистем, по кој не ја прекинал врската ни со дијасистемот оформен во 
рамките па денешна Бугарија, и којшто постојано ги продлабочувал врските со 
дијасистемот па српскохрватскиот јазичен ареал. 

6. Најголем дел од приведените иновации, а уште и ред други, се јавиле во 
резултат па меѓујазичпиот контакт па македонскиот со балканските песло
вепски јазици, а пред се со балканскиот латински. Балканските јазици влијаеле 
па два плана. Од една страна тие поттикнувале нови процеси, кои понатаму 
оделе по свој пат како што им го одредувал јазичниот систем па македонскиот, 
одп. микросистемот, ако појавата се вршела во рамките па едеп помал ареал па 
македонскиот дијасистем. Од· друга страна пак песловепските јазици успору
вале некои јазични процеси во граматичката структура. 

Како „балкапизми", иповациопи појави што се развиле во контактот со 
балканските песловепски јазици, во науката се прифатени: загубата па син
тетичката деклинација, развојот па категоријата определеност кај именските 
зборови и во врска со тоа појавата па постпозитивпиот член, аналитичката 
компарација, удвојувањето па објектот, модалпите глаголски форми со 'ќе' и 
копструкциите со 'има / нема' и со 'сум' +глаголската н/т-форма. Овие инова
ции зафатиле поширок ареал па словенскиот Балкан. Повеќето од нив во по
мала или поголема мера присутни се и во бугарскиот дијасистем, а дел од нив и 
во торлачките дијалекти па српската јазична територија. Но едеп добар дел од 
нив се задржал па македонскиот терен и длабоко павлегол во структурата па 
македонскиот јазик. Во западниот и во јужниот регион па македонската јазична 
територија се затврдпале: препозитивпата употреба на клитиките, еп. Го виде 
Стојана, Му рече на Стојана, Си :Zo изел лебот, испуштањето на предлогот во,
еп. Ќе одам Битола, Отиде Прилеu, искажувањето на директниот објект со 
предлогот на кај именките што означуваат живо суштество, еп. Го викна на
Марко, геперализирањето па една кратка заменска форма - дативпата за маш
ки и среден род му како граматички сигнал за дативниот објект, еп. Му рече на 
човекот, Му рече на детето, Му рече на жената, Му рече на жените / децата 
1 мажите. Многу сличности меѓу западните македонски дијалекти и аро
манскиот наоѓаме во употребата на предлогот од со посесивно значење, еп. 
куќата од Марка. На сета западна територија од Гостивар па до Корча и 
Костур под влијание на назалните сонанти /м, н/ вокалот /а/ се назализирал - q, 

а потоа се рефлектирал како и стариот назал *Q, еп. снаzа (< снаiа), знам (знам) 
во горнополошкиот, дебарскиот, охридско-преспанските, одн. сно:Zа во 
малореканскиот, снаzа во дримколско-голобрдскиот. На еден тесен појас во 
југозападна Македонија се загубил л-партиципот, а со него и сите сложени 
форми што се образувале со него (перфектот, плусквамперфектот, потен
цијалот). Функциите на тие форми ги презеле соодветните конструкции со 'има 
/нема' и со 'сум'. Во сушко-височкиот говор место партикулата 'ќе' за футур 

се употребува грчкото за : за носа. Ред балканизми на македонскиот терен 

наоѓаме и во областа на деривацијата, на пр. деминутивно-хипокористичкиот 

суфикс -уле : детуле, брадуле, и посебно во лексиката. Сите приведениве 

јазични особености распоредени се на западната и јужната периферија на 

македонскиот јазик, таму каде што се разграничува тој со албанскиот и со 
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грчкиот, и каде што има и денеска најголема концентрација на ароманско 
население. 

„Влијанието на балканската јазична средина не се огледа само во проме
ните што ги зафатиле од наследениот словенски граматички тип, туку и во
одржувањето на поедини негови облици, во случаи каде што имало покло
пување со балканските јазици" (Конески, 1960: 493). Така се објаснува зачуву
вањето на аористот и имперфектот, а во западно-македонските говори и дати
вот кај личните и роднинските имиња од машки и женски род. 

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

Еден дел од нив, видовме, ја опфатиле сета македонска јазична територија
и станале диференцијални црти на македонскиот по однос на српскиот и на·
бугарскиот, или само на еден од нив. Таков е случајот со континуантите на еро
вите. 

Друга група иновации зафатиле само дел од македонскиот дијалектен јазик,
а во другиот дел се уште виреат старите особини кои се наоѓаат во отста
пување. Тоа значи новиот процес или не завршил, или новата појава во некој 
микросистем е попречена. Ова се однесува, се разбира, каде што имаме уни
латерални иновации и географски тие се опонираат со старите. Старите црти
во такви случаи се одржуваат на периферијата. Така, на пример, на западната и 
јужната македонска јазична периферија се уште среќаваме примери со запазен 
назализам, вистина не во првобитниот изговор, место носовките *� и *Q, еп.
:Zранди, uенда - во корчанскиот, дiiмбје, чендо - во сушковисочкиот, во некои
пунктови се одржал широкиот изговор на *е : р'ака или рјака. Во одделни
лексеми се задржало /ч/ во секвенци со *r, еп. чарuиШ, чарвец - чdрuиШ. Во
корчанскиот македонски говор, во Јужна Албанија, се пази старата дативна
флексивна форма и во еднината и во множината. Таму наоѓаме остатоци од
старата промена (деклинација) на членот, еп. сШарцашо·:zо, сmарцуШому. Един-· 
ствено во тој говор до денеска се задржала како посебен облик заменката *sb � 

сој. На поширок ареал во Западна Македонија се среќаваат дативни флексивни 
форми кај личните и роднинските имиња: СШојану, Марку 11 Марко(в)е, Маре 11 
Мари. Кај глаголите се пази наставката -Ш во 3. л. на презентот, во повеќе го
вори во 1 л. едн. на презенто� уште отсуствува наставката -м. 

Сите приведениве црти, . и уште цела редица други такви - стари, неиз
менети, денеска се јавуваат како дијалектна специфика на западните говори и 
стојат во опозиција со новите особености што се јавиле на нивно место во дру
гите - источните, северните или јужните говори. Такви архаични црти се 
одржале и на источната периферија, како на пример, слободниот подвижен 
акцент, фонемата /х/, множ. наставки -ове, -е, -еШа кај именките од м. и ср. род.
Во југоисточните говори се задржала како фонолошки релевантна старата
дистинкција по мекост кај консонантите. 

Сепак паѓа в очи дека најголем број архаични црти се задржале на 
пограничјето со албанскиот, влашкиот и грчкиот, каде што има, од друга
страна, и најмногу иновации настанати во резултат на меѓујазичниот контакт.
Така западните и југозападните, делумно и јужните македонски дијалекти се
одликуваат и со најмногу архаизми, а истовремено и со најмногу иновации. На
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источната страна, на пограничјето со бугарската јазична територија, преминот 
кон бугарските дијалекти е поблаг. 

Кај досега разгледуваниве унилатерални иновации се јавува едно инова
ционо огниште кое се наоѓа во централните области на македонската јазична 
територија. 

8. Втората група иновациони појави релевантни за дијалектната дифе
ренцијација ја сочинуваат т.н. билатерални. Стара особина гине, на нејзино 
место се јавуваат две нови, се разбира, различни. Такви се, на пример: 
протетичкото /ј/ во западните говори и /в/ во источните пред рефлексот на по
четното *Q : ј(адица), в(адица), ј(аШок) : в(аШок). Во такви случаи зборуваме за 
две иновациони огништа. Едното се наоѓа во централната област на западното 
наречје. 

Не ретко се случува на местото на една стара особина во дијалектниот ја
зик да се развиле повеќе од две нови, кои секоја посебно функционира во сво
јот микросистем. За илустрација да ги земеме, на пример, континуантите на но
совката *Q. Таа се дефонологизирала. Во едни региони исчезнала наполно изед
начувајќи се со некоја од постојните фонеми: /а/ во централните, /у/ во 
северните, /о/ во малореканскиот. Во таквите случаи таа можела да помогне 
само во редистрибуцијата на фонемата со којашто се изедначила, или поточно 
во која се преточила. Меѓутоа, во повеќе микросистеми *Q ја задржала својата 
самостојност во однос на другите вокални фонеми, го изменила само своето 
качество, а со тоа и своето место во системот. Со други зборови, се измениле 
нејзините составни елементи - дистинктивните признаци. Така, по македон
ската јазична периферија ги наоѓаме како континуанти за *Q фонемите: /i:i/, lii/, 
/d/. Тие Придонесле за формирање на три нови вокални системи. При вакви, да 
ги наречеме мултилатерални иновации, имаме повеќекратно теренско опо
нирање и зборуваме за повеќе микроиновациони огништа во рамките на еден 
дијасистем. Изоглосите на ваквите иновации во повеќето случаи претставуваат 
затворени линии. И овие иновациони огништа најчесто се наоѓаат на западно
македонскиот терен. 

9. На македонскиот јазичен ареал се изделуваат јасно три поголеми групи 
говори или наречја: западно, југоисточно и северно. 

9.1. Во заuадноШо наречје влегуваат говорите на западното пограничје од 
Шар Планина и границата со српската јазична територија па до јужниот брег 
на Преспанското Езеро. Источната негова граница од јужниот дел на Пре
спанското Езеро се движи кон североисток, поминува нешто малку посеверно 
од градот Лерин и избива на завојот на Црна Река од Пелагонија во Мари
овската клисура. Оттука таа продолжува на север по планинскиот венец на Се
лечка и преку областа Клепа излегува на Вардар нешто малку позападно од 
утоката на Црна во Вардар. Го сече Вардар и источно од градот Велес се по 

левата страна на Вардар продолжува на север, ја сече реката Пчиња кај Катла

ново, откаде што свртува во лак кон северозапад и излегува нешто малку 

северно од Скопје. Селата во подножјето на Скопска Црна Гора северно од ли

нијата Арачиново - Радишани - Бардовци остануваат надвор од границите на 
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западното наречје. Северната граница оди приближно по правецот Скопје -
Тетово-Шар Планина, каде што се затвора граничниот круг. 

Најостра е границата меѓу западното и источното наречје на просторот 
меѓу вливот на Црна во Вардар па се до Скопска Црна Гора. На северната 
страна изразито остра граница има на скопскиот дел, додека во Полог таа 
нешто се ублажува. 

Западното наречје го карактеризираат две групи особини. Од една страна 
во него се чуваат некои стари црти и тој број расте како што се оди кон запад
ното пограничје спрема албанската јазична територија. Повеќето од нив се од 
морфолошка природа. Меѓу помаркантните од нив спаѓаат: пазењето на ста
риот ген.-акуз. облик во функција на општа форма кај личните имиња од м.р. 
на консонант, на -о и -е, еп. Го виде Стојана, Марка, СШолеШа, роднинските: 
ШеШина, татка, чичеШа, и изведените на -ко и -ло што означуваат лична црта 
на човекот: Го викна :Zgбла, мgсулка (: ном. :Zgбло, мgсулко). На нешто малку 
потесен ареал се пази и стариот дативен облик од синтетичката деклинација, 
исто така кај личните и роднинските имиња од. машки род, како и кај имињата 
од женски род на -а, еп.: Му реков СШојану 1Илију1 Марку, одн. МаркоШу 1 
Марко(в)е, Марко(в)и, ПеШреШу 1ПеШру1ПеШре(в)е1 ПеШре(в)и, ж.р. Јани 1 
Јане, �uеШки 1 ШеШке. Како релативен архаизам да го земеме и чувањето на 
членските форми на -в и -н: лебов, лебон. На другата територија, ќе видиме, се 
јавува само членот -оШ. Според тоа западните говори познаваат троен член. 
Доста добро е запазен и вокативот со флексија: брате 1 браШу, зете, мажу, 
тетко, РаШке. Кај личните и лично-предметните заменки исто така добро се 
пази дативниот облик: мене ми, нему му, ним 1 ними им, кому, некому итн., како 
и кај демонстративните: овему, онему, овејзе 1 овејзи и др. Овде се задржал 
системот од три вида демонстративни заменки, што е во согласност со три вида 
членски морфеми. Во вербалната флексија за ова наречје е карактеристична 
наставката -Ш во 3. л. едн. на презентот: имаш, носиш. Во 1 л. едн. на презентот 
во повеќето говори отсуствува на ставката -м: (ја - јас) кoii.a, носа, бера. 

И:зоглосите на споменативе особености одат приближно по означената 
дијалектна граница, негде наполно се поклопуваат со неа, на северната страна 

неколку изоглоси (на општата и дативната форма, на трајниот член) ја преми
нуваат дијалектната граница. 

Неколку фонетски архаизми: пазењето на фоне мата 1 ѕ/, на неизменетото /ч/ 
во групите *cr-, *cre-, на крајните групи -сШ, -шт, не се карактеристика на сите 
западни говори. Тие се јавуваат на еден тесен појас на пограничјето со албан
скиот јазик. 

Поголем дел од диференцијалните црти на западното наречје се иновации. 

Меѓу најзначајните дијалектни карактеристики на западното наречје спаѓа мес

тото на акцентот како во одделни збороформи, така и во синтагмите. Овде е 

акцентот фиксиран во повеќесложните зборови на третата мора од крајот. 

Овој е единствен акцентски модел
'
во словенскиот јазичен ареал. Сп.: Uл'анина

Uлан'инаШа, бр'аШучед - браШ'учеди - браШуч'едиШе. Во случаите како во

д'ејнца, красШ'ајца, вол'ојШе, секвенците [ај, еј, oJl, иако се едносложни, содр

жат по две мори. 
Во ова наречје има широки можности да се образуваат акцентски целости. 

И:менските и глаголските синтагми во обичната реч, кога не се врши посебно 
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маркирање па составните компоненти, најчесто се групираат под едеп акцент, 
еп. н'a-вpaiila, uреку-л'ивада, uр'еку-ден, бела-к'ошула, зимски-'алишiilа, :Zорн'а
нива; :Zо-з'еде : не-:Z'о-зеде, не-ќе-:Zо-з'емеше, зошiilо-му-:Z'о-даде? Од фополош
ките карактеристики посебно се значајни: отсуството па фопемата /х/ и нејзи
ниот премин во /в, ф/ па крајот па слогот, еп. :Zреф, моф, беф, чевли, евла, бевме 
- бефме, и загубата па иптервокалпото /в/ и па некои други консонанти. Како 
последица од оваа појава готово во сите западни говори дошло и до промени во 
дистрибуцијата па вокалите. Создадени се нови односи меѓу вокалите во рамки
те па една збороформа. Настанале бројни секвепци од по два, негде и од повеќе 
вокали, исти или различни, и како краен резултат настанале серија дифтопшки 
секвепци од различен вид. Особено па широк терен се јавуваат дифтопзите со 
[ј] како втора компонента: [еј, ај, ој, уј], еп. леј, лебој , снај , муј . Секвепците со 
еднакви вокали се коптрактирале во долги фонови, па така се добил и нов 

квантитет, кој се уште нема фополошка вредност, еп.: сна: 1< снаа/, нe:ciila (<не
есШа <невеста), iipo:Zo:pи (< iipo:Zoopи < iipo:Zoвopu). И едната и другата појава 
придопесле за скратување бројот па слоговите па многу збороформи. 
Можноста да се образуваат дифтопзи овозможила да се скратат во ред случаи 

особено повеќесложпите збороформи, како, па пример, во: вод'ејнца ( < воде
инца < воденица, со извршена метатеза), iiол'ојна (< iiолоина < iiоловина), 
сур'ојца (< суроица < суровица), или споменатите н'e:ciila, iipo:Z'o:pи (нeвeciila, 
iipo'ioвopu). 

Во резултат па општата тенденција да се скратуваат зборовпите единици 
што подлежат па едеп акцент, во западните говори широко е распространето 
испаѓањето па вокалите во клитичките зборови, кога стојат пред збороформа 
што почнува со вокал, еп. 2-осШај (zo остави), c-yШeiia (се yШeiia), н-у2оре (на 
у2оре), д-ојШ (да одиш), ушШ-еднаш (уште еднаш). 

Ограничувања има како за оваа, така и за горе приведените појави само ко
га се јавуваат некои фонолошки и семантички пречки. 

Од морфолошките релевантни диференцијални особености најмногу до
аѓаат до израз во говорениот текст: мпожипската наставка -ови со разповид
поста -ој, еп. лебови 11 лебој, личната заменка за 3. лице iiloj (iilaa, Шоа, Шие), и 
кај глаголите: испуштањето па помошниот глагол во 3. л. па перфектот, фор
мата се во 3. л. мп. па през. од 'сум', и посебно развиените копјугации со по
мошните глаголи 'сум'+ н/Ш-партиципот: сум дојден, бев дојден, сум бил дојден, 
бев бил дојден, 'има'+ н/Ш-парт. во среден род: имам одено, имав одено, сум 
имал одено, бев имал одено, како и формите со· партикулата ќе од типот: ќе 
одев, ќе сум одел, ќе бев одел, и понатаму со копструкциите со 'имам': ќе 
има(м) одено, ќе имав одено, ќе сум имал одено. Овие конструкции со својата 
честата во употребата и со семаптичката разнообразност па западното наречје 
му даваат посебен белег во однос па другите македонски говори. 

Западпомакедопското наречје се одликува со богат репертоар па суфикси 
со демипутивпо - хипокористичко значење. Покрај суфиксите: -е, -це, -енце, -че, 
-иче, -ичка, кои можат да се сретпат и во другите македонски говори, овде осо
бено е продуктивен суфикост -уле со дериватите -улче, -уленце, -ичуле, еп. бра
дуле, брадулче, деШуленце, покрај деШенцуле. 

Од сиптаксичките особености важни во дијалектпото диференцирање па 
македонскиот дијасистем е местото па клитиките, посебно заменските и гла-
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голските, по однос па глаголот. Во западните говори тие можат да стојат и во 
препозиција дури и па почетокот па реченицата, што не е случај во повеќето 
источни дијалекти, еп.: Му рече СШ.ојану да :Zo чекаш, Се фатија ii.oд рака, Те 
имам видено, Сум рекол нешто за Шебе. 

Изоглосите и па овие појави, како и па претходните, одат во правецот па 
означената граница, многу од нив па поголем простор и се поклопуваат меѓу 
себе образувајќи па тој начин едеп изоглосеп сноп. Само по некоја од нив 
навлегува подлабоко па исток и па југ, како, па пример, изоглосите па мпожип- . 
ската наставка -ови, па особепостите од глаголската флексија или па препо
зитивпата употреба па клитиките по однос па глаголот. Тие зафаќаат и едеп 
ареал од јужните говори па источното наречје. Од друга страна изоглосите па 
третосложпиот акцент, па испаѓањето па иптервокалпото /в/, па синтетичкиот 
датив кај личните и роднинските имиња и кај личните замепки, па трајниот 
член и испуштањето па помошниот глагол - подлабоко продреле во североза
падните говори. 

Единството па западното наречје го разбиваат неколку фонетски 
особености, меѓу кои како најкарактеристични и пајзабележливи се: копти
пуаптите па посовката *Q и па вокалните *ги *Ј, кои многу придопесле во офор
мувањето па одделни вокални системи, потоа присуството или отсуството па 
фопемите /ф, ѕ, џ/, фреквенцијата и реализацијата па фопемите /ќ, 21, реали
зацијата па групите /шШ, жд/, во вокализмот реализацијата па неколку вокални 
групи, особено па /еа/, /оа/, /ое/. Во флексијата одделни локални говори се 
разликуваат главно по паставките за 3 л. мп. па презептот и минатото опреде
лено време, по образувањето па партиципите, распределбата па глаголите по 
копјугациските модели и некои глаголски суфикси. 

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

9.1.1. Во ценШра,tlниШе :Zовори (скопско-велешкиот, прилепско-битолскиот 
и кичевско-поречкиот) *Q се рефлектирало во /а/: рака, ii.aiii., вокалното *Ј е 
заменето со секвепцата /ол/ па поголемиот дел: волна, долzо, солза, додека /g/ 
ја задржало својата силабичпа вредност вuф - вgоШ, вgој, ii.goiii., дgво. Овие
говори имаат петочлеп вокален систем /и, е, у, о, а/+ силабемата /g/. Во коп
сопаптизмот е постигната прилична симетричност. Африкатите имаат офор
мени корелации: /ц : ѕ/ и /ч : џЈ. Фопемите /ќ, 2/ имаат релативно широка упо
треба. Кај депталпите сопапти има тенденција да се ликвидира корелацијата по 
палаталпост. Во повеќе локални микросистеми /л '/ се јавува како маргинална 
фонема, бидејќи се среќава главно во туѓи лексеми, додека старото *l' за
тврдпало и се изедпачило со /л/, еп. клуч, недела, uријаШ.ел, но uел'Ше, Шел'. 
Само па некои мали ареали /ф/ нема статус па фонема. 3 л. мп. па презептот 
завршува па -ат: викаат [ вика:Ш], носат, 3 л. мп. па аористот и имперфектот 
завршува па -а : викаа [вика:], носеа, дојдоа. 

9.1.2. ЗаuадниШе uериферни :Zовори го пазат латералпиот палатализирап 
сопапт: кл'уч, недел'а, uријаШел'. Се чува и старото /ѕ/ пред _!dпожипските
морфеми, еп. ноѕе/ноѕи, бубреѕи, белеѕи, ii.oii.pasи. Фопемите /ќ, zl се поретки; 
место *tj, *dj превладуваат примери со /шШ - жд/, одп. /шч - жџ! во мало-
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реканскиот, струшкиот, охридскиот. На еден потесен појас се пази /ч/ во 
групата чере-: черево, череuна, поретко и во групата чар: чарвец, чарuиШ. На 
целата западна периферија се пази наставката -Ш во 3 л. едн. на презентот: 
имаш, носиш, а на поголем ареал се употребуваат наставките -еШ во 3 л. мн. на 
презентот, еп. имаеШ 11 имееШ [име:Ш], носеШ 11 носееШ [носе:Ш], и -е во 3 л. мн. 
на простите минати времиња, еп. дојдое, имае 11 имее. Замената на *tj во /шШ, 
шч/ оставила траги и во фонетскиот облик на наставката за глаголскиот 
прилог, еп. викаешШи - во дебарскиот, викаешчи во струшкиот, викаешчем 11 
вике:шчем во градскиот охридски, викаешќум во некои охридски села, и др. 

Меѓутоа, на западната периферија носовката *Q и вокалните *r и *] немале 
еднаков развиток во сите локални говори, а тие доста придонесле за дијалект
ната диференцијација на односнава област. 

9.1.2.1. Во iорноuолошкиоШ, дебарскиот, сШрушкиоШ и охридскиот, 
потоа во uресuанскиоШ, *Q се рефлектирало во коренските морфеми во /а/: 
заби, мака, рака. Во ист правец одел и развојот на вокалните*] и *r; *r во тие 
говори дало секвенца /ар/: варба, iарбаф, дiiрво, *]се изменило во /ал/: вiiлк, 
uално, ciiлsa. По овој начин во споменативе говори се оформил шесточлен во
кален систем во кој вокалот /а/ добил свој парник по степенот на отворот. Во 
поодделни говори од овој тип има и други разлики. На пример во охридскиот 
говор кај постарите генерации уште можат да се сретнат случаи со /х/. За него 
посебно е карактеристична неутрализацијата на изговорот на /а/ и /а/ во неини
цијален нагласен слог, еп. м'аiаре : маi'ареШо. Во него и во струшкиот пала
талниот назал се депалатизирал, еп. којн, uолина. Во овие два говора има тен
денција и за изделување на палаталноста кај фонемите /ќ, 2/, еп. кујќа, л'ујtе. 

9.1.2.2. Во дримколско-iолобрдскиоШ iовор од дебарската група *Q > /d/, 
*r >/ар/,*]> /ал/, еп. рака, udрсШи, сdлѕа. Новодобиената фонема /d/, која има
ограничена дистрибуција, образува корелација со /а/ по признакот заокру
женост. 

Истиот овој систем се оформил и на еден мал простор во југоисточниот 

брег на Преспанското Езеро (преспански *Q > а-iовор). Но овде има и вокално 
lul, зашто во /d/ се рефлектирале само *Q и*/, еп. рака, саза, д/lio, додека сила
бемата lol се задржала, еп. uосШи, CJlil. 

9.1.2.3. Посебен развој *Q, *r, */ имале и во говорот на неколку села во 
Струшко - вевчанско-радошкиоШ iовор. Во коренските морфеми зад нелаби

јална согласка *Q > /ii/, */ > /i:iл/, *r > /iip/, а зад лабијална согласка се развил ла
бијален парник ld/, оди. /ал/ и /ар/, еп. ipiiди, piiкa, дiiрво, ciipцe, iiiлШazu, но: 
udШ, мака, бардо, вdрба, вdлк, мdлчит. Овде имаме и најбогат вокален систем 
во рамките на западното наречје. 

9.1.2.4. Во малореканскиоШ дебарски iовор *Q се рефлектирало во /о/, 
додека *r и *Ј останале неизменети, еп. рока, uоШ, дово, uости, в.!ЈК, в.gн.а, с.gза. 
Малореканскиот нешто малку отстапува од другите западни говори и во облас
та на консонантизмот; тој не ги познава звучните африкати ѕ, џ. 
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9.1.2.5. Посебен интерес за дијалектолозите побудува говорот на 
Торбешите (Македонци муслимани) во областа Река, Дебарско. Во 
реканскиоШ Шорбешки zовор за *Q, *r, *Ј, има по две вредности во коренските 

морфеми. Во едносложни и двосложни збороформи под акцент *Q > /Ш, *r > 

/ар/, *Ј > /ал/, додека во трисложни и повеќесложни збороформи, и во 
едносложни и двосложни кога не се акцентирани место *Q има /iiJ, место *r, */
/ар/ и /ал/, еп. uаШ, рака, zapu, валк, вална, но: ракаШа, uаШишча, дарвоШо, 
валчица, валнено, или: н'а-uаШ, н'a-liipu, н'а-калк (Жировница). 

Со овие неколку црти во вокализмот западната јазична периферија се раз
дробила на неколку мали територијални единици. При тоа треба и да 
истакнеме дека фонемата /d/, која ја констатиравме во неколку дијалектни 
пунктови, се јавува само на македонско-албанското пограничје. 

9.2. ЈуzоисШочноШо наречје зафаќа значително поголема територија. Тоа 
се шири источно и јужно од погоре означените граници, а на север допира при
ближно до линијата Велес - Пробиштип, со тоа што на овчеполскиот дел гра
ницата со северното наречје е нешто повлечена кон југ готово до Богословец. 

За разлика од западното наречје источното е помалку хомогено. Поголем 
дел од неговите особини, било да се тие запазени стари или се иновации, не 
претставуваат една компактна затворена целина, како што е случајот со запад
ните говори. Повеќето од старите особини, како што се: системот со слободен 
акцент, фонемата /х/, множинската наставка -ове кај именките, на еден помал 
ареал и наставката -е кај именките од м.р. што завршуваат на мек или неко
гашен мек консонант, еп. коне, маже, крае, сел'ане, и наставката -еШа кај 
именките од среден род, еп. uрасеШа, uилеШа, издиференцираната множина на 
-а кај именките од машки род: два, uеШ, сШо леба, пазењето на помошниот 
глагол 'сум' во 3 л. во перфектот, употребата на перфективен презент со пов
торливо значење, значително поархаичната конјугација по однос на западното 
наречје земено во целина, потоа структурата на синтагмата, местото на за
менските клитики по однос на глаголот, источномакедонските говори ги по
врзуваат во помала или поголема мера со граничните бугарски дијалекти. Овде 
ги имаме предвид, се разбира, и македонските дијалекти во Пиринска Маке
донија. 

Добар дел од иновационите појави карактеристични за источните маке
донски дијалекти се среќаваат и во бугарските говори. Така на пример: про
тетичкиот глас /в/ пред рефлексот на иницијалното *Q, еп. ваzлен - вiizлен, 
појавата на секундарен вокал во групите цв-, св-, еп. цафШе - цафШи, самне -
савне, прегласот на *е во /а/ зад /ц/: цал, цадило, цана, изедначувањето на 
општата со номинативната форма кај личните и роднинските имиња, 
аналитичкото искажување на дативниот однос кај личните заменки: на мене ми 
рече, загубата на членските морфеми на -в и -н, и уште ред други црти што им 
се заеднички на источните македонски говори, а истовремено и диферен
цијални по однос на западните, немаат едно јасно оформена иновационо 
огниште на македонскиот ареал. Мнозинството и од тие црти зафаќаат по
широки ареали и на бугарскиот дијасистем, а дел од нив се протегаат преку 
Северна Македонија и во граничниот тимочко-јужноморавски дијалект или 
уште пошироко во источните српски дијалекти. 
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Во рамките па југоисточпото наречје појасно се оцртуваат пет помали дија
лектпи индивидуалности. 

9.2.1. Една поголема целина во рамките па југоисточпото наречје чинат 
шШиuско-сШрумичкиШе 2 овори, кои го опфаќаат централниот негов дел од Бе
ласица па до границата со северното наречје па север. Главна одлика па тие 
говори е слободниот парадигматски акцент, еп. ж'ена - ж'ени - ж'енаШа -
ж'ениШе, б'ерам - б'ереш - б'ере - б'ереме - б'ереШе - б'ераШ. Носовката *Q овде 
е заменета со /а/ во сите позиции па збороформите, еп. мака, рака, и оваа црта 
нив ги поврзува со централниот дел па западното наречје, како и вокалното (g/. 
Но тие ја познаваат фопемата lliJ, која е добиена како коптипуапт на *] еп. 
zаШа, саза, понегде па периферијата и /ал/: сilлза. Во флексијата овие говори ги 
карактеризираат паставката -м во 1 л. ед. па презептот кај сите глаголи: викам, 
берам, носам, и слевањето па глаголите од и-група со глаголите од е-група, еп. 
береш - носеш, бере - носе. 

9.2.2. Најблиску до штипско-струмичките стојат шиквешко-мариовскише 
zовори. Тие две групи ги поврзуваат коптипуаптите па посовката *Q и па вокал
ните *] и *r, еп: рака, саза, uuсШи. Меѓутоа, тиквешко-мариовските говори 
развиле посебен систем па акцептирање. Во нив акцентот не може да стои па 
крајниот слог во парадигматските збороформи. Со пренесувањето па акцентот 
од ултима па пепултима се добил едеп потсистем со подвижен акцент, кој ги оп
фатил сите двосложпи збороформи што завршуваат со затворен слог, еп. 

дgвар - дов'ари, 'елен - ел'ени, д'евер - дев'ери, з'елен - зел'ена, 'имал - им'ала, 
н'осен - нос'ена. Има тенденција акцентот да се стабилизира па пепултима. Овој 

акцептски модел коегзистира со парадигматскиот акцент кај двосложпите и 

повеќесложпите збороформи кои завршуваат па вокал, респ. отворен слог, и во 
презептските форми кај глаголите, еп. 'исШина - 'исШината, с'абоШа, през. 

в'икам - в'икаме - в'икаШе. Интеграцијата па глаголите од старите е- и и- групи 
се извршила па овој терен па подруг начин отколку во штипско-струмичките. 
Се образувал мешан копјугациски тип, еп. б'ериш - н'осиш, б'ериме - н'осиме, 
б'ериШе .... н'осиШе : 3 л. едп. б'ере - н'осе. 

9.2.3. Малешевско-uиринскиШе iовори, кои ја зафаќаат граничната област 
со бугарската јазична територија, по рефлексот па посовката *Q и по 

вокалното * Ј исто така претставуваат единство со штипско-струмичките, еп. 
рака, саза. Исто така тие имаат и вокално lol: диво, uucmи. Меѓутоа, во овие 

говори има два акцептски модели - парадигматски, б'аба - б'абаШа - б'аби -
б'абиШе, кај глаголите : в'икам - в'икаме - в'икаШе, и подвижен. Има неколку 

типа па подвижен акцент, еп. а) жен'а - жен'аШа - жен'иШе : ж'ени, ребр'о -
ребр'оШо - ребр'аШа : р'ебра, б) бр'ада - бр'ади : брад'аШа - брад'иШе, вак -
в'аци : вак'о : вац'иШе, дар - д'арове : дар'о - даров'еШо, кај глаголите: рада : 
јад'еш - јад'еме итн. Малешевско-пирипските говори по однос па штипско

струмичките се поархаичпи. Кај именската флексија се пазат старите 

множински паставки -е за м.р.: кон'е, довар'е, uри/аШеле, и -еШа кај именките од 

с.р. од типот Шел'е - Шел'еШа, uрас'еШа. Кај глаголите се пази старата 
морфемска дистипкција меѓу глаголите од е- и и-група, еп. б'ера - бер'еш, н'оса 
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- н'осиш. Во фонологијата овие говори ја пазат фонемата /х/, вистина со 
ограничена дистрибуција; консонантската група /вн/ е неизменета, еп. равно, 
превладуваат примери со !шт, жд/ место *tj, *dj: кaшiila, zашти - вежди, 
сажди, одн. кашча, вежџи во некои локални говори. Стара е појава исто така 
прегласот на /о/ во /е/ во членската морфема за м.р. зад некогашните меки 
консонанти, еп. кон -к'оне, маш -м'аже, дрв'ар - дрв'аре. Појачана е палатал

носта на крајното -т' (< *-tb) во примери од типот зеќ, uаќ. Иновација е пала
тализацијата на /к, zl пред предните вокали и на /к/ зад палатален консонант, 
еп. раќ'ија, м'ајќа 1 м'аќа, сук'ал'ќа. 

9.2.4. Една поголема целина во источното наречје претставуваат јужните 
дијалекти, кои го исполнуваат просторот на правецот Кајлар - Воден - Пазар -
Солун - Серез - Драма - Гоце Делчев (Неврокоп) и на север допираат до Бе
ласица и Кожув пробивајќи се по долината на Вардар до близу Демир Капија. 
Рефлексот на носовката *Q -liiJ: рака, uат, и на вокалните *r, */-/ар -piiJ и /ал 

-ла/, еп. uрасти, сарце, вliлна, сланце, овие говори доста рано ги одделиле од 
централната зона на македонскиот јазик. Но како најмаркантна особина на 
јужните говори денеска се јавува редукцијата на неакцентираните вокали, која 
историски исто така се јавила доста рано во средновечјето (XIII в.), и елизијата 
како краен резултат на редукцијата, која е предизвикана, меѓу другото, и од 
брзото темпо на говорењето. Отворените вокали /а, е, о/ во тие говори во неак
центиран слог се редуцираат во многу затворени алофони [{l, f!, 9], а во 
повеќето локални говори тие и наполно се неутрализираат со соодветните 

затворени парни фонеми: /е/> /и/, /о/ > /у/, /а/> /iiJ, еп. ел'ен > ил'ен, uек'ол > 

uик'ол, z'уштер > z'уштир, zол'ем > zул'ем, боz'ат > буz'ат, чов'ек > чув'ек, 
разб'ој > разб'ој, раб'ота > раб'ота. Во одредени позиции во збороформите 
(најчесто пред членските морфеми) редуцираните вокали и наполно се губат, 

еп. u'ол'то -u'ол'ту (< uолето), д'етто (детето), н'ифта (нивата), ж'ента 
(жената), раб'отта (работата). Со оваа промена се изменила во многу 
случаи и структурата на збороформите. Во ред локални говори многусложните 
зборови се скратуваат, до колку тоа, се разбира, го допуштаат фонолошките и 
семантичките услови. 

Во непосредниот контакт со грчкиот и со ароманскиот во нив се јавиле, 
како и во западните и југозападните говори, значително повеќе балкански ино
вации, и со тоа уште повеќе се оддалечиле од централната група во источното 
наречје. На ова подрачје значително е поматена кај придавките и заменките 
разликата меѓу машкиот и средниот род. Почести се во конјугацијата формите 
со 'има 1 нема' и со 'сум'+н/т-партиципот. Во ек е развојот на т.н. на-објект кај 
личните и воопшто кај одушевените именки, еп. Гу вид'е на д'етто. Лексиката 
на овие говори обилува со грцизми и турцизми. Грчкото влијание се чувствува 
особено во т.н. службена лексика и службените зборови во граматиката. Од 
друга страна, пак, овде се задржале и бројни лексеми од словенскиот фонд кои 
во посеверните дијалекти веќе не се среќаваат. Во одделни пунктови во 
областа се среќаваат бројни примери со запазен назализам, еп. манч 'маж', 
zранди 'гради', zренда, чендо -во сушко-височкиот говор. 

Во зависност од акцентот овие говори можеме да ги поделиме на две под
групи - солунско-воденска или долновардарска и серско-лагадинска. 
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9.2.4.1. Во солунско-воденскаШа ( долновардарскаШа) има парадигматски 
акцент, кој претставува продолжување од штипско-струмичките говори, еп. 
уфч'ар - уфч'ари - уфч'ариШе. Освен тоа овие говори покажуваат посебности и 
во образувањето на некои форми од глаголската флексија, како, на пример, 2 
л. мн. на императивот со наставката -ејШе : бир'ејШе, нус'ејШе, глаголскиот 
прилог со -шчи.мица, еп. бегашч'и.мица. Процесот на интеграцијата на 
глаголите започнат во тиквешко-мариовските говори овде ги опфатил и 
глаголите од а-група, и како краен резултат се добил еден заеднички 
конјугациски модел, еп.: в'икум, б'ерум, н'осум - в'икиш, б'ериш, н'осиш -:- в'ике, 
б'ере, н'осе. 

9.2.4.2. Во серско-лагадинскиШе говори, во која група спаѓа и драмскиот, 
како и гоцеделчевскиот во Пиринска Македонија, се уште се пази подвижниот 
акцент, но нешто со поупростен вид алтернации во однос на малешевска-пи
ринскиот, еп.: ж'ена - ж'ени : жeн'aiiia - жен'иШе, како и бр'ада - бр'ади : бpa
д'aiila - брад'иiilе, итн. Освен тоа на теренот на овие говори има и двоен акцент, 
еп. ц'арицµШа, л'обудµШа, гл'асув,еiilу. Доста заеднички црти овие говори имаат 
со соседните родопски дијалекти на бугарскиот јазик, на пример, замената на *е 

со /а/, негдегоде со liil, кои ги палатализираат претходните консонанти, еп. 
бр'ак, д'ал, с'анка. Место стариот *'b овде има континуант /а/ во коренската 
морфема на целата територија, а во афиксните морфеми само во крајните ис
точни области, еп. сан, даш. Консонантскиот систем во овие говори е значи
телно побогат, зашто диезноста се задржала, во некои случаи се јавила и нова 
мекост, така што сите тврди консонанти имаат свои палатализирани корелати. 
Добро се пази во овие говори и фонемата /х/, додека /ќЈ и /z/ се маргинални 
фонеми. Во сушко-височкиот говор се пази во акцентиран слог јат lii/, еп. сн'iiк, 
б'Qл, м'iiciilo, p'iiкa. Во него има бројни примери со запазен назализам. Во ви
сочкиот говор посебен развој имал и *у еп. бак, бiiл, раба, сан (бик, бил, син, 
риба). Во сите говори од оваа група има лексички архаизми, но истовремено 
нивната лексика е богата и со грцизми и со турцизми. 

9.2.5. Посебна дијалектна индивидуалност во југоисточното наречје прет
ставуваат косiilурско-корчанскиiilе говори. По акцентските особености тие, 
заедно со леринскиоiil, се поврзуваат со тиквешко-мариовската група, со тоа 
што на костурскиот терен тенденцијата да се стабилизира акцентот на пенул
тима е поизразена. 

На костурскиот терен се испреплетуваат неколку групи особености. И овде 
се јавува поголем број запазени архаични црти, како, на пример, остатоци од 
назализмот, еп. гранди, зdмби, дdмбја. Основна замена за *tj, *dj се консонант
ските секвенци /шч/ и !жџ/ или само /ж/, еп. сфешча, лешча, межа, сажи, чужо. 
Примери со /ќ, zl место споменативе групи се ретки, во јужниот појас и во кор
чанскиот нив скоро ги нема. Во корчанскиот говор уште се пази под акцент /ii/ 
место *е и *� : бр'iак, u'iiiнa, чов'iiiко, ч•iандо, iр'iанда. Богат репертоар на арха
ични црти има во флексијата, како, на пример, дативот во еднината и во мно
жината, остатоци од промената на членот, еп. човекаШ'ого, човекуiil'ому, за
менката * Sb во формата сој, и др. 
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Посебно на ова подрачје најмногу доаѓаат до израз поновите балканизми, 
какви што се: губењето на предлогот во, употребата на предлогот на за изразу
вање на двата објекта, еп. Го в'иде на ч'овеко, Му р'ече на ч'овеко. Заменските 
клитики преземајќи ја граматичката функција за објектот, тие ги загубиле во 
многу случаи признаците за категориите род и број, еп. Му р'ече на ч'овеко, Му 
в'икна на ж'енаШа, Му се нал "уШи на д'ециШе. Вербалната флексија наполно се 
балканизирала, зашто со загубата на л-партиципот наполно се загубиле сло
жените форми што се образуваат со него (перфектот, плусквамперфектот, по
тенцијалот и др.), а нивната функција ја презеле формите со 'има/ нема' и со 
'сум' +н/Ш формата, а модалните значења ги покриваат формите со ќе. 

Сето костурско-корчанско подрачје го карактеризираат неколку иновации 
што останале во рамките на овој терен. Меѓу нив како најкарактеристични ни 
се предлагаат именските образувања на -Шје од типот жен'еШје, клан'аШје, мно
жинската наставка -нишча кај именките од среден род: морјен'ишча, ilо
лен'ишча, во глаголската флексија суфиксите -в- и -ив- за образување на несвр
шени од свршени глаголи, еп. куilва / куilви, за'одви, на'ожва / на'ожви - забо
рав'ива, оздрав'ива и др. 

Според рефлексите на *Q и вокалните *r, *Ј, и на овој терен се изделуваат 
неколку помали говорни индивидуалности. 

9.2.5.1. Со своите архаизми и балканизми посебно се изделува корчанскиоШ 
:Zовор, кој го репрезентираат само две села: Бобоштица и Дреновени. За *Q 
овде имаме /а/ или секвенци со назал /ан/ и /ам/, последнава пред лабијален кон
сонант, еп. рака, замби, zранди, место *r - /ар/: варба, ilapcШu, место *Ј - /ал/: 
вална, салѕа. Меѓу иновациите него го карактеризираат замената на /х/ со /ј/ на 
крајот на слогот во ред случаи, еп. ilp'ajцu, р'екој, рек'ојме (рекох, рекохме), и 
посебно стабилизираниот акцент на пенултима како завршен резултат од кос
турско-тиквешката тенденција, еп. ж'ена - жен'аШа, ilланин'аШа, р'екој - ре
к'ојме, и во синтагмите: мајк'а-ми, с'ин-Ши : син'ови ; синовиШ'и-ми. 

9.2.5.2. На пошироката костурска област *Q и вокалните *r, *Ј се конти
нуирале како во другите јужни дијалекти - во /а/ или liiн-iiмl, liipl, liiл/: piiкa, 
2 рiiнди, зiiмби, iliipcШu, вiiлна. 

Во северниот дел на костурското подрачје, на пограничјето со централните 
говори на еден тесен појас се јавува иницијален акцент, што претставува по
себна карактеристика за овој регион, на пример: ilл'анинаШа, м'осz71овиШе, и во 
акцентски целости: В'икнеШе-:Zо (е. Ошчима). 

9.2.5.3. Во најјужниот дел на костурското говорно подрачје, во областа 
Костенарија и во дел од областа Нестрам, носовката *Q се рефлектирала во /dн/ 
и /dм/: рака, zрdнди, зdмби, додека *r се развило во двофонемната секвенца /ер/, 
која се реализира како [ер], еп. :Zерне, зерно, серце. 

Ако треба да се изрази степенот на архаизмите, на грцизмите во лексиката 
и на балканизмите воопшто, тогаш за овој говор можеме да зборуваме само со 
нај. Во него се пази и фонемата /х/, доста е голем бројот и на лексеми со лек
сикализирана редукција на /о/ во /у/, поретко и на /е/ во /и/. 

25 



9.3. Третата група ја сочинуваат северните zовори, кои ја опфаќаат областа 
на пограничјето со српската јазична територија. Јужната нивна граница допира 
приближно до линијата Тетово - Скопје - Свети Николе (малку нешто по
јужно) - Пробиштип. На овој терен се вкрстуваат поголем број изоглоси на по
јави чие иновационо огниште се наоѓа на српската територија, и на црти 
зародени на македонскиот јазичен ареал. На северниот дел на областа 
завршуваат јужните изоглоси на континуантот /лу/ место вокалното *Ј во пози
ција зад дентали, еп. длуzо, слуза, Шлуче, на палаталното /љ/: iloљe, зеље, 
иљ'ада, наставката -у во општата форма кај именките на -а : жену, њиву, 
наставката -oza во заменско-придавската парадигма: Шоzа, њеzа, ciic доброzа 
коња, потоа множинската наставка -е кај именките на -а: куќ.е, убаве њиве, и 
глаголските флексивни морфеми -мо во 1 л. мн.: имамо, -в во 3 л. мн. на 
презентот: они имав, -ше во 3 л. мн. на аористот: рекоше, и др. Нешто појужно 
во правецот што го оцртавме погоре поминуваат изоглосите на континуантот 
/iil место *'b и *b, еп. дiiш, дан, рефлексот /у/ место носовката *Q : зуби, рука и 
место вокалното *Ј : вук, жуШо, кук, и др. Северните говори, како што гледаме, 
ни се претставуваат како типични преодни говори. 

Нивната внатрешна диференцијација во голема мера била условена од со
седството на двете други македонски наречја. 

Во источниот дел на северните говори (во Кумановско, Кратовска, 
Кривопаланечко) повеќе се чувствува присуството на источномакедонски осо
бености. Парадигматскиот акцент, употребата на една членска морфема -Шu, 

удвојувањето на предлогот со - сас, поствербалната употреба на заменските 
клитики, и не само тие, североисточните говори ги доближуваат до источното 
наречје. 

Во западниот дел од северните говори (во скопско-црногорскиот и вра
тничкиот полошки говор) акцентот е западномакедонски - фиксисран. Во овие 
говори се губи интервокалното /в/, се испушта помошниот глагол во 3 л. на 
перфектот, се употребува траен член. Речениците можат да почнуваат со 
кратка заменска форма, еп. Гу виде женуШу, Га фана ileШiiлiiШ. 

На полошкиот дел бројот на западномакедонските особини е уште поголем 
особено на појасот околу градот Тетово. 

10. Процесот на дијалектната диференцијација на македонскиот јазик може
да се следи уште од XI век. Тој започнува заправо истовремено со појавата на 
првите иновации. Со дефонологизацијата на еровите (*'b, *b) и со замената на 
јаките *'b и *b во /о/ и /е/ на северното пограничје и на крајниот југоисток спре
ма бугарската јазична територија останува еден појас непокриен со новите ре
зултати. Тука започнува веќе формирањето на преодни говорни појаси меѓу 
македонскиот и бугарскиот на исток и македонскиот и српскиот на север. Тие 
појаси подоцна постепено ќе се пополнуваат со повеќе црти. Во северните го
вори ќе навлегуваат иновации од север и од југ и тука ќе се вкрстуваат, а на 
источното пограничје ќе се испреплетуваат изоглоси на појави зародени на 
бугарските иновациони огништа, а од друга страна на исток ќе продираат црти 
формирани на македонскиот терен, како што е случајот со континуантот /о/ од 
*'b во одделни морфеми, или рефлексот /а/ за *Q, замената на *е со /е/, депа
латализацијата на консонантите, и други, во некои западни бугарски дијалекти. 
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Како последица на загубата на еровите внатре на македонската територија 
се јавиле истовремено две иновации. По испаѓањето на слабиот *'b(b) во 
групите *cvb-, *svb- во западниот дел на македонскиот ареал сонантот в, секако 
во тоа врем.е уште билабијален, преминува во /у/, додека во источните говори 
во секвенците цв и св се развил секундарен вокал, кој ги раздвоил кон
сонантските групи коишто биле тешки за изговор. Така се добиле две вред
ности: цу-, су-: цуШиШ, осуниШ, во западните, и цав-, сав-: цавШи- цавШе, осавне 
- осамне, во источните. Овие се секако меѓу најстарите диференцијални црти 
на македонскиот терен. 

Во XII-XIII век на македонскиот терен се јавува цела серија промени како 
во областа на фонологијата, така и во флексијата. Меѓу фонетските промени, 
кои најмногу оставиле траги на дијалектното дробење на македонскиот јазик, 
спаѓа, без сомнение, деназализацијата на носовките *Q и *�· Втората се совпаѓа 
со *е(= јат), што претставува посебност на македонскиот по однос на бугарски
от, а вокалот *Q во разни региони на македонската територија се рефлектира 
различно: или се задржува неговиот темен изговор - /а/: рака, оди. ранка, каде 
што се задржал назалниот призвук подолго време (во сушко-височкиот и кос
турскиот), или *Q се преточува во еден од другите вокали во системот - /а/ на 
поширок ареал во средишниот дел на Македонија: рака, - /о/: рока во малоре
канскиот, - /у/: рука во северните, или пак таа развила нови дистинкции и дала 
нови вредности: /d/ - отворено о, кое го задржува признакот лабијалност, но 
како суштествен се јавува степенот на отворот, еп. рака во дримколско-голо
брдскиот и во други пунктови на западната периферија што ги спомнавме 
порано; /ii/ - отворено е, кое има повисок степен на отвор од /а/, но поради тоа 
што во вокалниот систем на дадениот говор нема друг преден вокал од широ
киот отвор повишениот отвор е редундантен. Со новите вокали ниската 
фонема /а/ добила свои парници и се образувале три нови корелации: /а - d/ во 
едни говори, /а - ii/ во други, оди. /а - а/ во говорите каде што се задржал 
темниот изговор. Во крајна линија место вокалот *Q на македонскиот терен 
сме добиле вкупно девет различни резултати: /а/, /ан - iiмl, /а/, /ан - ам/, ld/, /dн -
ам/, lii/, /о/, /у/. 

Во врска со носовката *Q има уште две појави релевантни за дијалектната 
диференцијација. Пред почетното *Q се јавиле два протетички гласа: /ј/ во 
западниот дел, еп. ја'iлен и /в/ во источниот: ва'iлен - ва'iлен. И второ, од по

знатото мешање на носовките во западните говори се запазиле траги, еп. *ј� > 

*jQ : јазик, јазик, јозик, јазик, додека во источното наречје место секвенцата *ј�
имаме (ј)е, еп. (ј)език, (ј)еШова, итн. 

Во односниов период - до XIII век во рамките на македонскиот јазик се 
извршиле уште ред промени и фонетски и морфолошки, кои оставиле видни 
траги и врз територијалното расчленување негово. Во вокализмот врз дија
лектното членење многу придонесле и рефлексите на вокалните*/, *r. Во 
повеќето говори вокалниот дел на континуантите на */, *r совпаднал со реф
лексот на *Q, така што се ширел бројот на примерите со новите вокални 
фонеми. Во текстовите од односниов период наоѓаме примери што укажуваат и 
на редукцијата на неакцентираните вокали, една важна иновација, која ја 
продлабочила дијалектната диференцијација особено во јужниот дел на маке
донскиот дијасистем. Најверојатно во тоа време се оформиле во главни црти и 
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акцентските системи во дијалектите. Во консонантизмот започнал процесот на 
дефонологизацијата на меките парни сонанти и губењето на мекоста воопшто. 
Бројни иновации се јавиле и во граматичката структура на јазикот. Се забеле
жува тенденција за диференцирање на наставките -ове и -ови - првата превла
дува како дативна во западните говори, а втората се наложува во множината, 
еп. денеска во дебарските говори: iliailiкo(в)e (дат.) и синови (мн.). Кај гла
голите како иновација се оформува наставката -ме во 1 л. мн. и -ле во мно
жината на активниот партицип: биле(: били-во источните говори). Во 3 л. едн. 
почнува да се испушта -iii. 

Така, кон крајот на XIII век веќе биле оцртани основните дијалектни групи 
во Македонија. Со подоцнежните иновации процесот на дијалектното членење 
само се продлабочувал, но во рамките на веќе зацртаните, негде и оформените 
територијални единици. 

Во XIV век, како што спомнавме, се засилува српското јазично влијание со 
ширењето на српската држава и со поместувањето на нејзиниот центар кон југ, 
и во резултат на тоа влијание се зацврстуваат фонемите /ќ, 21.

Уште повеќе процесот на дијалектно членење се продлабочува од XVI век, 
кога започнува во западните и во северните говори дефонологизацијата на /х/ и 
губењето на ред консонанти во интервокална позиција, меѓу кои особено /в/. 
Како последица се јавуваат нови односи меѓу вокалите, а како резултат се јаву
ваат редица дифтоншки секвенци и фонетски долги вокали, за кои спомнавме 
порано. Но сега да истакнеме дека овие нови процеси повеќе го засегнале за
падното наречје и некои југозападни говори. 

По овој начин западните говори се здобиле со нови диференцијални осо
бини и уште повеќе се оддалечиле од источното наречје, но истовремено и во 
рамките на западното наречје дошло до поголемо диференцирање меѓу поод
делни локални говори. 

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

- Дијалектите на македонскиот јазик се чуваат доста добро. Најдобро ди
јалектната реч е сочувана во областите под Грција и во македонските оази во 
Албанија, каде што нормираниот јазик не е во поширока функција. Во Репуб
лика Македонија во повоениот период, особено во последниве две децении под 
влијание на литературната норма се забележува во поголемите центри еден 
виден процес на унификација. Генерациите што завршиле македонски школи 
во голема мера го владеат литературниот стандард, иако нивната синтакса и 
лексика се уште носат белег на родниот дијалект. 

- Најголема дијалектна диференцијација има на јужната и западната пе
риферија, на пограничјето со албанскиот, грчкиот и влашкиот јазик. На 
пограничјето со српскиот јазик бројни дијалектни црти навлегле подлабоко на 
македонскиот јазичен ареал и се формирал еден појас на типично преодни го
вори. Преодот меѓу македонскиот и бугарскиот јазик е значително поблаг во 
однос на северната граница. 

- Процесот на дијалектната диференцијација во Македонија започнал уште 
со првите иновации, кои можат да се следат од XI век наваму. Основните 
контури на денешните македонски дијалекти доста се видни уште на преломот 

28 



од ХШ во XIV век. Еволуцијата на многу процеси започнати подлабоко во 
минатото продолжила и подоцна, а некои се наоѓаат уште во тек, уште се не
завршени. 

- Во голема мера врз дијалектното членење на македонскиот јазик придо
несле балканските несловенски јазици, во помала мера и српскиот. Најголема 
дијалектна диференцијација е извршена во областите со мешано население -
македонско и немакедонско, во западна и во јужна Македонија, каде што има 
најголем степен на интерференција, бидејќи населението во тие краишта е дво
јазично, негде и тријазично. 

- Најдлабоки траги врз диференцијацијата на македонскиот јазик оставил 
акцентот. Ред дијалектни појави во областа на дијалектниот вокализам се усло
вени од местото на акцентот, на пример, редукцијата на ниските вокали во 
јужните дијалекти, прегласот на /а/ во liil или /е/, исто така во јужните и во 
југоисточните дијалекти, реализацијата на јат /ii/ во корчанскиот, сушко-ви
сочкиот, гоцеделчевскиот и разлошкиот говор. Во охридскиот и во полошкиот 
постои разлика во реализацијата на /а/ во зависност од местото на акцентот. Во 
акцентиран неиницијален слог во тие говори /а/ се неутрализира со изговорот 
на фонемата /iiJ. Во повеќе говори (прилепскиот, дебарскиот, нестрамскиот, 
серско-лагадинските) под акцент вокалите /е/ и /о/ имаат затворени алофони [?, 
9], а во други говори вокалот /iiJ се изговара во неакцентирана позиција по
отворено [{l], така во северните и во серско-лагадинските. Најверојатно акцен
тот придонесол и во двојната рефлексација на *Q во повеќе западни говори, еп. 
рака, iiaiil : обрач, iioiipai, желад. Во реканскиот торбешки говор имаме две ре
ализации на континуантите на *Q и вокалните *r, */, еп. udт, uаШоШ : н'а-uџШ, 
СQНЦе : н'а-С{lНЦе, варба : н'а-в{lрба. 

Вокалните системи на македонскиот доста се зависни и од консонантското 
соседство. Под влијание на меките консонанти е извршен прегласот на /а/ во /ii, 
е/ во југоисточните и во некои јужни говори, на пример во корчанскиот, во по
ограничена мера и во костурскиот. Во вевчанскиот говор (Струшко) зад лаби
јална согласка носовката *Q и вокалните *r, */, се рефлектирале, видовме, во 
лабијализирано /d/. По испаѓањето на консонантите /х, в, ј1 и некои други во по
ограничен степен, во интервокална позиција во западното наречје се образу
вале нови вокални секвенци, потоа се јавиле цела серија дифтонзи [еј, ај, ој, уј, -
ја, је, јо; еа, оа, ае; уа, уе], се образувале нови фонетски должини [и:, е:, а:, о:], се 
јавиле промени во структурата на слогот, дошло во ред случаи до скратување 

на збороформите, еп. воденица > водеинца > водејнца, uоловина > uолоина > 
uолојна, невеста> неесШа > не:сШа > несШа, uроiовори > upoioopи > upoio:pи > 
iipoiopи. 

Влијанието на вокалите врз консонантите е доста ограничено. Нешто 
малку придонесле за палатализацијата предните вокали, еп. ракија : рак'ија 11 

раќија, лаiи : лаi'и 11 лаiи, како и за неутрализација на /л/ и /л'/. Во серско
лагадинските говори пред предните вокали сите тврди консонанти леко се 
палатализираат. 

- Во дијалектните фонолошки системи на македонскиот значително е пого
лема диференцијацијата на вокалите отколку на консонантите. Побогати се 
оние вокални системи што се наоѓаат на јазичната периферија, посебно на 
западната и на јужната на допирот со несловенските јазици. Во тие системи 
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бројот на вокалите варира од 6 до 8. Најчести промени се вршени кај отворе
ните вокали, на пример, редукцијата во јужните дијалекти. 

Разликите во дијалектниот вокализам се доста стари. Погоре спомнавме 
дека најмногу за промените во инвентарот на вокалните фонеми придонесле 
назалот *Q и вокалните *r, *Ј. Место *Q наоѓаме цела една редица континуанти 
/у, о, а, а, а, ii, ан - dм, ан - ii.мl. Исто така и за вокалното *Ј l{h. ал, ла, лу, ал, iiл, 
ал, ол, у, а, iil. 

Консонантизмот е релативно поустојчив. Кај сонантите промените повеќе 
биле насочени кон ликвидација на диезноста и тој процес се наоѓа уште во тек 
во повеќе дијалекти. Кај опструентите повеќе промени се извршиле во пот
системот на африкатите и кај веларите. Кај африкатите изразена е тенден
цијата за пополнување на потсистемот (со џ и ново ѕ, негде и со палаталниот 
пар ќ-2), а кај веларите за упростување на потсистемот (со губењето на х). Не е 
наполно сталожен во некои региони на дијалектниот јазик ни потсистемот на 

уснените опструенти, бидејќи фрикативното /ф/ уште фонолошки не е стабили
зирано. 

- Дијалектната граматика е нешто поуедначена во споредба со фонологи
јата. 

Во именската флексија македонските дијалекти се разликуваат пред се по 
однос на формите за изразување категоријата определеност, по однос на фор
мите за објектот, по некои граматички морфеми, и во повеќе случаи по морфо
нолошки појави. Во дел од источните македонски говори запазени се и акцент
ски алтернации. Поголема диференцијација покажуваат заменките. Разлики 
постојат и во инвентарот на формите и на одделни системи, на пример, кај 
демонстративните заменки, и во морфологијата на личните заменки. 

Во глаголската флексија поголема разнообразност наоѓаме во грама

тичките морфеми, во инвентарот на формите, во однос на дистрибуцијата на 
старите и новите глаголски форми, особено во партиципските конструкции и 
форми. 

Добар дел од разликите во флексијата се должат на фонетски промени што 
ги засегнале и флексивните морфеми. Колку далеку можела да се измени мор
фемската структура ·во одделни говори поради фонетски процеси нај
илустративно ни го покажуваат наставките за 1 л. едн. и во множината во сите 
лица во аористот и имперфектот. Во говорите каде што /х/ се загубило или се 
изменило во друга фонема, со нејзините промени се менувал и фонемскиот 

состав на морфемите. Така, на пример, во 1 л. едн. во македонскиот дијалектен 

јазик ги наоѓаме формите од 'рече': рекох, реко, реку, рекоф, рекок, рекој, 
онака како што се заменувало /х/ - со ф, в-ф, ј, к. Меѓутоа, процесот не застанал 

само на тоа. Поради настанатите омонимии со разни други форми се јавиле ве

рижни промени, во кои биле вклучени и други граматички фактори. 

Важна улога во глаголската флексија, па и воопшто во граматиката, од

играла аналогијата. По аналогија се создадени во редица дијалекти сума про

мени. 

- Македонскиот јазик силни промени претрпел и во лексичкиот состав, 

како и во зборообразувањето. Дијалектната лексика особено била подложена 

на промени и диференцијација под влијание на балканските јазици, пред се на 

грчкиот, но особено многу под влијание на турскиот. Некои од иновациите го 

покриле сиот македонски јазичен ареал, но добар број останал во рамките на 

30 



одделни локални говори и станал негова карактеристика. Во јужните говори, 
нешто и во западните, најмногу се напластиле туѓојазичните лексеми. Но од 
друга страна во тие говори и најмногу се запазиле словенски лексички еле
менти, кои на другата македонска територија биле истиснати. 

Слична е состојбата и во зборообразувањето. Некои суфикси од туѓо по
текло станале дијалектна особина на повеќе говори, на пример -уле со дери
ватите. 

1996 
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2. ЕТАПИ ВО ДИЈАЛЕКТНАТА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

1. Процесот на дијалектната диференцијација на македонскиот јазик може
да се следи уште од старословенскиот период. Веќе во текстовите од крајот на 
Х и XI век се јавуваат некои иновации, како на пример: дефонологизацијата на 
*о и *b и нивната замена во о, е во јака позиција, асимилацијата на вокалната
група -ае- во -аа- кај глаголите (еп. подов11drА), губењето на епентетското *l' (нd 

зtми), појавата на ново ѕ. Во областа на морфологијата наоѓаме примери што 
укажуваат на зачестената употреба на множинската наставка -ове (попмt), на 
губењето на наставката -ill, во 3 л. едн. (в.ждt). Се забележува стремеж за 
обопштување на една наставка во 2 л. мн. на императивот кај глаголите со 
основите на -е и -и (r11dro111Irt, noкdж1Irt). Кај глаголите се среќаваат и случаи во 
кои имперфектната наставка -шеШе да се заменува со аористната -сте. 

Едни од споменативе појави подоцна се генерализирале на целата македон
ска јазична територија, а неколку се ограничиле на помали ареали и станале 
дијалектни диференцијални особености. Наставката -zu во 3 л. едн. на презен
тот денеска се пази само во западните македонски говори, додека северните и 
источните неа не ја познаваат (еп. носиш: носи - носе). Различно по говорите 
се оформила и императивната наставка во 2 л. мн. (еп. береше, носеше : бериШе, 
нocиille : бepejille, нocejille ). 

Од најстарите фонетски иновации врз дијалектната диференцијација на 
македонскиот јазик најмногу се одразила загубата на *о и *b. Како што е добро 
познато, јаките *о и *b се замениле со о и е. Оваа појава, зародена секако во 
централните области на Македонија, станала општа особина готово на сета 
македонска јазична територија, со исклучок на источната и северната перифе
рија, и важен диференцијален белег по однос на соседните словенски јазици -
српскиот и бугарскиот. На јазичните пограничја надвладале оние процеси што 
имаат свои огништа на српската, односно на бугарската страна. На северното 
пограничје *о и *b се изедначиле во а (*sono >сан, *dbnb >дан), како и во тор
лачките српски дијалекти, а на пограничјето со бугарската јазична територија 
*b >е, а *о > ii (еп. ден : сан во серско-лагадинските) или а (сан, даш, бачва во
разлошкиот и во некои серски говори). Меѓутоа, на пограничјето и спрема 
српскиот и спрема бугарскиот јазик во резултат на меѓудијалектниот контакт 
се јавиле нови процеси. Континуантот а место *о, *b во северните и а 11 а од *о 
во југоисточните говори се јавува, главно, во коренската морфема, а во 
суфиксите и во членската морфема превладале континуантите о < *о и е< *b 

(еп. сан, дан : ueilloк, даноШ, саноШ, Шilмен, ласен во тетовскиот и кривопала
нечкиот, или дiiжд'о во некои серски села, дажд'о во разлошкиот). 

Така, на денешниов македонски јазичен регион уште со најстарите инова
циони појави започнува и процесот на дијалектната диференцијација. 
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2. Нова етапа во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик 
започнува со XII и завршува со XIII век. Во ова време македонскиот јазик 
претрпел ред промени во сите области на неговата структура. Во вокализмот 
се губат фонемите *у, *� и *Q. Се јавува редукцијата на неакцентираните во
кали. Во консонантизмот настапува веларизацијата на меките консонанти и со 
тоа се отклонува дистинкцијата по мекост. Оваа појава понатаму предизвикала 
нови процеси и кај вокалните фонеми, како што се замената на *е со а зад веќе 
депалатализираните ц и ѕ (еп. *се> ца, *зе > ѕа) , асимилацијата на*� со *Q зад 

*е, *z, *ѕ (еп. жА�тв11 > жмтв1:1, чА�д<'> чмдо), потоа замената на*� со *Q задј (еп. 

1AiЗbJK"6 > 1мзА1к"6), веларизацијата на сонантот *l (еп. ш1оун1:1вш1). По губењето на 

*'b, *b настанале нови односи меѓу консонантите што предизвикало ред 
промени во дистрибуцијата нивна. Се јавиле сосема нови консонантни групи, 
дотогаш необични. Во резултат на сето тоа се зародуваат нови процеси, како: 
асимилацијата по звучност, испаѓање на некои консонанти (еп. еве > се : tt 

житиt, вuр > up: н1 пр1:1ш1:11т"6). Бројни иновации се јавиле и во граматичката 

структура на јазикот. Во некои текстови од ХП век се забележува тенденција за 
диференцијација на наставките -ове и -ови: првата превладува како дативна 

(Г1wрrи1в1), а -ови во ном. множина (смнми). Се среќаваат примери што 

укажуваат на почетоци на аналитизмот. Кај глаголите како иновација се 

оформува наставката -ме во 1 л. мн. (еп. 1см1, им1:1м1) и -ле во множината на 

активниот партицип (вм111). Во синтаксата предлогот от"6 се почесто се јавува 

со нова функција - посесивна. Во една преписка во Битолскиот триод употре

бен е и сврзникот oiilu, преземен од грчкиот. 
Приведениве иновации во текстовите од XIII век се уште почести, некои и 

сосема обични. А се јавуваат и ред нови. Кај именките од а- и ја-основа се забе

лежува тенденција за генерализирање на една наставка во ном. мн. (еп. овАцм). 
Се оформуваат посесивните заменски форми од типот 'негов' (еп. кrов"6). Кај 

глаголите наоѓаме примери со извршена метатеза на наставката -хом"6 во -хмм 
во имперфектот (р1:1вотt.rмм) и со замена на -стt со -хт1 во 2 л. мн. на аористот 

(пос1Iтихт1). Во 3 л. мн. на аористот се наложила имперфектната наставка -хм. 
Понатаму кај глаголите се оформува нов суфикс -ува (р1:1доrв1:1хм), а се јавуваат 

и примери што укажуваат на засилена употреба на некои префикси (еп. 

припиши). Последните проучувања покажуваат дека во XIII век бил сосем 

развиен аналитизмот како во деклинацијата, така и во компарацијата. Се 
среќаваат исто така и примери со удвоен објект. Членот бил исто така веќе 
изградена граматичка категорија. 

Сето ова покажува дека во периодот од XI до XIII век македонскиот јазик 
претрпел големи структурни промени. Кон крајот на XIII век тој ни се прет
ставува во едно ново качество. 

Во тоа време се извршиле и најважните процеси што придонесле за 
неговата дијалектна диференцијација. Еден број од јазичните иновации се 

рашириле на целата јазична територија и станале општа особина на македон

скиот јазик, како, на пример: аналитизмот во деклинацијата, категоријата оп

ределеност, аналитичката компарација, удвојувањето на објектот, губењето на 

инфинитивот и други. Но поголем дел од иновациите што настанале во 

одвоениов период не го зафатиле целото јазично подрачје. Во некои гео

графски региони старите црти продолжиле да егзистираат. По тој начин се 
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создале опозиции на стари и нови јазични особености со различна географска 
дистрибуција. Така, на пример, старата множинска наставка -ове, како и 
наставката -е кај именките од машки род, се задржала до денеска во некои 
области во источна Македонија (еп. синове, uријаШеле, ораче). Во крајните 
источни говори во множината глаголската л-форма завршува на -ли (били). Во 
западна Македонија кај едносложните именки се генерализирала поновата 
форма -ови (синови > синои), а во партиципот превладала наставката -ле 
(биле). Во други случаи имаме обратна појава: старите особености виреат на 
западната јазична периферија, како што е случајот со наставката -Ш во 3 л. едн. 
на презентот, која во источните говори се загубила, и тоа доста рано, како што 
покажува материјалот од Струмичкиот апостол. 

Од иновационите особини настанати во времето од XI до XIII век за 
дијалектното дробење на македонскиот јазик најмногу придонесле назалните 
самогласки и појавите сврзани со нив. Самиот процес на деназализацијата не се 
извршил наполно во сите македонски говори. На јужната периферија на 
пограничјето со албанскиот и со грчкиот јазик и денеска среќаваме примери со 
запазен назализам (еп. zранди, кранк во корчанскиот, 2ранди, кранzо во кос
турскиот и сушковисочкиот). Меѓутоа, дистинктивниот признак назалност ни 
во тие говори веќе не е релевантен. Паралелно со деназализацијата се мену
вала и вокалната компонента на назалите. Кај предниот назал *� дошло до сни
жување на артикулацијата; тој се доближил до артикулацијата на *е ( = ii), а со 
отклонувањето на назалниот признак тој и наполно преминал во ii. Тоа го 
потврдуваат и примерите како нзв11в111Ј. ев. (место нзв11в11в. ев.) или nв.rG11b. (место 

n1J.rG11b.), каде што се заменуваат *е и*�· Место носовката *Q во коренската мор

фема на македонскиот терен денеска се среќаваат шест континуанти: а во 
централна Македонија, а во јужниот и југозападниот дел, о, а, d/ii на западната 
периферија на пограничјето со албанскиот, и уво северна Македонија. Конти
нуантите на *Q одиграле најголема улога во формирањето на вокалните сис
теми на македонските дијалекти. До колку *Q по деназализацијата не се 
изменило во некоја од постојните самогласки (а, о, у), тоа дало нова фонема (а, 
а, ii), развивајќи при тоа нови дистинктивни признаци. Во врска со назалот *Q 
стои уште една појава, која исто така се одразила врз дијалектната диферен
цијација. Пред континуантот на *Q на апсолутниот почеток се развил проте
тички глас, и тоа во западните говори ј (јаzлен, ја2лен, јоzлен, jiizлeн ), а во 
источните в (ва2лен, ваzлен). И таа е стара дијалектна диференцијална црта. 

Во дијалектното дробење на македонскиот јазик доста помогнале исто така 
секундарниот о2 и континуантите на вокалните*/ и *r. Таканаречениот секун
дарен о2 се јавил во согласнички групи тешки за изговор, коишто настанале по 
губењето на слабите *'b и *b (еп. *mbgla > м2ла > М'b22ла), и пред сонантите на 
крајот на зборот (еп. *ognb > оzн > Ol'b]Н, потоа о2ан, о2он, оzан, оzен, оzин). 
Овој глас ( о2) во почетокот на зборот се совпаднал со рефлексот на *Q, секако 
уште кога *Q звучело како ан. Тоа го потврдуваат и случаите со секундарен на
зализам запазен и денеска во Солунско и Корчанско (еп. манzла во Сухо, 
манzла во Бобоштица). Понатаму овој глас се развивал како и *Q (еп. во 
дијалектите: маzла, маzла, моzла, мdzла, манzла, манzла). На крајот на зборот 
развитокот на 'b2 одел по самостоен пат во зависност од фонетските околности 
(еп. добар, добар, добор, добер; седiiм, седам, седом, седум, седем ). 
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Пред в о2 се јавил само во источните и во северните говори: цафШи, осii.мна, 
одн. цафШе, да осамне, ќе осавне, додека во западните дијалекти заедно со в тој 
се заменил во у: цуШиШ, ќе осуне. 

На крајот на XIII век, како што се гледа од приведениве податоци, се 
оцртуваат доста јасно основните дијалектни групи во Македонија. Една група 
иновации се јавуваат во западна Македонија и се задржуваат во рамките на тој 
географски регион, станувајќи негова дијалектна карактеристика. Меѓу тие 
најстари дијалектни диференцијални црти спаѓаат: појавата на протетичко ј 
пред почетното * Q (ја2лен), замената на в во уво случаите од типот цуШиШ, 
замената на*� во *Q зад ј (м.з1:�1К"6 > bКЗl:ilK"6 >јазик), потоа генерализирањето на 

множинската наставка -и кај именките од машки род, наставката -ови кај 
едносложните именки од машки род, множинската наставка -ле во партиципот 
(биле). Со овие црти западните говори во XIII век им се противставувале на 
источните. Во источното наречје како протетички глас пред *Q се јавила в 
(ва2лен). Пред согласката в во примерите како цафШе 1 цафШи се развил о2 кој 

потоа во некои говори се изјаснил во а (цафШи). Во него нема траги од 
мешањето на носовките (еп. език). Во множината кај именките од машки род 
се пазат старите наставки -е (uријаШеле) и -ове (синове), а во множината на л
формата се генерализирала наставката -ли (били). Од друга страна, во источ
ните говори се развиле некои црти кои не се познати во другите реони. Ви
довме дека зад ц *е се заменило со а (цал). Доста рано таму се јавила редук
цијата на неакцентираните самогласки. Потоа, во нив се загубила наставката 
-Ш во 3 л. едн. на презентот. Западните говори редукцијата не ја познаваат. *е 

редовно се заменува со е во сите позиции (еп. цел, цена). Во 3 л. едн. на пре

зентот се пази -Ш (викаш). 
Во времето до XIII век некои посебности развиваат и говорите во северна 

Македонија. Наоѓајќи се на пограничјето со српската јазична територија во нив 
се развиле ред црти што се карактеристични за граничните српски дијалекти. 
Покрај изедначувањето на *b и *о, во тие говори доста рано е извршена заме
ната на *Q во у (куќа, рука). За тие говори карактеристична е и замената на */ 
во у (вук) и во одделни фонетски позиции во лу (слуза) или ла (слаза). Во мор
фологијата исто така превладале црти што се карактеристични за соседните 

српски дијалекти, еп. ги наставките -мо за множина (имамо), -сте и -ше во 

аористот (рекосШе, рекоше) и др. 
Во рамките на првите две групи говори, денеска две основни наречја во Ма

кедонија, според рефлексите на носовката *Q, 'b2, според континуантите на во

калните * Ј и *r, и уште по некои други особини, во односниов период се офор
миле неколку помали дијалектни индивидуалности. 

3. Бројни јазични иновации на македонскиот терен настанале и по XIII век.

Во текстовите од XIV век се јавуваат примери со заменето чр- во цр- (црАвнк), 
како и случаи со ќ, 2 место шzu, жд < *tj, *dj. Понатаму, наоѓаме примери што 
укажуваат дека акцентот во западна Македонија бил пренесен (еп. вuно, 
жuвоШо), а веројатно бил и стабилизиран уште во тоа време. 

Од XV век наваму доста промени претрпел особено консонантизмот. 

Процесот на депалатализацијата ја зафатил и фонемата њ. Во ред говори во 
XVI век била загубена или се наоѓала во процес на губење фонемата х (еп. 
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"'(ф4Ш4Х"'fСЕ- во македонскиот превод на Дамаскинот, Тетово - во запис од XVI 

век). Од ова време се среќаваат и примери со загубено ј во интервокална пози
ција (еп. no4c - во костурскиот текст од XVI век). Веројатно тогаш започнал и 
процесот на губењето на интервокалното в во западна Македонија. Веќе во 
XVII век тој е потврден со бројни примери. 

Губењето на х и на интервокалното в предизвикало нови процеси. Се јавиле 
ред нови односи во дистрибуцијата на вокалите. Сега се создале нови вокални 
групи, порано необични. Во некои говори во врска со новонастанатите вокални 
групи се јавиле разни видови асимилации, настанале нови дифтоншки групи 
(еп. во западните говори: Шовар > Шоар > Шоар > Шор / Швар; cillpexa > cillpea > 

cillpeja / сШрева > cillpea > сШрја, и др. ). 
Во односниов период се оформуваат и неколку иновации што ја засегнуваат 

граматичката структура на јазикот. Во текстовите од XVI век се јавува, на при
мер, множинската наставка -иња (долчиња - долчина). Во Крнинскиот 
дамаскин кратките заменски форми стојат во почетокот на зборот пред глагол. 
Судејќи по изразот Илt4лt'h rw 4фOpEC4N'h во приписка од 1706 година (Б. Конески, 
1965 : 171) може да се претположи дека до крајот на XVII век во западните 
говори биле оформени наполно глаголските конструкции со 'има' како 
помошен глагол (тип: има дојдено, имаше дојдено итн.). Конструкциите со 
формите на помошниот глагол *xoteti секако биле установени во системот 
многу порано. 

Новите иновации уште повеќе ги продлабочиле дијалектните односи, 
создадени во времето од XI-XIII век. Интересно е да се одбележи дека повеќето 
од поновите црти настанале во западна Македонија. Со нив инвентарот на дија
лектните диференцијални особини на западното наречје се зголемил. Запад
ните говори од источните почнале да се разликуваат и со овие црти: со замена
та на краесложното х во в/ф, со загубеното интервокално в; самогласката и зад 
друг вокал редовно поминува во неслоговно ј (мои > мој, снаи > снај, суи > суј, 
ореи > ореј). Во западните говори се оформил нов акцентски систем со стаби
лизиран третосложен акцент. Во глаголскиот систем се јавиле нови форми -
конструкциите со 'има': има работено, имаше работено, имал работено, беше 
имал работено. Во 3 л. на перфектот помошниот глагол се загубил (Шој 
дошол, Шие дошле). Во тие говори понатаму дошло до промени и во местото на 
заменските клитики (еп. zo видел, му рекол). Во источните говори фонемата х 

се задржала во консонантскиот систем. Интервокалното в останало непроме
нето. Во повеќето источни говори се запазила и постарата акцентска состојба -
со слободен и подвижен акцент, или до колку се извршиле некои измени, тие 
станувале во рамките на парадигмата, додека слободното акцентско место 
останало доминантно. Исто така во источните се задржал стариот однос на 
заменските клитики спрема глаголот. Во перфектот помошниот глагол нај
често се пази ( он е дојдел). Во поглед на глаголските конструкции со 'има' 
источните говори од западните се разликуваат само до толку што во нив тие не 
се развиени комплетно до оној степен, како што ги среќаваме во западните. 
Источните говори по однос на споменативе црти се поконзервативни. Инова
ционите процеси започнале во западна Македонија. По таков начин во западна 
Македонија се оформило едно главно иновационо огниште. Од тоа огниште 
новите црти се ширеле во сите правци зафаќајќи различни ареали. Паѓа, меѓу
тоа, в очи дека еден добар број од тие иновации зафаќаат приближно еднакви 
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ареали. :Нивните изоглоси претставуваат најчесто затворени линии и доста 
густо се распоредени едни до други. Сето тоа упатува на заклучок дека во за
падна Македонија се создале најповолни услови што придонесле за појавата на 
најголем број иновации. И токму тие иновации, зародени во тоа огниште, и 
најмногу придонесле за дијалектната диференцијација. 

1974 
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3. ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ 

1. Македонскиот јазик спаѓа во онаа група од словенските јазици што се
одликуваат со голема дијалектна раздробеност. Скоро секој географски ре
гион, секој град со својата најблиска околина со по некоја јазична особеност се 
разликуваат од соседните области. Дијалектната диференцијација особено е за
бележлива на јазичната периферија. За илустрација да го земеме само охрид
ското говорно подрачје. На еден релативно тесен појас околу Охридското Езе
ро можеме да изделиме четири до пет говорни единици. Една говорна индиви
дуалност претставува градскиот говор со говорот на приезерските села. Во 
него назалот *Q е заменет со фонемата а: рака, ilaШ; место вокалното *r има 
двофонемна група ар: ilapcШu. Во Дебарца за *Q наоѓаме а : ilaШ, рака, а вокал
ното *r се пази: ilgcШu, вgф, вgвоШ. Па дури ни градскиот говор не е единствен. 
Во стариот дел на градот, Варош, фонемата х уште се среќава во бројни приме
ри и во сите позиции, еп. харо, ОхриШ, ilpax. Во приградските населби Месо
кастро и Кошиште х се загубило во сите позиции како и во другите западни го
вори. На северниот и западниот брег на езерото се јавува друг дијалектен тип. 
Во говорот на селата Радожда, Вевчани и Мали Влај *Q се рефлектирало во 
широко о (а) зад лабијална согласка, а зад нелабијална дало широко е (ii), еп. 
ilaШ : piiкa. Различни континуанти во споменативе фонетски позиции наоѓаме и 
место вокалните *r и */, еп. ilapcШu : ciipцe, валк : кiiлниШ. Во дримколските 
села *Q >а, *r >ар, *Ј >ал: рака, дарво, жалШо. Во градскиот струшки говор *Q 
> а, *r > ар, *Ј >ал, како во Охрид. Меѓутоа, меѓу овие два говора има други 
разлики. Во струшкиот групите -ое-, -оа- се измениле во -ве-, -ва- : Шоар > Швар, 
чоек > чвек; 3 л. мн. на аористот и имперфектот завршува на е :  викае, дојдое. 
Во охридскиот говор споменативе вокални групи се пазат неизменети: Шоар, 
чоек, а во 3 л. во аористот и имперфектот има -а : дојдоа, викаа. 

Вакво дијалектно шаренило на релативно мали ареали наоѓаме по целата 
периферија - на југ во Костурска, Солунско, на запад во Преспа, Дебарско и 
Полог, пак и на пограничјето спрема српската и бугарската јазична територија. 

2. Во македонската дијалектна реч денеска наоѓаме повеќе од триста фо
нетско-фонолошки и граматички особености со кои се диференцираат меѓу се
бе поодделни локални говори. Некои од тие црти зафаќаат поголеми ареали, 
други се ограничени на помали или на сосем мали области. 

3. Појавата на дијалектно-диференцијалните особености на историски план 
и во општи рамки може да се следи уште од старословенскиот период па до нај
ново време. 

Најголем дел од дијалектните особености настанале во периодот од XI до 
XV век. Во тој временски интервал се извршиле и најважните како фонетски 
така и структурни промени на македонскиот јазик. Тогаш се јавуваат ред ино-
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вации, а готово секоја од тие иновациони појави во одредени рамки се оформи
ла и како диференцијално-дијалектна особеност. 

Меѓу најстарите иновациони особености спаѓа губењето на слабите ерови 
(Ј?, 9) и замената на јаките во о, е : *s'bn'b > сон, *dbnb > ден. Оваа фонетска 
појава ја зафатила готово сета македонска територија со исклучок на север
ната и источната периферија. Промената на *'b > о и *b >е станала пред седи
ференцијална црта на македонскиот по однос на српскиот / хрватскиот и 
бугарскиот. Со измената на еровите, од друга страна, се одвивал истовремено и 
процесот на дијалектната диференцијација во рамките на македонскиот јазик. 
На пограничјето спрема српската јазична територија фонетскиот процес одел 
во друг правец - *b и *'b дале една фонема: а. На источното пограничје *b 
преминало во е, додека *'b се запазило како посебна фонема, како дифузен 
корелат на вокалот (а). Во разлошкиот говор, секако подоцна, овој глас 
преминал во а, еп. бачва, даш. - По губењето на еровите се развиле и други 
секвенци што оставиле траги врз диференцијацијата на нашиот дијалектен 
јазик. Така, на пример, во групите *cvbt-, *sv'bn-, *зvоп- губењето на *b одн. *'b 
предизвикало два нови фонетски процеса: во западниот дел на Македонија в се 
вокализирало и преминало во у, еп. цуШиШ, да осунеШ, ѕуниш, а во источна 
Македонија се развило пред в секундарна а кое после во некои говори 
приминало во а, еп. цафШи, осiiмнало во кумановско-кратовскиот, цафШе, ќе 
осамне во штипско-струмичките, одн. да осавне во малешевско-пиринските. 

Различно се рефлектирал во одделни наши говори и о2 што се јавил пред 
сонантите р, л, љ, м, њ на апсолутниот крај на зборот, еп. од *vet10: ветер, 
ветар, веШор, ветар; *ognb: оzин, оzен, о:Zан, оzон, оzан; *sedmb: седам, седом, 
седем, седум итн. 

Од иновационите фонетски промени што се извршиле во XII-XIII век 
највидни траги во процесот на дијалектното дробење на нашиот јазик оставиле 
назалите *Q и*� и вокалните *r и*/. - Процесот на деназализацијата не се вр
шел рамномерно на целата македонска јазична територија. Во крајните југоза
падни и периферните југоисточни говори и денеска наоѓаме запазен назализам, 
само со таа разлика што назалната компонента се изделува во посебна фонема, 
еп. замбо, жа банди (Бобоштица), дdмбје, ленд'ина (Нестрам, Костурска), zран
ди, :Zовенд'ар (Костур), манч, дранzо (Сухо). 

Доста рано во нашиот јазик се јавиле и некои ограничувања во 
дистрибуцијата на назалите, особено на *Q и неговите континуанти. Тој не мо
жел да стои на апсолутниот почеток и поради тоа се јавиле протетички гласо
ви, и тоа во западниот дел на Македонија како протетички глас се јавил ј: ја
ток или јаток, јаток, jiiili.oк, јуШак, а во источна и јужна Македонија има в: ва
Шок, ваШок. 

И мешањето на назалите во некои позиции оставило траги во процесот на 
дијалектизацијата. Зад согласката ј во западните говори место *� редовно нао
ѓаме иста вредност како за *Q, еп. јазик, одн. јазик, јозик, јазик, јазик, како рака, 
рока итн., додека во источните дијалекти *� редовно се заменува со е : език, 
еШова. - Во некои пунктови во Охридско и Преспанско остаток од старата за
мена на*� со *Q наоѓаме и зад ч, еп. чадо (етел. Ч1'\д<'). 

Особено важна улога во дробењето на македонскиот јазик на дијалекти 
изиграл назалот *Q. На еден доста простран ареал во централна Македонија 
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овој глас е заменет со а: рака. На граничниот појас спрема српската јазична те
риторија *Q > у: рука. Во јужна Македонија во коренската морфема редовно 
стои а : ра ка. На западната периферија како континуанти се јавуваат покрај а 
(во Горни Полог, Дебар, Струга, Охрид) уште и: о во малореканскиот, широко 

о (а) во Дримкол и Голо Брдо, а или ам -ан во Бобоштица. 
Паралелно со назалот *Q се одвивале и процесите сврзани со т.н. секун

дарен о2 во коренската морфема, како и развојот на вокалните *r и *Ј. Се
кундарниот о2 дал исти вредности како и *Q: а, а ,  о ,  а, еп. маска, маска, моска, 
маска. - Во повеќето говори со рефлексот на *Q се изедначила и вокалната 
компонента од континуантите на *r и *Ј, еп. иаш: uарсШ: дал:Zо во Бобоштица, 
uа Ш: uа рсШи: да л:Zо во Горни Полог, Струга, Костур, Воден, рака: uарсШи: 
вак во Дримкол. Вокално *r се задржало во северна и централна Македонија, а 
вокално *Ј само во малореканскиот и во дел од кичевскиот говор. 

Во периодот од ХП до XIV век во границите на македонската јазична 
територија настанале уште ред иновациони појави, како на пример: замената 
на *у со и, редукцијата на ненагласените вокали, депалатализацијата на некои 
консонанти (ш-ж, ц-ѕ), замената на *е со а зад веќе затврдените ц-ѕ, и др. Осо
бено е голем бројот на иновационите црти во областа на граматиката. Да спо
менеме само некои од нив: ширењето на дативната наставка -ове: му рече Мар
кове, која е денеска карактеристична за дебарските говори, множинската -ов и 
кај едносложните именки од машки род, кај глаголите: наставката -,.rж во 3 л. 

мн. на аористот, -ме во 1 л. мн. на презентот: имаме, -ле во множинската форма 
на активниот партицип: биле, потоа удвојувањето на објектот, промените из
вршени во именските и глаголските основи, аналитичкото степенување, и уште 
ред други. Најголем број од споменативе иновациони појави одразени се овде
онде во текстовите од односниов период со македонска провениенција. Според 
тоа до извесен степен можеме и да ја утврдиме хронологијата на иновационите 
појави. 

Сите приведениве црти во помала или поголема мера, во зависност од 
нивната територијална распространетост, придонесле за дијалектното дифе
ренцирање на македонскиот јазик. 

Процесот на дијалектното дробење на македонскиот продолжува и подоц
на. Во XIV век се среќаваат веќе и примери со изменето ч во ц пред вокалното 

р: ц1њвнк. Во XIV и XV век се јавуваат ред иновации во врска со вокалот *е, 

потоа во системот на акцентирањето, па во деклинацијата. Има написи што 
укажуваат дека во тој период во северна и централна Македонија *е гласовно 
се изедначило со е. Во XV век во западна Македонија акцентот бил пренесен од 
последниот слог. Во деклинацијата наполно надвладеал аналитизмот. Може да 
се претположи дека во ова време во северните и централните делови на Маке
донија доста биле распространети и примери со ќ, 2 место прасловенските *tj, 
*dj.

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

Во XVII век согласките с, �и пред африкатите ц, ч преминале во х. Наоѓаме 
потоа примери со изменето к пред Ш во х: хтмтор11, или во в: wв'Аrон (к1ѕ) . На 
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преломот од XVI во XVII век и во ХVП-от се извршиле ред нови промени кои го 
засегнуваат претежно консонантизмот. Во одделни фонетски позиции, главно 
меѓу вокалите, се губат цела редица консонанти: х, в, ј, негде и согласките д, 2, 

ж и други. Како последица од тоа губење настанале нови односи во дистрибуци
јата на самогласките, кои потоа предизвикале нови промени: појава на хијатски 
гласови, еп. снава, снаја, образување на дифтоншки групи: снаи > снај, столои > 
столој, uолоина > uолојна, јазоец > јазојц, zоедар > zојдар, разни видови аси
милации: тоар > тоар, стреа> стреа, контракција на самогласките: таа> та:, 
кутии > кути:, и уште многу други измени. Од консонантските промени 
извршени во ова време, а коишто имаат значење за дијалектизацијата на 
нашиот јазик, значајно место заземаат замената на х со в, ф, илиј, асимилација
та на групите сц, сч, шч во хц, хч, еп. uрасци > uрахци, месце > мехце, крушче > 
крухче, и др. Важни промени од дијалектен аспект се извршиле и во гла
голскиот систем. Се почесто се јавуваат нови глаголски форми настанати под 
влијание на соседните балкански несловенски јазици, како што се оние од кон
југацијата со помошниот глагол 'има' од типот има дојдено и со 'сум': сум 
дојден. Нов граматички признак се јавува во распределбата на глаголите 
според основниот вокал. Важна улога во тој поглед на многу терени во Ма
кедонија изиграл карактерот на вокалот на општиот глаголски дел, еп. сееш, 
ткаеш, чуеш, миеш - броеш : носиш - бериш, сечиш и ел. 

Процесот на дијалектното дробење на македонската дијалектна реч, како 
што гледаме, може да се следи од доста рано. Готово секоја иновација што се 
јавила во јазикот станала истовремено и дијалектно-диференцијална црта, 
зашто иновационите особености многу ретко ја зафаќале целата јазична тери
торија. 

Оние црти што се јавуваат денеска како најкарактеристични меѓу по
одделни говори или групи говори настанале, главно, во периодот до XV век, и 
само неколку од нив се од поново време. Тоа покажува дека основната дија
лектна диференцијација на македонскиот се извршила најдоцна до XV век. А 
тој е и многу значаен период во развојот на македонскиот јазик. Со извршените 
промени кон крајот на XV век тој се јавува во едно ново качество, како јазик со 
релативно нова структура во многу различна од структурата на старосло
венскиот. Се разбира, не се безначајни и оние промени извршени во поново 
време. На дијалектен план тие само ги дополнуваат контурите на веќе созда
дената дијалектна ситуација во Македонија"'. 

4. Дијалектните диференцијални црти по своето потекло се од два вида. 
Најголем дел од нив настанале како последица на внатрешниот развиток на 
македонскиот јазик. Во оваа група би можеле да ги земеме: вокализацијата на 
еровите, мешањето на назалите, деназализацијата, појавата на секундарен о2 во 
разни фонетски услови, појавата на хијатските гласови (в, ј), преструктури
рањето на вокалните системи во одделни говори и др. Има, меѓутоа, и еден број 
појави што се јавиле под влијание на другите балкански јазици - како несло
венските: ароманскиот (влашкиот), албанскиот, грчкиот, подоцна и турскиот, 

"' Иновационите појави во македонскиот хронолошки се класирани според Конески, 
1965. 
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така и словенските. Влијанието на балканската јазична средина е најзабе
лежливо во областа на граматиката и лексиката, помалку во фонологијата. Со 
влијание на балканските несловенски јазици се објаснуваат сите поважни 
структурни промени во македонскиот: губењето на деклинацијата и преминот 
на аналитичко искажување на падежните односи, појавата на постпозитивниот 
член, удвојувањето на објектот, искажувањето на директниот објект со пред
логот на: Го видов на Марко, во областа на глаголот: појавата на сложените 
форми со 'има': има дојдено, имаше дојдено и ел., конструкциите од типот сум 
дојден, модалните форми со 'ќе': ќе одев, ќе одел, ќе беше одел, губењето на 
глаголската л-форма, потоа препозитивната употреба на клитиките: Го виде 
Марка, Му рече на човекот, Ciiie 2о виделе дeiiieiiio, испуштањето на 
предлогот в (во): Одам Битола. Уште е поголем бројот на лексичките дија
лектизми од балканско потекло. Да го споменеме само суфиксот -уле: дeiiiyлe, 
куќуле, кој е особено продуктивен во западна Македонија. - Сите овие црти 
влегле длабоко во структурата на македонската дијалектна реч и се јавуваат 
како диференцијални особености меѓу поодделни локални говори или цели 
групи дијалекти. 

Српското јазично влијание повеќе се чувствува во областа на фонологијата 
и лексиката. Со тоа влијание се објаснува екавизмот (замената на *е со е), диси
милацијата на консонантската група чр- во цр-: цпн, црево, појава на фонемите 
ќ, 2 место прасловенските *tj, *dj, палатализацијата на новите консонантски 
групи Шј, дј (од *tbj, *dbj) во ќ, 2: цвеќе, лива2е, потоа континуантот у место *Q 
во десетина лексеми (куќа, вруќ, суд, 2уска, 2ужва и др.), некои зборообра
зувачки морфеми, на пр. -иќи во северните и централните говори, фонетската 
разновидност на предлозите *v'b, *v'bZ'b - у, уз: у село, уз не:Zо, uомина ус куќа, и 
повеќе лексички дијалектизми. 

5. За дијалектната диференцијација на македонскиот јазик поголемо значе
ње имаат, природно, оние иновациони особености што се јавиле во резултат на 
внатрешните процеси на јазикот. Според географската распространетост тие 
се од неколку типа. 

Најголем број од тие црти се ограничени на македонскиот терен и не изле
гуваат надвор од рамките на македонската јазична територија. Повеќето од нив 
зафаќаат континуирани ареали. Тие се распоредени, главно, во централните и 
западните области. Така, на пример, веларизацијата на старото палатално * l' 
(од * lj) целосно се извршила во Прилепско, Порече, Велешко и Скопско, еп. 
недела, лути, клуч, upиjaiiieл. На другата територија или се пази палатално љ: 
недеља, кључ - во северните говори, или тоа затврднало до степен на алве
оларно л': недел'а, кл'уч, upиjaiiieл' - во Полог, Дебар, Охрид, Битола, Костур, 
и во сите говори источно од Вардар. - Уште поголеми континуирани ареали во 
централна и западна Македонија зафаќаат: протетичките гласови ј и в во слу
чаите како јаз ик и визба, измената на в во у во групите цвb-, свb-, ѕво-, 
промената на и во ј зад друг вокал: 2лаи > 2лај, губењето на интервокалното в, 
промената на краесложното х во в или ф: нивно - нифно, чевли, воф. Во тој дел 
на Македонија доследно е спроведена старата замена на *ј� во *jQ. На тој терен 
имаме фиксиран акцент на третиот слог. Вокалот од клитичките зборови се 
губи во живиот говор кога се тие ненагласени и следниот збор почнува со само-
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гласка: z-удри, ќ-оди, е-изми, м-изеде,ј-осШај (= zo удри, ќе оди, се изми, ме изе
де, ја остави). Само за западните говори карактеристични се и заменските 
форми је за датив и акузатив од 'таа', демонстративноприсвојните овеzов, оне-
2ов, овејзин, онејзин, овивни, онивни, презентската форма се во 3 л. ми. од 'сум', 
проширената партиципска форма донесол, испуштањето на помошниот глагол 
во 3 л. на перфектот, фонетските разновидностиручек, сШежер, и др. - Изогло
сите на споменативе црти затвораат пространи ареали од Тетово до Ilрес
панското Езеро и на исток до Вардар и Црна Река. Западните и централните 
говори со овие особености се обединуваат во една поголема група, и истовре
мено со тие црти им се противставуваат на другите дијалекти. Географското 
единство и положба на овие особености, од друга страна, укажуваат дека тие 
настанале на западно-македонскиот терен, дека нивното огниште се наоѓа во 
западна Македонија. 

На поограничени пространства во западна Македонија се среќаваат: 
појавата на секундарна ѕ во група со сонантот л: солѕа, наставката -е во 3 л. мн. 
на минатите определени времиња: викае, дојдое, -еШ во 3 л. мн. на презентот: 
викаеШ!викеШ, метатезата на гласовната група -ни- во -ин- во повеќесложни 
зборови: вод'еница - вод'еинца - вод'ејнца, фонетската измена на уво в во гла
голскиот суфикс -уе / -уа, еп. кyuyazu > куuваШ, куuуеШ > куuвеШ - куuвиШ, по
тоа обликот на партикулата ќа, заменските форми ја, мие, Шеа и др. Некои од 
овие форми зафаќаат поголеми пространства (ја во сите говори северно од 
линијата Охрид - Велес). Има форми што ги поврзуваат охридско-дебарските 
со костурските (наставките -е, -еШ кај глаголите, фонетската разновидност 
куuва - куuви, одн. куuвиШ). 

По јазичната периферија, особено на запад и на југ, можат да се сретнат 
уште ред други иновациони дијалектни особености, но кои се ограничени на 
релативно мали терени. На струшкото говорно подрачје вокалните групи -иа-, 
-оа, -ое-, покажуваат поособен развиток: -иа- >-ја-, еп. ракиа > ракја > раќа (во 
повеќесложни зборови), -оа- > -ва-: Шоар > Швар, -ое- >-ве-: јазоец > јазвец, 2о
едар > 2ведар. За костурскиот терен се сврзани глаголскиот суфикс -ива, еп. за
борав'ива, именскиот -нишча : uолен'ишча, морјен'ишча, потоа глаголските 
образувања на -zuje од типот жен'еШје, осун'аШје, и др. 

Некои диференцијални дијалектни особености се јавуваат во истиот облик 
на два или повеќе пунктови во рамките на македонската територија. На при
мер, краесложното л со лабио-веларна артикулација се среќава во Тетовско, 
Преспа, Меглен, Пијанец и Кратовска, еп. доу, доуче. Назалот *Q со ii е заменет 
во јужна Македонија и на неколку говорни подрачја на западната периферија: 
во Горни Ilолог, Дебар, Струшко, Охридско и Костурска. Меѓу овие зони 
наоѓаме други вредности: о во малореканскиот, d/r;z во реканскиот, а во дрим
колско-голобрдскиот, d/a во радошко-вевчанскиот, а/ам - ан во бобоштенскиот, 
и пак dldм - dн во нестрамскиот говор. Изоглосите на секоја од овие црти исто 
така ни се претставуваат како затворени линии, само со таа разлика што за 
една иста појава има повеќе ареали неповрзани меѓу себе. Во ваков случај не 
можеме да зборуваме за географско единство на односната појава и за един
ствено дијалектно огниште. 
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Не е мал бројот ни на диференцијалните дијалектни особености што ги 
преминуваат границите на македонската јазична територија. Овие црти се нао
ѓаат претежно на пограничјето со бугарскиот и со српскиот јазик. 

На поголемо пространство во источна Македонија како иновациони 
дијалектни особености се јавуваат: секундарниот о2 во консонантските групи 
цв-, св-, cu. цiiфiile / цaфiile, осiiмнало / осамнало, замената на *е со а зад ц: цал, 
цад'ило, протетичкото в пред рефлексот на иницијалното *Q: вaiil'oк / вiiiil'oк, 
разновидноста са во 3 л. мн. од глаголот 'сум', удвојувањето на предлозите во > 
вов, со > сос, фонетските разновидности на заменските форми ниа, виа, zи, нејн, 
нини, вој, ној, или проширени со партикулите -ка, -зе или комбинирани двете: 
ниака, менека, јазека, Шизека, потоа редукцијата на неакцентираните вокали во 
југоисточните говори, еп. уфч'ар, zувид'ар, парадигматичниот акцент и др. Со 
овие црти источните говори им се противставуваат на западните и се диферен
цираат од нив. 

На еден потесен појас на источното јазично пограничје се среќаваат: 
прегласот на о зад палатален консонант во е во членската морфема, еп. крај -
крае, маж-маже, палатализацијата на крајното Ш{д) во ќ: зeiil > зеќ, uaiil > uаќ, 
и на к во ќ зад палатален консонант: мајка > мајќа / маќа, вујко > вујќо 1 вуќо, 
uријаШ'ел'ќа, upeciil'uл'ќa, дисимилацијата на назалната група мн во вн: zувно, 
ciiloвнa, промената на фрикативните с, ш во х во група со африкативните ц, ч: 
крушче > крухче, мосче > мохче, множинската наставка -е кај именките од маш
ки род што завршуваат на палатална или некогаш палатална согласка: овчаре, 
upиjaiileлe, обичае, коне. Со овие особености крајните источни говори - во Ма
лешевско, Пијанец и Пиринска Македонија се изделуваат во посебна дијалект
на индивидуалност во рамките на источното наше наречје. 

Изоглосите на готово сите овие дијалектни диференцијални црти ги преми
нуваат границите на македонската јазична територија продолжувајќи на тери
ториите на српскиот и бугарскиот јазик. Иновационите огништа на некои од 
приведениве црти се наоѓаат на македонски терен. Формите ниа /миа, виа и па
радигматичниот акцент зафаќаат еден широк појас на линијата Солун - Штип -
Куманово и само на север ја преминуваат јазичната граница. Поширок ареал 
зафаќа обликот са, но замената на *Q со а укажува дека тој фонетски морал да 
се оформи во *Q >а - говори. 

Гласовните измени: о >е, Ш' > ќ, к > ќ зад палатален консонант, мн > вн, ка
ко и промената нас, ш пред ц, ч во х се среќаваат во малешевско-пиринските 
говори и во соседните бугарски дијалекти. Нивното огниште можело да биде 
дури и на самото јазично пограничје, сфатено тоа пошироко. 

Територијално се најраспространети протетичкото в, удвоените предлози 
сос (ciic) и вов (вiiф, фiiф, уф), секундарниот о2 во групите цiiв, ciiв, потоа 
замената на *е со а зад ц и редукцијата на неакцентираните вокали. Првите се 
заеднички со бугарскиот јазик, во кој тие претставуваат општа особеност. 
Удвојувањето на предлозите, или поточно на предлогот сос (ciic) и секун
дарниот о2 во споменатите групи се јавуваат на широк простор и во граничните 
српски дијалекти. Групата ца и редукцијата се регуларни појави во сите југо
источни македонски говори и се среќаваат на голем простор на бугарската 
јазична територија. Сето ова укажува дека нивното огниште можело да биде и 

надвор од Македонија. 
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Како дијалектно-диференцијални црти на северното пограничје - спрема 
српската јазична територија се јавуваат: замената на двата ера со фонемата а : 
дан, сан, замената на *Q со уво сите позиции: рука, на руку, замената на *Ј со у: 
вуна, жуто, во морфологијата: множинската наставка -е: жене, заменско-при
давската -:Z:a : ово:Z:а, добро:Z:а, потоа глаголските наставки -мо во 1 л. мн., -в во 
3 л. мн. на презентот: викав, имперфектните -смо, сте : викасмо, викасте, 
аористната -ше: вик'аше, партиципската -ја за машки род: вик'аја, и др. Со овие 
црти северните говори им се противставуваат на другите македонски дија
лекти. Сите споменативе црти се карактеристични и за граничните српски дија
лекти, а некои се и општа особина на српскохрватскиот ареал. Очигледно е де
ка нивното огниште се наоѓа на српската територија. Јужните нивни изоглоси 
допреле приближно до линијата Тетово - Скопје - Пробиштип. 

6. Доста придонесле за внатрешното диференцирање на македонските дија
лекти и оние иновациони особености што се развиле под влијание на балкан
ските несловенски јазици. 

Некои од тие црти ја опфатиле целата македонска територија и станале 
општомакедонски особености. Такви се: аналитизмот кај именските зборови, 
постпозитивниот член, отсуството на инфинитивот, категоријата определе
ност, повторениот објект и др. Овие црти карактеристични се и за бугарскиот, 
а се јавуваат и во источните и јужните српски дијалекти. Така тие станале 
општобалкански особености. Има, меѓутоа, извесен број јазични појави од овој 
тип (балканизми) што се јавиле на македонскиот терен и се задржале во рам
ките на македонската јазична територија зафаќајќи поголеми или помали 
ареали. Еден дел од овие црти влегле длабоко во структурата на дијалектната 
реч и станале релевантни во дијалектното диференцирање. Така, на пример, 
глаголските форми од конјугацијата со 'има' + н/т партиципот комплетно се 
употребуваат само во западните македонски говори. Колку што се оди по на 
исток и на север нивната честота се смалува. Во источна Македонија облиците 
од типот имал дојдено и ќе имал дојдено веќе се необични, а оние, пак, во 
составот на к-ои влегува плусквамперфектот: беше имал одено, ќе беше имал 
одено, воопшто не се употребуваат. Во северна Македонија се ретки и формите 

од типот има дојдено или имаше дојдено. Приближно вака стои положбата и со 
распространетоста на глаголските конструкции со помошниот глагол 'сум' + 

н/ill партиципот. Најраспространети се формите сум дојден и бев дојден. 
Облиците од типот: сум бил дојден, бев бил дојден, и оние со партикулата 'ќе': 

ќе сум дојден, ќе бев дојден и ел. се ограничени, главно, на западномаке
донскиот терен. Само во западните говори се јавува исто така и модалната 
форма од типот ќе беше одел, деминутивноекспресивниот суфикс -уле, упо
требата на предлогот од со посесивно значење: куќата од мајка ми, 
испуштањето на предлогот во : Оди Битола, употребата на заменската форма 
му и за женски род: Му рече на жената, негде и во множината: Му рече на 
децата, употребата на клитиките пред глагол на апсолутниот почеток на 
реченицата: Го виде детето, Му рече нему, Сум ти рекол и ел. На уште 
потесен простор се среќава употребата на предлогот на со директниот објект: 
Го виде на детето. Вака се искажува објектот кај одушевените именки во 
костурскиот и дебарскиот говор. Во Костурско, освен тоа, се загубила гла-
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голската л-форма, поради што дошло до редукција на бројни сложени гла
голски форми од системот. По губењето на перфектот, од една страна, се за
силила употребата на формите со 'има', а од друга, ослабнала категоријата 
определеност кај глаголот, како и категоријата прекажаност. Во костурско
леринските и во охридскиот говор во процес се наоѓа и губењето на глагол
скиот прилог. Со влијание на балканските јазици се објаснува и пазењето на 
дативот во бобоштенскиот, охридскиот, дебарските, кичевско-поречките и 
полошките говори. - Сите споменативе црти се вклопиле наполно во струк
турата на дијалектите каде што се употребуваат тие и станале нивни дифе
ренцијални особености. Изоглосите на повеќето од овие особености на исток и 
на север се вклучиле во изоглосниот сноп што ги дели западните говори од 
другите две основни групи - источната и северната. Огништето на приведениве 
иновациони дијалектни особености од „балканско" потекло се наоѓа во западна 
Македонија. Од својот центар тие се шират кон исток и север. 

7. Иновационите црти што се јавиле на македонската територија под 
влијание на српскиот јазик немаат некое поголемо значење за дијалектизација
та на македонскиот. Тие и по својот број, видовме, не се многу. Повеќето од 
нив се наслоени во северните говори, потоа во централните, а колку што се оди 
по на југ и кон западната и источната периферија се среќаваат се поретко. Нај
длабоко во македонската територија продреле: групата цр-: цgвен, цреu, фоне
мите ќ, 2 добиени со новото јотување: браќа, ol.paie, заменката он и фо
нетската разновидност у на предлогот *vo. Последниве две се среќаваат во 
повардарските говори се до Солунскиот Залив. Нивните изоглоси во облик на 
клин одат по правецот Тетово - Скопје - Велес - Воден - Солун, а на исток 
допираат до Петрич и Разлог. Изоглосата на групата цр- прави круг по целата 
западна и јужна периферија. Само на еден тесен појас покрај албанската 
граница се запазило неизменето ч (чр-). Меѓутоа, во тие говори ч и не стои 
непосредно пред р, зашто пред р се јавил вокал, еп. чарuиШ во дебарскиот, 
чарuиШ во дримколско-голобрдскиот и реканскиот, чарuи во бобоштенскиот 

говор и во југозападните костурски села, а групата *cre- се изменила во чере-: 
череu, черево. На јужната периферија старото ч во оваа позиција се пази уште 
во серско-лагадинските говори, еп. чарн. Таканареченото ново јотување на 
групите *tbj, *dbj во ќ, 2 најдоследно е извршено во северните и централните 
говори. Во кичевско-поречките, дебарските, охридско-преспанските и на југ во 
леринските и долновардарските покрај случаите со ќ, 2 се среќаваат и примери 
со запазени Шј, дј: браШја, оl.радје, или пак се јавуваат групите Шќ, дi: браШќа, 
ливадiе, добиени негде со контаминација, а негде можеби и по пат на 
апстракција на елементите -ќе 1 -ќа и -ie како одделни граматички морфеми за 
збирна множина. Во костурскиот редовно има Шј, дј: браШја, сваШја, дјавол. -

Приближно вака се распределени и континуантите на старите *tj, *dj. Во 
северните и централните говори превладуваат примерите со ќ, 2, на пери
феријата доминираат �иШ, жд и шч, ж(џ). Меѓутоа, меѓу нив не може да се 
повлече една изоглоса на појава, зашто секоја лексема во фонетската разно
видност со ќ има свои одредени граници. На најголемо пространство ќ се јавува 
во партикулата ќе и во наставката за глаголскиот прилог -еќи / -јќи. Во 
неколку примери во централните и западните говори се јавува и континуантот 
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у место *Q: куќа, zужва, :Zуска, суд и др. Првите два во овој фонетски облик се 
среќаваат и далеку на југ. Но веќе во костурскиот наоѓаме кiiшча или кашча, 
сiiндач, сенди, во Бобоштица: кашча. - Дијалектното огниште на сите овие 
особености се наоѓа надвор од границите на македонскиот јазик, т.е. на терито
ријата на српскохрватското јазично подрачје. 

8. Најголем број од јазичните иновациони особености, како што се гледа од
претходново излагање, настанале во централна и западна Македонија, од својот 
центар тие се ширеле во сите правци, само што тоа ширење на било рамно
мерно. На некои терени процесите се одвивале побавно, на други новите црти 
се ширеле побрзо. Еден дел од дијалектните иновации се задржале на помали 
пространства внатре во рамките на јазичната територија; некои продреле на 
јазичната периферија, или само на еден нејзин дел, а помал број ја преминале 
јазичната граница. 

Новите јазични особини, што станале и дијалектна одлика на областа каде 
што настанале, створиле опозиција со старите, коишто уште егзистирале во 
околните области. Со време некои од иновациите наполно превладеале, а ста
рите црти исчезнале. Но има терени по јазичната периферија каде што старите 
црти продолжиле да виреат. Најмногу такви архаични црти денеска наоѓаме на 
пограничјето со албанскиот и со грчкиот јазик. На целото тоа пограничје 
место прасловенските групи*tј, *dj се пазат старите рефлекси шiil, жд (шч, ж
жџ) не само во коренската, туку и во деривационите и граматичките морфеми. 
Во крајните западни говори добро се пази старото ѕ пред е, и : блаѕи, ноѕи -
ноѕе. Исто така се среќаваат и примери со неизменето ч пред *r: чарuиШ или 
чdpuиiil, оди. чapuиiil. На појасот од Маврово до Костур доста добро се чува и 
крајното Ш во групите -ciil, -шШ: лист, upишiil, дошШ. На поголем ареал ја 
наоѓаме наставката -Ш во 3 л. еди. на презентот; кај личните имиња од машки и 
женски род се чува дативот: СШојану, Мари / Маре. - Во централните и другите 
наши дијалекти, како што веќе спомнавме, чр > цр; ѕ е заменето со з; групите 
-ciil, -шiil се упростиле со испаѓање на крајното Ш; во 3 л. еди. наставката -Ш се 
загубила, а дативниот однос се изразува аналитички. 

Уште е поголем бројот на архаични црти во говорот на Бобоштица, во 
костурските и лагадинските. Во тие говори се среќаваат и примери со запазен, 
но разложен, назализам, еп. 2ранди, iренди (Бобоштица), дd.мбје, јаремб'ица 
(Нестрам), манч, з'iiнiil (Сухо). Во бобоштенскиот и сушко-височкиот *е се 
задржало како посебна фонема, еп. в'iipa, л'iiu. Во лагадинските добро се пази 
и консонантот х, постарата состојба на акцентското место, мекоста на некои 
согласки, множинската наставка -енШ(а) кај именките од среден род, некои за
менски облици, на пр. xiilo (< *kato), кyiilpи и др. - По овој начин се формирале 
два типа говори: централни и uериферни. Централните со своите иновациони 
дијалектни особености ни се претставуваат како прогресивни, а периферните, 
во кои уште се јавуваат стари црти, како архаични. - Но кога зборуваме за 
архаични и прогресивни говори во рамките на македонскиот јазик, тоа 
определување треба да го сфатиме доста условно. Во таков однос говорите 
можат да се сопоставуваат само по одреден број црти. Меѓутоа, ако се земат 
предвид многубројните балканизми, кои се исто така нови феномени, и ако ги 
сопоставувавме дијалектите според нив {балканизмите ), тогаш западната пери-
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ферија се јавува како попрогресивна по однос на другите дијалектни области. 
И: понатаму: западните и централните говори заедно се попрогресивни од 
источните и северните. Освен тоа, на периферијата, како што истакнавме 
еднаш и порано, има ред нови црти кои централните говори не ги познаваат. 
Тие црти не се опонираат веќе како нови спрема стари (архаични), ами како 
качествено нови по однос на соодветните иновации во централните говори. 
Најдобро ова може да се илустрира со рефлексите на носовката *Q и вокалното 
*Ј. Во централното дијалектно огниште *Q >а, а нему му се противпоставуваат
рефлексите: о, а, а во западните периферни говори, а ( ан - iiм) во јужните, и у 
во северните. Вокалното * Ј во централните е заменето со ол. Со овој рефлекс 
во западните говори се опонираат ал, а, ал, на исток има а, во северните у или 
ал, и во јужните ал/ лii. 

9. Покажаната распределеност на дијалектните особености не упатува на
еден ваков заклучок. 

Уште со појавата на старите иновациони јазични особености во западниот 
дел од македонската јазична територија почнало да се оформува едно главно 
иновационо огниште. Во историскиот развој на македонскиот јазик бројот на 
новите црти се зголемувал и со тоа тој Uазикот) се повеќе се оддалечувал од 
прасловенскиот тип. И:новационите особености, кои истовремено станале и 
дијалектни диференцијални црти, со време се ширеле на поголеми простори. 
Паралелно со нивното ширење се зголемувал и ареалот на иновационото 
огниште, оформена сега како главно, основно дијалектно огниште. Дијалект
ната реч на ова огниште под определени историско-културни околности пре
раснува во основно, централно наречје во рамките на македонската јазична те
риторија. 

1970 
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4. ТЕНДЕНЦИИ ВО РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ 

ДИЈАЛЕКТЕН ЈАЗИК ВО XIX И ХХ ВЕК 

При периодизацијата на различните појави временските граници се доста 
релативни. Тешко е да се врши строго разграничување меѓу појавите што нас
танале, на пример, во крајот на 18 и оние на почетокот на 19 век, зашто ни една 
појава не настанува наеднаш. Нашата временска определба на јазичните 
процеси извршени на македонскиот јазичен ареал треба да се сфати како при
ближна, зашто времето на појавувањето на некои иновации поради немање на 
писмени потврди е определувано со логичка хронологија на процесите. 

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

Една група сочинуваат оние појави што се зародиле порано, пред 19 век, но 
процесот продолжил да се врши и подоцна, кај некои и уште трае. Тој вид поја
ви се и најбројни. Повеќето од нив се релативно стари иновации, веќе отпо
одамна стабилизирани во системот на некои локални говори, а сега се шират и 
на други подрачја, продираат во други микросистеми. Меѓу најактивните од нив 
од областа на фонетиката спаѓаат депалатализацијата на палаталните сонанти 
*l', *п', загубата на фонемата х, губењето на некои консонанти во интер

вокална позиција (ј, в, ж, з, е, д, Ш, 2, к), а од граматиката позабележителни се 
стабилизирањето на аналитизмот кај именките и заменките и ред појави во гла
голскиот систем. 

Процесот на депалатализацијата на меките *l', *п', започнат уште во ста
риот период од развојот на македонскиот јазик, не се одвивал рамномерно на 
целата македонска територија. 

Затврднувањето на *l', а тоа значи и неговата дефонологизација, во 
централните говори, каде што треба да се претположи и огништето на појава
та, е отпоодамна завршен процес, еп. клуч, недела (Конески, 1965: 56). На дру
гата територија, со исклучок на крајните северни говори гранични со српскиот 
јазик, каде што мекоста се уште добро се чува (iioљe, кључ), *l' се депалата
лизирало до степен на алвеоларен изговор: кл'уч : iioл'e и во повеќе говори 
процесот тука застанал. Така во тие говори сме добиле опозиција на л' : л, но 
релевантен признак не е повеќе палаталноста. 

Во поново време во поодделни говори се забележуваат две тенденции -или 
сосема да се ликвидира постојната опозиција или таа да се продлабочи. Во по
веќе пунктови на дијалектниот јазик готово на целата периферија процесот на 
затврднувањето на *l' продолжува и се наоѓа во фаза на превирање. Најпрво *l' 

затврднува на апсолутниот крај на збороформите. Во долновардарските гово
ри, на пример, денеска не ретко ќе чуеме изговор уч'иШал (Чеган - Воденска), 
сол, жал, но кл'уч, нед'ел'а 1 нид'ел'а. Во кратовскиот градски говор, каде што 

процесот уште понапреднал, на крајот на слогот л се веларизирало, па имаме 
изговор yч'uiiiey, ж'еука, како во доу, сеуски, но: нед'ела: кл'уч (Видоески, 1952а 
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: 60). Таа тенденција за постигнување на единствен изговор особено е пока
зателна во тиквешкиот говор. Во некои пунктови на ова подрачје најстарата 
генерација изговара алвеоларно л' : кл'уч, uосШ'ел'а, во говорот на средната и 
помладата може да се чуе изговор со разни степени на веларност: кл'уч, чешел' 

: челаШ, нед'ела, б'озел (Барово), л'уuе, вgл'а : чешла, но и: соу - како во коу, 
коШоу (Праведник). Во говорот на некои претставници се слуша среден изго
вор меѓу л' и л, кој ги обединува и двата гласа. Во говорот, пак, на Пијанец, 
област меѓу Кочани и Благоевград, дошло до поместување на артикулацијата 
на тврдото л во правец на билабијален изговор, додека алвеоларниот изговор 
добро се пази, еп. суама, уук, 2оу: л'уШ, сол'. 

Во подолг временски период се одвива и процесот на депалатализацијата на 
назалниот палатал *п'. Но тој оди по друг пат, се шири географски конти
нуирано во правец југ-север и неговото огниште на зародување, без сомнение, 
се наоѓа на јужното јазично пограничје. Денеска процесот е наполно завршен 
во јужните македонски говори на целиот појас од Корча и Грамос до Солун и 
на север приближно до линијата Охрид - Прилеп - Демир Капија. На кос

турското подрачје тој бил доста напреднат уште во 16 век (еп. кон во текст од 
16 век). Дека во тој говор депалатализацијата на *п' започнала рано, најрано во 
однос на другите македонски говори, укажува и фактот што во костурскиот не 
се извршило новото јотување на групата нј ( < *nbj), еп. Шарнје, јаденје : кон, ба
на (Конески, 1977 : 61). Во 18 век оваа појава ги зафатила и говорите во Пела
гонија, еп. коiни во запис од 18 век (Селиrцев, 1933 : 221), но најмногу тој 
напреднал во последниве два века. Во прилепскиот говор денеска, може да се 
рече, процесот е веке завршен и стабилизиран, особено во речта на помладите 
генерации (Конески, 1949 : 261). На охридско-струшкото подрачје, пак, тој се 
активирал дури во почетокот на минатиот век, и допрва сега се наоѓа во фаза 
на полна стабилизација (Тошев, 1970 : 160-167). Во речта на помладите во 
Струга и во Охрид *п' наполно се депалатализирало, значи дефонологизирало: 
којн, бајна - бана, јадејне (Тошев, 1970 : 107). Во посеверните македонски 
говори мекото њ се уште има статус на посебна фонема со ограничена 
дистрибуција и интензитетот на депалатализацијата е успорен под силното 
дејство на литературната норма. Дијалектниот материјал покажува дека 
затврднувањето се одвивало по доста сложен пат: њ > јњ > јн > н (коњ > којњ > 

којн > кон). Изделувањето на палаталниот елемент во посебна палатална 
фонема добро може да се следи и денеска, како и губењето негово, кое било 
условено од фонетската позиција. Најпрво ј се загубило во позиција зад и, еп. 
uолина: којн, а најдобро се пази во суфиксот -јне (< ње), каде што влегува во 
состав на морфемата: Шgјне, јадејне. 

Со депалатализацијата на*/' и *п' во споменатите македонски дијалекти се 
ликвидира и дистинктивниот признак по мекост, со што се намалува и бројот 
на дистинктивните признаци во тие микросистеми на македонската дијалектна 
реч. 

Губењето на некои консонанти во интервокална позиција и дефонологиза
цијата на х спаѓаат меѓу најважните појави извршени во македонскиот дија
лектен јазик во поновиот период, зашто тие со последиците што настанале по 
нивната загуба оставиле длабоки траги не само во продлабочувањето на дија-
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лектната диференцијација, туку и во фонолошкиот систем на дијалектниот ја
зик. 

Во интервокална позиција во бројни македонски дијалекти, особено во за
падна и јужна Македонија, се губат повеќе консонанти: ј, в, с, з, ж, Ш, д, к, 2. 

Особено е раширена појава загубата нај и в. 
Интервокалното ј се губи во одредени вокални групи повеќе или помалку 

готово во сите македонски дијалекти, еп. змии, змиа, мои, мое, моа, чио, zuaa и 
др. (Порече) (Видоески, 1950: 30). Во некои говори во јужна Македонија тоа е 
веќе завршен процес, негде се уште трае или се наоѓа во фаза на стабилизација. 

Загубата на интервокалното в има поограничен ареал во однос на ј, но се 
врши подоследно. Тоа се губи во одредени вокални групи, најчесто во контакт 
со о и најдоследно во збороформи со три и повеќе слогови, во западномаке
донските дијалекти, со исклучок на малореканскиот и говорот на реканските 
Торбеши. Оваа појава во централните говори и во охридско-преспанскиот ре
гион, каде што треба да се претположи и нејзиното огниште, била доста на
предната во 18 век (Селиrцев, 1933 : 11). Но процесот на стабилизацијата про
должува и подоцна, а во одделни случаи тој се врши и во најново време. Де
неска одвоенава појава може добро да се следи на пограничјето меѓу западното 
и источното наречје и на контактот меѓу западните и северните говори. 
Одделни случаи и морфеми со загубено в наоѓаме во тиквешкиот говор, еп. 
uр'аам, ocili'aaм, ч'уам ( Филиповски, 1952 : 15). Особено бргу процесот напре
дува во северните говори што имаат стабилизиран акцент на третиот слог. Во 
говорот на Скопска Црногорија не се ретки примери без в, еп. ќе uраим, ocilia
eнo, боз'ојна, чоечк'о-месо, но: осн'ова, наuрав'иле, вол'ови, вар'иво, - во гово
рот со двосложен акцент. 

Значителен е бројот на примерите со загубено в дури и во говорот на Сре
течка Жупа во Призренска, на српската јазична територија, кој исто така има 
третосложен акцент, еп. рук'ајца, в'олои (Павловиh, 1939: 96). Ареалот на загу
бата на интервокалното в во многу се поклопува со ареалот на третосложното 
акцентирање, со исклучок на оние две оази во Дебарско. 

Од другите консонанти на поширок ареал е позната загубата на д, еп. војца 
(водица), zлeaiu (zледаш), cejili (седиш), upoдajili (uродадиШ), изјам (изедам) 
(Дебарско), лyjilie (лудите), војчка (водичка) (Кукушка). Примери со загубено 
д можат да се најдат готово во сите западни дијалекти, во тиквешко-мариов
скиот регион и во сите јужни говори на правецот Костур - Солун - Кукуш. 
Особено доследно таму се губи д во броевите (дваесет - двајсе) и во глаголите 
( дајzи, вијш ). 

Согласките ж, с, Ш, к, 2 се губат во одделни лексеми и претежно во запад
ните дијалекти, еп. лајца (лажица), моеш (можеш) (Порече), вајчка (вlzжичка), 
нојци (ножици), лајш (лiiжиш), лијш (лижиш) cilipиjш (cilipuжuш) (Дојран), 
флејш (флезиш), лојшШа (лозишШа) (Кукуш) (Пеев, 1979), uр'еечеШ (Кичево), 
uојчам (uосечам) (Преспа), ојдоф, коа, сеа (Дебар), uреска (upeiecкa), зеа.м 
(земам) и др. 

Процесот на губењето на фонемата х, кој во северните и централните 
говори започнал кај 17 век, не престанал да се врши и во најново време. Од 
своето ониште во северните области тој се шири во сите правци и особено 
напреднал во последниве два века. Во западна Македонија денеска х статус на 
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фонема со многу ограничена дистрибуција има уште во градскиот охридски 
говор и во две оази во централна Македонија - во е. Смилево во Битолско и 
Врановци и Мелница во Велешко, чие население е дојдено од Дебарско не по
рано од крајот на 17 век. Постабилна е неговата фонетска позиција само во ју
гоисточните говори источно од линијата Кочани -Гевгелија -Воден, каде што
на крајот на слогот се уште добро се пази. Меѓутоа, во иницијална и интер
вокална позиција се загубило наполно, а во некои локални говори се наоѓа во 
фаза на исчезнување (Лагадинско, Серско, Гоцеделчевско ). 

Во врска со х има уште една појава особено важна за дијалектната дифе
ренцијација - неговата замена со в (ф) на крајот на зборот и во консонантска 
група: чевли, zреф, беф / бев, бевме / бефме. Оваа особина ја познаваат само
западните дијалекти и доследно се извршила во говорите со третосложно ак
центирање. Самиот процес добро може да се следи од крајот на 17 век до нај
ново време. Во малореканскиот говор на почетокот на 19 век на крајот на
слогот х уште добро се пазело, еп. нихно, здихна, них, сШрах, сиромах, бех, 
дојдохме : арно, убаф, рана, бее, изедое во автобиографскиот текст на Ѓурчин
Кокале (Белиh, 1935 : 313). Веќе во материјалите на Пулевски и Ѓиновски од
последните децении на 19 век, напишани исто така на малорекански, во оваа
позиција редовно место х се употреува в, одн. ф (Белиh, 1935: 120-121}. Уште
порелјефно преминот на х во в/ф може да се следи во охридскиот говор, каде
што процесот не е уште завршен, еп. нихно, zpex, мех: чели, zpa: болфа, ореф, 
и редовно беф, бефме, бефШе. 

Од фонетските појави што оставиле видни траги врз дијалектната 
диференцијација а се извршиле во односниов период ќе ја спомнеме метатезата 
на секвенцата ни> ин во повеќесложните зборови, еп. вод'еница > вод'еинца 
(потоа вод'ејнца). Оваа појава денеска е ограничена на целата западна јазична 
периферија но само во ареалот на третосложното акцентирање. 

Во областа на граматиката во овој временски интервал имаме главно 
хоризонтално поместување на постарите иновации и стабилизирање на неза
вршените појави. Така, на пример, аналитичкото искажување на дативниот од
нос кај личните имиња зазема се поголем простор потиснувајќи ја границата на 
синтетичкиот датив на запад. Денеска во прилепскиот говор дативните облици 
од типот АШанасу, Николу, СабоШку, Јанкулу, браШу, или Цвете, мајке, или во 
посесивна функција: чедо АШанасу, кои во крајот на 18 век биле жива
категорија, се сосема необични (Сели�цев, 1933 : 225-226). Нивната источна
изоглоса е повлечена на правецот Крушево-Брод-Матка. Во крајот на 18 век 
во прилепскиот говор превладувал членскиот лик -оШ за машки род, еп. лa
:Zoii1, ковачот, 3 л. на презентот завршувало на -iii.: седиш, поретки се приме
ри'.rе беЗ" -iii. '(С6ли1Цев,· 1933 : 229) „Формата -о денеска решително надвладува" 
пишува Конески (Конески,· 1949: 286), а многу се пообични и формите без -iii 

. во презентот. Во овој век во истиов говор се завршил и процесот на дезин-·. 
теграцlfјата на е-групата кај глаголите, којшто во крајот на 18 век бил доста 
напреднат. Во почетокот на 20 век Д. Мирчев бележи форми како ilueш, ilue, 
кои се денеска веќе необични. Тој тип глаголи преминале во а-група: ilијаш, 
iluja. Слична е положбата и во охридскиот градски говор во којшто исто така
глаголите што им завршува општиот дел на -и преминале во а-група: сilијаш, 
ciluja. Во речникот на Даниила (крај на 18 век) тие глаголи се од е-група: шиеш. 
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Во охридскиот говор можеме да го следиме процесот на стабилизирањето на 
наставката -ет во 3 л. мн. на презентот: вике:т, носе:т. Во крајот на 18 век 
превладувале формите на -ат: се јадат, работат, имаат, дури и седаат, 
носаат, идaaiil, покрај caкaeiil, слушает (Кristophson, ( ed.) 197 4 ). Денеска во 
градскиот охридски говор и во говорот на приезерските села во 3 л. мн. се 
генерализирала наставката -е:т, еп. вике:т, носе:т, бере:т, која се добила 
фонетски - со контракција на вокалната секвенца -ае-> е: ( викает > викеет > 
вике:т), а после се препеела и кај глаголите од и-група: носе:т, бере:т. Во 
говорот на Дебарца и во централните охридски села на -е:т завршуваат само 
глаголите од а-група, додека кај другите се задржала наставката -ат, еп. 
вике:т, име:т, но: носат, мол 'ат, сечат, јадат. 

Во последниве две-три столетија доаѓа до полна стабилизација во јужните и 
во западните дијалекти и на конструкциите со ќе од типот ќе дојдеше, ќе дојдел 
/дошол, ќе беше дојдел /дошол, и на конјугацијата со 'има' како помошен 
глагол (има дојдено, имаше дојдено, имал дојдено итн.), како и на формите од 
типот сум (бев, сум бил) дојден. Во северните и во источните говори облиците 
со 'сум' и 'има'+ глаг. придавка и денеска е жив процес како на морфолошки 
така и на семантички план. Во северните и во дел од западните говори може 
добро да се следи и процесот на мофемското преустројување на формите од 
типот теше / ќеше да оди преку ќеше оди во ќе одеше. 

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

IIајголем дел од нив се настанати како последица на загубата на консо
нантите во интервокална позиција, па затоа територијално се ограничени на 
оние ареали каде што се губеле консонантите. Тие појави претежно го засегну
ваат вокализмот. 

Со губењето на консонантите се создаваат нови вокални секвенци од по два 
исти или различни вокали кои во структурата на збороформите доготаш биле 
необични во дијалектниот систем. Во секвенците со исти вокални фонеми во 
едни говори, на пример во северните, настанатиот зев се отклонил со епентеза 
на в, еп. снаха > снава, имаха > и.мава. IIo на поголемиот дел од јазичната тери
торија дошло до контракција во резултат на која се добиле нови фонетски дол
жини, а во некои говори и фонолошки релевантни, еп. аа > а: - zлава > zлаа > 
zла:, снаха >снаа> сна:, одаја> одаа >ода:, ее >е: - невеста> нееста > не:ста, 
upezecкa > uрееска > uре:ска, ии >и: - змији >змии> зми:, 00 > о: - uроzовори > 
upoz'oopи > upoz'o:pи, zрохот > zроот > zро:т, Радохожда > Рад'оожда > Ра
д'о:жда. И веднаш да истакнеме дека на контракција подлежат вокалите во 
коренските морфеми и на границата со суфиксите и флексивните морфеми, 
бидејќи во тој дел на зборот обично се губат консонантите. IIa морфемската 
граница со префиксите продолжуваат старите односи, еп. заака < за+ака, uoopa 
< uo+opa, uриима < uри+има. 

Значително се посложени процесите што се извршиле во одделни говори во 
новодобиените секвенци од по два различни по образувањето вокали. Во 
северните говори и во таквите случаи непосредноста на вокалите се отклонува 
со хијатски глас, еп. uаук > Иавук, соа (соха) >сова, zpaop (zpaxop) > zравор, на
оzа > навоzа, дојдоа> дојдова, киа (киха) >кива, чиа (чија)> чива, zлуо > zлу-
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во, јуа (јуха) > јува, муа (муха) >мува, стреа (стреха) > стрева, леа (леха) > ле
ва. По таков начин во северните говори се задржала поранешната состојба во 
дистрибуцијата на вокалите. 

Зевот во новодобиените вокални секвенци се отклонува со вметнување на в 
и ј и во некои појужни говори, но веќе во ограничени позиции, негде дури и во 
ограничен број случаи: в се јавува, главно, во групите со у како прв дел на 
секвенците на еден прилично простран ареал на правецот Скопје - Велес -
Прилеп - Битола -Лерин -Костур и на западното пограничје од Костур и Кор
ча до Дебар, еп. мува, суво и др., а на еден тесен појас на скопско-велешкото 
подрачје и во други секвенци во 3 л. мн. на минатото определено време: дој
дова, имава, носева. Хијатско ј се јавува, пак, во секвенци каде што една од ком
понентите на групите е вокалот е, еп. двајесет, iоједо, чојек, мојет, изејеш, 
стреја, беја, понекогаш и зад и: бијол. Така е во некои локални говори на ки
чевско-поречкото и скопското говорно подрачје. Во 3 л. мн. на аористот и им
перфектот вака добиеното ј во некои говори се генерализирало кај сите 
глаголи и влегло во состав на наставката, еп. викаја, сошија, дојдоја, беја 
(Охрид), викн'аја, зiреш'ија, нус'еја, сич'еја (Чеган-Воденско). 

На другата територија каде што се добиле вокални групи со разновидни 
вокали се јавиле други процеси. 

Секвенците во коишто има и како втора компонента образуваат дифтонзи, 
бидејќи во таа позиција вокалот и, кога не е на морфемската граница со пре
фикс, ја губи својата силабичност. На тој начин настанале дифтонзите еј, а1: 01: 
уј, еп. чиреи > чиреј, снаи> снај, iлаи > iлај, кукаица > кукајца, лаица (лажица) 

> лајца; лебои > лебој, ii.олоина > ii.олојна, мои > мој; кожуи > кожуј, муи > муј, 
боiороица (боiородица) > боiор'ојца. Оваа иновација ги зафатила сите маке
донски дијалекти, но особено е раширена во западните и во јужните говори, 
каде што и најчесто се јавуваат вакви вокални групи. 

Во некои дијалекти вокалот и се десилабизирал и во секвенците каде што 
се јавува тој како прва компонента. Така во струшкиот говор групите иа, ио 
дале нагорни дифтонзи: ја, јо, еп. с'удиа > с'удја:, р'акиа > р'акја: (после и раќ:а), 
Мариа> Марја:, лошиот> лошјот, неi'овиот > неi'овјот. Истиот процес во 
поограничена мера може да се следи и во некои пунктови во Гевгелиско, еп. ис
Ш'орја, Макед'онја, уб'авјуШ (убавиот) (е. Стојаково ). По ваков начин доби
еното ј во членската форма за машки род после се проширило како формант 
-јот, одн. -јут во говорите со редукција, во сите источни говори на линијата 
Кратово - Штип -Струмица - Кукуш -Солун и Солун -Воден -Кајлар. 

Дифтонзи од овој вид во некои локални говори на западната периферија во 
централните области дале и секвенците со е, кое исто така се десилабизирало. 
Во прилепскиот говор групата ае > ај, ое > ој, еп. клаенец > клајнец, дваесе > 
двајсе, iоедо > iојдо, тuzоец > тuzојц (Конески, 1949 : 254), еп. и јазојц, не 
мојше (можеше), ојше (одеше), iојдо, заборајно, кaбajill, ii.ојли (ii.овели), ii.ојчам 
(ii.осечам), чојк (човек) во преспанскиот говор. Во прилогот ii.ojќ:e (ii.овеќ:е) и во 
броевите оваа појава е позната на поширок појас во западна и јужна Македони
ја, а во глаголскиот прилог ј се генерализирало готово на целата централна ја
зична зона, еп. вик'аеќ:и > вик'а.јќ:и. 

Во струшкиот говор и некои охридски села е> ј и во секвенците еа, ео, еп. 
стреа> стрја, неа> нја, беа> бја, iлеаш > iлјаш; Петрео > Петрјо, черео > 
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черјо. Во другите говори, ќе видиме, сите вокални групи со е дале поинакви ре
зултати. 

Кога сме на проблемот на дифтонзите добиени со десилабизација на пред
ните вокали, треба да истакнеме дека во говорите со третосложен акцент диф
тонзите се по правило долги, содржат две мори. Тоа го потврдува и фактот што 
акцентот се задржува на истиот слог, еп. uол'о:јна: uол'о:јнаша, син'о:јШе, суд
i'а:Ша: с'удја, дван'а.јсе, П'еШрја:: ПеШрi'а:Ша, вик'а.јќи. Така е и во случаите со 
должините, еп. Рад'о:жда (< Радоожда). Во тетовскиот говор должините потоа 
се скратиле, а тоа повлекло и промени во акцентското место, еп. в'олојШе, 
'осШајШе, в'икајќи, Ш'оuејнца, u'олојна. 

На охридско-преспанското говорно подрачје се десилабизирал и вокалот о 
во секвенците оа, ое. Во таа позиција о >в: Шоар > Швар, Шоа > Шва, б'укоа > 
б'уква:, д'ојдоа > д'ојдва: (Пештани), 2.оедо > 2.ведо, чоек > чвек, јазоец > јазвец, 
оШ'идое > оШ'идве: (Струга). Преминот на о во в, кој секако одел преку едно 
неслоговно у ( чоек > чуек > чвек) е ограничен на струшкиот говор и на неколку 
ариезерски охридски села (Пештани, Трпејца, Љубаништа), и по некој пример 
може да се сретне во селата на западниот брег на Преспанското Езеро. 

Во повеќе говори вокалните секвенци со различни вокали се асимилирале и 
потоа се стегнале во долги вокали. Вакви асимилациони процеси можеме да 
следиме најмногу на југозападната периферија и во некои долновардарски го
вори. 

Во кукушко-дојранското подрачје, делумно и во струмичкиот, гевгелискиот 
и ениџевардарскиот, на асимилација подлежат готово сите вокални групи и таа 
се врши според првиот член во групата. Така имаме: иа > и: - миам > ми:м, uиаШ 

> uи:Ш, Шиа >Ши:, ие >и: - uиене > uи:не, уб'иен > уби:н, рие> ри:, еа >е: - uеам> 
uе:м, дујд'еа > дујде:, неа> не:, ео >е: - челото> ч'еолШо > че:лШо; ае >а: - лае> 
ла:, ое > о: - мое > мо:, кое > ко:, оа > о: - Шоа > Шо:, кроам > кро:м, водата > во
аШа > во:Ша, уа > у: - муа >му:, cyailla > су:Ша, обуам > обу:м, дуовд'ен > дууд'ен 

> ду:д'ен (Пеев, 1979). 
Во западното наречје на асимилација најчесто е подложена секвенцата ао 

која се асимилирала во оо > о:, значи асимилацијата тука се извршила според 
вториот вокал, еп. убао > убоо > убо:. Ваква контракција најчесто се врши кај 
придавките на -ав(о), а процесот можел да биде засилен и со придавските обра
зувања на -ово, од типот буково> букоо >буко:. Ова може да биде веројатно 
барем за поречкиот, кичевскиот и прилепскиот говор, каде што во други слу
чаи групата ао не се контрактира во о. 

На охридско-преспанскиот терен асимилациони процеси се вршеле во 
повеќе случаи. Групата ао > оо > о: и во други позиции: јаор > јо:р, zаол > zо:л, 
блаософ > бло:соф. Во корист на вториот член во секвенцата во преспанскиот 
говор се асимилирале и групите: ео > оо > о:, еп. неол'а, но:л'а, Смилео > Сми
л'о: , ое > ее >е: - чоек > чеек > че:к, ае > ее >е: - заек > зе:к, заедно> зе:дно. Во
калот а се асимилирал во е во секвенцата ае и во охридскиот, еп. наuр'аено > 
наuр'е:но, викаеШ > вике:Ш. Должината на е во наставката -е:Ш потоа се про
ширила на сите глаголи: бере:Ш, носе:Ш. Но на охридскиот терен асимилацијата 
се вршела и во корист на првиот член на групата. Таков е случајот во групата 
оа која дала о: - Јоан > Јо:н, осноа > осно:, коач > ко:ч, Шоар > Шо:р, соал'ка > 
со:л'ка, дојдоа> дојдо:, исп. и Наум> Но:м, Наумче> Но:мче. 
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Новодобиените должини во споменативе говори станале важен фонетски 
фактор, а во некои говори и фонолошки, како на пример во дојранскиот, од 
којшто можеме да приведеме не мал број минимални парови, еп . .ми: (.мие) : .ми 
(датив од јас), Шри: (трие) : Шри (број), .ме:сШо (.месото) : .место, .ма:сШа (.ма
сата): .маста (.маст), до: (дое): до (предлог), .му: (.муа) : .му (заменка). Така во 
овој говор бројот на вокалните фонеми во акцентирана позиција со добиените 
должини се удвоил, бидејќи квантитетот станал дистинктивен признак. 

Нови вокални фонеми во некои централни говори во односниов временски 
интервал се добиле и по пат на контракција на вокалните групи без претходна 
полна асимилација. Така во прилепскиот говор секвенцата оа >а (широко о), 
еа >а (широко е), еп. леа> ла, iieaШ > iiaШ, смеа> е.ма(: е.ме - 1 л. мн. од 'сум'); 
коач > кач, осноа > осна (Конески, 1949: 256). По овој начин во прилепскиот 
говор инвентарот на вокалните фонеми се зголемил со две нови фонеми. Фо
нетскиот процес се одвивал преку образување на дифтоншки гласови: еа > еа, 
оа > оа и во таа фаза процесот се задржал во некои крушевски и кичевски села. 

Една важна особина на дијалектниот вокален систем претставува и испуrц
тањето на вокалите во клитиките кога збороформите почнуваат со вокал, еп. 
да ода> д-'ода, ќе одам> ќ-'ода.м, .ме исШеiiа > .м-'исШеiiа, 2о осШај > 2-'осШај, 2-
'удри, не изеде > н-'изеде, в-'изла2а, не умира > н-'умира, на орање > н-'орање, за 
инает> з-'инаеШ, iio убо: > ii-'yбo:, или во случаи како: ушШ-'еднаш, шШ-'убо:, 
добр-'уШро, добр-уШру (сите примери се од поречкиот говор). Оваа појава 
особено е раширена во говорите со стабилизиран акцент. Во текстовите напи
шани пред 19 век оваа црта не е одразена, што не мора и да значи дека е сосема 
нова. 

Во консонантизмот понови иновации се веларизацијата на краесложното л 
и неговата замена со в ( ф ), палатализацијата на к, 2 пред предните вокали, пре
минувањето на групите јн и нј во њ и на кј во ќ, процесот на антиципацијата на 
мекоста кај ќ, 2 (> јќ, ji), процесите сврзани со групите шШ, жд, упростувањето 
на некои консонантски групи и др. 

Порано спомнавме дека л на крајот на слогот се веларизирало во 
кратовскиот, мегленскиот, во дел од охридскиот и тетовскиот говор, на пре
спанското подрачје и во неколку тиквешки села, и како краен резултат се до
било билабијално л (.У) со алофонски статус спрема веларното л, еп. коу, доу, 
доуче, но долот. Во сите овие говори процесот е доста напреднат и неговото 
ширење може да се следи и територијално и генерациски. Во почетна фаза се 
наоѓа оваа појава и во некои села во Скопска Блатија. Во говорот на тетов
ските муслимани во Јеловјане и Урвич во таа позиција л преминало во в, одн. 
ф, еп. равник (ралник), савза (салза), iiеШеф (iiеШел), и тој е завршен процес 
(Видоески, 1973: 27). 

Во говорот на некои битолски села (Буково, Орехово) артикулацијата на 
веларното л се повлекува кон грлената празнина и се изговара тоа како звучен 
грлен спирант близок до ј, еп. уакШо (лакШо), суама (слама) (Koneski, 1983). 

Палатализацијата на веларните к, 2 пред предните вокали, особено пред и, 
е доста раширена во повардарските говори на правецот Тетово - Велес, и тука 
процесот е најнапреднат. Со послаб интензитет таа е позната уште во Кратов
ска, Малешевијата, во повеќе изолирани пунктови во Охридско, Преспанско и 
Битолско, на костурско-леринското подрачје, и во ограничен број случаи во 
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Солунско. Во тетовскиот и велешкиот говор к, 2 особено пред и преминале во 
ќ, 2, еп. руќе, но2е (во тетовскиот), сеќира, раќија, ла2и (лаги) (во велешкиот). 
Во југозападните говори имаме лесна палатализација, еп. сек'ира, к'иШка 
(Охридско). 

Палатализацијата на групата кј во ќ во струшкиот говор е директна пос
ледица од десилабизацијата на и, еп. ракиа > ракја > раќа. Во источните говори 
појавата е ограничена само на членуваната форма од машки род кај придав
ките: вис'окиоШ > вис'окјоШ > вис'оќоШ, еп. и нисќо (Дојран), вис'оќуШ, јаќуШ 
(Кукуш), леќуШ, сичќуШ, длаб'оќуШ, нисќуШ, јаќуШ (е. Амбар Ќој, Кукушка). 
Во говорот на Гуменџа од овие случаи издвоен елементот -ќуШ почнал да се 
пренесува место -јуШ и на други случаи, еп. слеuќуШ (слепиот), неч'исќуШ, зад 
звучна согласка: сл'абzуШ, здр'авzуШ (слабиот, здравиот). 

Како се користат некои фонетски појави на морфолошки план добро 
илустрираат и следниве примери од дебарскиот говор: сноuќе, нив2е, кол2е, ка
де ш�о елементите -ќе, -2е се образувани според образувањата од типот цвеќе,
ливаzе. 

Преминувањето на нј > њ е ограничено на поречкиот говор, еп. вујна > ву
ња, воњик, СШоња, uол'оња (uолојна), вол'оње (волојне), оња ( < ојна < онја). 
Во овој говор, каде што њ се уште добро се пази, групата јн не може да стои 
(Видоески, 1950 : 20). 

Во кратовскиот говор во њ се палатализирала и групата нј во членуваните 
форми на придавките од типот ц.инио(Ш) > цuнјо(Ш) > ц.ињо(Ш), еп. и зелењо, 
цuвењо и др (Видоески, 1952: 64). 

Интересни појави во македонските дијалекти се вршат кај фонемите ќ, 2. 
Во повеќе говори е започнат процес за нивна дефонологизација. Во прилеп
скиот и во струшкиот говор помладите генерации место ќ, 2 изговараат ч, џ или 
како двофонемни групи јч, јџ - со антиципирана мекост, еп. че, чоШек, кујча, 
сШрејча, брајча, домајчин, луџе / лујџе (Струга), че, цвејче, лујџе покрај свајќа, 
веј2а и веќе, ноќ, ме2а, za2a, и така најчесто во речта на постарите. 
Материјалот од прлепскиот говор го покажува и патот по кој се одвива 
процесот. Во првата фаза мекоста се изделува во посебна палатална фонема: 
куќа > кујќа. На овој степен од развојот појавата се наоѓа во јужните 
македонски дијалекти на линијата Лерин - Воден - Солун - Кукуш и на охрид
ското говорно подрачје, еп. врејќа, кујќа, веј2а, сај2и : ар2а, ра2а (Ениџе), 
врујќ'ина, нус'ејќим, веј2а (Луковец - Воденска), нојќ, срејќа, фајќа, мејzа, 
изв'ајzа (Кронцелево), цвејќе, л'уј2е: виќе, ќи, дум'аќин, ме2у (Чеган), врејќа, 
кујќа : браќа, ќуШ (Градобор - Солунско). Во втората фаза ќ > ч, 2 > џ, па се до
биле секвенците јч, јџ, какви што можат да се сретнат на кукушка-дојранскиот 
терен, еп. вејџа, сајџи : ра2а (Дојран) (Христов, 1936), и уште подоследно во 
струшкиот: кујча, брајча, л'ујџе. Во следната фаза во таквите секвенци ј се 
губи: куча. Во почетокот на збороформите, каде што антиципацијата не се 
врши, ќ и 2 преминале непосредно во ч и џ: че, џон. 

Во врска со фонемите ќ, 2 да споменеме уште една појава, а којашто не е од 
фонетска природа. Во повеќе говори на јужната и западната периферија, каде 
што новото јотување на групата Шј, дј (од *tbj, *dbj) не се извршило, наоѓаме 
секвенци Шќ, д2, еп. браШќа, ливад2е, покрај браШја, ливадје, или браќа, лива2е. 
Таков изговор е констатиран на целото пограничје со централните говори од 
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Тетово до Охрид и Преспа, а групата тќ ја познаваат и долновардарските го
вори на југ и беровскиот на исток. Веќе самата географска распространетост 
доволно упатува на заклучок дека овде се работи за вкрстување на два изго
вора: братја х браќа > братќа, о:Zрадје х o:Zpaie > o:Zpaдie. Меѓутоа, истовре
мено можел да помогне и морфолошкиот момент: да се утврди заеднички 
фонетски лик за сите збороформи на односните лексеми: брат-ф, брат-от, 
брат-ќа; ливад-а, ливад-и, ливад-iе. Ова го потврдува и фактот што нигде 
немаме изговор лудiе, бидејќи нема еднински облик. 

Во фаза на превирање денеска се наоѓа во повеќе дијалекти преминот нат 
во ч/ќ и над во џli во секвенците шт, жд. Тој е активен процес во градскиот 
говор во Прилеп, Дојран, Штип, Берово, Делчево и Кратово, а веќе стабилизи
ран во малореканскиот, градскиот охридски говор и во југозападна Македонија 
на правецот Корча - Костур - Кајлар - Воден на север до Битола и Црна на 
мариовскиот дел. На меѓудијалектниот контакт меѓу шт / жд и шч / ж(џ) - го
вори на охридско-струшкото подрачје доминира изговорот шќ / жi, еп. врешќа, 
межiа (Пештани), о:Zнишќе, 2луж2ој (Рамне) : :Zушчер, дожџот или дожот 
(Охрид), :Zуштер, дождот (Дебарца). Во градскиот струшки говор паралелно 
се слушаат групите шч 1 ж(џ) и шќ 1 жi, еп. шчица, шќица, со таа разлика што 
последниве (шќ, жi) превладуваат во речта на помладите генерации. Сек
венцата шќ во одделни лексеми констатирана е и во говорот на Гуменџа, еп. 
шќица, :Zушќер, а uештера, uрежда. Изговорот шќ / ж2 во текстовите од 
Струшко од 19 век не е забележен. 

Секако од поново време се и процесите на консонантските групи што на
станале како последица од слоговната метатеза во долновардарските говори и 
елизијата на вокалите. Познато е дека во говорите со силна редукција се врши 
често преметнување на вокалот пред членските морфеми -та, -то, -те, еп. 
водата> воадта > (воатта), козите > коизте, или пак вокалот непосредно 
пред тие морфеми се елидира, еп. жената> жента, uолето > uол'то. Како по
следица на тие појави се образуваат нови консонантски секвенци од исти или од 
различни консонанти. Истите консонанти, а тоа значи само т, се удолжуваат, 
еп. водата > воадта > воатта - во:т:а. Кога се консонантите различни, ако се 
трпат по законите за дистрибуцијата во односниот дијалектен микрqсистем, 
тие остануваат, еп. козата> коазта > коаста 11 ко:ста, козите> коизте >кој
сте; жената > жеанта > же:нта. Ако се создаде група од два или повеќе кон
сонанти кои не можат да стојат во непосреден контакт, тогаш еден од нив се 
елиминира, еп. браздата > брааздта > бра:ста, тестото > тестто > тe:czuo. 
Во случаите од типот брашното, среброто, и:Zлата, каде што имаме кон
сонантски секвенци со сонант (шн, бр, :Zл), поради фонетски пречки, вокалот 
пред членските морфеми во некои говори се задржал, во други испаднал но 
како компензација се јавил пред сонантот секундарен вокал: и:Zлата > и:zлта > 
и::Zалта, брашното> брашнто > бр'ашанто, стреброШо > стр'ебарто (е. Му
тулово - Кукушка). 

Меѓу најновите граматички иновации спаѓаат: губењето на наставката -т 
во 3 л. ми. на презентот во прилепскиот и во тетовскиот говор, еп. викаа, носа / 
носаа (Прилеп), промените извршени во морфемите за аорист и имперфект 
предизвикани од загубата на х, некои процеси во наставката за 2 л. ми. на 
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императивот, глаголскиот прилог, а кај именките образувањето на множински
те наставки -енишча и -ија. 

Наставката -енишча денеска се јавува како конкурентна со -ина ( < -иња) во 
костурскиот и корчанскиот говор, еп. морјен'ишча, uолен'ишча (: морје, uоле), а 
-ија е локализирана на еден тесен појас на пограничјето меѓу битолскиот и 
прилепскиот говор, еп. u'илија, uр'асија покрај u'илина, uр'асина или u'илијна, 
uр'асијна. Процесот одел по следниот пат: uилиња > uилијна > uилина (со губе
њето на ј) или uилија (со загуба на назалот н). 

Губењето на наставката -т во 3 л. мн. на презентот во тетовскиот говор 
претставува продолжување на појавата извршена во северните говори. Меѓу
тоа, во прилепскиот тоа е сосема нов процес поникнат на тој терен. 

По загубата на х поголеми промени во македонските дијалекти претрпеле 
наставките на минатото определено време. Во говорите каде што х >в (ф), или 
ј како регуларен фонетски процес, се оформиле нови наставки: -в ( ф) во 1 л. 
едн., -вме (-фме), -вте (-фте) во 1и 2 л. мн. еп. викав, викавме, викавте (импер
фект), реков, рековме, рековте (аорист), в'икај, вик'ајме, вик'ајте; р'екој, 
рек'ојме, рек'ојте (Бобоштица). Промената на х >в се извршила во ареалот на 
третосложното акцентирање, на х > ј во корчанскиот, каде што имаме двос
ложен стабилизиран акцент. Во говорите, пак, каде што х > Ф на крајот на 
зборот и пред консонант, поради настанатата хомонимија меѓу аористот и им
перфектот во 1 л. едн. и во множинските форми, кај некои глаголи настанале 
различни процеси. Во источните дијалекти што имаат слободен парадигматски 
акцент (кумановско-кратовските, штипско-струмичките и долно-вардарските) 
хомонимијата меѓу овие две форми се отклонува со местото на акцентот; во 
аористот акцентот редовно паѓа на тематската морфема, додека во импер
фектот тој стои на коренската, еп. аор. вик'а (1-3 л. едн.) вик'аме, вик'ате, 
вик'аа (: имперфект в'ика, в'икаше, в'икаше, в'икаме, в'икате, в'икаа). Меѓутоа, 
во тие говори дошло до хомонимија меѓу имперфектот и презентот кај тој тип 
глаголи, еп. имперф. в'ика, в'икаше, в'икаше, в'икаме, в'икате, в'икаа : през. 
в'икам, в'икаш, в'ика, в'икаме, в'икате, в'икат. На поголем простор на 
кумановско-кратовското и штипското подрачје во 1 л. едн. на имперф. се 
проширила наставката -ше и со тоа се отклонила хомонимијата меѓу 3 л. едн. на 
презентот и 1 л. едн. на имперфектот, еп. имперф. 1-3 л. вика-ше. Во криво
паланечкиот говор наставката -ше се проширила и во множинските форми на 
имперфектот, значи во целата парадигма, еп. едн. 1-3 л. в'ика-ше, мн. в'ика
шемо, в'ика-шете, в'ика-шев: през. в'икамо, в'икате, в'икав. Во овчеполскиот и 
штипскиот во 1 и 2 л. мн. на имперфектот по губењето на х дошло до удолжу
вање на претходниот вокал како компензација. Оваа фонетска должина после 
се искористила како диференцијален признак на тој начин што долгиот вокал 
се разложил на два кратки, од кои едниот влегол во состав на наставката. 
Значи, фонетскиот процес одел по овој пат: в'икахме, в'икахте > в'ика:ме, 
в'ика:те > в'икааме, в'икаате, (вика-аме, вика-ате); и кај глаголите од е-група: 
н'осехме, н'осехте / б'ерехме, б'ерехте > н'осе:ме, б'ере:ме > н'осееме, б'ерееме, 
одн. н'осеете, б'ереете : през. н'осеме, н'осете / б'ереме, б'ерете. - Во радовиш
киот и струмичкиот во 1 л. едн. -х се задржало, а во множинските форми се 
извршил истиот процес, еп. аор. ор'ах, ор'а, ор'а, ор'аме, ор'а(х)те, ор'аа : 
имперф. 'орах, 'ораше, 'орааме, 'ораате, 'ораа : през. 'орам, 'ораш, 'ора, 'ораме, 
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'ораше, 'ораш (е. Смолари - Струмичко). - Во долновардарските говори имаме 
уште посложена ситуација. Во 1и2 л. мн. на имперфектот х се задржало за да 
се избегне хомонимијата со презентот, додека во аористот тоа се загубило, еп. 
аор. 2лед'ах, 2лед'а, 2лед'а, 2лед'аме, 2лед'аШе, 2лед'аа (со редукција: 2лид'аме, 
2лид'аШе, 2лид'аа) : имперф. 2л'едахме, 2л'едахШе, zл�едаа : през. zл'едаме, 
2л'едаШе, 2л'едаШ или zл'едиме, 2л'едиШе, zл'едаШ (Амбар Ќој - Кукушко ); аор. 
јад'еме, јад'еШе : имперф. ј'адехне, ј'адехШе (> ј'адихне, ј'адихШе - со редукција) : 
през. ј'адиме, ј'адиШе (е. Илиџиево - Ениџевардарско ). Во говорите каде што х 
се загубило и во имперфектот, диференцијација меѓу имперфектот и презентот 
вршат консонантите к или ј, кои се јавуваат место х само во наставката за
имперфект, еп. имперф. в'икак, в'икше, в'икше, в'икакме, в'икакШе, в'икаја : 

през. в'икам, в'икаш, в'ика, в'икме, в'икШе, в'икаШ (е. Тресино - Мегленско ); 
импеф. 1-3 л. еди. в'икише, мн. в'икијме, в'икијШе, в'икија: през. в'икам, в'икиш, 
в'ике, в'икиме, в'икиШе, в'икаШ (: аор. викн'а - викн'аме, викн'аШе, викн'аја) (е. 
Струпино ). - Во тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори, каде 
што акцентот има тенденција да се задржи на пенултима, хомонимијата меѓу 
презентот и имперфектот е отклонета по тој начин што во презентот акцентот 
се задржал на коренската морфема а во имперфектот преминал на основниот 
вокал, еп. през. в'икаме, в'икаШе : имперф. вик' аме, вик'аШе (е. Зеленич - Лерин
ско, е. Барово - Тиквешка). Овде нема опасност од хомонимија меѓу импер
фектот и аористот, зашто аористот секогаш има друга основа, бидејќи се об
разува само од свршени глаголи. Значи, во тие говори временската функција на 
аористот и имперфектот се изедначила со видската диференцијација. И тоа е 
скорашна иновација. Таква тенденција постои и во говорите со стабилизиран 
акцент, каде што меѓу аористот и имперфектот во 1 л. едн. и во множината 
нема формални разлики. 

И во глаголскиот прилог иновационите процеси се предизвикани, главно, 
од фонетски промени. Како што спомнавме веќе, вокалот е > ј на поширок аре
ал во централна Македонија: викаеќи > викајќи. Вака оформена наставката 
-јќи се препеела и на другите глаголи еп. носејќи, сечејќи. Во некои дијалекти 
потоа ј пред палаталното ќ отпаднало и како наставка егзистира елементот -ќи 
(-ќе), еп. вик'аќи, сед'еќи во тиквешкиот, рабоШ'аќе, ile'eќe, од'еќе 1 од'еќи во
мариовскиот сич'еќи, јад'еќи, нус'еќи во долновардарските (Гуменџа - Ениџе
вардарско ), ор'аќе, коil'аќе во поречкиот. На периферијата, пак, како наставка 
се уште се пази -еќи (-еќе), еп. бе2'аеќи, ilлаќ'аеќи во кумановскиот, вик'аеќи во
говорот на Скопска Црногорија, вик'аеќи, нос'ееќи во малореканскиот, 
сак'аешШи во Дебарско, коil'аешчем во охридскиот, вик'аеќи во пиринските. Во
малешевско-пиринските говори во сите глаголи се генерализирал еден фо
нетски облик: -аеќи во пиринските, еп. од'аеќи, сед'аеќи, -ееќи во делчевскиот И 
пехчевскиот: вик'ееќи, 2лед'ееќи, од'ееќи. 

* 

* * 

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

На географски план најголем дел од поновите иновации и фонетски и 
граматички се јавиле во западните и во јужните македонски дијалекти, пре
тежно во ареалот на меѓујазичниот контакт меѓу македонскиот и албанскиот, 
влашкиот и грчкиот јазик. Во најново време како иновациони огништа се по
веќе се јавуваат и градските центри. 

Изоглосите на споменативе иновации во најголем дел се вклучуваат во изо
глосните снопови формирани уште порано, во постариот период од развојот на 
македонскиот јазик. 

Целта на ова излагање е повеќе да се укаже на поважните процеси и тен
денции што се уште се активни во нашата дијалектна реч, а не да се исцрпи 
инвентарот на постојните појави. Редица појави што се наоѓаат во почетната 
фаза од својот развој не се засегнати. А нив ги има не малку, особено во пого
лемите градски центри каде што по ослободувањето се концентрирало разно
дијалектно население. 

1977 
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5. ОСНОВНИ ДИЈАЛЕКТНИ ГРУПИ ВО МАКЕДОНИЈА* 

Целта на оваа глава е да се покажат со методот на лингвистичката геогра
фија основните дијалектни типови на македонското јазично подрачје, да се од
редат колку што е можно поточно нивните граници и да се означи правецот на 
движењето на изоглосите на оние црти што се јавуваат како диференцијални 
меѓу поодделните говорни групи. Нема да се впуштаме во дискусија во врска со 
досегашните обиди за класификација на нашите говори, нити пак ќе се задржу
ваме на проблемот за критериумот при изборот на дијалектните особености во 
поодделни дијалектни подрачја. На нив само ќе укажеме во забелешката на 
крајот на главата. 

Уште веднаш можеме да истакнеме дека на македонската јазична терито

рија можат да се изделат Шри основни дијалекШни 2pyiiи. 

* 
* * 

1. Една дијалектна целост сочинуваат говорите во Северна Македонија, т.н.
северномакедонски 2овори (в. карта 1и 111). Во оваа група влегуваат поточно 
говорите во северните полошки села и во Скопска Црногорија, а во Североис
точна Македонија говорите во Кумановско, Овчеполско, Кратовска и Криво
паланечко. На север тие граничат со српската јазична територија на целиот 
појас од Шар Планина па до бугарската граница. На еден тесен простор се до
пираат и со бугарските северозападни дијалекти. Од другите македонски го

вори северните се разликуваат со околу четириесет и пет-шест фонетски и гра

матичко-структурни особености. 

Диференцијални фонетски црти се: 
1. изедначувањето на етимолошките ерови во еден глас - а : бачва, даш,

зii.вре, ueШiiк; дiiн, лiiн, коШал, конац, јарам, оцаШ; 
2. вредноста а место секундарната полугласка во сите позиции: лii.же,

ма2ла, маска; бистар, ветар; осам, седам; iiaкiiл, iieкiiл, рекiiл; 
3. развојот на *vb, *vb во у : иде у Cкoiije; унесе, улезе, унуШра, или унук,

удовица, удовац; 
4. замената на *Q со у готово во сите позиции: мука, рука, обруч, uонуда, на

руку, иду- иzу, сољу, имау (имау, имав); 
5. замената на старото вокално *Ј со у: вуна, вук, јабука, жуШо, кук, uуно,

сiiузне; 

• Главите 5 и 6 се темелат врз студиите пишувани во шеесетите години, пред 
Авторот монографски да m обработи костурските говори и да стекне јасна слика за 
границите на западното наспрема југоисточното наречје. Следствено, во текстот на тие 
глави (и на приклучените карти кон глава 6) тој ја прифаќа предложената од Б. Конески 
граница меtу западниот и источниот дијалектен комплекс. 
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6. а зад забновенечна согласка со лу или ла: длу:Zо, слуза, слуба, односно 
дла:Zо, слаза, сланце, Шлаче (клаче); 

7. непрегласеното а во Шрава и обликот ора ( ораф );
8. широкиот изговор на акцентираните е, о : бело, ле:Zа, месо, мера; к:Јса,

н:Јzа, :Јса, :Јвца, И:Jcilia, с:Јва, ili:Jчи; 
9. отсуството на протетичко в во примерите како ујко, ујна;
10. чувањето на мекото *п' пред предна самогласка: њива, књиzа, ње:Zа,

ње:Zово; 
11. чувањето на старото меко *l' во сите позиции: љути, недеља, кошуља,

uоље; 
12. прејотацијата на иницијалното е : јеш, јелен, језик;
13. губењето на гласот х во сите позиции: ладно, соа, дуна, њино, :Zpa,

сирома; 
14. јотувањето на групата л+ј во случаите од типот зеље, коље (во јужниот

појас од оваа област: зеле, коле); 
15. пазењето на консонантската група бн: дебне, ѕебне;
16. дисимилацијата на мн во мл: мло:Zо, млозина;
17. промената на мј во мњ: земња, ламња;
18. и полузвучниот изговор на крајните звучни согласки: дур, дла?, му:ЈЈС, су9

и др. 

Знатен е бројот и на морфолошко-синтаксички особености и црти од об
ласта на зборообразувањето: 

19. именките на -а множина образуваат со наставката -е : јабуке, куке,
судије; 

20. како и атрибутските зборови кога се употребени со овој тип именки:
2 олеме куќе, беле кошуље, црне сливе; 

21. именките од среден род на -е множина образуваат обично со наставката
-ики (-иќи ): uилики - uилиќи, uрасики - uрасиќи, Шелики - Шелиќи; 

22. избројана множина со наставката -а;
23. единствено во овие говори во Македонија се пази разликата меѓу општа

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

Од другите македонски дијалекти северните говори ги изделуваат уште: 
24. заменките сваки ( свакоzа, свакакав );
25. заменските форми њојзе, њојно (спрема нејзе, нејзино - нејно во другите

наши говори); 
26. кратката заменска форма за женски род zy (поретко za);
27. потоа формите ње:Zа, 2 а;
28. како и наставката -oza : свакоzа, некоzа, никоzа, добро:Zа, итн., 

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

носи-м, носи-в; иде, иде-м, иде-в, покрај носу, иду, одн. ношу, иzу во 1 л. едн.; 
30. множинската наставка -мо : имамо, носимо, сечемо;
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31. наставката -в (У) во 3 л. мн. на сегашното време: имав, насив, идев, одн. 
имау, насиу, идеу; 

32. имперфектно-аористните наставки за 1 и 2 л. мн. -ема, -сте покрај -ма,
-Ше : викасма, викасШе, покрај викама, викате; 

33. наставката -ше во 3 л. мн. во аористот: рекаше, дајдаше, покрај рекоа,
дојдоа; 

34. образувањето на конструкциите од типот Шеше (ќеше) да иде, Шеше
(ќеше) да работи; 

35. или Шел (е) да иде, Шел (е) да работ.и, одн. ќел (е) да иде;
36. партиципската наставка -ја, која се употребува во еден дел од ова

подрачје: дошја (и дошiiја, дошаја), имаја, носија, покрај дошiiл, имал. 

За овие говори карактеристична е и употребата на предлозите: 
37. уз: uројде ус куќу, оШишiiл уз реку, уз ње:Zа uројде;
38. више : замина више село, више uуШ се накачи;
39. uроз: uројде upoc село, uроз њиву идеше;
40. из: врнаја се ис Скоuје, кiiд оШидоше из Врање.

Употребата на сврзниците: 
41. буди : Буди сам сирома ua сам и болiiн;
42. не:Zоли со компаративно значење: uоарно је да коuам у рудник не:Zоли да

седим без рабоШу. 

Употребата на именските образувања со суфиксите: 
43. -ача : вамuирача, мрсољача, uромењача, дебељача, крсШача;
44. -уша: водаруша, овчаруша, козаруша, свињаруша;
45. -оња: ли:Zоња, сивоња;
46. -оќа: лошоќа, :Zлувоќа, сШароќа, uросШоќа, слабоќа, самоќа,
47. и -иња: добриња, јакоШиња, лошоШ.иња, самоШ.иња, убавиња.

Треба да се истакне дека сите приведениве особености се карактеристични 
и за граничните српски призренско-јужноморавски говори. Тој факт пак довол
но јасно укажува и за односот и врската на нашето северно дијалектно подрачје 
со јужниот појас од српските торлачки дијалекти. 

Границите меѓу северните говори и другата македонска јазична територија 
се движат приближно по правецот Тетово - Скопје - Свети Николе - Злетово. 
Така земено во општи црти. Но точна слика за јужната граница на северната 
говорна зона ќе ни покажат изоглосите на споменатите дијалектни особености. 

Најгуст сноп на изоглоси се образува на скопскиот терен. Тука на рела
тивно тесен појас (од 5 до 10 км.) малку нешто посеверно од Скопје поминуваат 
јужните изоглоси на околу четириесет фонетски и граматички црти. Само се
дум-осум изоглоси ја преминуваат реката Вардар и навлегуваат подлабоко на 
југ: изоглосите на формите Шрава и ораф (7), множинската наставка -ики (21), 
предлозите уз (37) и више (38), сврзникот не:Zоли (42) и суфиксите -оќа (46) и 
-иња (47). 

Овој сноп со изоглоси нешто западно од реката Лепенец се растура на две 

помали групи. Една група од околу седум-осум изоглоси оди во правецот 
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југозапад и на полошкиот дел поминува јужно од градот Тетово меѓу селата 
Челопек и Стенче, каде што поминува и говорната граница меѓу горнополош
киот и долнополошкиот говор. Во тој правец одат изоглосите на вокалот а 
место етимолошките *b, *'b (1) и секундарниот о2 (2), на рефлексот у од *v'b (3) и 
место носовката *Q (4), множинската наставка -е кај именките на -а (19), замен
ската форма za за м. род {26) и множинската наставка -мо (30). 

Друга група од близу дваесетина изоглоси врви северно од Тетово, меѓу 
селата Лешок и Вратница. Тука поминуваат јужните граници на вредноста у 

место старото вокално*! (5), оди. ла од*! зад дентална согласка (6), широкиот 
изговор на акцентираните е, о (8), на примерите без протетичко в: ујко, ујна (9), 
потоа изоглосите на палаталниот назал њ < *п' пред предна самогласка (10), 
прејотацијата на почетното е (12), па изоглосите на х > Ф (13), на групите бн 
(15), мн > мл (16), мј > мњ (17), на избројаната множина со -а {22), заменските 
форми сваки {24), њојзе, њојно {25), њеzа za {27), на изедначувањето на 
општиот глаголски дел во презентот {29), како и на наставката -в (-у) во 3 л. мн. 
на сегашното време (31), на формите од типот ќеше (Шеше) да иде (34), сврзни
кот буди (41) и на суфиксот -оња (45). 

Така во тетовската област се образува еден преоден дијалектен појас во кој 
се преплетуваат западномакедонски и северномакедонски дијалектни особе
ности. 

Повеќе од десетина изоглоси од овој сноп завршуваат на западната страна 
од Скопската котлина и не продолжуваат во Полог. Така, на пример, во полош
ките говори старото меко *l ' се изговара полумеко (11), новото јотување не ја 
опфатило групата л+ј (15); звучните согласки на апсолутниот крај се изгова
раат безвучно (18); во множинската форма кај придавките се генерализирала 
наставката -и за сите три рода: црни сливе {20); кај одушевените именки од 
машки род нема разлика меѓу општата и номинативната форма {23); на тој дел 
не се среќава заменско-придавската наставка -oza (28), аористните наставки 
-смо, -сШе {32), -ше {33), нити пак предлозите ilpoз (39), из (40) и именските 
образувања со суфиксите -ача (43), -уша (44) и -иња {47). 

И источно од Скопје од основниот сноп се изделуваат две групи изоглоси. 
Една помала група ја сече реката Пчиња на просторот меѓу селата Г. Коњари и 
Пчиња и продолжува на исток. На кумановско-овчеполскиот дел изоглосите од 
оваа група одат приближно по долината на реката Крива. Карактеристично е 
дека во оваа област тие се движат во еден правец, во една доста права линија 
која на многу места се поклопува со географската граница меѓу областа 
Которлак и Овчеполието. Тука поминуваат изоглосите на широките е, о (8), на 
примерите од типот ујко (9), на гласот њ < *п' во сите позиции (10) и на 
палаталното љ < *l' (11), прејотацијата на почетното е (12), полузвучниот 
изговор на крајните звучни консонанти (18), потоа изоглосите на множинските 
наставки -е кај именките и придавките на -а (19, 20) и -ики {21), на именските 
форми од типот човека, одн. доброzа човека (23), зам. сваки {24), аор. имперф. 
наставки -смо, -сШе {32), и -ше {33), партиципската наставка -ја {36), како и на 
предлозите uроз (39) и из (40). Приближно овде поминува и границата меѓу 
формите од типотжену, женуШу и жена, женаШа (општа форма). 

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

Втората поголема група изоглоси (околу триесетина на број) од Пчиња 
одат кон југоисток; на овчеполскиот дел поминуваат малу нешто појужно од 
линијата Сопот - Св. Николе - Мечкуевци. И на овој простор тие одат сите во 
еден ист правец, но сега веќе не во права линија, и распоредени се доста густо. 
Во тој правец се движат јужните гранични линии на фонемата ii од *b, *b, о2 (1, 
2), на вредноста у < *v'b во случаите како улезе или унук (3), у < *Q (4), у одн. лii 
< *Ј (5, 6), губењето на фонемата х (13), јотувањето на л+ј (14), изговорот на бн 
(15), промената на мн > мл (16) и мј > мњ (17), како и изоглосите на заменските 
форми од типот њојзе, њојно (25), 2у (26), ње2а, 2а (27), израмнувањето на 
презентската основа (29), множ. наставка -мо (30) и -в (31), глаг. форми со ќ:е
ше, ќ:ел, (34, 35), предлозите уз (37) и више (38), сврзникот буди (41), и номинал
ните суфикси -ача (43), -уша (44), -оња (45), -оќ:а (46), -иња (47). Знатно појужно 
одат изоглосите што се означени со броевите 7, 22, 37, 42. 

На кратовско-злетовскиот терен готово сите приведениве изоглоси имаат 
еден правец, но се знатно пораштркани. Северномакедонски црти превладуваат 
дури во Злетово и околните села по долината на реката Злетовштица. За Зле
тово се карактеристични доста примери со ii од *b, *b, о2 (1, 2), со у од *Q (4) и 
*v'b (3); *Ј > у, лii (5, 6); бн се пази (15), мј > мњ (17); се употребуваат и овде за
менките њојно, 2у (25, 26), глаг. форми со ќ:еше (34), сврзникот буди (41) и су
фиксните образувања на -ача, -уша, -оќ:а, -иња ( 43, 44, 46, 47). Но од друга 
страна во овие села се забележува силно влијание од кочанскиот говор. 
Особено во нив се чувствува отсуството на најкарактеристичните севернома
кедонски црти, како на пример: замената на *Q во у и *'b, *b со ii во суфиксите, 
глаголските наставки -мо и -в и др. Изоглосите на овие црти поминуваат нешто 
посеверно од Лесново, со исклучок на изоглосата на наставката -в во 3 л. мн. на 
сегашното време која поминува западно од Кратово и со својот правец се изде
лува од другите изоглоси. Воопшто паѓа в очи дека во крајниот североисток од 
нашата јазична територија изоглосите на разгледуваните црти повеќе не се 
компактни. Тие полека се одделуваат од двата основни снопа и образуваат мре
жа на изоглоси. И најпосле уште една констатација во врска со правецот на 
изоглосите: можевме да видиме дека тие одат во еден правец исток-запад или 
обратно. Освен тоа голем дел од нив на целата должина од нивното прости
рање се поклопуваат. 

* 
* * 

11. Посебна дијалектна целина претставуваат говорите во Западна Маке
донија во литературата познати како заuадномакедонски говори или заuадно 
наречје (карта П и Ш). Нив ги сврзуваат повеќе од триесетина фонетско
фонолошки и граматички особености, кои се јавуваат истовремено и како ди-
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ференцијални црти по однос на говорите во Источна Македонија. Такви дифе
ренцијални црти од фонетиката се: 

1. замената на групата *cvb во цу : цуШ, цуШи(Ш),расцуШи;
2. замената на *JVb со ѕу : ѕуниш, ѕункоШ, ѕумкаШ;
3. преодот на * svb во су : осуна, осунување;
4. промената на *е во е во сите позиции, и зад согласката ц: цена, цедило,

цеuи, цевка; 
5. остатоците од некогашната замена на *jQ со *ј� : јазик, јаШрва, јачмен,

зајак, одн. јозик, јазик, јазик итн.; 
6. појавата на протетичко ј пред рефлексот на иницијалното *Q : јаже,

јаШок, јаzлен, одн. јоже, jiiжe во поодделни говори; 
7. потоа третосложниот акцент: вод'еница, воден'ицаШа, воден'ицава;
8. и неговиот синтагматски карактер: н'е-дојде, не-с'е-zледа, не-z'о-сака, не-

му-с'е-zледа и ел.; 

9. јасниот изговор на неакцентираните вокали; 
10. губењето на интервокалното в: Јоан, осноа, јаор, биол, сШолој;
11-12. отсуството на гласот х и неговата замена со ф(в) пред консонант и на 

апсолутниот крај на зборот: јавна, бефШе, чевли, нивно - нифно, uифШија, 
офка(Ш), врф, uраф; 

13. и промената на спирантите е, з, ш пред ц, ч преку х во ф(в): мофче,
круфче, zрофче, мафца, uрафци (од upace). 

Повеќе црти има и од областа на морфологијата, синтаксата и зборообра
зувањето: 

14. кај именските зборови треба да се одбележи разликувањето на општата
од номинативната форма кај личните и роднинските имиња од машки род што 
завршуваат на консонант, на -о и -е : СШојан - со СШојана, Марко - на Марка, 
ШаШко - на ШаШка му, КрсШе - на КрсШеШа, баШе - од баШеШа; 

15. множинската наставка -ови > ој > ој: волој (волови), долој, сШолој,
клучој (клучеви); 

16. тројниот член: човекот, човеков, човекон; жената, женава, женана;
деШеШо, детево, детено; луzеШо, жените, децата итн.; 

17. личната заменка за 3 л. Шој (Шаа, Шоа, Шие);
18. кратката множинска заменска форма и :  и виде луzеШо;
19. дативната форма за женски род нејзе (нејзи, нези), од која е образувана и 

посесивната неј'зин (незин ); 
20. употребата на синтетичката дативна форма кај заменките: мене ми, Шебе

Ши, нему му, нејзе - нејзи и (је), нам ни, вам ви, ним - ними им, кому, некому, 
никому, дем. овему, онему; 

21. и кај личните и роднинските имиња од машки и женски род: СШојану,
Марко(в)е или МаркоШу, ПеШре(в)е или ПеШреШу, Илију, Мари или Маре, 
ШаШко(в)е, ШеШки - ШеШке и ел. 

Во глаголскиот систем се јавуваат како дијалектно-диференцијални за ова 
подрачје: 

22. наставката -Ш во 3 л. едн. на сегашното време: имаш, носиш, јадеш
(јадиШ); 
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23. обликот се во 3 л. мн. од глаголот 'сум'; 
24. партиципската форма донесол (: донел во северните и источните 

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

давка во среден род: има работено, имаше работено, имал работено, ќе има 
работено, ќе имаше работено, ќе имал работено; 

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

27. на целото западно дијалектно подрачје предлогот *vo се среќава само во
формите в, во: во Скоuје, в zраШ, в село (или ф село); 

28. предлогот со не се удвојува: со сила, со ма.ка; 
29. додека врз не се употребува воопшто; 
30. поголем дел од овие говори го познаваат и предлогот кон; 
31. а од може да се употреби и за искажување посвојност: детето оШ 

сестра ми, куќата од мајка ми; 
32. од суфиксите само за западното наречје е карактеристичен демину

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

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

33. Најкарактеристична особеност е местото на кратките заменски форми: 
тие по правило стојат пред глаголот дури и во почетокот на реченицата: zo вик
нав неzо, му реков Марко(в)е; 

34. во 3 л. во сложените глаголски форми со 'сум' помошниот глагол се 
губи редовно: Шој дошол, Шие дошле, ќе дошол, ќе дојдел; 

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

36. употребата на двојниот објект во западното наречје е регуларна појава. 

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

* 
* * 

111. Третата дијалектна група ја репрезентираат говорите во источна Маке
донија, т. н. исШочномакедонски zовори или источно наречје (карта П и Ш). Во 
оваа група влегуваат говорите што се наоѓаат јужно од линијата Скопје - Св. 
Николе - Злетово, вклучувајќи ги тука и солунско-воденските говори во Егеј
ска Македонија и македонските говори во Пиринска Македонија. 

1. Во сите овие говори место старата група *cvb има вредност цав- (цаф-) : 
цафШе, iiрецафШело; 

2. место *JVb има ѕво-: ѕвоне-ѕвони; 
3. и место *svb - сав- , одн. сам-: осамнало - осавнало, сам.нушка; 
4. групата *се е заменета во овие говори со ца: цаде, цало, цаuе, цалина; 
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5. на ова подрачје не среќаваме остатоци од мешањето на носовките, што 
значи источните говори не ја познавале оваа појава, еп.: език, ечмен или ичи
мен, ече, eiilpвa, заек; 

6. пред рефлексот на почетното *Q како протетички глас овде се развило в: 
ваzлен, вaiiloк, вaiilop, одн. вiiiiloк, вiiiilop, и др; 

7-8. акцентот по место е неопределен: може да стои на секој слог со помали 
ограничувања во некои говори и кај некои категории зборови, па следствено 
тој нема ни сиптагматски карактер; 

9. во овие говори акцентот во голема мера влијае и врз артикулацијата на 
вокалите: неакцентираните вокали обично се пократки и позатворени, а во 
јужниот дел од источното наречје тие дури и преоѓаат во соодветните затворе
ни гласови, еп.: i9л'ем или iул'ем; м'ес?ц или м'есиц; к9л'ибt;Iiilt;l, к9л'upiilt;1, кy
л'u9iil{l и др; 

10. иптервокалното в се пази редовно во сите источни говори: iоведар, 
јавор, zлава, јазовец; 

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

12. таму пак каде што овој глас се загубил имаме поинаков резултат 
отколку во западното наречје: на крајот на зборот обично се губи без трага (ме, 
ви, кожу ), а пред консонант до колку не се загубил сосема, тој е заменет со ј: 
чејли, нијно; 

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

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

14. Кај имињата од машки род овде се генерализирала номинативната 
форма и како саѕиѕ generalis: Јован - на Јован, сос Јован; Марко - на Марко; 
Миле - на Миле; 

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

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

партикулата -зи (-зе): нејн, нејна, нејно, нејни; 
20. дативниот однос се искажува редовно со на и кај замепките: на мене ми, 

на iileбe iilи, на неzо му, на нас ни, на коzо му рече; 
21. и кај личните имиња: рече му на Ciilojaн, на Марко, на Мара; 
22. во 3 л. едп. на сегашното време на целото источно подрачје отсуствува 

наставката -iil: вика, сече, носе - носи; 
23. 3 л. мн. од глаголот 'сум' гласи са; 
24. место западномакедонскиот облик донесол, ( донесла, донесле) овде 

имаме донел (донела, донеле); 
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25. формите од конјугацијата со 'има' се среќаваат во овие говори доста 
ретко, особено оние во составот на кои влегува: глаголот 'сум' или партикулата 
'ќе'; 

26. необични се исто така и конструкциите од типот е дојден, беше дојден,
бил дојден; 

27. кај предлозите треба да се истакне употребата на у место стариот 
предлог *

v'b: у ipaiii, у село; 
28. удвојувањето на со- како сос (сус): сос нош, сос рака (сус рака); 
29. употребата на предлогот врз, кој може да се сретне негде и во обликот 

врес: врс камен, врз неiо, или: Иадна врес камено; 
30. отсуството на кон (или пак се употребува мошне ретко); 
31. предлогот од овде не врши присвојна функција; присвојноста се изразува 

исклучиво со на; 
32. од суфиксите како диференцијален белег меѓу источните и западните

говори се истакнува деминутивниот -уле со дериватите -чуле, -улче, за кој веќе 
нагласивме дека е ограничен само на западното наречје, додека во источните 
говори не се среќава; 

33. во врска со местото на кратките заменски форми во источните говори
има едно ограничување: тие не можат да стојат на почетокот на реченицата и 
обично идат зад глаголот: караа се, рече му на Марка, pacuua се paбoiiiaiiia; 

34. во нив се уште се пази, иако не доследно, помошниот глагол во 3 лице во
перфектот: он е донел, они са донеле (донели), или во сложените форми од 
типот ќе е донел, рабоiiiил е бил, ќе е иiрал бил; 

35. интересна е во ова наречје и употребата на перфективен презент во
независни реченици со повторливо значење. Сп.: Шчом флезе башчаiiiа ф каш
чи, дeiiieiiio се уUлаши, земе кнuzaiiia и зафане да paбoiiiu (Берово). Во западни
те говори во такви случаи се употребуваат формите со ќе, особено обликот за 
идно-минато време; 

36. и најпосле треба да ја одбележиме во говорите во Источна Македонија
недоследната употреба на двојниот објект. 

* 

* * 

Границата меѓу источното и западното наречје оди приближно по долината 
на реката Пчиња Gужно од с. Горно Коњари), Вардар и Црна. Во тој правец 
поминуваат изоглосите на најголем број од дијалектните особености што беа 
приведени погоре. Еден сноп од околу дваесетина изоглоси доста густо збиени 
тргнува од долниот тек на Пчиња на просторот меѓу скопските села Г. Коњари 
и Катланово, оди нешто малу поисточно од градот Велес па преку областа Кле
па излегува во областа на планината Дрен (источно од Прилеп), од каде што се 
спушта после по реката Црна се до нејзиниот влез во Пелагонија меѓу селата 
Брод и Скочивир Gугоисточно од Битола). Јужно од Брод и Скочивир овој сноп 
се распаѓа на неколку изоглосни групи. Најголема група (околу десетина изо
глоси) свртува кон запад, оди по правецот на државната граница меѓу нашата 
земја и Грција и излегува на јужниот брег на Преспанското Езеро. Тука поми
нуваат јужните изоглоси на третосложниот акцент (7, 8), на мешањето на 
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носовките (5), губењето на интервокалното в (10), замената на х со ф, в (11, 12), 
измената на е, з, ш пред ч, ц во х кое после дало ф/в (13), разликувањето на 
општата и номинативната форма кај личните имиња (14), тројниот член (16), 
заменката нејзин (19}; синтетичкиот датив кај личните заменки (20}, употреба
та на од со посесивно значење (31). Нешто малку појужно поминува и изоглоса
та на суфикост -уле (32). 

Една помала група изоглоси од Црна Река продолжува право на југ кон 
Кајлар. Западно од Кајлар поминуваат изоглосите на заменките Шој - он (17), и 
- zu (18}, и на предлогот во - у (27), а источно, меѓу Кајлар и Негуш, изоглосите 
на цу - цав (1), су - сам (3), со - сос (28), западната изоглоса на предлогот врз 
(29) и источната на предлогот кон (30). Во кајларскиот говор доста се чести и 
примери со редукција на неакцентираните вокали (9). 

Во крајниот југозападен дел од нашето јазично подрачје - меѓу Корча, 
Преспанското и Островското Езеро, како што се гледа, немаме јасна граница 
меѓу источното и западното наречје. Тука се испреплетуваат црти што се ка
рактеристични и за западното и за источното наречје, па затоа овие говори 
( костурско-леринските) ги земаме како iiреодни меѓу источното и западното 
дијалектно подрачје. 

Од главната изоглосна група, која ја означува границата меѓу западните и 
источните говори, се отклонуваат само неколку изоглоси. Позападно од неа 
одат источните граници на синтетичниот датив кај личните и роднинските ими
ња од машки и женски род (21) и на наставката -Ш во 3 л. еди. на сегашното 
време (22), а источно изоглосите на це - ца (4), на формите се - са (20), на про
тетичките ј - в пред рефлексот на иницијалното *Q (6), глаголските форми со 
'има' и 'сум' +глаголската придавка (25), потоа изоглосата на употребата на 
помошниот глагол во 3 л. во перфектот (34) и употребата на перфективен 
презент со повторливо значење (35), како и местото на кратките заменски 
форми по однос на глаголот (33). Изоглосите на првите три црти поминуваат 
низ територијата на тиквешкиот говор, додека другите изоглоси одат зад 
Демир Капија и нешто малу поисточно од Воден и Негуш. 

Треба уште да видиме каков е правецот на движењето на изоглосите на 
диференцијалните црти меѓу источното и западното наречје на територијата на 
северните говори. - Поголем дел од изоглосите на скопскиот терен северно од 
с. Катланово се вклопува во големиот сноп од изоглоси на северномакедонски
те дијалектни особености и продолжуваат на запад. Некои од нив завршуваат 
во северниот дел од Скопската котлина (изоглосата на со - сос, 28), а други 
продолжуваат во полошката област, на пример изоглосите на заменските 
форми нејзин - нејн (19), на глаголските форми од типот има дојдено (25), е 
дојден (26), на предлогот врз (29}, кои поминуваат северно од Тетово, или 
изоглосите на цу - цав (1), *ј� > (ј)е (5), на групите сч, сц, шч (13), заменките 
Шој - он (17), и - zu (18), на глаголските форми се - са (23), донесол - донел 
(24), употребата на од со посесивно значење (31), и на суфиксот -уле (32), кои 
поминуваат јужно од Челопек. 

Друга група продолжува од главниот сноп кон север и излегува на Скопска 
Црна Гора западно од Куманово. Таков правец имаат изоглосите на третослож
ниот акцент (7, 8) и изговорот на неакцентираните вокали (9), трајниот член 
(16), синтет:Ичкиот датив кај заменките (20), предглаголската позиција на крат-
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ките заменски форми (33), употребата на помошниот глагол во сложените 
форми со 'сум' (34), употребата на повторлив презент од свршени глаголи (35). 

Кон североисток се одделуваат само неколку изоглоси: изоглосата на це -
ца (4), на протетичките ј- в во случаите како јаШок- ваШок (6), изоглосата на 
општата форма на -а кај личните имиња од типот Јована - Јован, Марка -
Марко (14). 

Распоредот на изоглосите во северниот дел од нивното простирање јасно го 
покажува односот меѓу источното и западното наречје од една страна и север
ните говори од друга. 

Знатно е поголем бројот на особеностите што m сврзува источните говори 
со северните, особено со североисточните. На целото северно дијалектно под
рачје, како и во источните говори, групите *cvb и *svb се измениле во цав, сам 

( сав ), одн. цав, сам, а *ј� во је; примери од типот на западномакедонското ѕуни и 
овде нема; иста тенденција во источните и во северните говори има и во 
развојот на групите сч, сц, шч. Нив m сврзуваат понатаму заменските форми 
он и iи, глаголските облици са и донел, предлозите у, врз, сос, употребата на на 
со посесивно значење и недоследната употреба на двојниот објект, отсуството 
на наставката -Ш во 3 л. едн. на презентот, на конструкциите со 'има' и 'сум' и 
отсуството на суфиксот -уле. Кратовско-кривопаланечките и кумановско-овче
полските говори со источното наречје освен тоа m сврзуваат местото на акцен
тот и квантитативната редукција на неакцентираните вокали, чувањето на 
интервокалното в, отсуството на членските форми со в и н, употребата на пер
фективен повторлив презент, пазењето на помошниот глагол во 3 лице во сло
жените форми со 'сум' и местото на кратките заменски форми по однос на 
глаголот. Само што изоглосите на сите приведениве црти не се задржуваат на 
северните граници на нашата јазична територија, туку тие продолжуваат и на 
територијата на српскиот јазик. 

Во северозападниот дел се чувствува знатно влијание од западното наречје. 
Така во северните полошки села и во Скопска Црногорија се генерализирал 
западномакедонскиот акцент, па следствено нема ни редукција на ненагласе
ните вокали. Со западното наречје овие говори m сврзува освен тоа трајниот 
член, испуштањето на помошниот глагол во 3 лице во сложените облици со 
'сум', употребата на кратките заменски форми пред глагол и во почетокот на 
реченицата и ограничената употреба на перфективен повторлив презент. 
Замената пак на *се со це и протетичкото ј пред рефлексот на иницијалното *Q 
(јуШак, јуже) се општа појава во сите северни говори. Изоглосите на овие две 
црти одат по говорната граница меѓу северното и источното наречје до Злето
во, откаде што после продолжуваат на север по Злетовштица. Веќе во крајните 
источни кривопаланечки и кратовски села превладуваат примери со проте
тичко в (вазел, ваШок, но јужица во Злетово) и со ца (цалина во Зеленград). 

* 
* * 

Досега ги разгледувавме диференцијалните говорни особености меѓу трите 
основни дијалектни групи во Македонија и правецот на простирањето на изо
глосите на тие особености. Да видиме сега каков е односот на дијалектните 
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иновации во поодделните говорни подрачја и во кое време приближно се јаву
ваат тие иновации. За нас е особено важна хронологијата на појавувањето на 
дијалектните црти во западното и во источното наречје. 

Во овие две наречја, како што видовме, како диференцијални се јавуваат 
триесет и седум црти, од кои тринаесет се фонетски и дваесет и четири 
морфолошко-структурни. Најголем дел од фонетските особености се постари 
дијалектни иновации. Приличен број од нив ги наоѓаме повеќе или помалку 
одразени уште во писмените македонски текстови од ХП и XIII век. Така 
примери со мешањето на носовките *ј� > *jQ се среќаваат во спомениците од 
крајот на XII век. Во Струмичкиот праксапостол (ХШ в.) наоѓаме примери со 
ца место *се и примери што ука)К)'ваат на редукцијата на неакцентираните 
вокали (Koneski, 1960 :494). Приближно во ова време веројатно настанале и 
промените на *cvb во цу, *JVb во ѕу, *svb во су во западните, одн. *cvb во цав, *svb 
во сав во источните говори, и се јавиле протетичките ј и в пред рефлексот на 
почетното *Q (Vasmer, 1941 : 281, 298). Процесите пак што настанале во врска со 
акцентското место, загубата на интервокалното в и промените што ги пре
трпел гласот х и забните спиранти во западните говори се нешто понови во спо
редба со првите (настануваат од XVI век наваму) (Конески, 1948 : 111-128). Од
носот меѓу постарите и поновите морфолошко-структурни црти е нешто 
поинаков. Во постариот период од развитокот на македонскиот јазик како ди
јалектна црта за западното наречје се јавува демонстративната заменка Шој во 
функција на лична заменка за 3 лице место он, која се задржала во источните 
говори. Во текстовите од XIII-XIV век се почесто се среќава множинската нас
тавка -ове која после се генерализирала во источната дијалектна област. Меѓу 
постарите дијалектни диференцијални црти спаѓа и наставката -Ш во 3 лице 
еднина на сегашното време, а можеби и обликот за 3 лице множина од 
помошниот глагол 'сум'. Примери без -Ш во 3 лице еднина откриени се уште во 
текстовите од ХШ век (во Струмичкиот апостол). Формата са за 3 л. мн., која е 
карактеристична денеска во источните и во северните говори, забележена е во 
почетокот на XIV век (Сели�цев, 1931а : 45). Поголем број од морфолошките 
црти по дијалектите се јавуваат во поновата историја на нашиот јазик, како, на 
пример: изедначувањето на општата со номинативната форма кај личните ими
ња од машки род, аналитичкото иска)К)'вање на дативот кај личните имиња и 
личните заменки - во источните говори, појавата на конјугацијата со формите 
од глаголот 'има'+ глаголската придавка и конструкциите од типот сум дојден, 
употребата на предлогот од со посесивна функција, удвојувањето на објектот, 
губењето на помошниот глагол во 3 лице во сложените глаголски облици со 
'сум', употребата на кратките лични заменки во почетокот на реченицата пред 
глагол, појавата на суфиксот -уле и др. - во западните говори. 

Врз основа на изложеново може да се заклучи дека процесот на дијалектна
та диференцијација меѓу западниот и источниот дел од македонската јазична 
територија започнал доста рано, негде кон крајот на ХП век. Кон крајот на XIV

век дијалектните разлики меѓу овие две подрачја биле веќе доста бројни. Овој 
процес на диференцирање продолжува и подоцна, и бројот на говорните разли
ки особено пораснува во периодот од XV-XVII век, кога и дефинитивно се 
оформуваат денешните територијални дијалекти на македонскиот јазик. 
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Нешто поинаку стои проблемот околу формирањето на северната група 
говори. Дијалектните диференцијални црти на овие говори, видовме порано, 
карактеристични се и за српските призренско-јужноморавски дијалекти и за 
дел од северозападните бугарски говори. Меѓу тие дијалекти и северното 
македонско говорно подрачје, особено пак североисточниот негов појас, 
разликите се толку мали, што е понекогаш доста тешко по говорните особе
ности тие да се разграничат. Наоѓајќи се во непосреден допир сите споменати 
говори и на македонскиот, и на српскиот и бугарскиот дел без сомнение уште 
од најстариот период од нивниот живот во овие области имале сличен разви
ток. На тоа укажуваат не само денешната состојба на фонетско-фонолошките 
особености и нивната граматичка структура, туку и тенденциите во развојот на 
овие појави што се јавуваат денеска како диференцијални по однос на другите 
македонски дијалекти. Но од друга страна северните говори никогаш не ја 
прекинувале врската и со другите две наши наречја. Со источното и со западно
то наречје тие имале постојани и живи врски и, како што беше погоре истакна
то, од нив стално се потхранувале. Поподробна слика за односот на северните 
говори и другите наши дијалекти во историскиот развој на македонскиот јазик 
и за нивната генеза останува да ни даде историската дијалектологија. Нашата 
историска дијалектологија исто така треба да ги открие и причините поради 
кои дошло до дробење на нашиот народен јазик како и под кои услови се обра
зувани денешните месни говори во границите на македонското јазично под
рачје. 

* 

* * 

Прашањето за класификацијата на македонските дијалекти повеќе или помалку е 
засегнувано готово во сите поважни работи од областа на македонската дијалектолоmја 
и разгледувано е од разни аспекти. Сп., со хронолошки поредок, Новаковиh 1889, Masing 

1891, Цонев 1901, 1903, Селmцев 1918, Ивковиh 1921, Malecki 1934, Белиh 1929, 1935, 
RuZicic 1937, Vaillant 1938, БернштаЙН 1938, Koneski 1960. 

Како критериум при поделбата се земани најчесто поодделни фонетски црти. 
Новаковиќ и Цонев, на пример, својата класификација ја прават според рефлексите на 
прасловенските групи *tj и *dj. На вредностите на споменатите групи подоцна особено 
инсистираат Белиќ и Ружичиќ. Но тие истовремено под внимание m земаат и замените 
на групите *stj *skj и *zdj *zgj. Мазинг пак македонските говори m дели според местото 
на акцентот. Овој критериум подоцна го прифаќаат и Цонев, Ивковиќ и Малецки. 
Важноста на граматичко-структурните особености при поделбата на нашите говори од 
испитувачите на македонските дијалекти прв ја согледува А. Селишчев. Блаже Конески 
исто така во својата класификација им дава еднаква важност како на фонетско-фоно
лошките така и на граматичко-структурните особености на дијалектите. Освен тоа тој 
води сметка и за синхронискиот и за историскиот аспект на диференцијалните 
дијалектни појави. 

Поради различните критериуми природно е што се дошло и до различни резултати 
во поделбата. Цонев, Белиќ и Ружичиќ според вредностите на *tj *dj на македонското 
јазично подрачје изделуваат две големи говорни групи. Во едната група ги земаат 
говорите северно од линијата Дебар - Охрид - Битола - Гевгелија и западно од 
вододелницата меtу Вардар и Струма (ќ, z - говори), а во другата говорите што се 
наоtаат јужно, оди. југоисточно од споменатата линија (zuiil, жд, оди. zич, жџ - говори). 
Извесно неслагање меtу Белиќа и Цонева има во поглед на третирањето на северните 
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наши говори. Цонев и нив m зема во една група со централните дијалекти, додека 
Белиќ, а исто така и Ружичиќ, нив m приклучува кон јужните српски штокавски 
дијалекти. Во крајна линија, како што се гледа, Белиќ и Ружичиќ во границите на маке
донската јазична територија разликуваат три говорни типа: северен, централен и 
југоисточен. 

Уште помалку се единствени во своите заклучоци оние што m делат нашите говори 
според акцентот. Мазинг македонските говори m дели на две групи - источна и западна, 
т.е. на говори со слободен и со неподвижен акцент. Ивковиќ и Малецки изделуваат три 
групи, а Цонев пак шест. Ивковиќ во една група m зема источните говори на целиот 
појас од Злетово до Солун и Кајлар (говори со разносложен акцент). Втората негова 
група ја сочинуваат тиквешко-мариовските и леринско-костурските говори (со 
ограничено-разносложна акцентуација), а третата западните говори (со установен 
акцент). Западните говори (со определен трисложен акцент) и Цонев m разгледува 
како посебна група. На појасот Тиквеш -Лерин - Костур тој изделува две дијалектни 
групи: костурско-леринска (со определен двосложен акцент) и тиквешко-мариовска (со 
полуопределен двосложен). Говорите во Источна Македонија Цонев m дроби на три 
групи: говори со неопр�делено-разносложен акцент (говорите источно од Кочани, 
Струмица, Кукуш и Солун), говори со ограничено-разносложен (говорите во Кочанско, 
Штипско, Радовишко, Струмичко) и говори со полуопределен двосложен (говорите во 
долниот тек на Вардар на просторот Солун - Воден). 

Од прегледов на класификациите на македонските дијалекти според акцентот паѓа в 
очи дека западните говори кај сите автори фигурираат како посебен дијалектен тип. Во 
врска со нив нема ништо спорно. Повеќето од испитувачите (Мазинг, Ивковиќ, 
Малецки) се согласуваат дека и говорите во Источна Македонија до голем степен 
претставуваат компактна дијалектна група. Ивковиќ и Малецки, донекаде и Цонев, 
обрнуваат внимание на поврзаноста и на тиквешко-мариовските и леринско
костурските говори. 

Со методот применуван од Селишчева и Конески при дијалектната класификација 
се добива нешто поинаква слика за односот на македонските дијалекти. Селишчев во 
Македонија изделува две основни групи: 1. западна и 2. југоисточна. Во западната група 
тој m зема говорите западно од Вардар и Црна и северно од Преспанското и 
Охридското Езеро. Сите други говори што се наоѓаат јужно од Охрид и Преспа и 
источно од Вардар и Црна ја сочинуваат југоисточната група. Меѓу себе овие две 
дијалектни групи се разликуваат со ред фонетско-фонолошки и граматичко-структурни 
особености. Во склопот на овие две групи Селишчев не m зема само крајните северни 
говори што непосредно граничат со српската јазична територија. 

На две групи - западна и источна m дели нашите дијалекти и Конески. Но тој 
истовремено изделува и еден преоден појас меѓу источното и западното наречје. Таков 
преоден тип сочинуваат тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори, во кои 
се вкрстуваат западни и источни дијалектни особености. 

Правецот на границите на дијалектните области добиени со комбинирање на 
фонетско-структурниот метод, како што се гледа, сличен е со правецот на границите на 
акцентските дијалектни подрачја, а се разликува од правецот на границите на 
дијалектните групи добиени според рефлексите на *Ц и *dj. Погоре видовме дека 
границите меѓу ќ 2 и zuiU жд / zич жџ - говори одат по правецот запад - исток. Границите 
пак на главните говорни групи изделени спgред акцентот•имаат.друг правец: север-југ, 
оди. север - југозапад. Таков правец на простирање имаат и гранИците на двете основни 
дијалектни подрачја што m изделуваат Селишчев и Конески. 

1960 
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6. МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ ВО СВЕТЛИНАТА

НА ЛИНГВИСТИЧКАТА ГЕОГРАФИЈА 

1. На македонската јазична територија има повеќе од триста само фонет
ско-фонолошки и граматичко-структурни појави кои се реализирани различно 
по дијалектите. Меѓутоа, сите тие не се подеднакво релевантни ни за дијалект
ната диференцијација на македонскиот јазик, нити пак за класификацијата на 
неговите говори. 

Некои од дијалектните особености се ограничени на сосем мали подрачја, 
така што нивните арен, кои се обично затворени, зафаќаат едвај неколку десе
тици километри. Тие црти се наоѓаат најчесто на јазичната периферија, виреат 
како архаизми на стари процеси. Таков е случајот, на пример, со остатоците од 
назализмот во костурските и богданско-лагадинските говори ( да.мбја - да.мбја, 
лендина), со замената на *уво а во височкиот говор (сан 'син', бал 'бил'), лазе
њето на ч од групата *crt- и крајните групи -сШ, -шШ во некои дебарски и кос
турски села (чорф, чорilиШ, ilришШ, .масШ), остатоците од палатализацијата во 
1 л. еди. на сегашното време во скопско-црногорскиот говор (ношу, .мољу) или 
во партиципот (жењен), заменските облици сој, со2ов во Бобоштица и во 
струшкото село Радожда, остатоците од деклинацијата на членот во корчан
скиот говор и во некои северни периферни говори (сШарцаШо2о, сШарцуШо.му) 
и уште ред други. 

Други вакви црти имаат нешто поголеми арен, но се јавуваат на дија
лектните пограничја. Како такви тие се најчесто незавршени, несталожени 
процеси, процеси на понови јазични промени. Во редот на овие појави би 
дошле, на пример, образувањето на дифтонзи и фонолошки должини во охрид

ско-преспанското подрачје (Шоар - Шо:р, смеа> смеа - е.ме:, .маала> .ма:ла), от
ворениот или затворениот изговор на средните вокали, отсуството (губењето) 
на фонемите ѕ и џ, промената на вокалните групи оа, ое во ва, ве (Шоар > Швар, 

чоек > чвек) и на иа >ја во струшкиот говор (Македониа > Македонја), лабио
веларизацијата на краесложното тврдо л во тетовскиот, охридско-ресенскиот, 
мегленскиот говор и во некои малешевски села (вол> воу), појавата на тврдо 
грлено л во битолското село Буково, палатализацијата на меконепчените к, 2 
пред предните вокали (сек'ира, лаl'и) и на сонантите л, н (љеШо, љице, кањи -
во периферните северни говори), потоа промените во глаголските групи, про
ширувањето на имперфектните наставки за 1 и 2 л. мн. во штипскиот говор 
(носее.ме, носееШе) и др. Јазичните феномени од овој вид многу често и немаат 
единствени арен. Затоа тие имаат важност, како и појавите од првата група, за 
типологијата на помали говорни единици. 

2. За дијалектизацијата на македонскиот јазик и за класификацијата на не
говите говори поголема важност имаат оние јазични феномени што зафаќаат 
знатно поголеми арен и на кои ареите им се единствени, неиспрекинати, како и 
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особеностите што се наполно оформени и сталожени. Дијалектните појави од 
овој вид ќе бидат и предмет на нашето понатамошно излагање. 

Најголем број од овие дијалектно-диференцијални црти македонската го
ворна територија ја делат на два нерамни дела. Нивните изоглоси сврзуваат по 
две различни точки на спротивните страни од јазичната периферија. 

Според правецот на простирањето на изоглосите дијалектно-диференцијал
ните особености можеме да ги поделиме на две основни групи. Една група со
чинуваат оние појави чии изоглоси се простираат по правецот југ-север (Ј-С), 
односно југозапад-североисток (ЈЗ-СИ). Тие почнуваат од разни точки на 
јужната јазична граница и излегуваат на разни места на северната јазична гра
ница. Некои од нив на северната граница и завршуваат, а некои продолжуваат 
на териториите на граничните српски или бугарски дијалекти. 

Втората група појави има правец исток-запад (И-3), односно запад-исток. 
Тие се сконцентрирани главно во Северна Македонија. На источната страна го
тово сите изоглоси на особеностите од оваа група продолжуваат на српската 
или бугарската јазична територија. Само неколку изоглоси со овој правец по
минуваат низ нашите централни и јужни области. 

3. Изоглосите на појавите од првата група (со правец Ј-С и ЈЗ-СИ) на јуж� 
ната јазична граница имаат три главни огништа. 

Првото изоглосно огниште на линијата Корча - Солун се наоѓа јужно од 
Преспанското Езеро. Оттука тргнуваат неколку десетини изоглоси само на фо
нетски и граматички особености (в. карта 1). 

Најголем дел изоглоси од оваа група во вид на изоглосен сноп одат по доли
ната на Црна Река и Вардар. Таков правец имаат источните изоглоси на: три
сложниот (фиксиран) акцент (л'ивада, лив'адаШа, 1), кој е истовремено и син
тагматски (не-м'у-рече, не-:Z'о-виде, не-сум-:Z'о-видел, 2), некогашната замена на 
*� со *Q зад ј (еп. денеска јаШрва, јачмен, зајак, одн. јiiШрва, јачмен, 3), замената 
на гласовната група *зvb со ѕу (ѕуниш, ѕункоШ, 4), губењето на интервокалното 
в (5), промената на краесложното х во в и ф (iipaф, меф, чевли, бевме, бефШе, 
6) како и на спирантите е {з) и ш пред ц, ч - пак преку х (крфче : крс-Ш, мафца :
мас-Ш, круфче : круша, 7-8), понатаму изоглосите на членските форми на -ов 
(лебов, куќава, uилево, куќиве, 9) и -он (лебон, куќана, uилено, 10), синте
тичкиот датив кај личните и лично-предметните заменки (мене, Шебе, нему, 
нејзе - нези, нам, вам, ним, кому, некому, секому, 11), кратката акузативна 
форма је (је виде жeнailla, 12), множинските заменски форми ние, вие (13), 
показните заменки овој - овја, ова(ј)а, ова (14), присвојната нејзин, -а, -о, -и 
(15), наставката -Ш во 3 л. едн. на сегашното време (викаш, носиш, 16) и -аШ во 
3 л. мн. кај глаголите од а-група (имааШ, викааШ, 17) партиципскиот облик 
донесол ( донесла, -ло, -ле, 18) и употребата на предлогот од со посесивно 
значење (кyќailla од Марка, 19). 

Источно и југоисточно од линијата Преспа - Вардар има појас со „полу
определен" акцент, а потоа настапуваат говори со неопределено акцентско 
место. Мешањето на *� со *Q во тие говори не е одразено, така што денеска 
место *�зад ј има замена е (език), освен во одделни случаи, како, на пример 
јанѕа, кои претставуваат импорт од западните говори. Нема случаи групата 
*ЗVb да преминува во ѕу. Интервокалното в се пази редовно. На поголема тери-
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торија суштествува фонемата х {20), а до колку пак се губи на крајот на слогот, 
тоа не преминува во в или ф. Консонантите с, ш пред ц, ч или се пазат не
изменети или пак преминуваат во х (в. т. 14). Во источните говори не се позна
ти членски форми на в и н (9). Дативниот однос се изразува аналитички (на 
мене ми рече, на неiо му даде, 11). Кратката акузативна форма од личната за
менка за женски род гласи ја или а (12), множинските форми за 1 и 2 лице -
ни(ј)а, ви(ј)а (13), посвојната за 3 лице женски род - нејн, -а, -о, -и {без пар
тикулата -зи, 15), а демонстративната за блиски предмети вој, ваа, во(в)а (14). 
Презентската наставка -Ш (16) во сите источни говори се губи (носи - носе, 
има) . Глаголите од а-група во 3 л. мн. завршуваат на -Ш (они викааШ, имаш, 17). 
Од глаголот 'донесе' глаголската л-форма гласи донел {18). Предлогот од нема 
посесивна служба {19). 

Приближно по означениов правец се движи и западната граница на редук
цијата на неакцентираните вокали {21 ). Говорите западно од Вардар и Црна и 
северно од линијата Црна-Преспа оваа појава не ја познаваат. 

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

Изоглосите пак на мешањето на носовките (3), замената на х (6) и с, ш пред 
ц, ч во в и ф (7, 8), акузативната заменска форма је {12), презентската наставка 
-Ш (16), глаголскиот облик донесол (18), и на предлогот од со присвојно значе
ње (19)- одат по Вардар до Дервенската клисура од каде што свртуваат после 
на запад и преку полошката област (меѓу Гостивар и Тетово) излегуваат на за
падната јазична граница. 

5. Со овој сноп до Вардар одат и источните изоглоси на општата форма на 
-а кај личните и роднинските имиња што завршуваат на согласка и на -о (Ми
лана, ШеШина; Марка, вујка, 22), наставката -Ша кај имињата што завршуваат 
на -е (Пeiiipeiiia, ШаШеШа, вујчеШа, 23), демонстративните заменски форми 
овеiа {24), онеiа {25), одн. овоiа, оноiа, и овејзин - овезин {26), онејзин - онезин 
(27). Од Вардар изоглосите на споменативе заменски форми продолжуваат на 
североисток, ја сечат Брегалница западно од Штип и излегуваат на јазичната 
граница источно од Крива Паланка. Изоглосите пак на именските наставки -а и 
-Ша одат приближно по долината на Брегалница до Делчево од каде што про
должуваат кон Благоевград. Во источните говори одвоениве заменски облици 
не се употребуваат, а општата форма кај сите именки се изедначила со номина
тивната. 

6. Извесен број изоглоси од основниот изоглосен сноп се одделуваат уште
на просторот меѓу Островското Езеро и Црна Река. Изоглосите на протетич
кото ј пред рефлексот на иницијалното *Q (јаiлен, јаШок, 28) и на заменските 
придавки ваков, ваква, -о, -и {29), олкав, олкава, -о, -и (30), онолкав, -а, -о, -и 
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(31) одат кон североисток, го поминуваат Вардар меѓу Неготино и Демир Ка
пија и преку Штип и Радовиш излегуваат на јазичната граница во пијанечката 
област. Во источните и југоисточните говори како протетички глас пред *Q се 

јавува в (ваток, ваzлен), додека приведените заменски облици не се употребу
ваат или се јавуваат само спорадично. 

Приближно во овој правец се движи и западната изоглоса на прегласеното 

а во е во лексемата чеша (32). 

7. Едно купче од десетина изоглоси од преспанското огниште оди на север и 
северозапад. Западно од Прилеп и Велес поминуваат источните изоглоси на 
синтетичката дативна форма кај личните и роднинските имиња од машки и 

женски род (Маркое - Маркове, Петрету - Петрее, Николу - Николое, 
стрикое, тетину; Мари - Маре, тетки - тетке, 33), заменските форми овејзи 
- овејзе (34), онејзи - онејзе (35), овеzов, -а, -о, -и (36), онеzов, -а, -о, -и (73), овеј
зин - овезин (38), онејзин - онезин (39), овивен - овивни ( 40), онивен - онивни 
(41). Северната јазична граница ја допираат на скопско-црногорскиот дел. Во 

македонските говори источно од линијата Преспа - Скопје дативниот однос се 

изразува аналитички - со предлогот на (Му рече на Марка - на Марко, на
Мара). Со на се искажува и дативниот однос кај демонстративните заменки (еп. 

на оваа - ваа, на онаа или наа, доколку тие се употребуваат). Показно-присвој

ните заменки овеz ов, онеz ов, овејзин итн. во источните говори се необични или 
пак се воопшто непознати. 

8. И најпосле има неколку црти од оваа група чии изоглоси завршуваат во 

Полог. Тие се изоглосите на промената на гласовната група -ни- (во повеќесло

жни зборови) во -ин-> -јн- (воденица> водеинца > водејнца, 42), губењето на -м
во 1 л. едн. од глаголот 'сум' (су, не су, 43), потоа изоглосите на употребата на 
аористната форма од 'сум' (биф, би, би, бифме, бифте, бија, 44) и парти
ципските образувања на -ат кај глаголите од типот 'жени' (женат, канти, 
стемнат, 45). 

9. Второто изоглосно огниште на јужната јазична периферија се наоѓа во 

кајларската област, меѓу планината Снежник и Кара Камен (в. карта П). Отта

му поаѓаат околу триесетина изоглоси, кои се движат во три правци. 

Најголем број изоглоси од кајларското огниште се движи по правецот Ј-С. 

Таков правец имаат западните изогласи на: вредностите сав - сам место ста

рата гласовна група *svb (осамна, 46), цав од *cvb (цавти - цавте, цафток, 47), 

ца м. *се (цал, цана, цалина, 48), и место сек.'b2 пред н (оzин, 49), метатезата на 

консонантската група зј > јз (zројзе, лојзе, 50), и од областа на граматиката изо

глосите на: личната заменка он (она, оно, они, 51), енклитичната zи за акузатив 

множина (zи виде дeцaiiia, 52), обликот са за 3 л. мн. на сегашното време од 

'сум' (53), наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време кај глаголите од е- и и
група (носам, берам, 54), потоа изоглосите на аористниот облик од 'сум' (бидо 
- бидох, биде ... , 55), полниот перфект (он е имал, они са имале - имали, 56), 

перфективниот презент со повторливо значење (57), изведените девербативни 

глаголски образувања од типот отвара (58), избројаната множина на -а (два, 
uет, uедесет динара, леба, вола,, 59), на предлозите врз (60), у место стариот 
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*v'b (Отиде у село, у zрат, 61), удвојувањето на предлогот 'со' - сос (62), како и 
изоглосите на реченичните искази во кои кратките заменски форми не можат 
да стојат на почетокот (Видо zo детето, Реко му на детето, 63). 

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

Еден дел изоглоси од оваа група од Скопската котлина свртува на запад и 
преку полошката област излегува на западната јазична граница југозападно и 
северозападно од градот Тетово. Изоглосите на вредностите сам или ciiм м. *svb 
(46), цав - цав м. *cvb (47), оzин м. *ognb (49), потоа на заменката он (51), гла
голскиот облик са (53), наставката -м (54), предлогот у (61), бројната множина 
на -а (59) поминуваат јужно од Тетово, а изоглосите на метатезата на зј (50), 
глаголските имперфективни образувања од типот отвара (58) и на предлогот 
врз (60) одат северно од Тетово. 

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

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

10. Во говорите што се наоѓаат западно· од разгледаниов изоглосен сноп
место гласовните групи *svb и *cvb има вредност су (осуна, 46) и цу (цут, 
цутиzu-цути, 47); *е е заменето со е во сите позиции, значи и зад ц (цело, цена, 
48). Место секундарното 'b2 пред н има вокал од заден ред (а или о: оzан, оzон, 
49). Метатезата на зј овие говори не ја познаваат (лозје, 2розје, 50) . Како лич
на заменка за 3 л. се употребува Шој (51), а кратката акузативна множинска 
форма гласи и (И виде децата, 52). 3 л. мн. од 'сум' во сегашното време гласи 
се (53) . Во врска со наставката во 1 л. едн. на презентот западните говори не се 
единствени. Во периферните говори од Шар па до Кајлар кај глаголите од е- и 
и- група наставката -м готово не се среќава (носа, сеча, 54). Во некои од овие 
говори таа ретко се среќава и кај глаголите од а-група (вика, скака, иzра), па 
дури и кај некогашните атематски глаголи (Да има uари ќе Ши да, место имам, 
дам ). На дијалектното пограничје веќе превладуваат примерите со -м. Треба 
да истакнеме дека наставката -м кај глаголите од е- и и-група отсуствува и во 
северните говори на целиот појас од Лепенец до Крива Паланка и Осоговската 
планина. Во сите западни говори во 3 л. на минатото неопределено време по
мошниот глагол се испушта (Тој бил, Шие биле, рекле, 56), а перфективен пре
зент во главната реченица воопшто не се употребува (57) . Во изведените не
свршени форми од глаголите од типот 'отвори' кореновиот вокал во овие гово
ри не се редува (еп. оШвора, затвора, спрема свршениот оШвори, затвори, 58); 
предлогот врз не се употребува (60), со не се удвојува (62), а стариот предлог 
*v'b се јавува во формите в, во (61). Кратките заменски форми овде можат да
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стојат и на почетокот на реченицата (Му рече на деШеШо, Го викна деШеШо, 
63). 

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

11. Од кајларското огниште по правецот ЈЗ-СИ се изделуваат изоглосите
на разносложниот парадигматичен акцент ( 66), фонемата х ( 67), формата един 
(негде адин, 68) и заменската партикула -зе во формите на личните заменки 
(јазе, Шизе, назе, вазе итн. 69). Западната граница на фонемата х оди по линија
та Воден - Штип - Кочани. Приближен правец има и границата на партикулата 
зе, додека изоглосата на обликот един (адин) оди малку поисточно (по линијата 
Воден - Гевгелија - Делчево). И овие изоглоси на делот меѓу Делчево и Ко
чани ја минуваат нашата јазична граница. Изоглосата пак на парадигматичниот 
акцент од Демир Капија продолжува по левата страна на Вардар и излегува на 
Скопска Црна Гора источно од Скопје. Говорите што се наоѓаат западно од оз
наченава линија не ја познаваат фонемата х, како ни партикулата зе кај споме
натите заменки. За сите нив карактеристичен е обликот еден. 

12. Неколку изоглоси од кајларскиот терен одат кон северозапад. Во тој
правец се одделуваат западните изоглоси на гласовната група цре- место ста
рата група *cre- (црево, црешна, 70), презентската наставка -аШ во 3 л. мн. 
(носат, викаш, 71), аористно-имперфектната наставка за 3 л. мн. -а (носеа, 
имаа, рекоа, 72). По западната периферија место *cre- има чере- (черево, че
решна). Во тие говори З л. мн. на сегашното време завршува на -еШ (имаеШ -
имет, носеШ, сечеш; во костурските говори се губи наставката -Ш: (име, носе), а 
3 л. ми. на минатото определено време завршува на -е (викае, рекое). Изоглоси
те на сите три појави имаат еден правец, одат паралелно и завршуваат северно 
од Дебар. 

На овој дел од нашата територија може да се следи и границата меѓу девер
бативните глаголски образувања со суфиксот -ва / -ви, кои се карактеристични 
за костурско-леринското и преспанско-охридското говорно подрачје (зборваШ 
- зборвиШ, оди. зборва - зборви, 73) и образувањата на -ува, како и границата 
на губењето на е-група кај глаголите што им завршува основниот дел на консо
нант (сечи - сечиШ, можи - можиШ, 74). Изоглосата на втората особеност оди 
по правецот Островска Езеро - Прилеп - Кичево - Дебар (и малу посеверно ), а 
на глаголските форми од типот зборва - зборви по правецот Островска Езеро 
- Бигла - Дебарца - Дебар. 

13. Ново изоглосно огниште на јужната периферија наоѓаме во солунската 
област, поточно на просторот меѓу реката Вардар и Лагадинското Езеро (в. 
карта III). 

Изоглосите од ова огниште се разидуваат во два правци. Една група оди 
источно од Солун и преку разлошкото говорно подрачје продолжува на бугар
ската јазична територија. Ваков правец имаат западните изоглоси на фонемата 
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а место *е која може да се јави во неколку варијанти (л 'iiii., мл 'ако - Сухо, 
Висока, млако - Негован, Разлог, б'ал, б'ел'и - Гоцеделчевско, 75), вредноста 
а/а место етимолошкото *'b во коренските слогови (даш - во гоцеделчевскиот, 
лагадинските и серските говори, даш, д'аска - во разлошкиот, 76), прегласува
њето на етимолошкото а во ii, е зад ч, ж, ш (жiiба во Сухо, жеби - Негован, 
ж'iiл'ба, ш'ем'ар' - во гоцеделчевскиот, вуденичiiр, уфчер'е во разлошкиот 
говор, 77), потоа изоглосите на остатоците од старото мешање на носовките 
зад ч, ж, ш (ч'ас, ч'асШо, ж'iiШва во гоцеделчевскиот, шаиа, жаШва, жаден - во 
разлошкиот говор, 78), полумекиот изговор на ч, ж, ш (ж'аба, ч'ас, 79), палата
лизацијата на тврдите согласки пред предните вокали (80), пазењето на интер
вокалното х (81 ), како и изоглосите на демонстративните заменски форми Шос 
(Шус, Шузи, Шае, този, 82) и нос (нус, нози, 83) и на девербативните глаголски 
образувања со суфиксот -ова (куiiова, 84). Западно од линијата Солун - Разлог 
*е е заменето, како што е познато, со е (со исклучок на говорот во Бобоштица

и Дреновени, каде што под акцент има ii), а етимолошкото *b со о; ч, ж и ш се 
тврди гласови и зад нив, особено зад ж и ш, не се врши прегласување на вока
лот а1). Во говорите што се наоѓаат западно од Солун и Разлог пред предните 
вокали можат да се палатализираат само веларите к и 2 (к'иШка, лаl'и). ТИе не 
ги познаваат образувањата со суфиксот -ова, како ни заменските форми Шос, 
нос (со партикулата -зи, -з ). 

Приближно по правецот Солун - Струма се движи границата меѓу личната 
заменка за 3 лице тој, која е карактеристична за крајните источни говори, и 
он, којашто превладува во дијалектите на просторот Струма - Вардар (85). 

14. Вториот изоглосен сноп од солунското огниште оди право на север по
правецот Кукуm - Берово. Бројот на изоглосите овде е поголем, но поголемо е 
исто така и растојанието меѓу крајните линии во снопот. Оваа изоглосна група 
ја сочинуваат западните граници на вредноста pii место вокалното *r (lpaii -
Висока, брас, врах - Петрич, Благоевград, 86), промената на вокалот о во е во 

членската форма за машки род (мажо > маже, коне, разбојо > разбое, 87), како 

и на палаталното Ш' во ќ на крајот на зборот (зеШ' > зеќ, iiaќ, 2'ociioќ - во бла
гоевградскиот, разлоmкиот, петричкиот, негованскиот говор, 88), замената на 
спирантите е, ш пред ц, ч во х (мохче, 2лухци, махца, крухче, iiyxчe - во пет
ричкиот, малеmевските, серските, солунските говори, 89), како и на гласот к 
пред т (нохти, лахти, 90), потоа изоглосите на акцентските типови жен'а -
ж'ени 11 жен'аШа - жен'иШе (91 ), бр'ада - бр' ади 11 брад'аШа - брад'иШе (92), 
седл'о - с'едла 11 седл'оШо - седл'аШа (93), с'ело - с'ела 11 сел'оШо - сел'аШа (94), 
дар - д'арове 11 дар'о - даров'еШо (95), вол - вол'ове 11 в'оло - волов'еШо (96), 

2ној - iнојШ'а (97), кај глаголите: ii'eчa - iiеч'еш, д'ржа - држ'иш (98), ii'eкox -
ii'eчe (аорист) и iieч'ex - iiеч'еше (имперфект, 99) и др. Споменативе акцентски 
типови се среќаваат до линијата Солун - Дојран - Виница - Крива Паланка. На 
запад од оваа линија настапува друг акцентски систем - парадигматичен и раз
носложен. 

1 Само во костурските говори можат да се сре111ат примери со прегласено а во е и 
тоа главно во топономијата, еп. Бреmчени. Како лексикализирана црта ја наоtаме во 
зборот чeLUa (в. т. 6). 
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Во македонските дијалекти што се наоѓаат западно од линијата Солун -
Малешево промените на о во е и на Ш' во ќ не се познати. Тие не ја познаваат 
ни вредноста ра место *r· Што се однесува пак до групите с, ш + ц, ч и на кШ, во 
тие говори има шаренило. На едно прилично широко подрачје во Источна Ма
кедонија, на запад до Вардар и Црна, согласките с, ш пред ц, ч остануваат неиз
менети (uрасци, мосче, крушче), или пак промена претрпела само групата сч, 
која се асимилирала во шч (мошче ). 

Знатен е овде и бројот на изоглосите на граматички особености. По праве
цот Солун - Берово поминуваат изоглосите на множинската наставка -еШа 
(ШелеШа, 100), партиципската множинска наставка -ли (били, дали, 101), сложе
ните глаголски форми образувани со перфектот од глаголот 'сум' и глаголска
та л-форма (рабоШил сам бил - бил сам рабоШил, 102), и соодветната форма за 
прекажување на идни настани (ќе сам бил рабоШил, 103). До оваа граница се 
среќаваат и презентски форми без наставката -м во 1 л. ед. (носа, сеча - кај гла
голите од е- и и-група, 104), како и три глаголски групи (има: носи: uече, 105). 

На запад од оваа граница наставката -еШа забележена е единствено во кор
чанскиот говор. Глаголската л-форма во множината завршува на -ле (биле). 
Споменативе сложени глаголски форми не се познати. На подрачјето меѓу 
Вардар и Малешевијата и на југ до Солунскиот Залив -м е генерална наставка 
во 1 л. ед. на сег. време кај сите глаголи. На просторот меѓу Крива Паланка, 
Осоговската планина, Беласица и Вардар и-група е разложена, така што тука 
има само две глаголски групи (има, носе, сече). Во повардарските говори од 
Градско до Солун и Островското Езеро има ново прегрупирање на глаголите 
(еп. 1. има, 2. носиш, uечиш: носе, uече, итн.). 

На овој дел се разграничуваат најпосле и заменските форми ние, вие 11 ниа, 
виа (1053), акузативните и 11 2и (106), мен, Шеu 11 мене, тебе (107), предлозите 
воф - фоф 11 у (108) и сврзникот, одн. прилогот кailio 11 како (109). Првите осо
бености се карактеристични за говорите што се наоѓаат на исток, а вторите за 
штипско-струмичките и долновардарските говори. 

На ова подрачје имавме можност досега да ги разграничиме лексемите 
башШа и ШаШко (110). 

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

согласка во ќ (мајка> маќа, сукал'ка > сукал'ќа, 112). Овие црти ограничени се 
главно на малешевско-пиринското говорно подрачје и немаат некоја посебна 
важност при дистрибуцијата на изоглосите од разгледуваната група. 

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

15. Втората голема група изоглоси, рековме, оди по правецот З-И или СИ. 
Нивното огниште се наоѓа во Северозападна Македонија, на просторот меѓу 
Шар Планина и Скопска Црна Гора (в. карта IV). Од шарпланинското или по
лошкото огниште изоглосите тргнуваат во две купчиња. 

Изоглосите на фонемата ii место етимолошките *'b и *b (дан, дiiш, 113), за
мената на *v'b со у (улезе, унесе, у, 114), општата замена на носовката *Q со у 
(рука, uyili, 115), множинската наставка -е кај именките што завршуваат во ед
нината на -а (жене, 116), глаголската наставка -мо (имамо, носимо, 117) и за-
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менката za (118) на полошкиот дел поминуваат јужно од градот Тетово и преку 
планината Жеден излегуваат во Скопската котлина. 

Друга група изоглоси во вид на збиен изоглосен сноп поминува северно од 
Тетово, меѓу селата Лешок и Вратница. Таков правец имаат изоглосите на 
рефлексите у и лii место вокалното *Ј ( вук, uуно, жуШо; длiiк, слiiнце - вториов 
кога се наоѓал зад забно-венечна согласка, 119, 120), фонемата њ од старото 
*пј пред предните вокали (њива, њеzа, 121), прејотацијата на иницијалното е
(јеш, јелен, 122), заменските форми сваки, -а, -о (123), свакакiiв, -ва, -во (124), 
њојзе (125), њојiiн, -на, -но (126), њеzа, коzа, некоzа, свакоzа (127), zy (акузатив 
женски род, 128), презентската наставка за 3 л. мн. -в (У : викав, викау, 129), ге
нерализирањето на еден основен вокал во сите лица во сегашното време (носи : 
носи-м, носи-в, сече : сече-м, сече-в, 130) сврзникот буди (131), номиналниот 
суфикс -оња (132). Приближно по овој правец оди и изоглосата на протетич
кото в во случаите од типот вујко, вујна (133). И овие изоглоси преку Дервен
ската клисура излегуваат во Скопско поле северно од градот Скопје, каде што 
се составуваат со изоглосите од првата група образувајќи на тој начин голем 
изоголосен сноп. 

Кон овој сноп на скопскиот терен се приклучуваат уште петшеснаесет нови 
изоглоси: на фонемата љ како континуант на старото *l' (недеља, кључ, uоље, 
134) и на љ добиено по новото јотување (зеље, коље, 135), полузвучниот изго
вор на крајните звучни согласки (zy§, су<), 136), множинската наставка -е кај 
придавките од женски род (зреле крушке, наше куќе, 137), потоа изоглосите на 
заменско-придавската наставка -oia 11 -eia (доброiа, нашеiа, 138), аористните 
наставки -смо (139), -cilie (рекосмо, рекосШе, 140) и -ше (рекоше, 141), одушеве
ните именски форми на -а (уваШише једноiа zолуба, убише човека, 142), пред
лозите из (доаiа из Скоuје, 143), uроз (иде uроз њиву, 144) и на именските су
фикси: -ача (вамuирача, 145), -уша (водаруша, свињаруша, 1453) и -иња (са
моШиња, 146). Изоглосите од последнава група по долината на Лепенец про
должуваат и на север и северозапад преку граничните српски дијалекти. 

16. Сите овие три изоглосни групи низ скопската низина одат како голем
изоглосен сноп, кој кај реката Пчиња источно од градот Скопје се распаѓа на 
два дела. 

Еден дел од овие изоглоси одат на исток по долината на Крива Река се до 
нејзиниот изворишен тек. Во тој правец се движат изоглосите на протетичкото 
в (133), палаталните љ (134) и њ (121), прејотацијата на почетното е (122), полу
звучниот изговор на крајните звучни согласки (136), изоглосите на множин
ската наставка -е кај именките и придавките (116, 137), општата именска форма 
на -а кај одушевените именки (142), заменките сваки (123), свакакiiв (124), 
аористно-имперфектните наставки -смо (139), -cilie (140), -ше (141) и предло
зите uроз (144) и из (143). 

Во оваа група се вклучуваат потоа изоглосите на партиципската наставка 
-ја (рекја, бија, дошаја, 147), која е карактеристична само за кумановската го
ворна област, и на множинската наставка -ики (uрасики, Шелики, 148), која се 
изделува (во западен правец) од изоглосниот сноп југоисточно од Скопје и пре
ку Порече излегува на планината Буковик. 
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Извесен број изоглоси од Пчиња свртува на југоисток. Тие поминуваат јуж
но од Св. Николе, откаде што пак скршнуваат на североисток и по долината на 
Злетовската Река излегуваат на македонско-бугарската јазична граница, каде 
што се составуваат повторно со изоглосите од криворечкиот сноп. На овој дел 
од македонската јазична територија поминуваат околу триесет изоглоси. Тие 
се изоглосите на: фонемата ii < *'b, *b {113), замената на носовката *Q, вокално
то *Ј и гласовната група *v'b во у (115, 119, 114), јотувањето на лј (135), изо
глосите на заменските облици њојзе {125}, њојно {126}, њеiа, ia {127}, 2у {128}, 
израмнувањето на презентската основа {130}, множинските наставки -мо (117) 
и -в (129}, сврзникот буди (141), номиналните суфикси -ача (145), -уша (1458), 
-оња {132) и -иња (146). Освен тоа во оваа група на разгледуваниов терен вле
гуваат уште и изоглосите на предлозите уз (150) и више (149), кои во западните 
говори се среќаваат до линијата Скопје - Буковик - Влаиница (више), одн. до 
линијата Велес - Брод - Кичево {уз ). 

Само две изоглоси од полошкото огниште поминуваат јужно од Скопје: на 
непрегласеното а во зборот Шрава {151) и вредноста а место *е (зад р) во 
зборот ора (орав, орах), мн. ораси (152). И двете изоглоси одат заедно, најчесто 
се поклопуваат. Споменативе форми на југ се среќаваат приближно до линија
та Тетово - Кавадарци - Радовиш - Кочани. Јужно од оваа линија *ra > ре, како 
и *re: Шрева, орев (орех). 

17. Важна улога при дијалектната диференцијација на македонскиот јазик
одиграле освен досега приведениве црти уште и рефлексите на носовката *Q 
(153), сек. 'b2 {154) и вокалните *r (155) и *Ј (156). Меѓутоа, изоглосите на овие 
појави не влегуваат ниту во едно од споменативе четири огништа (в. карта V). 
Замените на овие особености важни се поради нивното влијание на фонем
скиот систем на поодделни наши говори, особено на бројот на вокалните фо
неми. 

Основни рефлекси место носовката *Q во македонските говори се а, ii, о и у. 
По периферијата има и широко о (а), односно широко е (ii}. Вредноста у како 
општа појава ограничена е на северната дијалектна област и нејзината јужна 
изоглоса, видовме (т. 15), има правец 3-И. Рефлексот а превладува во средиш
ниот дел од македонската јазична територија. Неговата јужна изоглоса оди по 
правецот Охрид - Лерин - Демир Капија - Петрич и југоисточно од Разлог про
должува на бугарската јазична терија. Јужно од оваа линија *Q > ii (рака, uiiШ}, 
а по периферијата на мали пространства може да се сретне пак а (еп. рака во 
корчанскиот говор, во некои јужни костурски села и во лагадинското село 
Илинец). Западната изоглоса не излегува на западната јазична граница. Од 
Охрид продолжува на север и преку Караорман, Бистра, Буковик и Сува Гора 
излегува на Вардар кај Скопје. По западната периферија од Тетово до Костур 
се јавуваат наизменично рефлексите а (Г. Полог, Дебарско, Струшко, градот 
Охрид со приезерските села, Преспа), о (Мала Река, Голо Брдо, Дримкол, Дол
на Преспа, Нестрам), d/џ (Река), ii/a (во неколку струшки села, на пр. Радожда). 
Вокалното /g/ се јавува во северните, централните, штипско-струмичките и 
пијанечко-малешевските говори. Со други зборови, се шири на целата северна 
и централна територија северно од линијата Лерин - Демир Капија - Струмица. 
На исток изоглосата на оваа фонема оди нешто позападно од реката Струма на 
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правецот Петрич - Благоевград. Во сите други наши говори вокалноста на *r е 
ликвидирана. Во говорите источно од линијата Солун - Беласица, видовме, 
место *r има две вредности - ар и ра. ар е единствена замена и во говорите на 
појасот Солун - Костур и Преспа, потоа во охридско-преспанските говори, во 
Дебарско и Горни Полог. Во другите говори по западната периферија наоѓаме 
ор, поретко ер (керсШ), или ар, iip (ciipцe, Радожда) и ар (карф- во Бобоштица 
и во некои костурски села, на пр. Галишта). 

На најголем дел од македонската територија ликвидирано е и вокалното*/. 
Во северните говори тоа е заменето со у и во некои позиции со ла (в. т. 15). Во 
другите дијалекти имаме ол или о и ал или а. Првиов рефлекс превладува во 
Западна Македонија. Неговата источна изоглоса на делот од Преспанското 
Езеро до Скопје влегува во преспанскиот изоглосен сноп (Црна - Вардар). За
падната граница претставува доста искршната линија. Покрај западната јазич
на граница има и ал (Г. Полог, Струшко), во некои говори и ал (во корчанскиот 
говор, во некои костурски села и во дебарска Река), а во галичкиот говор се 
пази и слоговно *Ј (illjн.o ). Источно и јужно од линијата Преспа, Црна Река, 
Вардар и јужно ОД Свети Николе и Злетово *Ј дало ал (жалШо), а источно ОД 

Солун и Разлог во одредени позиции се среќава и ла. Во говорите што се на
оѓаат северно од Преспа - Островското Езеро - Дојран - Разлог консонантски
от елемент подоцна се загубил, па имаме а (жiiШо ). 

18. Сите излезни пунктови на изоглосите на дијалектно-диференцијалните
особености се наоѓаат на северната јазична периферија. 

Најголем број изоглоси се собираат во северниот дел на полошката област 
и во Осоговијата (в. карта VI). Во овие два пункта се сконцентрирани над деве
десет проценти од целокупниот број на изоглосите. На просторот меѓу Шар 
Планина и Скопска Црна Гора (северен Полог) на растојание од 40-50 км. 
поминуваат околу седумдесет изоглоси. Половината од нив идат од југ и југо
запад, од кајларското и преспанското огниште, а половината од северозапад. 

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

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

Големата концентрација на изоглосите на дијалектните разновидности во 
скопско-полошката и осоговско-пијанечката област се објаснува, како што се 
гледа од претходното излагање, со тоа што баш на овие два терена се сре
ќаваат, вкрстуваат или разидуваат и изоглосните снопови што идат од крајниот 
југ (од грчко-македонската, одн. албанско-македонската јазична граница) и 
изоглосните групи што идат од северозапад (од македонско-албанската, одн. 
српско-албанската јазична граница). 
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19. Изоглосите од полошко-осоговскиот сноп на целото свое простирање 
низ македонската територија се движат доста компактно. Најтесен појас тие 
образуваат во Скопската котлина, или поточно северно од градот Скопје. Ши
рината на изоглосниот појас на овој дел се движи меѓу 5-10 км. Во полошката и 
овчеполската област изоглосите се нешто порастурени, но нивното растојание 
ни таму не е поголемо од 20-25 км. Со нашата северна јазична граница споме
натиов сноп затвора еден дијалектен пејзаж чија должина во правецот 3-И из
несува до 150 км., а ширината од 20 (минимална на скопскиот терен) до 60 

(максимална на линијата Козјак - Свети Николе). Јазичните феномени чии 
јужни изоглоси го образуваат разгледуваниов изоглосен појас оваа дијалектна 
област ја сврзуваат со граничните српски призренско-јужноморавски дијалек
ти. 

20. Од јужните изоглосни снопови најголем е по бројот на изоглосите вар
дарско-црноречкиот (карта VП). Него го сочинуваат повеќе од четириесет 
изоглосни линии. Голем број од овие изоглоси или се поклопуваат (на целиот 
правец од простирањето или само на еден дел) меѓу себе, или пак одат паралел
но на мали растојанија. Најголема густина на изоглосите се забележува во до
лината на Вардар од Велес до Скопје. Колку што се оди јужно од Велес, 
односно северозападно од Скопје степенот на разведеноста на изоглосите ста
нува се поголем, така што на југозападната и северозападната јазична перифе
рија овој единствен сноп се распаѓа на по неколку изоглосни групи (в. погоре). 
Ширината на изоглосниот појас кај Велес достигнува до 10 километри а кај 
Скопје и до 5-6 километри. На скопскиот терен, северно од гр. Скопје, изо
глосите од овој сноп се мешаат со изоглосите од северниот ( полошко-осогов
скиот) сноп, така што тука се групираат околу 70-80 изоглоси. Овде е по
стигната најголема концентрација на изоглоси на македонската јазична терито
рија, а тоа значи и најголема густина на изоглосите. 

21. Вардарско-црноречкиот изоглосен сноп македонската јазична терито
рија ја дели на два дела - западен и источен, оди. на западна и источна дија
лектна област. 

Изоглосите од овој сноп со западната јазична граница образуваат затво
рени линии, а целиот сноп сочинува еден доста широк изоглосен прстен. Тој 
прстен на изоглоси, кои на западната страна сите се поклопуваат, а на источ
ната образуваат тесен појас, во Западна Македонија затвора прилично големо 
јазично пространство, чија максимална должина по правецот Скопје - Костур 
преминува 200 км., а максималната ширина во правецот Велес - Дебар изнесува 
околу 120 км. Оваа говорна област ја обединуваат повеќе од педесет ди
јалектни особености, коишто се јавуваат истовремено и како диференцијални 
црти по однос на македонските дијалекти што се наоѓаат источно од Вардар и 
Црна. 

Меѓу тие јазични феномени има и такви што претставуваат остатоци од 
стари црти, како, на пример, пазењето на синтетичната дативна форма кај лич
ните и роднинските имиња од машки и женски род ( СШојану, Мари - Маре), 
или пазењето на наставката -Ш во 3 л. еди. на сегашното време. Но поголемиот 
дел претставуваат иновации, коишто влегле наполно во структурата на 
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говорот и оформиле свои јасно оцртани ареи. И токму тие јазични особености 
на разгледуванава дијалектна област И даваат посебно обележје, единственост 
по однос на другите области, па дури и оригиналност. Во редот на оваа група 
појави спаѓаат, на пример, вредностите цу, су, ѕу, место старите групи *cvb, *svb, 
*JVb, замената на *� во *Q зад ј, појавата на ј како протетички глас пред
почетното *Q, одн. неговите рефлекси, загубата на интервокалното в, 
промената на х во в (ф), членот -ов, и воопшто тројниот член, ген.-акуз. 
наставка -Ша кај личните и роднинските имиња од м. р. на -е, личната заменка 
Шој, глаголскиот облик се, предлогот кон, суфиксот -уле, потоа посесивната 
служба на предлогот од, губењето на помошниот глагол во 3 л. на перфектот, 
појавата на конјугацијата со и.ма како помошен глагол и конструкциите со 
глаголот сум и глаг. придавка, како и препозитивната употреба на кратките 
заменски форми (Го виде СШојана, Му рече СШојану). Сите овие јазични 
иновации се формирале од крајот на XII до почетокот, некои и до крајот на 
XVII век (Koneski, 1960 : 494; 1948 : 111-128). Во другите македонски дијалекти 
тие или не се среќаваат воопшто или пак се наоѓаат во почетната фаза од 
развојот, на пр., конструкциите од типот е дојден и има дојдено. Појавите од 
вторава група, од друга страна, укажуваат и за еден поособен историски 
развоен пат по кој оделе западните македонски говори, се разбира, не 
напуштајќи ја врската со другата македонска територија. 

22. Во источните македонски говори процентот на архаизмите во однос на
западните говори е нешто поголем. Сп. фонемата х, пазењето на интервокал
ното в, заменката он, помошниот глагол во сложените форми со 'сум', местото 
на кратките заменски форми во реченицата, местото на акцентот и др. Но не 
само тоа. Во тој дел од нашата територија и иновационите појави веќе не се ти
пични македонски. Готово сите тие се среќаваат и во граничните српски и бу
гарски дијалекти. Така, на пример, промените на *cvb и *svb во цав, сав - сам, 
одн. цав, сам, измените во акцентското место, предлогот у м. *vo, удвојувањето 
на предлогот *ѕо (сос, сас), заменката 2u и некои други, се среќаваат на поголе
мо пространство и на бугарската и на српската јазична територија. Протети
чкото в ( ва2лен ), аналитичкото искажување на дативниот однос кај заменките, 
изедначувањето на општата форма со номинативната кај личните имиња од 
машки род, предлозите врз и ilpeз, проширувањето на партикулите -зе / -зи и -
ка во формите на личните заменки (јазе, Шизе, назе, вазе, јазека, Шизека, 
менека, Шебека ), аористната форма бидох - бидех и сложените глаголски 
облици од типот рабоШил сам бил, ќе сам бил рабоШил и др. имаат широки 
ареи кои зафаќаат и големи делови од бугарската јазична територија. Гледани 
од аспектот на македонскиот јазик ареите на овие јазични појави имаат 
дифузна распространетост и како такви се помалу интересни. Но тие можат да 
бидат особено корисни при утврдувањето на јазичните влијанија (Ивиh, 1960-
1961: 81-103). 

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

цре < *cri-, презентската наставка за 3 л. мн. -аШ 11 -еШ и аористната -а// -е) од 
кајларското огниште одат по западната јазична периферија. На просторот од 
Преспанското и Охридското Езеро до Шар Планина и Сува Гора оваа група се 
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зголемува уште со неколку „локални" изоглоси. По правецот Галичица -
Караорман - Бистра - Буковик - Сува Гора одат западните изоглоси на реф
лексот а место носовката *Q (рака, 157) и секундарното 'b2 (маzла, 158), вокал
ното *r (ugвo, сgце, 159). Нешто малу позападно (западно од Кичево и Охрид) 
поминува и источната изоглоса на заменката мие (160), а поисточно изоглосата 
на веларното л место старото меко *l' (недела, 161). Наместа во оваа група се 
вмешува и западната изоглоса на вредноста ол место *Ј (uолно). Овие десетина 
изоглоси од западната дијалектна област одделуваат еден тесен говорен појас. 
На тој појас посебно обележје му даваат уште ред локални црти. 

24. Изоглосите од солунското огниште со двата свои снопа - малешевскиот
и лагадинско-разлошкиот - источната дијалектна област ја разбиваат на три 
дела во правецот Ј-С. Изоглосите пак на вредноста allii место *Q и 'b2, вокал
ното .ulliip, фонемата iilliiл место *Ј, потоа изоглосите на силната редукција на 
неакцентираните вокали и на заменските облици ма, Ша, са (м(l, Ш(l, C(l) по пра
вецот ЈЗ-СИ неа ја делат на два нерамни дела. 

25. Изоглосите на рефлексите на носовката *Q и 'b2, вокалните *Ј и *r, потоа 
секундарна назалираното а (еп. снаzа : сноzа : cнiiza) и уште некои други ло
кални особености на повеќе делови ја расчленуваат и нашата западна пери
ферија на целиот појас од Шар Планина до Грамос. И на овој терен изоглосите 
на споменативе црти имаат правец 3-И. 

26. Врз основа на изложениве дијалектни разновидности и распоредот на 
нивните изоглоси ние веќе можеме да ги набележиме најважните дијалектни 
групи и нивните граници (карта VIII). 

На македонската јазична територија јасно се оцртуваат три основни 
дијалектни групи или наречја: 1. заuадномакедонско, 2. исШочномакедонско* и 
3. северномакедонско наречје. Границите меѓу овие наречја ги означуваат нај
големите, најбројните со изоглоси снопови. Вардарско-црноречкиот сноп ја 
означува дијалектната граница меѓу западното и источното наречје, а полош
ко-осоговскиот сноп ја обележува границата меѓу овие две наречја и северното. 
На пограничјето меѓу основните дијалектни групи останува по еден говорен 
појас со разна ширина, каде што поминуваат изоглосите на дијалектните особе
ности. Овие меѓудијалектни простори ги репрезентираат т.н. преодни говори. 
Меѓу источното и западното наречје како преодни говори ни се претставуваат 
костурско-леринските и мариовско-тиквешките, односно говорите што се на
оѓаат во триаголникот меѓу преспанското и кајларското огниште и Велес, каде 
што се збираат сите изоглоси од овие две огништа во еден густ изоглосен сноп. 
Најголемото растојание на оваа преодна дијалектна област изнесува до 80 ки
лометри (на делот меѓу Преспанското и Островското Езеро). 

Преодниот дијалектен појас во Северна Македонија е најтесен на скоп
скиот терен (изнесува и до пет километри), а најширок во Полог и во Овчепо
лието. 

• Сп. ја фуснотата Na стр. 65. 
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27. Во границите на источното наречје можат да се изделат четири помали
говорни целости: 1. штиuско-струмички дијалект, 2. долновардарски, 3. мале
шевско-uирински и 4. серско-ла:Zадински дијалект. Источната граница на 
штипско-струмичкиот и долновардарскиот дијалект ја означува малешевскиот 
изоглосен сноп, а границата меѓу малешевско-пиринскиот дијалект и серско
лагадинскиот, каде што спаѓаат и разлошкиот и гоцеделчевскиот (неврокоп
скиот) говор, набележена е од лагадинско-разлошката изоглосна група. Долно
вардарскиот дијалект ја исполнува областа меѓу солунското и кајларското 
огниште, а неговата граница спрема штипско-струмичкиот дијалект ја озна
чуваат изоглосите што одат по правецот Кожуф- Беласица (рефлексот а//а м. 
*Q, итн., в. т. 24).

28. Четири до пет дијалектни индивидуалности можат да се изделат и во
границите на западното наречје. Една целост образуваат говорите меѓу вар
дарско-црноречкиот сноп и изоглосната група што оди по правецот Галичица -
Бистра - Сува Гора. Овие говори во литературата се познати под називот 
централни :Zовори (1. централен дијалект). Посебни говорни индивидуалности 
потоа претставуваат говорите во Охридско и Преспанско (2. охридско-uрес
uански дијалект), дебарските говори (3. дебарски дијалект), кои понатаму 
можат да се поделат на две-три помали групи, и 4. :Zорноuолошкиот (гости
варскиот) :Zовор. Границите меѓу овие дијалекти ги одредуваат изоглосите на 
рефлексите на *Q, b2, секундарно назализираното а и вокалните *r и *Ј. 

Со ова ние ги набележивме само основните наречја и дијалекти на македон
скиот јазик. Дефинитивно решение на проблемот за дијалектната диференци
јација на македонскиот јазик и класификацијата на неговите говори ќе даде ма
кедонскиот лингвистички (дијалектолошки) атлас. 

1962 
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7. ПРОБЛЕМИ НА МЕЃУДИЈАЛЕКТНИОТ КОНТАКТ
ВО ПРЕОДНИ ГОВОРНИ ОБЛАСТИ 

1. Во дијалектолошката литература добро е познато дека меѓу два дијалек
та или две паречја па едеп ист јазик, како и меѓу дијалектите па два соседни 
сродни јазика нема многу остри граници. Меѓу нив има едеп појас кој може да 
биде потесен или поширок, во зависност од ред околности, каде што се среќа
ваат дијалектпи особености и од двата соседни дијалекта, а па јазичните погра
пичја и особености од двата гранични јазика или нивните гранични дијалекти 
{Авапесов, 1949: 202 пт; Serech, 1953: 45; Belic, 1963: 135 пт). На тој простор се 
разграничуваат голем број дијалектпи диференцијални црти карактеристични 
за граничните области, па поради тоа тука се среќава и најгуста мрежа па изо
глоси. Таквите дијалектпи области познати се под називот „преодни", а говори
те од таков вид се викаат „преодни" говори (Белиh, 1905: 26). 

Но покрај овој вид особености во преодпите области се среќаваат и бројни 
иповациопи црти кои не се јавуваат питу во едеп од околните дијалекти. Со тие 
иповациопи појави преодпите области се изделуваат како посебни територи
јални говорни ипидивидуалпости и им се противставуваат па граничните дија
лекти. 

Иповациопите појави во преодпите дијалекти се од два вида. Едни се јавиле, 
како и во секоја друга територијална говорна единица, како резултат па 
внатрешните фактори што делуваат во процесот па стабилизацијата па фопо
лошкиот систем и граматичката структура па односниот дијалект. Други се 
предизвикани од различни надворешни фактори. Меѓу последниве посебно се 
изделува онаа група диференцијални особености што настанале како последи
ца па меѓудијалектпиот контакт. 

Во понатамошното излагање ќе укажеме па некои од покарактеристичпите 
иповациопи особености па два типа преодни говори во Македонија - во север
ните говори, кои со граничните српски и делумно со граничните бугарски дија
лекти сочинуваат една преодна меѓујазичпа зона, и во преодпите говори меѓу 
двете основни македонски паречја - источното и западното. 

2. Преодпите дијалекти меѓу македонскиот и српскиот јазик зафаќаат едеп
доста широк ареал па целото денешно јазично пограпичје од границата со 
Албанија па до македонско-бугарската граница па исток. Во тој ареал влегу
ваат сите северни македонски говори: долпополошкиот, скопско-црногорскиот, 
кумановскиот, кратовско-овчеполскиот и кривопалапечкиот, а па српската 
јазична територија: говорите во Призренска заедно со ѓаковичкиот, јужните 
косовски говори, потоа говорите по долината па Јужна Морава до Стубал и во 
горниот тек па реката Пчиња. На источната страна со оваа говорна област се 
разграничуваат бугарските дијалекти во Босилградско, Каменица, Ќустеп-
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дилско Краиште и Пијанец. Овој географски регион го исполнуваат пространи 
планински масиви - Шар Планина, Скопска Црна Гора, Руен, Козјак и Осогово. 

Во јазичен поглед споменатата област е доста уедначена. Лингвистичка 
граница меѓу македонската и српската јазична територија скоро и не постои. И 
до колку зборуваме за јазична граница во овој регион, мислиме за граница на 
сферите на двата литературни јазика - македонскиот и српскиот. Тука се раз
граничуваат сферата во која се употребува македонскиот литературен јазик и 
сферата каде што се употребува српскиот литературен јазик. Границата на тие 
две сфери е истовремено и етничка граница, а денеска и државна граница меѓу 
Р. Македонија и СР Југославија. - На источната страна овие две сфери се раз
граничуваат од сферата во која се употребува бугарскиот литературен јазик. 
На македонско-бугарското пограничје јазичната (литературна) сфера се по
клопува со етничката и државната граница меѓу Р. Македонија и Р. Бугарија, а 
на српско-бугарското пограничје јазичната граница, која е истовремено и ет
ничка граница, не се поклопува со државната граница. 

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

Една голема група дијалектни особености преодните говори ги поврзуваат 
со другите штокавски дијалекти на српската јазична територија. Меѓу пока
рактеристичните од нив спаѓаат: изедначувањето на континуантите на *о и *b 
во јака позиција: ciiн, дiiн; развојот на почетните *vo и *vb во у : унук, удовiiц, 
yнyiiipe, улезе; замената на *Q со у: рука, uyiu, у руку, иду, њу; пазењето на па
латалните љ и њ: uоље, ње:Zа, њива; пазењето на непрегласеното а во Шрава и 
замената на *е со а во ора - ораси и сваки; замената на *jed- со јед- (једе); до

следната замена на прасловенските палатални *t', *d' < *tj, *dj со ќ - 2: воќ:ка, 
леiа, обуќе, .меiњик / .мед'њик, суiенице; јотувањето на *lbj во љ: зеље, коље. Од 
областа на морфологијата преодните говори со штокавското наречје ги сврзу
ваат: множинската наставка -е кај именките на -а : жене; личната замецка он; 
заменско-придавските наставки -za, -oza: њеzа, свако:Zа, доброzа; глаголските 
морфеми: -.мо во 1 л. на презентот: вика.мо, и -ше во 3 л. мн. на аористот: 
рекоше; потоа предлозите из и уз: из Врање, иде уз реку, и неколку суфиксни 
именски морфеми: -иќ ( < *-itjb ) : ueiiiлuќ:, -оќа ( < *-otja): чисШоќ:а, -ља : Шкаља, 
-уља: .ма:Zаруља, uобеzуља, -ача: ва.мuирача, -уша: водаруша, овчаруша и др. 

Некои од приведениве особености претставуваат архаизми (еп. фонемите 
љ, њ, предлозите из, уз, аористната наставка -ше, споменатите именски 
суфикси), но повеќето се иновации што настанале на српската јазична терито
рија, каде што се наоѓа и нивното иновационо огниште. Нивните јужни изо
глоси ја преминуваат денешната српско-македонска јазична граница, а добар 
дел од нив на исток навлегуваат и на бугарската јазична територија на пра
вецот Трн - Берковица и натаму (Ивиh, 1956: 14; 1957-1958: 179 нт.). Јужната 
граница на повеќето од овие црти на македонскиот терен образуваат еден изо
глосен сноп кој оди приближно по правецот Тетово - Скопје - Крива Река до 
Крива Паланка и бугарската граница. Една помала група изоглоси допира и до 
Свети Николе и Пробиштип. По таков начин во северна Македонија, но јужно 
од денешната српско-македонска јазична граница, се оформил густ изоглосен 
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сноп што јасно ја разграничува преодната дијалектна област од другите две 
македонски наречја. Надвор од тој сноп остануваат само неколку изоглоси: на 
фонетските разновидности Шрава и ора, наставката -оќа и предлогот уз. Пред
логот уз во оваа форма се употребува уште и во Полог, во поречкиот говор, 
спорадично и во велешкиот. Исто така јужно од линијата Скопје - Велес -
Штип поминуваат и изоглосите на формите iiipaвa и ора. Најдлабоко на ма
кедонската јазична територија продреле предлогот у ( < *v'b ), заменката он и 
фонемите ќ - i место прасловенските *t', *d' во одделни лексички единици. 
Нив ги наоѓаме во сите привардарски говори се до Солунскиот Залив, а при
мери со ќ - i дури и на поширок ареал1• 

4. Втората група ја претставуваат дијалектни особености што ги поврзуваат
преодните дијалекти со македонската јазична територија. Како потипични 
македонизми во преодните говори се сметаат: фонетскиот облик на глаголска
та морфема -на- (< *-nQ): ilадна, ilаднале; испуштањето на вокалите во прокли
тиките пред збор што почнува со вокал: се изми > е-изми, ме изеде > м-изеде, да 
умре> д-умре; појавата на протетичко ј пред почетното у < *Q : јуже, jyiiiaк, 
јузал; испуштањето на крајните iii, д во група со фрикативните е, з, ш, ж: uociii 

> uoc, вешт> веш, :Zрозд > :Zроз / :Zpoc, дiiжд > дiiж/ш,· обезвучувањето на крај
ните звучни консонанти; тврдиот изговор на л; и од морфологијата: заменските 
клитики не, ве, формите са во 3 л. мн. од 'сум', и биде, глаголските морфеми: 
-(х)мо во 1 л. мн. на аористот и имперфектот, -еќи во глаголскиот прилог: 
седееќи, губењето на родовата диференцијација во множината на партиципот: 
биле, рекле; испуштањето на помошниот глагол во 3. л. на перфектот: Он ми 
казаја дека риuнаја oiii кола; одделувањето на партикулата не од глаголот со 
заменски енклитики: Не ми збори, Не се љyiiiи на мене, и др. 

Огништето на оваа група особености се наоѓа на македонската територија. 
На север тие го преминуваат македонскиот јазичен ареал и се јавуваат во по
мала или поголема мера готово во сите гранични српски дијалекти. Сп.: д-иде, 
дваес, рекомо, бидем, ќе дам, чекајќи (Гњилане) (Barjaktarevic, 1965 : 58 нт.), ќе 
д-иде, upc, цврс, uриш, не, ве, iiipecoмo, знајеќи (Врање) (Барјактаревиh, 1965 : 
36 нт.), бивол, upoc, uедесе, дошле, не ми казуј (Бујановац) (Барјактаревиh, 1966 
: 180), мое, uаднале, са (Ѓаковица) (Стевановиh, 1950 : 133 нт.). Северните изо
глоси на повеќето од приведениве особености допираат приближно до линијата 
Ѓаковица - Гњилане - Стубал - Крива Феја. Тука тие се вклопиле во изоглос
ниот сноп на оние појави чиј центар се наоѓа во преодната зона (в. т. 6). Нешто 
посеверно од споменатава линија навлегле само неколку особености. Примери 
со елизија на вокалите и со загубени iii, д на апсолутниот крај можат да се 
сретнат и во косовско-ресавските говори (Ивиh, 1956 : 100). Во нив не се 
непознати и заменските форми не, ве и наставката -(х)мо. 

1 Примери со ќ - t < *tj, *dj превладуваат во централните, штипско-струмичките и 
тиквешко-мариовските говори. Во западните периферни говори и во крајните источни 
дијалекти нивниот број се смалува; таму се јавуваат само во по неколку лексеми (куќа, 
ќе). Во југозападна Македонија единствено нив ги нема во Корчанско и во југозападните 
костурски села. 
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5. Граничните српски говори со македонската јазична територија уште 
повеќе ги поврзуваат т.н. балканизми, како што се: губењето на кванти
тативните разлики на вокалите и на нивните интонациски опозиции, анали
тичкиот начин на искажување на падежните односи, аналитичката компа
рација, губењето на инфинитивот, образувањето на глаголските конструкции 
со партикулата ќе, удвојувањето на објектот и др. Меѓутоа, овие црти немаат 
поголема важност за одредување на дијалектните односи во преодните 
области. 

6. Третата група особености во преодните говори ја сочинуваат дија
лектните иновации што ги обединуваат тие говори, а истовремено нив ги 
диференцираат од сите околни дијалекти на сите три гранични јазични тери
тории. Тие црти се развиле на овој терен и станале дијалектна карактеристика 
само на јазичното пограничје. Во таа група спаѓаат: широкиот изговор на ак
центираните е, о (е, :Ј): лето, сено, лежи - к:ЈСа, м:Јже, р:ЈСа (Белиh, 1911); 
фонемата а како континуант на прасловенските *'b, *b и секундарниот 'b2 во сите 
позиции: дiiж, сан, iieiii.aк - дан, лан, iiac, венац, - маzла, вeiii.ap, осам, оzан; 
фонетската измена на у во в во 3 л. мн. на презентот: викау > викав; замената на 
вокалното*/ зад дентално-алвеоларен глас со лу : длуzо, слуза, слунце, Шлуче; 
вметнувањето на в и ј меѓу две самогласки: iiавук, iiавун, снава или снаја; 
силната палатализација на л и н пред предните вокали, особено пред и: бељи, 
мољи, сољи, - брањи, iiуњи, цењи; континуиран ареал на јазичното пограничје 

имаат и резултатите од измените на консонантските групи: мј > мњ: земња, 
ламња, мн > мл: млоzо, Шм > Шн: oiii.нe, зм > зн: узне, ќњ-iњ > Ш'њ-д'њ: 
воШ'њак, zаШ'њик, свеШ'њик, куШ'њи, мед'њик покрај меzњик, зј > јз: zројзе, 
лојзе, како и групите с, з + љ, њ > ш, ж + љ, њ: јешљив, рушњак, ижљуби, 
iiрикажња. Широко е распространета во преодните говори непостојаноста на 
крајните вокали кога тие не вршат морфолошка функција, еп. дек - дека, oiii.yд 
- oiii.yдa, одовуШ - одовуда, оздол - оздола, озzор - озzора, сак - caza, Шак -
Шаzа, каШ - када, Шоiiрв - Шоiiрва, исШин - исШина, Шуј - Шуја, нек - нека, дом 
- дома, овам - овамо, Шам - Шамо, как - како, iiолак - iiолако, укол - уколо, 
још - јошШе, дур - дури, свак - сваки, iioзaiii. - iiозади и др. Значителен е и 
бројот на дијалектните карактеристики од областа на морфологијата. Како 
специфични за ова подрачје се јавуваат: множинската наставка -ики кај имен
ките од среден род на -е : iiилики, Шелики; заменските форми: њума, њојзе, 
њија, и кратките: ву за датив ж.р. и zy за акузатив; заменските партикули со з, ј 
во заменските облици и кај прилозите: њојзе, њума, њумај, њија, свакој, свакоја, 
овуј, Шуј, онуј, овеј, Шеј, онеј, овија, и др.; кај глаголите од е-/и-група во 1 л. еди. 
на презентот како наставка се оформила -у (континуант на *Q): носу/ношу, 
беру, иду, сечу; во 3 л. мн. на презентот се генерализирала единствена наставка 
-в (.У): викав, носив, берев; во имперфектот наставката -ше од 2 и 3 л. еди. се 
препеела и во 1 л.: ја носеше, ја викаше, а во јужноморавскиот и скопскоцрно
горскиот говор таа се препеела и во множинските облици: носешемо, носе
шеШе, носешев. На доста простран ареал од оваа дијалектно подрачје се офор
мила нова партиципска наставка за машки род: рекја - рекаја (:рекла, рекло), 
викаја, носија, браја, седеја. Како дијалектна диференцијална особеност на 
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одвоениов терен се јавуваат и глаголските конструкции со формите на гла
голот *xoteti : Шеше да иде, Шеја да иде и др. 

Сите дијалектни особености од оваа група се иновации и нивното огниште 
се наоѓа на овој терен, на некои можеби дури и на самото денешно јазично по
граничје. Оттука тие се ширеле во сите правци. На југ, на македонската тери
торија најдалеку допреле до Тетово, Скопје, Свети Николе и Кратово. Нешто 
малу посеверно од оваа линија останува само изоглосата на партициписката 
наставка -ја, која оди по правецот: Студена Бара - Орашац - Крива Река. Се
верните нивни граници допираат приближно до линијата Ѓаковица - Гњилане -
Стубал (над Врање) - Крива Феја. На тој правец се образува еден нов изо
глосен сноп. Надвор од тој сноп остануваат само неколку изоглоси: на фоне
мата а, подвижните вокали, метатезата на зј. Овие особености се јавуваат и 
значително по на север од споменатава граница. Фонемата а и подвижните 
вокали познати се во целата јужноморавска говорна област, во тимочко
лужничкиот дијалект и на еден широк појас на бугарското пограничје на
правецот Трн - Берковица (Тодоров, 1936 : 201). Измената на зј во јз ја 
познаваат и косовско-ресавските дијалекти (Ивиh, 1956 : 100). Северната 
изоглоса на наставката -у во презентот оди нешто појужно од главниот 
изоглосен сноп. Во врањскиот говор спрема констатацијата на Барјактаревиќ 
пообични се презентските форми на -м: насим (Барјактаревиh, 1965 : 41), а во 
говорот на Гњилане тие се и единствени во употреба, еп. берем, бричим (Mulaku 
- Bardhi, 1974 : 93). Наставката -ики, која Белиќ ја забележил во врањскиот 
говор (Белиh, 1905 : 366), во Гњилане Барјактаревиќ не ја наоѓа. Таму е во
употреба наставката -еШа со варијантата -еШи : момчеШа - момчеШи (Бар
јактаревиh, 1966: 200). - На источната страна северните и јужните изоглоси се
затвораат на пограничјето со бугарскиот јазик. Само неколку изоглоси ја мину
ваат јазичната граница. Силната палатализација на л и н ја познава и ќустен
дилскиот говор, еп. кољиба, бељим, цањим (Умленски, 1865 : 39). Во одделни 
случаи таму се јавува и хијатско в: дува, ојд'ова, донес'ова (Умленски, 1865 : 39). 
Во Краиште и Пијанец се чести и имперфектни форми со -ше : раб'оШешеа 
(Умленски, 1865 : 109). Источната изоглоса на заменката ву ја зафаќа целата
западна периферија на ќустендилскиот говор - Краиште, Каменица и Пијанец. 
Изоглосите на другите црти се сврзуваат западно од јазичната граница на
просторот меѓу Крива Река (кај Крива Паланка) и Горна Пчиња. - На запад 
повеќе изоглоси одат се до албанската граница. Во говорот на Ѓаковица М. 

Стевановиќ приведува примери ОД типот: дан, сан, седiiм, оzан, слунце, снаје, 
сШреје, даљеко, сШољица, млоzо, ианти, лојзе, zy, они имав, бија (Стевановиh, 
1950). Готово сите овие црти констатирани се и во говорот на Сретечка Жупа, 
еп. даш, uавук, слуза, жењи, ианти, оШне, коњшија, змичики, ву, zy (Павловиh, 
1939). Но во овие два говора веќе не се јавува наставката -уво 1 л. на презентот 
или е сосема ретка. Во сретечкиот не се познати ни наставките -в и -ја. 
Нивните изоглоси остануваат нешто поисточно од територијата на 
споменативе два говора. - Изоглосите на дијалектно-диференцијалните црти од
оваа група претставуваат затворени линии. Тие линии на пограничјето со
другите македонски дијалекти, како што видовме, се собираат во еден изо
глосен сноп, во кој се слеваат исто така и јужните изоглоси на особеностите 
што доаѓаат од север (в. т. 3). Најголема концентрација на изоглоси наоѓаме 
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особено на правецот Скопје - Тетово - Призрен, каде што се разграничуваат 
преодните говори со западното македонско наречје. На тој простор во изоглос
ниот сноп се вклопуваат и изоглосите на диференцијалните црти меѓу запад
ното и источното наречје. По тој начин тука се слеваат близу стотина изоглоси 
на различни дијалектни диференцијални особености - фонетски, граматички, 
зборообразувачки и лексички. Источно од Скопје, на пограничјето меѓу преод
ната зона и источното наречје изоглосите одат нешто поразредено, особено на 
просторот меѓу Куманово и Штип. Тие се расипуваат во две групи од кои 
едната оди по правецот Скопје - Пчиња - Крива Река, а втората по превецот 
Скопје - Свети Николе - Пробиштип - Кратово. Така порастурени тие одат го
тово до линијата Кратово - Крива Паланка, каде што се собираат пак во една 
погуста група на пограничјето со бугарската јазична територија. Поразредено 
овие изоглоси одат и на српската страна. Таму значително се смалува и бројот 
на диференцијалните црти меѓу преодните и другите српски дијалекти, а со тоа 
се намалува и густината на мрежата на изоглоси. Меѓутоа, и на оваа страна 
изоглосите на иновационите појави одат заедно со изоглосите на оние особе
ности што се дојдени од југ и се обележени како македонизми. 

7. Во преодната меѓујазична зона покрај погоре споменатите наоѓаме уште 
два вида иновациони појави. 

Едни од нив се јавуваат во поодделни локални говори на преодната зона. 
Тој вид иновации формираат по периферијата на преодната област нови ми
кроиновациони огништа и со тоа го нарушуваат дијалектното единство на об
ласта. Во оваа група иновации би дошла, на пример, измената на краесложно
то веларна л во в во говорот на Сретечка Жупа, еп. дал> дав : дала, сШол > 

сШов, сШолче > сШовче (Павловиh, 1939: 80). Во горанскиот говор в се обезву
чува на крајот и пред безвучна согласка: бил > биф, калк > кафк, но савза. - Во 
горанскиот торбешки говор, сосема периферен, како негови сопствени ино
вации се јавуваат прегласувањето на о во у пред загубен консонант, еп. чуек, 
iуедар, куач, суел'ка, Шуар, iiyac, како и измената на крајното палатално Ш' во 
ќ: зеќ, Шеќ, клеќ и др. - Во јужниот појас на преодната област вокалното *Ј зад 
дентално-алвеоларните консонанти се заменило со ла : длаiо, длiiжан, слаба, 
слаза, Шлаче - клаче. На другата територија од оваа зона, како што веќе спо

менавме, во оваа позиција *Ј > лу додека на јужното пограничје има ол (во 
тетовскиот), ал (во скопските) или а (во штипско-кочанските). 

8. Поголема диференцијација во самата зона создаваат некои појави преди
звикани од една иста причина, но различно реализирани во поодделни локални 
говори. Така, на пример, поради губењето на гласот х во сите овие говори се 
загрозила позицијата на имперфектната форма. Во говорите со пара
дигматичен акцент (кумановскиот, кратовско-овчеполскиот, прешевско-буја
новачкиот и врањскиот) 1и2 л. на имперфектот кај некои глаголски типови се 
изедначиле со соодветните презентски форми. Таа омонимија во прешевско
бујановачкиот, врањскиот и кривопаланечкиот се отклонила со преструктуи
рање на имперфектната основа со помош на наставката -ше од 2 и 3 л. еди., која 
се проширила во сите лица, еп. викаше-м, викаше, викаше, викаше-мо, викаше
Ше, викаше-в (негде: викаше-а): през. вика-м вика-ш, вика, вика-мо, вика-Ше, 
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вика-в. Морфемата -ше- се јавува како единствен различителен морфолошки 
елемент, додека општиот дел и на ставките се исти во двете форми (освен во 2 

л. едн. ). - Во кумановскиот говор пак наставката -ше се задржала само во 
еднината, додека во множината диференцијалната морфолошка функција ја 
презеле наставките -смо, -сте, -ва или -ева, еп. импф. вика-ше, вика-ше, вика
ше, вика-смо, вика-сте, вика-ва 1 вика-ева : през. вика-м, вика-ш, вика-ф, вика
мо, вика-те, вика-в. Во множината имперфектните наставки го добиле еле
ментот е од 2 л. И овој процес се извршил на нашиов терен независно од дру
гите дијалекти. - Во овчеполскиот и кратовскиот говор, како и во соседниот 
штипски, во 1 и 2 л. мн. по губењето на х дошло до удолжување на основниот 
вокал. Должината е искористена потоа за проширување на наставките на тој 
начин што од удолжениот вокал се излачуваат два кратки, еп. в'икахмо > 

в'ика:мо > в'икаамо; н'осехмо > н'осе:мо> н'осеемо : през. в'икамо. Во осо
говските села се генерализирала единствена наставка: в'ика-амо, в'ика-ате, а 
според нив и: н'осе-амо, н'осе-ате, б'ере-амо, б'ере-ате: през. в'ика-мо, б'ере-мо, 
н'оси-мо. - Во сретечкиот говор, каде што е акцентот стабилизиран на третиот 
слог, имперфектната основа се преобразувала само со елементот -ш- од 2 и 3 л. 
едн., но се модифицирале истовремено и наставките за 1 л. еди. и во множината 
со додавање на елементот -о- преземен од аористот, еп. идеш-о, идеш-е, идеш-е, 
идеш-омо, идеш-оте, идеш-оа : аор. ид-о, ид-е, ид-е, ид-омо, ид-оте, ид-оа, а 
презент: иде-м, иде-ш, иде-ф, иде-мо, иде-те, иде-т (Павловиh, 1939: 193). 

9. Вториот вид иновациони појави коишто се јавуваат на периферијата на
преодната зона се т. н. контактни иновации. Тие претставуваат компромис на 
два резултата реализирани во граничните дијалекти. Овие иновации се среќа
ваат на самото пограничје меѓу преодната област и другите соседни дијалекти. 
По овој начин се добила, на пример, наставката -иќа во горанскиот говор, еп. 
uилиќа, телиќа, спрема uилиќи, телиќи 1 uилики, телики во соседниот при
зренски, и uилиња, телиња во полошките говори со кои граничи на југ. Во ре
зултат на таков контакт настанала и сретечката множинска морфема -ињчики : 
тевчињчики, која се употребува наспоредно со -ики (унучики) и -иња (уну
чиња). 

На јужната периферија на преодната зона, на еден многу тесен појас на ' 

целото пограничје од албанската граница и на исток се до границата со бугар

ската јазична територија во 1 л. еди. на презентот се генерализирала настав

ката -м кај сите глаголи, како што е тоа и во другите соседни македонски дија

лекти. Меѓутоа, во процесот на обопштувањето на -м истовремено дејствувала 

и тенденцијата да се генерализира еден основен вокал во целата презентска 

парадигма, како што е тоа и во другите преодни говори. Во резултат на тие две 

појави се образувал нов презентски облик- нос-и-м: нос-и-ш, нос-и-мо, нос-и-в; 

бер-е-м : бер-е-ш, бер-е-мо, бер-е-в. Доста материјал од овој вид можеме да

најдеме и на пограничјето меѓу источното и западното наречје. Во велешкиот

говор, кој се наоѓа на непосредниот контакт меѓу тие две наречја, наставките

за 1 и 2 л. мн. на имперфектот гласат -авме, -евме, одн. -авте, -евте, еп. вика

авме, вика-авте; носе-евме, носе-евте. Добиени се со контаминација меѓу

западномакедонските наставки -вме, -вте (викавме, викавте) и штипско-овче

полските -аме, -ате, одн. -еме, -ете (во овчеполскиот -амо, -емо ): вика-аме, 

101 



носе-еме (Конески, 1965 : 76). - Во резултат на таков компромис образуван е 
посебен конјугациски модел кај глаголите од е- и и-група во тиквешко-мариов
ските говори, кои претставуваат преод меѓу источното и западното наречје. Во 
тие говори се добила една мешана група со основниот вокал -и- во 2 л. еди. и со 
-е- во 3 л., еп. нос-и-ш, бер-и-ш: нос-е-r/Ј, бер-е- r/J. Во граничните штипско-стру
мички говори и-група е наполно разложена (еп. нос-е-ш, нос-е), а во прилепско
битолските, со коишто се граничат тиквешко-мариовските на запад, ликви
дирана е е-група (еп. бер-и-ш, бер-и-т). 

10. Претходниот вид иновации се јавуваат главно во парадигмата која се 
стреми да постигне посиметричен модел. Во фонологијата меѓудијалектното и 
меѓујазичното влијание се изразува на малку поинаков начин. Фонетските по
јави се пренесуваат преку поодделни морфемски сегменти, и за оваа цел како 
најпогодни се покажуваат флексивните и зборообразувачките морфеми. Како 
се врши тој процес најрелјефно ни го покажуваат континуантите на прасло
венските *'b и *b и на носовката *Q во граничниот појас меѓу преодната зона и 
другите македонски дијалекти. - Во нашите северни говори, како и во целата 
преодна зона, јаките *'b и *b, видовме, дале а во сите позиции, еп. бачва, лан, 
сабере, uетак, илитак, uетал, ражан, :Zладан, овас, Иалац, / uрстат. На те
товскиот терен со ваква доследност споменативе два гласа се заменети во нај
северните села (вратнички говор). Во говорот на селото Теарце, кое се наоѓа 
неколку километри појужно од Вратница континуантот а редовно се среќава 
само во коренските морфеми: бачва, вашка, залва, таzај, дан, оuанок, додека 
во суфиксите се јавуваат почесто о и е, еп. танок, ручек, јарем, овен, ражењ, 
овес, оцет, конец, но и: удоац, старац, орал, uетал, болан, остањ, а во член
ската морфема редовно има о : волот, лебоzu. Во говорот на е. Једоарце, кое се 
наоѓа јужно од Теарце во близината на Тетово, во суфиксите веќе о и е се 
регуларна појава: орел, uетел, јарем, овен, оцет, живец, оuанок; во коренот се 
уште доминира а : даска, даш, дан, ваздан, лак, тiiмен, и само во неколку 
случаи наоѓаме е м. *b: uењушке, ce:Za, шеuне. Ваков распоред на континуантите 
на *'b и *b во помала или поголема мера е одразен на целото дијалектно погра
ничје, но посебно тоа е карактеристично на кривопаланечкиот терен меѓу дру
гото и поради улогата на акцентот во одделни суфикси. Во говорот на селото 
Борово (во непосредната близина на Крива Паланка) наоѓаме ваква ситуација: 
в'олат, б'елиат; 'утак, мом'ак, ост'ан, кот'ал, и потоа: вен'ац, свет'ац (под 
акцент), но: u'алац, с'амац, и /арец, ст'арец, уд'овец, алб'анец. Во соседното 
Конопница разграничувањето на континуантите се врши и според граматички
от тип на зборовите, еп. 'утак, u'етак (и редовно така кај именките), но: 
р'еток, т'ешок, кр'оток; во другите суфикси превладуваат о, е; uет'ел, ор'ел, 
:Zл'аден, u'алец, к'онец, в'олот. - Во некои говори, главно на западната пери
ферија од преодната зона, разграничувањето на позицијата во врска со реф
лексите на еровите е уште поизразена. Во сретечкиот говор, кој спаѓа на срп
ската јазична територија, во суфиксите готово редовно има о, е како што се 
јавува редовно и а во коренските морфеми, еп. котев, орев, зајем, ражењ, 
белуток, заврзок, оuанок, белутец, венец, удовец, арен, беден, ситен : ваздан, 
лако, наќве, таzа, и во префиксите: разаuне, сабор, састале се и др. (Павловиh, 
1939: 54). 

102 



Два резултата на контактот меѓу северните и другите македонски дија
лекти наоѓаме и место носовката *Q : во коренските морфеми редовно у : ilyili., 
рука, дуб, во зборообразувачките и флексивните морфеми во посеверниот 
појас исто така у: на руку, pyкyili.y, иду, а во селата на самото тесно пограничје 
а : на рака, раката, викаа, а во 1 л. еди. на презентот веќе по морфолошки пат 
се добил нов резултат (идем). Суфиксот -на- кај глаголите, видовме, се среќава 
и во преодните српски говори. 

11. За да биде нашата претстава за состојбата во преодната дијалектна зона
покомплетна, ќе истакнеме дека на овој терен се јавуваат голем број дублетни 
форми во сите области на јазичната структура, а особено во лексиката. Од дру
га страна, пак, во изобилството на иновациони појави во овие говори се запа
зиле и не мал број архаизми кои на другата јазична територија не се јавуваат 
или се сосема ретки. Да ги споменеме само остатоците од промената на член
ските морфеми во скопскоцрногорскиот и кривопаланечкиот говор (кoњoili.o
:Za, коњово:Zа, коњоноzа), посесивниот датив (Син му Марку Јовановому, куќа
та Маре Марковези) и др. 

12. Истакнувајќи ги најважните и според нас најкарактеристичните дија
лектни особености во преодната јазична област и одредувајќи ја нивната гео
графска распространетост, сакавме да ја покажеме сета сложеност на јазич
ната проблематика во таков тип дијалекти. Но нашиов материјал може да биде 
показателен и за донесување на некои поопшти заклучоци во врска со меѓу
јазичните и меѓудијалектните односи. На прво место тој ја потврдува конста
тацијата дека меѓу сродните соседни јазици не можат да се повлечат секогаш 
некои појасни граници. Преодните јазични и дијалектни зони со своите ино
вации уште повеќе ја разблажуваат острината на јазичните граници. Исто така 
ни изоглосите на диференцијалните јазични појави секогаш не одлучуваат за 
актуелните меѓујазични граници, посебно кога се работи за сродни и гранични 
јазици. Границите на поодделни јазични особености се формирани во различни 
временски периоди, на различни етапи од јазичниот развој и под различни 
услови, и сосем е природно што тие не се поклопуваат меѓу себе, па природно 
не можат ни да претставуваат јазична граница. На македонско-српското погра

ничје, видовме, изоглосните снопови се формирани значително подалеку {на 

север или на југ) од денешната јазична граница. Таков распоред тие имаат и на 

српско-бугарското, и на македонско-бугарското јазично пограничје. 

1973 
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8. МЕЃУЈАЗИЧНИОТ КОНТАКТ (НА ДИЈАЛЕКТНО РАМНИШТЕ)
КАКО ФАКТОР ЗА ДИЈАЛЕКТНАТА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА 

НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

1. Во рамките на западното македонско наречје јасно се оцртуваат два аре
ала - еден централен, кој зафаќа пошироко пространство и со незначителна 
внатрешна диференцијација, и еден uериферен, којшто е иситнет со бројни 
изоглоси на десетици микросистеми. 

Најголема раздробеност покажува граничниот појас со албанската јазична 
територија, а на југозапад на македонско-албанско-грчкото пограничје, каде 
што има и поголема концентрација на аромански етнички елемент. 

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

1.1. Во оваа мултијазична средина денеска егзистираат неколку десетини 
микродијалекти само во рамките на македонскиот дијасистем. Дијалектната 
раздробеност во некои региони е толкава што еден говор опфаќа две или три 
села. Така, на пример, во Дебарско на релативно мал простор по долината на 
Радика и Дрим се изделуваат пет до шест говорни целинки: жировничкиот 
говор, кој го репрезентираат три села (Жировница, Болетин и Видуше}, гово
рот на ростушките православци, говорот на муслиманите во Ростуша и неколку 
околни села, малореканскиот (галичкиот), дебарскиот говор со посебна ва
ријанта на говорот на муслиманите во Дебарско, дримколско-голобрдскиот, 
исто така во две варијанти- на муслиманите и на христијаните. И на релацијата 
Струга - Охрид - Корча - Нестрам - Костур можат да се најдат разлики од се
ло до село. Во охридско-струшката котлина со значителни посебности се раз
ликуваат: градскиот струшки говор со неколку села во непосредната близина, 
радошко-вевчанскиот, кој го репрезентираат три села во самото подножје на 

пл. Јабланица (Вевчани, Радожда и Мали Влај), говорот на муслиманите во 

селата Лабуништа, Подгорци и Октиси, потоа градскиот охридски говор со кој 

е најблизок говорот на приезерските села се до Поградец на албанската страна. 

Четири говорни посебности се изделуваат и во Преспанско (горнопреспански 

или ресенски, долнопреспански, љубојнско-германски, штрбовско-арватски) и 

неколку на костурско-корчанското говорно подрачје (корчански или бобош

тенски, нестрамски, костенариски, костурско-корешчански и лерински, кој 

исто така не е единствен во секој поглед). На северозападната периферија по

голема блискост покажуваат говорите на Скопска Црногорија и Долни Полог
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(Тетовско), додека во областа Гора, на западната страна од Шар Планина, има 
поголемо говорно шаренило. 

2. Меѓу најкарактеристичните дијалектни диференцијални црти со кои се
разликуваат периферните говори од централниот дијалект спаѓаат рефлексите 
на старомакедонската носовка *Q и слоговните *r и */. Во централното дија
лектно подрачје *Q се рефлектирало во /а/, еп. рака, иат, заби, *r ја задржало 
слогообразната функција, еп. диво, uисти, сице, киф, додека */ на поголемо 
пространство се развило во двофонемна секвенца /ол/: волк, волна, долzо, жол
то. 

Но рефлексите на споменатите старомакедонски гласови истовремено се 
јавуваат како диференцијални и во периферните говори. 

Во скопскоцрногорскиот и долнополошкиот *Q > /у/ во сите позиции (рука, 
зуби, uут, на· руку, иду), */ > /у/ и /лу - ла/, вториве зад забновенечните соглас
ки (вук, uуно, жуто : слуза, длу:Zо и слаза, дла:Zо), додека *r останало неизме
нето (uисти, виба, сице). 

Во малореканскиот (галичкиот) говор *Q се изедначило со етимолошкото 
/о/, еп. рока, uот, 2роди (во коренските морфеми) и со /а/: бера, uаднал, неа (во 
зборообразувачките и флексивните морфеми), а сонантите */и *r се задржале 
неизменети ( uисти, 2 ило, в.gк, ж.ufii,o). 

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

Во повеќето локални говори *Q > /iiJ, *r >/ар/,*/> /ал/ : рака, uат, сабота; 
варба, iiарсти, дарво; вална, жалто, салза - во гостиварскиот, дебарскиот, 
струшкиот, охридскиот, во северните и западните преспански села и во кос
турско-корешкиот говор. Сличен развој овие стари гласови имале и во горан
скиот говор, но тој бил повеќе подложен на влијание на српските говори. От
таму во него покрај рефлексот /iiJ за *Q наоѓаме и доста примери со /у/, еп. zнас, 
даu, заби, каса, лачи, мати, нaiUpe, НО јуже, кукол', муш - мужи, uут, скуuо И 

др., */>/ал/> /ав/: вавна, жафт, савза, длii.20, покрај буе, вук, јабука, uуно, а *r
се задржало со тенденција во некои позиции да се реализира како ["о]. 

Во дел од костурско-нестрамските села како рефлекс за споменативе гла
сови се јавува t;z - фон со нешто поснижена артикулација од /iiJ, но сепак раз
личен од /а/, еп. Иt;iiU, pt;iкa, кt;zшча; вt;zлк, Иt;zлно, жt;zлiUo, дt;�рво, Иt;zpcmи, ct;zpu. 

Во дримколско-голобрдското говорно подрачје и во говорот на мусли

манското население во струшките села Лабуништа, Подгорци *Q > /а/ (еден вид 

лабијализирано а), */>/ал/, *r >/ар/: дaii, заби, рака, сабота; валк, вална, iiално, 
салѕа; бардо, дарва, карф. 

Таква вредност за *Q има и во нестрамскиот и костенарискиот говор во 
Костурска и во осум села на југоисточниот брег на Преспанското Езеро на пра
вецот Љубојно - Герман, еп. мажи, рака, кашча (Езерец), ватук,. кашча, раце, 
скаuо (Нестрам), мdжи, uam, zради (Љубојно). Сличен развој како носовката 

*Q имало и вокалното*/: вdлк, вална, uално, далzо (Нестрам, Езерец), вална,
кdлни и вак, жато, јабако (со асимилирано л - Герман). Нешто поинаку таму 
одел развојот на *r; во љубојнско-германскиот *r се задржало ( дово, uисти, 
соце), во костенарискиот се развило во /ер/, еп. верба, zерне, серце (Езерец, 
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Сничени), а во нестрамскиот /ар/ со алофонот [ао]: варши, uарсШи, сарце, одн. 
в0оши, и0

uсти, саоце.
Нешто посложена ситуација наоѓаме во жировничкиот и во вевчанскиот 

говор. 
Во жировничкиот врз развојот на *Q влијаеле и акцентот и бројот на сло

говите во збороформите. Во едносложни и двосложни зборови *Q > /d/, кое во 
неакцентирана позиција и во збороформи со три и повеќе слогови без оглед на 
местото на акцентот се реализира како темно а [{l], еп. заu - з'аби, р'ака, м'ака, 
но: з'{lбиШе, р'{lкаШа, м't;lКиШе, и: н'a-з{lii., ii.'о-з{lби, н'а-р{lка. Истото важи и за 
рефлексите на*/ и *r: валк - в'dлкоШ - в'dлци: в'(lлциШе, в'ална: в'{lлнаШа, в'(lл
нено; варба, д'арво, :Zapii.: в'{lрбаШа и н'а-в{lрба, н'a-:Z{lpii.. 

Во радошко-вевчанскиот говор *Q > /ii/, */ > /ал/, *r > /iip/, одн. /dl, /ал/, /ар/ 
зад лабијалните согласки lб-ii., в-ф/, еп. :Zради, :Zнас, дабје, заби, јаже, каде, 
каii.ина, рака и мdжи, маШно, ii.андар, ii.aШ; 2 iiлШаШ, жiiлШо, калниШ, калк, но: 
валк, вална, ii.ално, малѕиШ; 2 арне, дарво, зар но, карсШиШ, и: барда, варба, вар
ниШ, ii.apвo, ii.арсШи, фарл 'аШ. 

Заедно одел развојот на *Q и */, *r и во корчанскиот говор, но таму рефлек
сите се совпаднале со етимолошкото /а/, еп. :Zасен'ица, :Zнасен, каu'ина, кашча, 
маш, рака; валк, вална, ii.ално, малѕи, жалШо, салѕа; 2 арло, зарна, сарце 
(Бобоштица ). 

Меѓутоа, во корчанскиот и во костурските говори во врска со рефлек
сацијата на *Q има уште една посебност: во тие говори пред звучните преградни 
согласки се задржала носовоста како одделна фонема и тоа /м/ одн. /ам/ пред 
лабијалните и /н/, одн. /ан/ пред нелабијалните согласки, еп. :Zамба, дамбо, 
замби, самб'оШа, :Zол'амби, и: банди 'биде', :Zранди, канд'ел'а, мандар, ii.анди, 
канкол', кран:Zо и др. (Бобоштица), :Zdмба, зdмби, :Zранди, кран:Zо (Нестрам, 
Езерец), дii..мбја, :Zii..мбa, мандро, канд'ел'а (Костур). 

Оваа констатација се однесува и за рефлексацијата на носовката *�,еп. бра
Шуч'енди, :Zовенд'ар, ренд'ови, еремб'ица. 

Во врска со рефлексацијата на носовката *Q во западните говори стои и се
кундарната назализација на вокалот /а/ во соседство со назален сонант. Во таа 
позиција /а/, одн. /q/ совпаднал со рефлексот на *Q, еп. снага, маќеа во горански
от и гостиварскиот, знајШ, сна:Zа, снii.жен, снаа, андон, андре, Сандре, мii..миШ, 
маштеа, мачурек, одii..мна во дебарскиот, машча, знајШ, мii..миШ, сана, Сандре 
(Охрид), машШја, мамиш, мii..мејнца, маШика, сна:Zа, знајШ, макар, ii.ознајнца, 
ман:Zал, манzар, сандак (Струга), Ванzел, знајШ, маштеа, сна: - снај, сна:Zа, 
кандило, СШii..мбол, маШика (Преспа), како во рака, мака, матно; во галичкиот 
говор: мошчеа, сноа, зноеШ, сноzа, рока; во дримколско-голобрдскиот: мdмиШ, 
маштеа, зна(м), кантар, анzел, Сандре, андрија (Луково), или сана, машчеја во 
нестрамскиот (Видоески, 1989 : 52), мdмиШ, мdмец, машШја, но знiiме 
(Вевчани). Приведениот материјал упатува на заклучок дека вокалот /а/ се 
назализирал под дејство на соседниот назален сонант и артикулационо совпад

нал со рефлексот на *Q уште кога тој се изговарал назално (NaN > NqN > NaN). 
Во некои пунктови на југозападното пограничје се среќава и фонемата /ii/ 

во ограничен број примери, еп. дuќан, бuразер, дuл'бер, uнер, ашир, дuшеме, 
кii.мер, мuфШар, мuрафеШ, главно во туѓи лексеми и само во неколку словен
ски: ju, клuч (сите примери се од Бобоштица). 
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За бобоштенскиот говор и воопшто за корчанскиот карактеристичен е и 
назалниот изговор на вокалот /а/ во соседство со назален сонант, еп. Вqнiел, 
коu'qнка, фрqнк, Шаuqнџи, фqмбр'ика, шqндан. Исто така со нагласена назал
ност се изговараат и вокалите /а, ii, е/ пред назалите /м, н/ добиени со рефлек
сација на *Q и *� еп. iqмба, дqмбја, iрqнди, зiqнци, ч�мбр'ица, л�нд'ина 
(Видоески, 1981 : 752). 

Меѓу покарактеристичните диференцијални црти меѓу централните и пери
ферните говори спаѓаат промените што се извршиле во некои вокални секвен
ци. 

Во охридско-преспанските говори групата /оа/ се изменила во едносложен 
дифтоншки глас [о0], еп. бро0т, то0р, не2о0, осно0, или се асимилирала во долго 

/о/ - [о:] то:р, осно:, ко:ч (коач), тро: (троа), секо: (секоа), секо:ш (секоаш < 

секоiаш), .То:н (Јоан), бро:м (броам) - во охридскиот, то0р, со0л'ка, воло0р и 
то:р, со:л'ка, воло:р - во преспанските, а во еден тесен појас во Струшко и во 
приезерските охридски села, поретко и во некои преспански села, на промена 
подлегнал првиот член од групата: /оа/ > /уа/ > /ва/, еп. коач > квач, тоа> тва, 
тоар > твар, неiоа > неiва, чоа > чва, стоа > ciuвa, но .То:н, осно: (поради фо
нетски пречки) (Струга), iuвa, тварка, никваzи, zотва (lотоа), реква (рекоа) 
во говорот на Пештани, твар, тва, свал'ка, покрај осно:, то:, тро: во запад
ните преспански села. 

Во струшкиот говор по овој начин се разложила и групата /ое/ >/ве/: чвек 
(чоек < човек), iведо, јазвец, квел (коел) ствел (стоел), рекве (рекое), зедве, 
додека во преспанскиот, доколку не се задржала, таа се асимилирала во долго 

/е/, еп. чоек > че:к, че:чки (чоечки), во одделни лексеми преминала во [оЈ]: iојдо 
(iоедо ), но јазоец. 

Групата /еа/ на поширок ареал во охридско-струшките и преспанските гово
ри се изменила во дифтонг /ја/, еп.: леа> лја, сја (сеа < ceia), бја (беа), мii�итја 
(маштеа)- во ресенскиот, стрја (стреа), бја (беа), нја (неа), Петрја: (Петреа), 
смја- во охридскиот, iлја (iлеа), черја: (череа < черева)- во струшкиот. 

На струшкото говорно подрачје на сличен начин се развивале и групите /ео/ 
> /јо/, /иа/ >/ја/, /ио/ > /јо/, /ие/ > /је/, еп. черео > черјо, неол'а > њјол'а, Столео > 
Столјо:, коuриа > коuрја:,ракиа > ракја: > раќја > раќа, сечио > сечјо:, целиот> 
цел'јот. 

На западното пограничје е ограничена и метатезата на секвенцата -ни- во 
-ин- во повеќесложни збороформи, еп. во вод'еница > вод'еинца > вод'ејнца. 

Во повеќе перифериски говори вокалите /о/ и /е/ во акцентирана позиција 
се дифтонгизираат во [Уо], ["е], еп. мУос, лУошо, кУожа, с>'он во дебарските 
(Белиh, 1935 : 83), бУос, кУожа, кУоза, нУос, Уоди, Уоко, Уофца; м11есо, м"ера, л"ето, 
u11epo (Нестрам, Видоески, 1989: 48) 

На западната периферија во повеќе лексеми како лексикализирана осо
беност може да се сретне преглас на /а/ во /е/, еп. н'а-еве (на јаве), есен (јасен), 
обело, (објало), одеја (одаја), рает, uечелит, чекија, челеШ, ziiрклен, еребица, 
топ. Житинени (Дебарско), ziiрклен, лишеј, челет, кiiшеј, чеша, uолена, есен, 
есено: дарво, баеч, баечка (во некои западни преспански села, Видоески, 1989 : 
24), ж'еба, ж'елно, ш'ерен, iесен, ес'ика, 'илеч, ч'елеШ, ч'еша, шч'евеј, венч'ејне, 
воденич'ер, косШурч'ени, руuишч'ени (Костурско, Видоески, 1989: 53), јер'емче, 
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u'ojec, ч'елеШ, к'очен, бел'ичеф, или вq /ii/ во акцентиран слог: jiiiнe, jiijцe, jiicкaj, 
jiiciiije, жјiiба, жjiip, жјiiлен, upujiiiiieл' (во корчанскиот, Видоески, 1981: 757). 

Интересни се од историско-дијалектолошки аспект и неколку други лекси
кализирани стари фонетски промени, кои се локализирани на западната и југо
западната периферија. 

Во горанскиот, дебарскиот и во костурско-леринските говори во неколку 
случаи место носовката *Q се јавува /е/, еп. j'eiiioк (*Qt'bkb ), к'едел 'а, ке, к'еде 
(Гора, Видоески, 1986 : 50), јеШок, је:Z.лен, :Z.реди (*grQdb) во говорот на дебар
ските муслимани во е. Г. Папрадник, u'eiiioк, ед'ица, еж'ичка, 'е:Z.лен, е:Z.лен'ар (во 
некои костурски и лерински села). 

Познато е дека во западното македонско наречје старата замена на носов
ката *� во *Q добро се задржала само зад /ј/ и тоа најдоследно во централните 
говори. Меѓутоа, во неколку пунктови на периферијата има отстапувања. На 
пример, во говорот на муслиманите во Дебарско забележани се примерите: 

јенѕа, језик, jeiiipo, јечиШ, јечмен - со је < *ј� (Г. Папрадник, Beci, 1974: 66), а во 
лексемата заек и во други говори, еп. зоек, зоеци во галичкиот {Белиh, 1935 : 
82), зdек во дримколско-голобрдскиот, зiiк (заек) во вевчанскиот. 

Во охридските приезерски села и во некои пунктови во Преспанско остаток 

од старата замена на *�> *Q е сочуван и зад ч во лексемата чадо - чада (Леска, 
Глобочани). 

Нешто пошироко во периферните говори е претставен преминот на /о/ во 
/у/ во разни позиции и затемнувањето на /а/ во /а/. 

Првата појава значително е поизразена во горанскиот говор, и тоа, главно, 
во случаи каде што се загубиле консонанти во интервокална позиција, еп. :Z.у
едо, чуек, оснуа, муа, uyac (:Z.оведо, човек, основа, моја, uojac, Видоески, 1986 : 
53). Од подруг вид е измената на /о/ > /у/ во дебарските и другите западни гово
ри во примерите ОД типот :Z.увејШ, убеШки, улера, uеШук, восук, uouyк, uасумце, 
uарфуШ и др., :Z.yлyu, улера, уфкаШ, собур, би:Z.ур, јамбулија, бурија, увде, уШи 
(Поповски, 1970: 22); во костурско-корчанските говори, каде што редукцијата 

на неакцентираното /о/ > /у/ бил активен процес, бројот на примерите со /у/ е 
значително поголем, еп. уб'уви, уu'инци, уu'уШа, уu'аши, уб'еШќе, куш'ул'а, 
uул'ица сув'ел'ка (Видоески, 1981 : 759), zуд'ина, iул'емо, кук'ошка, бур'ина, 
чур'аuи, сл'адук, 'о:Z.нуШ и др. (Нестрам, Видоески, 1989: 54). 

Затемнувањето на /а/ во /ii/ како регуларна појава го познаваат охридскиот 
и гостиварскиот говор (се врши во акцентирани внатрешни слогови), еп. ма
:Z.'ареШо (: м'а:Z.аре), бун'ариШе (: б'унари), брад'ајца, ов'ај-чоек, деснаШ'а-но:Z.а 
(Охрид), ма2'ареШо, 2ајд'аџија (: 2ајдаџ'ијаШа), млад'а-жена (Гостиварско, По
повски, 1970: 20). 

Во одделни лексеми /а/ се затемнува во повеќето периферни говори, осо
бено кога се наоѓа во соседство со назален сонант, еп. Ј'андре, Сандре, 'ii.мбар, 
с'андак, ам'ан, с'анки, Шам'ii.м, л'ii.мба (Гостиварско, Поповски, 1970 : 21), з'аек, 
им'ање, м'ачурек, з'а:Z.ар, заш, ј'азоец, j'a:Z.oiiiкa (Дебарско), м'аШика, м'акар, 
м'ан2ал, м'ан2ар, с'андак, к'ајче, 'одајче, ј'аiлика, ј'а:Z.оШка, ј'асика, ја:Z.'урина 
(Струга). 

Посебен развој во западните периферни говори имал и секундарниот ер ( 'b2) 
во лексемите 'лажица' и 'танок' (етел. 11"/Јжнц11, T"/JN"/JK"/J) . Во тие говори во 

109 



првиот пример развојот на 'b2 се врзал за вокалното *Ј: *l'bzica > .gжица > iiлжица 
1 dлжица 1 олџица (во Дебарско), а во *t'bn'bk'b > Шнок > кнок. 

Во областа на консонантизмот западните периферни говори од централ
ните се диференцираат: по рефлексот на старото палатално * l' и рефлексите 
на прасловенските групи *tj, *dj, по фреквенцијата на употребата на африка
тите /ѕ/ и !џ!, по гласот /х/ и процесите сврзани со него, и уште со неколку други 
поситни особености. 

На една континуирана зона на правецот Тетово - Гостивар - Дебар - Стру
га - Охрид - Костур - Лерин старото палатално *l' гласовно се изедначило со 
л' - карактеристично за балканските несловенски јазици, еп. л 'уШ, недел 'а, ii.pu
jaiiieл'. Во централните говори тоа затврднало пред задните вокали и на крајот 
на слогот: клуч, недела, лут. Во северозападните говори на правецот Гора -
Вратница (во Полог) - Скопска Црна Гора пред предните вокали /и, е/ сонан
тот !л/ се изговара со нагласена мекост, како фон близок до српското што
кавско /љ/, еп. кољиба, мољим, цељива, јасље, теље (Гора, Видоески, 1986: 52), 
се ваљи, врљи, дељи, љeii.u (Вратница), љивада, сљиве, топ. Маљи Pyii.e, iољем, 
љеска, Uљеје, рекље (Одри - Полог) бљижи, дељи, љице, сљика, бљека, 2 ољем, 
iљеда, љеШо, cљeii. (Кучково). 

На еден тесен појас во периферните говори доста добро се познати старите 
рефлекси /шШ - жд/, одн. /шч - жџ/ на *tj, *dj, еп. лешШа, межда (Дебар, Голо 
Брдо, Радожда, Преспа), сфешча, межџа, вежџи (Жировница, Струга, Охрид, 
Корча, Нестрам, Костур). 

Во тие говори не се извршила ни палатализацијата на /тј, дј/ од старите 
групи *tbj, *дbј, еп. браШја, цветје, дјавол, водје (Охрид, Нестрам, Костур). 

На тој простор и фреквенцијата на звучните африкати е значително по
голема; покрај старото /ѕ/, кое доста добро се чува пред множинската наставка 
-и (блаѕи, белеѕи, uолоѕи, бубреѕи, ноѕи - ноѕе, блаѕе), во бројни случаи се 
добило /ѕ/ и од /з/ зад сонантите, како и /џ!, еп. iiлѕица / олџица, ciiлsa, мiiлsиiu, 
вiiрѕи, наѕриШ, uiiлџаф, дiiрџи, дiiлџина, а /џ/ редовно пред деминутивната 
наставка -е, а и во други случаи исто така пред /е/, еп. ноџе, книџе, стоџе, бреџе, 
џелезо, стеџер. 

Централните говори фонемата /х/ не ја познаваат. Во иницијална и интер
вокална позиција таа се загубила, а на крајот на слоговите се изменила во !в/, 
одн. во /ф/ во некои случаи. Во периферните говори загубата на /х/ се наоѓа во 
процес. Така, на пример, во градскиот охридски говор во речта на постарите ге
нерации /х/ може да се чуе готово во сите позиции, но не и во сите случаи, еп. 
хира, хор, хунер, харчит, бухол, рухо, ухо, мухла, чехре, Влах, сШрах, мех, здих, 
тих, мох, iлух, вiipx, но и: итар, оди, леi1, болфа, ореф, сиромаф, очуф, и ре
довно /ф/ во наставките за аор.-имперф.: беф, бефме, бефте. Слична појава 
може да се следи и во горанскиот говор, еп. хала, харен, хитер, ходим, хубаф, 
јаха, дихам, соха, чоха, бахча, бохча, охка, мехлем, ipax, орах, ipex, мех, мох, 
iлух, во наставките: бех, бехме, бехте, но: снаа - cнiie, леа, стреа и задуф, 
мувл'осан (Урвич - Јеловјане, Видоески, 1973 : 24), орах, ipax, мех, iлух, виках, 
викахме, викахте, или со фарингално /у/ пред сонантите: ниуно, беуме, 
муулисано, но: арен, оџа, уо, орае, и ipej, кожуф- кожуфи, суф покрај су (Гора, 
Видоески, 1986: 48, 56). Во ограничен број случаи /х! може да се чуе уште во 
корчанскиот говор, еп. харо, харам, xauu, хаир, хожа, xpjiiн - главно во иници-
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јална позиција и претежно во туѓи зборови (Видоески, 1981 : 757) и во говорот 
на костенариските села во костурско, еп. мех - мехоШ - мех'ови, zpex - zрех'ови, 
змех, орех, мох - мохоШ, брухал, uрохаф (Езерец), но во бројни примери /х/ се 
загубило: вер, сиром'а, чели, мелем, р'еку, рек'о:ме (Езерец), zроШа (zрехоШа), 
реаШ, zpa, zpja, и во неколку примери место него има /ф, в/: кожуф, zлуфци, 
Шувла (Езерец), уво, иаз'ува, суво, мува, а во Бобоштица и /ј/: сШрај, zлујче, и 
редовно во наставките; р'екој, рек'ојме, рек'ојШе (Mazon, 1936 : 49, 50). 

Како дијалектни карактеристики за периферните говори во описите се ис
такнуваат: чувањето на финалните групи -сШ и -шШ (-шч ), еп. лисШ, мосШ, 
брошШ, вешШ, zарсШ, чисШ, zорешШ, ношШ (Нестрам, Видоески, 1982 : 24), 
бресШ, zосШ (Преспа, Видоески, 1989 : 56), и на /ч/ во старите групи *cr- и *cre- : 
чарuиШ, чарвец (Жировница), чарвец, чарuиШ покрај царн, царвен (Дебар), 
чарн, чарвен, чарвен'ик, чарвец, чарuи (Нестрам), и редовно во чере-: череu, 
чер'ево, чер'есло, чер'еши - во сите периферни говори од Жировница до Корча 
и Нестрам. 

По некоја диференцијална особеност може да се најде и во дистрибуцијата 
на согласките. Во дебарско-голобрдските говори и во Корчанско во финална 
позиција не се необични покрај -сШ, -шШ, -шч и други консонантски групи, еп. 
нокШ, ниск (:ниска), сниск, Шешк (: Шешко), жешк (жежок), реШк (: реШка), 
zорк (: zорко), воск, дисШ, моск (мозок), муск, сШиск, ниск, ќошк, мушк, 
Шјашк, zocu, сШиuц, uјанк, Шрунк (: Шрунzо), фрqнк, дqмu, зqмu (Бобоштица, 
Видоески, 1981 : 756). 

Во бобоштенскиот говор дијалектна посебност претставуваат гласовите е и 
д, кои се ограничени претежно на туѓи зборови, еп. лив'ада, Швардо, марда, 
даск'ала, диасШима, варди, како и вметнувањето на 161 во сонантските секвенци 
/м + р, л/: мбравје (мрави), мбрамор (мрамор), умбри (умри) мблаШ (млад), и на 
/м/ пред групата /бр/: фамбр'ика. Вакви примери можат да се сретнат и во кос
турските говори. 

2.1. Повеќето од приведениве фонетско-фонолошки особености можат да 
се следат и во албанските дијалекти и тоа не само на граничниот појас, туку не
кои и подлабоко на албанската јазична територија. 

За фонемите /ii/, /()/и !д/ во корчанскиот говор веќе спомнавме дека тие се 
јавуваат претежно во албански и грчки заемки и во многу ограничен број сло
венски лексеми. 

Вокалите /ii/ и /d/ исто така се карактеристични во ред албански дијалекти, 
па и во некои аромански говори. Во албанските говори во областите Корча, 
Гора, Поградец, Девол и Опор вокалот /е! се реализира како среден звук меѓу е 
и а /  е'°!, еп. kemba (Десницкал, 1968 : 312). Еден вид отворено е - [а] познаваат и 
дебарските албански дијалекти, еп. dardh (dardhe) 'круша', balt (balte) 'блато', 
kalaja (kalaja) 'кале' (Десницкал, 1968 : 182); и во говорот во Лузни во одредени 
позиции, главно во соседство со палатално-алвеоларни согласки /а/ се реа
лизира како [а]: i bardh 'бел' (Beci, 1974 : 228, 279). Според Селишчев ваков фон 
познаваат албанските говори на поширок ареал на правецот Охридско Езеро -
Елбасан (Селиrцев, 1931б : 292). Токму на тој терен можел да се формира и 
македонскиот говор што го репрезентираат денеска жителите на струшките 
села Радожда, Вевчани и Мали Влај. 
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И вокалот /d/ има свој пандан во албанските говори. Во албанскиот дија
лект во Дебарско назализираното /q/, како и /а/ во соседство со назален сонант, 
се реализира како среден глас меѓу а и о [q0]j еп. Тirq0n 'Тирана', или пак пре
минува во [Q]: nqna > nQna 'мајка' (Десницкаѕ�, 1968: 181, СелиIЦев, 1931б: 194). 
Во овој фонетски облик споменатава лексема е преземена во македонските го
вори во Дебарско, еп. нона во реканскиот. Слична појава познаваат и други 
албански дијалекти, на пример говорот на Пекин во долината на Шкумбини, еп. 
па0п (< nqne), duha0n (duhan) (Десницкаи, 1968: 223), на Каваја (<;eliku, 1974: 218) 
и во други говори во јужногегиската дијалектна зона, како и во областа на пре
одните говори и гегиските говори во Македонија (Десницкаи, 1968 : 190, 223). 
Широки вокали /о/ и /е/ познаваат некои локални говори во Дебарско, еп. 
ko"cke, ko"c 'коска', ko"pe 'копа', kat'o"nd 'село', ke"� 'јаре', ve"tlle 'веѓа'. 

Во ароманскиот говор во битолските села Гопеш и Маловиште вокалот /а/ 
се заменува со /о/. Таков процес се извршил, веројатно, и во македонскиот го
вор во соседните преспански села на правецот Љубојно - Герман (Конески, 
1981: 48). 

Фонемата /а/ претставува постара фаза од развојот на *Q . За нејзиното кон
зервирање во споменатите македонски говори на македонско-албанското по
граничје можеле да придонесат албанските и ароманските дијалекти (Конески, 
1981: 48). 

Континуантот fJ во југозападните костурски села (ptJ.1<-a, zрtЈнди) претста
вува преодна варијанта меѓу костурското /iiJ и корчанското /а/. 

Погоре приведовме поголем број примери во кои вокалот /а/ „се затемнува" 

во /а/ во соседство со сонантите, поретко и зад други согласки (мамиш > 
мiiмиШ, снаzа > cнiila, јасика >јасика, заш > заш, заzар ). Оваа појава е поши
роко позната и во албанските и ароманските дијалекти. Во албанскиот вокалот 
/е/ во акцентирани слогови историски е добиен од назалното /а/, а во неак
центирани слогови и од други вокали, еп. kembe (camba), kemge (canga) 'песни' 
(Десницкаи, 1968: 267), исто и во ароманскиот: c'imp (< сатриѕ), c'intec (canticum) 
(Конески, 1981 : 37). Во западните македонски говори назализираното /q/ сов
паднало со рефлексот на *Q, еп. снаzа, заек: рака во *Q > /ii/-говори, сноzа, зоек: 
рока во галичкиот, cнii'ia: рака и мdмиШ: мака во вевчанскиот, сна'iа, мамиш: 
рака во дримколско-голобрдскиот, сна'iа, машчеја : рака во пестрамскиот, 
снаz а - CHfJl аШа како рака - РtЈКаШа во жировничкиот. 

Назализирањето на вокалите во соседство со назален сонант е широко за
стапено во албанските дијалекти, особено на геmскиот ареал. Под влијание на 
албанските дијалекти се развиле назални вокали во корчанскиот, еп. Вqнzел, 
коu'qнка, Шаu'qнџа, фq.мбр'ика, фрqнцко, шqндан, веројатно и во примерите со 
запазен назализам од типот zр�нди, др�нк, z�мба, л�нд'ина, до колку не се задр
жал органскиот изговор (Mazon, 1936: 27), еп. алб. kiimb 'нoгa'dhli.mb 'заб' (Дес
ницкаи, 1968 : 189). 

Дифтонгизацијата на акцентираните /о/ > [Уо] и на /е/ > [11е] е заедничка осо
беност па македонскиот и албанскиот говор во Дебарско, еп. b" ос 'вид трева', 
�"orb 'чорба', v"orb 'вид земјен сад' (Beci, 1974: 278). 

И западномакедонските дифтонзи во голема мера наликуваат на дифтон
зите во албанските говори, еп. dhaj 'коза', traj 'три', тбј 'глушец', shej 'дожд', 
shoum 'многу', ktau 'овде' во дебарските (Десницкаи, 1968: 182), grua 'жена', diell 
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'сонце' во корчанско-поградечкиот (Десницкаи, 1968: 270) и др. Паралелизам 
меѓу македонските и албанските говори на правецот Дебар - Охрид - Корча се 
гледа и во тенденцијата некои од дифтонзите да се монофтонгизираат, еп. gru: 
(grue), mi:ll (miell) 'брашно' во јужногеmските (Десницкаи, 1968 : 200, 312), du·r 
(duer) 'раце', mi:ll (miell) во преодните говори (Десницкаи, 1968 : 220), мак. то: 
(тоа), то:р (тоар), че:к (чоек), забр'е:но (забораено), Но:м, Но:мче, покрај 
Нам, Номче (Наум, Наумче), во охридско-преспанските. 

Во овој контекст како дијалектна особеност во македонските говори се ја
вуваат фонетските должини и/или полудолжини, добиени во резултат на кон

тракцијата на два вокала, еп. бе: (бее), iла: (iлаа < iлава), upoi'o:pu (upoioopu 

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

дува и со местото на акцентот, еп. uол'о:јна или uол'о·јна (uолоина < uоловина), 

леб'о:јте (лебоите <лебовите), неiва: (неiоа < неiова), накв'а:лна (накоална < 

наковална), ракј'а:та (ракиаzиа <ракијата), заuј'а:ле (заuеале). Во вакви слу
чаи може да се зборува за компензациска должина што се јавува по девокали
зацијата на една од компонентите во дифтоншката група. 

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

Во корчанско-костурските говори во бројни примери место вокалот /о/ во 
иницијални слогови има /а/, еп. аuет, лаб'ода, мат'ика, uан'уда, таu'ола. Ваков 
фонетски процес познаваат и некои албански говори, еп. gam'or, dall'ap, kat'ec, 
ap'et во говорот на Каваја (<;eliku, 1974: 218). 

Консонантскиот систем во македонските периферни говори готово е иден
тичен со системот во граничните албански дијалекти. 

Интерденталните е и о во корчанскиот македонски говор директно се пре
земени од албанскиот и грчкиот. 

Фоне мата / ѕ/ во различни позиции секако била поддржувана од албанскиот 
и ароманскиот. 

Вметнувањето на 161 во секвенците /м + р, л/ е извршено според албанскиот 
изговор во корчанскиот говор и воопшто во тоскиските говори (Десницкаи, 
1968: 267, 314). 

И во албанските говори се чести согласнички групи во финална позиција 
(-ек, -цк, -шк, -ст, -шт и др.). 

Согласничките секвенци /шт, жд/ како континуанти на *tj, *dj, согласката 
/ч/ во групите чр- и чере-, -ст и -шт во финална позиција се јавуваат претежно 
во словенски заемки во албанскиот, па тие можеле да придонесат за нивното 
конзервирање во македонските говори, еп. vreshte, vresht'ar, bashline 'имот', 
grazhd 'јасли', и цела серија топоними: Peshtjan, Grazhdan, /ч/ во џrеп, rerep, 
rereptar, rert, 9erenec, 9erenishti, 9erenik, 9ermenina, 9erme, 9erava и др. ( СелиIЦеВ, 
1974: 299-301). 

Во говорот на Девол групата /шт/ преминува во /шч/, како во граничните 
македонски говори во Корча, Костурско, Охридско, Струшко и во дебарскиот 
рекански говор, еп.: bashr (basht) 'вретено', selishre (selishte) 'дворно место, 
градина', shrate (shtate) 'седум'. Десницка допушта можност оваа црта да е пре
земена од говорот на асимилираното македонско население во таа област (Дес
ницкаи, 1968: 326). 
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Во гостиварскиот говор, во ограничен број случаи и во други западни гово
ри, место /2/ во одделни примери се јавува /ј/, еп. zрајани, ozpaja, ilpeja, iiaja 
(zра2ани, ozpa2a, iipe2a, ua2a). Оваа појава потсетува на сличен процес што се 
вршел во албанскиот говор, еп. zojt (zogjt) 'птица', и др. 

Редукцијата на преградните /д, 2/, што се среќава во повеќе пунктови во ма
кедонските периферни говори, ја познаваат и граничните албански дијалекти, 
еп. мак. ено, заено, сенае, iiaн'ae, за iiaнu (iiадни) лен'ае (леzнае). (Нестрам, 
Видоески, 1989: 56), ено, cjiiнu, iiaнa (Бобоштица, Видоески, 1981: 774). 

Во говорот на е. Локов во Малесија (Дебарско) забележани се примери со 
замена на /ј/ со /ќ, 21, во зависност од карактерот на претходната согласка, еп. 
сноiiќе (снопје), нив2е (нивје), зел'2е (зелје), кол'2е (колје), крил2а (крилја), 
Шарн2е (тарнје), зем2а (земја). Оваа појава многу потсеќа на промената на /ј/ во 
/q/ и /gj/, (е, ј) пред согласките t, т, п во тоскискиот говор во Лузини, еп. miqte 
'другари', pleqte 'старци', покрај mijte, plejte (Десницкаи, 1968 : 361). Од сличен 
карактер е промената на /ј/ во /ќ, il во дебарските албански говори зад 

лабијална согласка, еп. рј > pq, bj > bgj (Десницкаи, 1968, : 185). 
Значителна сличност во македонските и албанските говори покажува фо

немата /х/ и процесите сврзани со неа. Погоре констатиравме фарингално /у/ во 
одделни фонетски позиции во горанскиот говор, кое многу напоменува на ал
банскиот изговор на истиот глас. Во оние македонски пунктови каде што се 
уште се чува гласот /х/ во некои позиции, тој се среќава и во соседните албан
ски говори во приближно истите фонетски позиции. Во бројни албански дија
лекти е констатиран и премин на /h/ во /f/. Така, на пример, во дел од албан
ските говори во Корча lh/ се загубило во сите позиции, еп. sho (shoh) 'гледам', 
she (sheh) 'видиш', stre (strehe) 'стреа'. Во говорот на Девол /h/ се загубило само 
во финална позиција, еп. kra (krah) 'рака', додека во другите позиции во говоррт 
на муслиманите тоа се пази, а во говорот на христијаните се загубило, еп. hekur 
'железо', duhan : ekur, laemi (lahemi) 'се миеме' (Десницкаи, 1968 : 325). Во гово
рот на Берат во едни случаи се чува /h/, во други наполно се загубило, а во од

делни случаи, претежно во глаголите, lh/ > /f/, еп. hunda 'нос', duhan : ko (kohe) 
'време', еп (hene) 'месечина', sho (shoh) 'видам' (Берат, Десницкаи, 1968: 284), но 

и shof (shoh), rref (пеh) 'знае' (Десницкаи, 1968: 299). Замената на /h/ > /f/ е позна
та на поширок ареал од албанскиот дијасистем, еп. shof, njof 'знам' njifet 
'известен', izref, rraf 'удирам', gjenof и gjinoh (т. giineh) и др. во говорите во Де
барско и во Елбасанско (Десницкаи, 1968: 184, 202, 224). 

3. Значителен е и бројот на граматичките диференцијални особености меѓу
централните и периферните говори. 

Во именската флексија во периферните говори доста добро се пази датив
ната флексивна форма кај личните и роднинските имиња од м. и ж. род (во гос
тиварскиот, дебарските, охридско-преспанските говори), а во горанскиот и во 
бобоштенскиот говор и дативната множинска форма, еп.: СШојану, Марку / 
Маркои / Маркове / Маркое / Маркоје / МаркоШу; ПеШреве / ПеШреи / ПеШрее; 
Маре / Мари. Во бобоштенскиот и во горанскиот дативна форма имаат и оп
штите именки и тоа и во определена и во неопределена форма, еп. браШ, дат. 
браШ'у-ми, сШарец - сШарцу 1 сШарцуШ'ому, мн. сШарци - сШарцим / сШар
ц'иШим, сесШра - сесШре / сесШрј'iiШуј, мн. сесШре- сесШрем / сесШрј'iiШем, и кај 
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неодушевени именки: сноuје -сноuјем / сноu/еШем, сарца -сарцам / сарц'аШам 
(Бобоштица), Адем -Адему, цар -цару / царуШому / царувому / царуному, мн. 
царо(в)и - царовим, сШарец - сШарцу / сШарцуШому / сШарцувому / сШар
цуному, мн. старци -сШарцим / сШарциШим / сШарцивим / сШарциним, сестра 
- сесШри / сесШриШи / сесШриви / сесШрини, мн. сесШре -сесШрем / сесШреШем / 
сесШревем / сесШренем, итн. �о костурско-корчанските говори и на север во 
скопско-црногорскиот и вратничкиот говор во Полог во жива употреба се и да
тивни форми со посесивно значење, еп. царуШ'ому / цароШ'ому шчерка, ПеШ
реШ'ом деШе (Нестрам), ИцеШу Кировому син, za викав мужа је Маре Каровези 

(Кучевиште, Ск. Ц. Гора). 
Во еден дел од западните говори, подоследно во југозападните, избројаната 

множина се наоѓа во процес на губење, еп. Шри син'ови, два uiipcШ'eнu (Нес
трам, Видоески, 1989 : 59), два лебој, два uеШли (Охрид, Струга). 

Во неколку пунктови во Дебарско и Струшко, и на поширок ареал на пра
вецот Корча - Костур - Солун - Серез - Драма директниот објект кај одушеве
ните именки се изразува со предлогот на, еп. zo видел на СШолеШа, ќе а дар
жиШ на невестата, да ми zo оuериШ на деШеШо (Г. Папрадник, Дебарско); во 
костурските говори на-објектот наполно се граматикализирал кај одушевените 
именки: 2 о виде на деШеШо, а викна на жената, ме виде на мене (Нестрам, 
Видоески 1988: 89). 

На костурско-корчанското подрачје ограничена е множинската наставка 
-нишча кај именките од е. р. на -е : морје -морјен'ишча, Шеле - Шелен'ишча (Ви
доески, 1989 : 60). 

Во неколку пунктови мн. ф. кај именките на -а се образува со наставката -е 
: жене, сесШре, ниве (Нестрам), офце-офцеШе, кашче (Бобоштица), zлаве, козе 

(во голобрдскиот), куќе, офце (Жировница) zлаве, дејќе, куќе (Гора, Тетово, 
Вратница, Скопска Црна Гора). 

Кај заменките како покарактеристични диференцијални црти меѓу раз
гледуваниве две групи говори се јавуваат: множинската форма мие во говорите 
на правецот Струга - Дебар - Полог - Гора(: ние во централните), отсуството 
на демонстративните заменки со основите ов- ион- во костурско-корчанските 
и долнопреспанските говори, чувањето на старата демонстративна заменка сој 
(сос, сас, сази, етел. с/Ј) во корчанскиот, граматикализирањето на заменската 
форма му за изразување на дативниот однос, еп. му рече нему, му рече на неа / 
на жената, му рече на жените / на децата, во костурско-леринските говори, 
делумно во преспанските и охридско-струшките, додека во гостиварскиот го
вор и во дел од поречкиот оваа форма се обопштила само во еднината за сите 
три рода, а во множината се задржала кратката заменка им, еп. нему му рече, 
нејзе му рече, но ним/ ними им рече (Поповски, 1970 : 70). Во повеќето пери
ферни говори посвојната заменка свој се наоѓа во процес на исчезнување (То
полињска, 1985 : 10, 43). Во југозападните говори и заменката сиот се повеќе 
му отстапува место на обликот цел, еп. се собра цел нароШ, целе деце, цели чуuе 

(Нестрам, Видоески, 1989 : 62). 
Од службените зборови вниманието на дијалектологот го привлекуваат ис

пуштањето на предлогот во (в) во повеќе периферни говори (Конески, Видо
ески, 1966 : 7, к. 8) и употребата на предлогот на со значење на правец и место 

(место предлогот во), еп. оди на Солун, беше на Солун. 
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Во областа на глаголската флексија разликите меѓу централниот дијалект 
и периферните говори се однесуваат, главно, на наставките во 1. и 3. л. еднина и 
3 л. мн. на сег. врем�„ во образувањето на 3 л. мн. на минатото определено вре
ме и на глаголскиот прилог. 

На поширок појас на западната периферија во 1 л. еди. отсуствува наставка
та -м (носа, бера, сеча, вика, су), а во 3 л. се чува старата наставка -Ш (носиш, 
викаш, имаш). 

На правецот Гора - Дебар - Струга - Корча и Костур 3. л. мн. на сег. време 
се образува со наставката -еШ, одн. -е во костурско-корчанските говори, еп. бе
реш, носеШ, викајеШ (Гора, Видоески, 1986 : 68), сечеш, ШлејеШ, викаеШ, но 
носиш (во галичкиот), викаеШ / вике:Ш, носеШ / носе:Ш, береш / бере:Ш (во де
барските и охридско-струшките), вике, носе, бере (во долнопреспанските, кос
турските и корчанскиот). 

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

Во голема мера со ареалот на наставката -еШ во 3 л. мн. сег. време се по
клопува и ареалот на наставката -ешШи (-ешчи, -ешШе, -ешШем / -ешчем) во 
глаг. прилог, еп. береешти, викаешШи (Дебарско), и:Zраешчем, лежеешчем 
(Охрид), даваешчем, носеешчем (Костур, Корча, Нестрам). Во одделни пунк
тови можат да се сретнат и други форми, еп. викаешШин, сечеешШин (во го
ворот на муслиманите во Дебарско, Видоески, 1968: 78), викајќум, виканичкум 
(Преспанско), седеничкум и седеничким (Костурска, Видоески, 1989 : 68). Во 
централните говори 1 л. едн. сег. време завршува на -м, во 3 л. еди. отсуствува 
наставката -Ш, 3 л. мн. завршува на -ат, аор. -имперф. на -а, глаг. прилог на -
;ки. Во западните говори конјугацијата со 'има / нема' е наполно 
стабилизирана, еп. и форми од типот има имано, има бидено (во охридскиот и 
струшкиот). Во костурските и корчанските говори класичниот перфект готово 
се загубил или се наоѓа во процес на губење, а л-формата, до колку се пази, во 
корчанскиот презела функција на адмиратив. Со загубата на л-формата во тие 
говори се редуцирале и сите сложени облици што се образувале со неа 
(перфект, плусквамперфект, потенцијал и др.) и по тој начин глаГолскиот 
систем е во голема мера балканизиран. Во помаркантните диференцијални 
дијалектни особености во областа на конјугацијата ќе ги спомнеме уште 
глаголските именки со наставката -Шје од типот сШан'аШје, жен'еШје, кои се 
карактеристични за костурско-корчанските говори, и продуктивните образу
вања со суфиксот -в- од типот куuвеШ (во дримколско-голобрдскиот) куuвиШ, 
менвиШ (во охридско-преспанските ), куuви, кажви (Костурска), оди. куuфа, 
Шурва (во леринскиот). 

3.1. Добар дел од морфолошките особености што ги приведовме претста
вуваат или калки од неславен ските балкански јазици или тие се развивале со 
наслон на слични модели во тие јазици. Конјугацијата со 'има / нема' + н/Ш
парт. е општопозната балканска црта. Глаголски именки со наставката -Шје 
(сШан'аШје, осун'аШје, ле:Zнув'аШје, Видоески, 1989 : 68) познава и албанскиот, 
еп. kositje, paditje, renditje, roitje, ronitje, selitje, џpkatje (главно со словенски ко
рени). По балкански модел се предава и глаголскиот прилог, како и модалните 
форми со глаголот сака од типот сака да :Zреди, сака да носи во костурските 
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говори. Испуштањето на предлогот во/в, на-објектот, граматикализирањето на 
кратката заменка му за изразување на дативен однос, употребата на предлогот 
на со споменатите значења се карактеристични за албанскиот и за ароман
скиот, еп. аром. mi duc Skopje 'одам Скопје', 'е vidzui pi Taki 'го видов на Таки' 
(Конески, 1981 : 127), алб. shkon пе karund 'оди на село'. Загубата на присвојната 
заменка свој во некои локални говори во Костурска и Леринско можела да се 
јави под влијание на грчкиот јазик (Илиевски, 1988 : 188; Тополињска, 1995). 
Употребата на заменката 'цел' место 'сиот' е особеност на ароманскиот. Не е 
исклучена можноста и множинската наставка -е кај именките на -а во бобо
штенскиот и нестрамскиот да се јавила под влијание на албанскиот и аро
манскиот (Конески, 1981 : 140). Во голобрдскиот и жировничкиот таа може да 
се објасни и како реликт на особеност што била карактеристична за словенски
те говори во долината на Дрим. Албанскиот и ароманскиот можеле да придо
несат и за задржување на дативната форма со флексија и посебно нејзиното 
посесивно значење. 

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

кој е особено продуктивен во дебарските говори, еп. деШуле, женуле, и -ар за 
образување на жителски имиња од типот несШрамар (: НесШрам), корчар

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

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

4. Важно место во дијалектната диференцијација меѓу западните перифер
ни говори и централните заземаат и лексичките дијалектизми. Нив можеме да 
ги поделиме во три групи. 

4.1. Една група претставуваат словенски лексеми кои во централните го
вори стануваат веќе необични или воопшто не се среќаваат. Но од друга страна 
добар дел од нив се употребуваат во албанската дијалектна реч. Тие се стари 
словенски заемки во албанскиот и секако многу придонесле за нивната стаби
лизација и во македонската дијалектна реч. Ќе ги приведеме само оние што ги 
одбравме како покарактеристични заедно со албанските еквиваленти: бл'уд(о) 
(blude), вада бразда за вода (vadeJ вис мало возвишение (vis), zал'а / zалица
(gale), забел забран (zab'el), зазабица болест на забите (zambice / zimbice), клека
растение слично на смреката (kleke), кадеш чад, кади чади (kadis), када каца 
(kade), кат 1 канШ агол (kend), коложек јануари (kollozhek), кика врв, чукар 
(kike), косор вид секира (kostre), кат спрат (kat), кобел дрвен сад за млеко, вед
ро (kob'el), коuран дел на остенот (kopr'an), котар заградено место за чување 
свињи (kot'ar), коШорок мачка, мачор (kot'ele), кланик (< Шланик) камен со кој е 
заградено отворено огниште (kllanik), карш каменлива месност (kershe Ј калени
ца земјена чинија (kalenice), каuица куп сено (kapice), коШец кокошарник 
(kot'ec), коuан / коil.анка корито (kopanj), лаuа густа чорба (Паре), лиzавец гол 
полжав (Iigav'es), лисШоuаШ октомври (Iistopadh), лисник исушени лисја од шума 
што се употребуваат за исхрана на ситен добиток (Iisnik / lesnik), ложник вид 
волнен покривач (Iozni�), лашка млада крава, овца пред време отелена, ојагне
та (llashke), маzула 1 маzила (mag'ile 1 mag'ule), машка матица (matke), маШорник
бразда низ нива за собирање вода при пороен дожд (matornik), мелица направа 
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за коноп (тel'ice), мочал мочурлива месност (то9аl), мома (тоте), музzа леп
лива земја (тuzge), обор (ob'or), овал (ov'al), окиШ замрзнат снег на дрвја (okite), 
оuуШа (aputa), отава сено од второ косење (otave), оШреш дел на плуг (otresh), 
оuеШ 1 аuеШ (opet 1 apet), Илоска сад за вино (plloske), uрашШа дел на самар 
(prashte), uод рамен терен (pod), роzач скитник (rruga9), риза (rize), скаuец 
стрмно место (skupec), скарка непроодно место, (skerke), cou возвишение (ѕор), 
соШина сотови кај пчелите во кошниците (sotine), Шраu бразда во бавча, uоШок 
(trape), челник водич (9elnik), чука (9uke), череu (9erep), чуuа (9upe). Конста
тирани се уште следните лексички архаизми: блана (*bolna), брак свадба, варШ 1 
вdрШ градина, вабел 1вiiмбел1 јабел извор, zосuодин домаќин, zачка приказна, 
zодинасе годинава, оваа година, zребе чешел, zреди / zренди иде, zреш (*grezdb) 
врзулец, zуба кора од баничка, дpdza 1 драzа (*drQga) пат на снежен нанос, драz 
- драzо(Ш) (*drQgb), завор 1 заорна 1 заварна (етел. З4ВОр7Ј) , замеШ ум, косел' 
смрдлив извор, косШура џепен нож, краzуј јастреб, лаШка 1 лаШва1 лаШвица 
(114Т/ЈВ6, Ј14Т6В4) , леu,-а убав, леuос убавина, обеШ (*obedb), uеш / uешШ (ШШТ6) , 
upac - uразо(Ш) нескопен овен (*prazb), роШ образ, лице, руШишШе алиште, 
облека, слоШа лошо време, Шоuор вид сечиво, Шес(Ш) (*tbstb ), тешта / Шешча 
( Т/ЈШТ4) И др. 

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

4.2. Посебна група лексички дијалектизми претставуваат албанските за
емки. Во одделни говори во дијалектолошките студии се забележани следниве 
лексеми: ала тетка (alla), барџа бела овца (barxhe), бир, дем. бире син (bir), беса 
(bese), бренда затвор (brenda - внатре), буза усна (buze), бук леб (buke), бабо 
татко (babe), буаре оџак (buhare), бишч опашка (bisht), вокра калеша овца 
(voker, -ra), вајза ќерка (vajze), zpoua дупка (grope), дамалук плуг со две рачки 
( daтalug), дајо вујко ( daje), даш овен ( dash), iал' дечко (gjalle), зотни господин 
(zotni), жур глужд (zhur), журишШе нанос од вода (zhurishte), иман вера (алб. 
iтan, т. iтan), јакуцка гуна (jakouce), кабар плускавец (kabar), кацал кочан од 
пченка (kacol), какарда измет од овци, кози (kakerdhi), кеч терање на кози (ke9 -
јаре), креuа стена, крш (krep ), коца црна коза (koce), кока („удри ја малку 
коката") глава (koke), кокарец варена пченица (kokare9), кушерија сосед 
(kusheri), кушак вид појас (kushak, т. ku�ak), куШ, дем. куШе пее, куче (kute), 
кундри чевли (kunder, т. kundura), куфија меѓа (kufi), л'але постар брат (при 
обраќање) (Iale), л'оuар говедар, простак (Iopar), л'оuа крава (Iope), лоа локва 
(Iohe), л'уле цвеќе (Iule), мурzаш, мурzо пее со мрки влакна (тurgash, ром. murg), 
моШра сестра (motre), миџо вујко, стрико (тixhe), нуса невеста (nuse), нона мај
ка (nona), оzич / уzич овен (ogi9), uyc бунар (pus, ром. put, балк. лат. puteus), uа-

Јанда мал потпор на кој стои голема греда во зграда (pajander, т. payanda), uреш 
праз (presh), uороже мало јаже (porozhe), uул'че јаричка (pule), риuа стрмнина 
(пiре), pyza плата на момок (поgе), сеuеШка (sepetke т. sepet), Шарчук вид коже
на торба (tar9uk), Шеза тетка по мајка (tez-), Шуричка рило на свиња (turi), ќафе 
превој, врв (qafe, qafalik), ќеuШе женско градниче (qep - скут, шев, раб), ќен пее 
(qen), цикна слана, мраз (cikne), цуца, дем. цуце девојка (cuce), чаuа чекор (9ар), 
чул, -а адј. за овца со потсечени уши (9ulle), чибан чир, гнојниче (9iban, т. 9iban), 
чакар разрок (9аkеп), џаџо стрико (xhaxha, xhaxho), џунка 1 џумка израсток на 
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глава (xhunge), шаров шарен пее (sharov), шенлија радосен (shend - радост, ве
селба), шкамii. каменливо место (shkemp - стена), шкеii.е крпа, шамија, шкумба 
пена (shkumbe), шуле клепе за затворање врата (shul), шкор / чкор парче дрво 
(shkoпe, shkuпe), шорШ среќа (short, лат. sortem), шури:Zа (shurige), шилШе вид 
постилачка во муслиманска куќа (shilte), во говорот на Нестрам уште: бија 
(bije) покрај шчерка, zyp камен, кушерија роднина (kusheri), шii.ина плеќи 
(shpine), шиела спила (shpelle) (Видоески, 1989: 73). 

Еден дел од овој лексички материјал е познат пошироко во западните гово
ри, особено лексемите од областа на сточарската номенклатура, како што се, 
на пример: барџа, вокра, даш, какарда, кеч, коца, кушак, куШ, лашка, мур:Z о, 
уzич, pyza, Шарчук, чул, шаров. Лексемите од областа на роднинската и обичај
ната, посебно од конфесионалната терминологија ограничени се на говорот на 
муслиманската конфесија во Гора и Дебарско. Во таа група спаѓаат: бабо, дајо, 
л 'але, моШра, миџо, нуса, нона, Шеза, цуца, џаџе, иман, шенлија, буаре, ii.ајанда, 
шулеидр. 

Неколку лексеми се употребуваат на потесен појас и со понагласено сти
листичко-пејоративно значење, на пр. бир, бире, бренда, бук, zал ', зотни, зоња, 
кока, л 'oii.ap, моШра, чaii.a. Лексемите: буза, жур, чyii.a, ii.peш зафаќаат нешто 
поширок ареал во западното наречје. 

Приведениве лексеми се среќаваат особено во населбите со македонско на
селение што се наоѓаат на самото пограничје и/или во рамките на албанската 
територија. Бројот на албанизмите секако е поголем од нашиов список, посеб
но во преспанските македонски села во Албанија и во Корчанско. Изоглосите 
на приведениве лексеми имаат правец север-југ со помали или поголеми скрш
нувања во правец кон централните области на Македонија. 

4.3. Во југозападните периферни говори на релацијата Охрид - Корча -
Костур бројот на лексичките дијалектизми се збогатува и со бројни „балканиз
ми", лексеми познати во два или повеќе балкански несловенски јазици. Тука ги 
земаме предвид само оние лексеми што имаат поограничени ареали во маке
донскиот дијасистем. Ќе дадеме неколку од нив и тоа само во македонската 
дијалектна форма, еп.: ан:Zула / ен:Zул 'а, андарин (нгр, алб), варуле буре за вино 
(гр, алб), веленце вид ќилим (нгр, алб, аром), жужелец вид инсект (гр, алб, 
аром), заркада срна (нгр, алб), калива / кулива (нгр, аром, алб), кумбар / кум
бара кум (алб, гр ), кукумјафка / кукувајка (нгр, алб, аром), кapii.yc лубеница 
(нгр, алб, т), крачун бадник, божиќ (аром, алб), куцур пенушка (нгр, алб, аром), 
лeii.uiuкa нож без рачка (алб, гр), ланzида вид баница (гр, аром), лелек штрк 
(алб, гр, т), луканик / луканки колбаси (нгр, алб), мамалига качамак (аром, алб, 
гр, т), марШир сведок (нгр, алб, аром), миска мисирка (аром, алб), мисур чинија 
(нгр, алб, аром), нун, нунко кум (нгр, алб, аром), омја лице (нгр, алб) и глагол 
омјаса, ii.аШаШи компири (гр, алб), ii.аламида вид плевел (нгр, аром), ii.eii.oн / ii.e
ii.yн диња (гр, алб), ii.jaШo (нгр, алб, аром, ит), ii.лaj планинска страна (алб, гр, 
аром), ii.cyн / ii.цун јадење без леб (аром, нгр, алб), ii.оШир чаша (гр, алб, аром), 
ii.риШ / ii.риќе подарок, чеиз (гр, алб), роска патка, росак патор (аром, алб), 
рофја гром (нгр, аром, алб), cкeii.ap / шкеii.ар / шќеii.ар вид тесла (нгр, алб), 
скама пена од сапун, сапуница (нгр, алб), скурШ / шкурШ кус (алб, аром), шii.ела 
/ cii.uлa (нгр, алб), сШис ѕид (нгр, алб, аром) и глагол стиши ѕида, сШрун2а / 
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cШpiiн:Za ограда, отвор на ограда (нгр, аром, алб), ШарШабик дрвеница, тавта
бита (т, алб, аром), Шрифил детелина (нгр, алб), форШуна / фiiрШума (гр, алб, 
аром,т), фунда дно, газер (нгр, алб), чуиа девојка (алб, аром, гр), ше:Zун волнен 
покривач ( алб, нгр ). Сите овие лексеми се употребуваат во македонските гово
ри во Корчанско, Костурско, Леринско, Долна Преспа, делумно во западниот 
дел од охридско-струшкото подрачје, вклучувајќи ги тука и македонските оази 
во Албанија. Еден дел од оваа лексика е карактеристичен и за јужните маке
донски говори на правецот Костур - Кајлар - Воден, Солун - Кукуш - Сер -
Драма. Во селата што се наоѓаат подлабоко на грчката територија, каде што е 
грчкиот јазик во службена употреба и каде што е населението поизмешано, 
бројот на грчките, албанските и ароманските заемки е уште поголем. За илу
страција ќе приведам уште неколку такви заемки во селата Нестрам и Слим
ница (Шлибница) во областа Грамос, еп. асмо враг, аu'орен свршеник, ајд'има, 
аШр'ој лекар, ав:Zерин'ос ѕвезда северница, aн:Z'uciilpa јадица, б'ан:Zо маса, 
бaiil'aнu валавица, баШ'уни чизми, бибе, буб'уки пупки, вазмул' јазовец, вouiiloc 
помошник, вра:Z'ија леа, :Zенар јануари, :ZиШон сосед, ејмон'ик лубеница, елеф
Шер'ија слобода, euuШp'ouu комисија, емборио трговија, ир'ини мир, калим'ана 
кума, калиШ'аiilа кум, кau'uciilpa оглав, кар'о кола, кajiil'uцa зелената кора на 
орев, кид'ија закоп, колас пекол, кар'екла стол, карв'елка леб пешник, комка 
причесна, корда кошара, трло, каШар'акiilа водопад, кyл'eciilpo првото млеко 
од овца, крава и ел., кунѕур стебло, пенушка, лавдар олтар, леuра вид плевел, 
ли'кија возраст, лихн'о виделце на гас, мар'инzо бочвар, нај'азмо светена 
водица, нис'ија остров, ном закон, олим'ер рачна воденица, uал 'ка, uaua поп, 
uад'ило велосипед, тркало, Ианџарја цвекло, uар'адис рај, uаскал'ица бубамара, 
uаШ'ома патос, uелив'ор градина, сuилј'а, хаф супрашка, сакул / сакуле, саран
д'оuа стоножница, сурва првиот ден на нова година, фармак лек, фpyiila овошје, 
фулiilак плик на кожа, фурца четка, халин'ари узда, хели јагула, шкофа мато
рица и др. Сите овие примери се добиени при анкетирањето по „Прашалникот 
за македонскиот дијалектен атлас". 

5. Дијалектните диференцијални црти меѓу централните и западните пери
ферни говори, како што се гледа од приведениов материјал, можат да се сведат 
во две главни групи. 

Една група сочинуваат словенските архаизми, меѓу кои како покарактерис
тични ги истакнуваме: чувањето на јат (а) и на стариот изговор на носовката *� 
во одредени фонетски позиции, фонемата liil како првичен рефлекс на *Q, оста
тоците од стариот назализам, старите рефлекси /шiil, жд/ /шч, жџ/ на прасло
венските групи *tj 1 *dj, мекото л', африкатот /ѕ/, пазењето на /х/ во некои пози
ции во неколку пунктови и на /ч/ во групите чр-1 чере-, чувањето на финалните 
секвенци -сШ, -шiil, во именската флексија: чувањето на дативната форма со 
флексија заедно со посесивниот датив и на флексивната ген.-акуз. форма кај 
личните и роднинските имиња од м.р., остатоци од деклинацијата на членот, за
менката сој(< *sb), во конјугацијата: наставката -Ш во 3 л. едн. сег. време, от
суството на наставката -м во 1 л. едн., и бројни лексички архаизми. 

Во втората група влегуваат иновации иницирани или директно преземени 
од балканските несловенски јазици, како што се: вокалите liil, /Ши /Ш, соглас
ките 181 и /а/ со ограничена дистрибуција, назализираниот изговор на некои во-
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кали, пред се на /а/ во непосредно соседство со назалните сонанти, дифтонгиза
цијата на акцентираните /о/ и /е/, образувањето на дифтонзи и тенденцијата за 
нивната монофтонгизација, разни видови на редукции и на вокалите и на кон
сонантите, промената на /х/ во /ф/, одн. во /ј/ и /к/ во некои говори во одделни 
позиции и случаи, образувањето на нови консонантски секвенци особено во 
финална позиција, вметнувањето на 161 во или пред сонантите од типот умбре, и 
значителен број нови појави и процеси во областа на граматиката, покрај 
другите: губењето на избројаната множина кај именките од м.р., граматикали
зација на заменката му за изразување на дативен однос, како и на предлогот на 
за директниот објект, загубата на присвојната заменка свој и генерализирање
то на обликот цел место количествената заменка сиоШ, испуштањето на пред
логот во (в) во некои ситуации, употребата на предлогот на место во, ред поја
ви во глаголската флексија, кои се локализирани во периферните говори или 
во дел од нив: губењето на л-парт., а со него и на сите соодветни сложени гла
голски форми, па и категоријата засведоченост. Но од друга страна, се зацврст
уваат формите со помошниот глагол 'има/ нема'+ глаг. придавка, кои наполно 
се граматикализирале, како и модалните облици од балкански тип, меѓу кои и 
начинските облици со глаголот сака како помошен (сака да јаде, сакаше да 
јаде). Погоре приведовме и еден подолг список на лексички балканизми, кој не 
е и дефинитивен. Со нови истражувања, веруваме, бројот на балканизмите на 
сите нивоа на јазичната структура ќе се зголемува. 

1993 

121 



* KoHTHHyaHTH Ha HocoBKaTa *Q 

.'-
• 
"\. 

/ 

* JaJn•rnarn pac1.1enKanocr Ha Jana11HaTa nepnlj>epnja Haj1106po ja nnycrpnpa reorpalj>HjaTa Ha KOHTHHyaHTHTe Ha •q 

a 

y 

0 

0 a 

a/a 
_.._.,.....,_.LJ a;~ 

•>-<•>-<• )lPlKABHA fPAH11UA 

--- JA311'1HA fPAH11UA 

- •• - I rPAH11UA MErY 11CTO'IHOTO 
11 3ATIA)lHOTO HAPE'IJE 



9. СОЦИЈАЛНИОТ ФАКТОР ВО ДИФЕРЕНЦИРАЊЕТО
НА МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ 

1. Големата дијалектна разнообразност на македонската јазична територија
во науката е доволно позната. Причините за дијалектното диференцирање се 
различни - и надворешни и внатрешно-јазични. Најважен надворешен фактор 
е влијанието па околните балкански јазици. Од словенските, како што е позна
то, најмногу повлијаел во дијалектпото диференцирање српскиот јазик. Ред фо
нетски појави, па пример, групата цр место чр, ќ, 2 м. *tj, *dj, у од *Q и *Ј и др., 
навлезени од српското јазично подрачје, станале општа особеност во повеќе 
северни и централни македонски говори, а истовремено и диференцијални по 
однос па појужните дијалекти. 

Исто така нерамномерно се ширеле па македонскиот терен и опие појави 
што се издиферепцирапи како балкапизми. Тие се најбројни и пајсталожепи во 
јужните и југозападпите области па Македонија (Koneski, Vidoeski, Jasar-Nasteva, 
1966). Во тие говори тп. балкански јазични црти наполно се вклучиле во систе
мот и станале диференцијални по однос па другите македонски дијалекти. 

2. Во процесите сврзани со внатрешното диференцирање па македонските
говори покрај други фактори (племенски, економско-политички, географски и 
др.) важна улога има одиграно и социјалното диференцирање па македонското 
население. Со оглед па тоа дека овој проблем досега не е посебно разгледуван 
на македонскиот терен, во натамошното излагање нашето внимание ќе го за
преме па него. 

3. Социјалното диференцирање како фактор за дијалектпо диференцирање
во Македонија добро може да се посматра па два примера; а) во односот па го
ворот па градот и селото и б) во односот па говорот меѓу македонското христи
јанско-православно население и исламизирапото, т.п. Торбеши. 

Во некои дијалектпи подрачја во Македонија, особено во нејзиниот западен 
дел, каде што има поразвиени градски центри, констатирани се извесни разли
ки меѓу говорот па градското и па селското население. Тие разлики се поизра
зени во градовите со поголема културна традиција, како што се Прилеп, Бито
ла, Велес, Охрид. На прилепскиот терен Б. Конески како диференцијални црти 
на градскиот говор ги истакнува присуството па фопемата ф (фурна, фес), која 
говорот на околината не ја познава, и пазењето па гласот в во членските фор
ми за женски и среден род (женава, детево: женаа, деШео во селата) (Конески, 
1949: 258). Градскиот битолски говор, според нашите посматрања, усвоил едеп 
балкапизам, кој во говорот па селата е необичен. Мислиме на употребата па 
определените минати времиња па местото па перфектот. 

4. Тенденцијата за диференцирање на градскиот говор од селските уште по

веќе е изразена на охридскиот терен. Тука јасно се издиферепцирани две говор-
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ни индивидуалности - говорот на најстариот дел на градот (Варош) и говорот 
на околината (селата). Градскиот говор од говорот на околината се разликува 
пред се по артикулацијата на нагласените е, о. Тие се изговараат пошироко во 
споредба со нивниот изговор во селата: денес, је:Zри, uepo, uејШ, uеШШо, uреска, 
ШреШо, често, :ZарнеШа, модерно; вШ:Јро, к:Јзјо, окШ:Јмбар. Самогласката о, од 
друга страна, пак кога е нагласена но во друга фонетска позиција, пред ј, се из
говара затворено: бо:Zор'9јца, божик'9јuосШи, вол'9јШе, ласШ'9јчина, '9јШе, i10-
л'9јна, слив'9јца. Акцентираното а, кога не е во почетниот слог, клони кон а :
ар'амија, даск'алица, ма:Z'ареШо, оil'ашкаШа, брад'ајца, ик'ајца. Оваа особина 
другите говори во Охридско не ја познаваат. Во областа на вокализмот град
скиот говор се разЛикува и по континуантите на *Q, 'b2 и *r· Назалот *Q е заме
нет со фонемата а : заi1, јазик, кандро (со запазен назализам). Иста вредност 
наоѓаме и место о2: ма:Zла, маска, како и место секундарно назализираното а : 
сна:Zа, сана (од снаа). Темен глас се јавил и пред р: дарво, ilapc. Едино во град
скиот говор е запазен остаток од старата замена на *� зад ч во *Q, еп. чадо. - Во 
говорот на селата сите споменативе стари гласови се заменети со а : ilaШ, 
маска, а *r е слоговно: дgво. - И во областа на консонантизмот градскиот говор 
покажува некои отстапувања. Консонантските групи Шј, дј во него останале 
неизменети: браШја, ilpaШje, водје, дјакон, спрема браќа, воzе, zакон во селата. 
Во него во бројни примери се пази фонемата х, еп. храна, хира, хулиШ, бухол, 
ухо, чоха, бухна, сахниШ, крехко, нихно, Шехно, варх, :Zpax, :Zpex, :Zлух, здих, до
дека на другата територија се загубило, оди. преминало во в(ф). Говорот на 
градот покажува специфичност и по однос на консонантските групи сц, сч, шч. 
Тука с, zu најчесто се пазат неизменети: месо - месце, круша - крушче, оди. с 
пред ч се асимилирало во ш: :Zуска - :Zушче, клас - клашче, маска - машче, фес -
фешче. На другата охридска територија, и во целото западно наречје, си ш во 
оваа позиција се заменети со в(ф): мефце, фефче, круфче. Мали диференцира
ња меѓу градот и селата можеме да посматраме и во врска со местото на ак
центот во поновиот пласт на интернационалната лексика. Во говорот на селата 
третосложното акцентирање е спроведено со поголема доследност, еп. б'ом
бона, к'оманда, 'офицер, Ш'елефон, Шелеф'онираШ, спрема бомб'она, ком'анда, 
офиц'ер, Шелеф'он, Шелефон'ираШ во градот. - Во другите области на јазикот 
разликите се помалку забележливи. Како покарактеристични за градскиот го
вор можеме да ги одбележиме наставките: -ешчем во глаголскиот прилог: вика
ешчем, оде:шчем, -еШ во 3 л. мн. на презентот: вике:Ш, носе:Ш, зборве:Ш, 
сШое:Ш, и -ја во Зл. мн. на аористот и имперфектот: носеја, дојдоја, викаја. На 
другата територија глаголскиот прилог завршува на -јќи, 3 л. мн. на -аШ (кај 
глаголите од е- и и-група): носат, сечат, но вике:Ш, а во 3 л. мн. на минатите 
определени времиња ј не влегува во наставката: дојдоа> дојдоа, носеа> носја, 
имаа > има:. За стилистичко диференцирање во градот се искористени некои 
деминутивно-хипокористични суфикси, еп. uиле - iitlЛ 'уле и iluл 'че, :Zуска -
2ушче и 2ускуле, uарсШ - uаршче, uарсШе, uарсШуле, uарсШул 'че, ilарсШенце. 
Разлики можат да се набројат и во лексиката. Образувањата од типот сужолШ, 
сузелен, суцарн, кои се карактеристични за градскиот говор, во селата се не
обични. Зборовите Шест, Шешча, крак покрај бл'уШ, лу2а 'пепелница', така 
обични во градскиот говор, во селата денеска се веќе ретки. 
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5. Меѓу споменативе дијалектно-диференцијални особености има архаизми, 
кои се запазиле или само во градскиот говор, или се среќаваат и во некои за
падни периферни области. Редукцијата на а и широкиот изговор на е, о досега 
не се констатирани во другите околни говори. Фонемата х освен во говорот на 
мијачката оаза Смилево (Битолско) во западна Македонија се загубила. Оста
тоци од мешањето на *� со *Q зад ч исто така во западните говори не се забе
лежени, како ни прилошки образувања на -ешчем. Примери со запазено Ш во 
крајните групи -сШ, -шШ можат да се сретнат уште во југозападната костурска 
област и во говорот на Торбешите во Дебарско. На поширок ареал се јавуваат 
консонантските групи Шј, дј. Друга група диференцијални црти овој говор го 
сврзуваат со струшкото подрачје и со говорите што се наоѓаат на западниот и 
јужниот дел на Охридското Езеро. Такви се: континуантот ii за *Q и 'b2' iip од *r, 
изговорот шч жџ, презентската наставка -еШ и уште неколку лексикализирани 
фонетски појави и форми, како чужина, цiiрков, и ел. 

6. Овие две групи особености што му даваат на градскиот говор посебно 
обележје во охридската група укажуваат доволно јасно како треба да се трети
ра процесот на неговата диференцијација. Охридскиот говор во една постара 
етапа од неговиот развој - кога уште не биле започнати процесите сврзани со 
гласот х и консонантските групи Шј дј, -сШ, -шШ, сц, сч, шч - претставувал една 
целост со струшкиот и со говорите околу брегот на Охридското Езеро. Изо

глосите *Q > ii и *Q > а оделе знатно поисточно од источниот брег на езерото. 
Потврда за ова наоѓаме и во топонимијата. Од почетокот на XVI век кон гра
дот и езерото се повеќе се спушта население од планинските области, од дија
лектната зона што ја познава замената на *Q со а. Во XVI-XVII век до самиот 
град се формира од придојденото население приградската населба Месокастро, 
а во XVIII-XIX век и Кошишта (Урошевиh, 1957). Приближно во ова време на
станале и турските и влашките маала, последниве нешто малу подоцна. На овој 
начин средновековниот дел на градот, денешните Варош и Канео, се нашол 
заграден не само со градските ѕидови, ами и со два појаса нови населби - едниот 
со македонско население од друга дијалектна зона, а вториот со турско и влаш
ко население. Со доаѓањето на новото население во приезерскиот појас посте

пено се менувала и дијалектната слика на тој терен. Границата меѓу *Q > а и *Q 

> а - говори се повлекувала поназапад, а градскиот говор се нашол откинат од 
својата дијалектна основа. Во понатамошниот негов развој во новото дијалект
но опкружување се јавиле нови процеси на кои многу повлијаела и социјалната 
издиференцираност на населението. Градското население, кое играло важна 
улога како во економскиот така и во културниот живот во целата област, во 
стремежот да го диференцира својот „повисок" стил од „простиот" говор на се
ланите, инсистирало на оние црти што го разликувале градскиот говор од гово
рот на селата. Потпирајќи се донекаде и на писмениот јазик градското населе
ние запазило бројни особености кои во околните говори биле изменети или се 
наоѓале во процес на губење. Тие особености се токму оние што ги изделивме 
како архаизми (гласот х, групите Ш д+ј, е ш+ч, с+ц, -сШ, -шШ, шч, жџ место *tj 
*dj, редуцирањето на а, глаголските морфеми -еШ, -ешчем и др.) Стремежот за
диференцијација се забележува и во развојот на новите појави. Ред иновации во 
градскиот говор се развивале побавно во споредба со говорот на околината. 
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Така, на пример, вокалните групи оа, ое, еа, кои во околните говори се стегнале 
и се измениле во а, ој, ја, еп. Шоар > Шар, :Zоедо > :Zојдо, сШреа > сШрја, во гра
дот или се пазат неизменети (ое, еа) или пак процесот допрва започнува (оа), 
еп. чоек, јазоец, леа или леiа, llioap, покрај Шар. Во 3 л. мн. на минатите опреде
лени времиња во оваа позиција пред наставката -а се јавило хијаШско ј, кое вле
гло во состав на морфемата: имаја, рекоја, носеја. Исто така во градот процесот 
на лабијализацијата уште не го зафатил сонантот л на крајот на слогот, еп. 
сШол, столче, како што е случајот во околните говори: сШоу, стојче. Од друга 
страна, во градскиот говор се развиле нови особености, кои во селата не се сре
ќаваат. Во него се генерализирало -м како општа наставка во 1 л. едн. на сега
шното време: викам, носам, речам. Аналитичкото искажување на дативниот од
нос превладало и кај личните и роднинските имиња: Му рече на Марка, на СШо
леШа, на Ана. - Од сето ова јасно се гледа дека градскиот говор и во новото ди
јалектно опкружување, благодарејќи на економската моќ и големата културна 
и општествена улога на неговите претставители, ја запазил својата индивидуал
ност. И не само тоа. Во извесна мера тој и влијаел врз говорот на она население 
што непосредно живеело до градот (во Месокастро и Кошишта). Влијанието 
на градскиот говор особено е осетно во Месокастро, кое се наоѓа најнепосред
но до стариот дел на градот и со кое граѓаните повеќе комуницирале. 

7. Интересен материјал на овој план ни дава и говорот на Торбешите во за
падна Македонија. Под определени економско-политички услови во XVI-XVIII 
век, а и подоцна, еден дел од македонското словенско население на целото по
граничје со Албанија се исламизирало и се формирало како посебен етнос во 
рамките на постојната македонска етничка група. На овој начин на една иста 
територија во рамките на една единствена етно-социјална средина се создале 
две верски групации: христијанско-православна и мухамеданска, кои потоа се 
издиференцирале во две етно-социјални групи со верското како главно обе
лежје: македонско-православна, со жива словенска традиција и народносно из
диференцирана, и торбешко-мухамеданска, народносно неопределена. Овие 
две групи на поголемо пространство и денеска живеат заедно, на иста терито
рија. Некои населби се само христијански, некои само торбешки, а во бројни 
села живее мешано население - и православно и мухамеданско, најчесто разде
лени во маала. До исламизацијата населението на некои подрачја било един
ствено во сите етно-социјални и производствени манифестации. По извршената 
исламизација врските меѓу групите лабават. Во извесен период од нивниот жи
вот контактите во производствениот процес се манифестирале, главно, на паза
рот, додека во сите други области на животот торбешкото население се држело 
доста затворено. Еден дел од торбешката група кон крајот на XVII век и во по
четокот на ХVПI-иот, во времето на големите миграциони движења во Македо
нија, ја напуштило старата територија (Дебарско) и се преселило во централни
те области на Македонија. Така се формирале шест торбешки села во Скопско 
(Пагаруша, Д. Количани, Држилово, Цветово, Елово, Умово) и две во Велеш
ко (Г. Врановци и Мелница). Ова население во новата христијанска средина се 
нашло уште поусамено, така што било упатено да живее уште позатворено. 
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8. Промените што настанале во религијата, а во врска со неа и во ред други
области на животот (во обичаите, бракот, носијата, домашната архитектура), 
оставиле видни траги и во јазикот. Во рамките на истата дијалектна средина со 
време се издиференцирале две говорни варијанти, кои одговараат на двете 
етно-социјални групации. Дијалектни разлики денеска наоѓаме дури во говорот 
на едно исто село, ако во него живее мешано население. Како илустрација ќе 
го приведеме реканското село Ростуша, во кое соодносот меѓу торбешкото и 
христијанското население денеска изнесува 1:1, а пред 1960 г. тој изнесувал 1:5. 
Говорот на ова село во основата е дебарски од мијачки тип. Православното на
селение по основните дијалектни особености карактеристични за ова подрачје 
готово не се разликува од малореканската мијачка група: *Q е заменето со о, 
сек. 'b2 исто така со о во сите позиции (маска, uiilop, оiон, седам), о е слоговно, 
фонемата њ се пази, х преминало на крајот на слогот во ф. Отклонување од ма
лореканскиот имаме само кај рефлексот на вокалното * Ј, кое е овде заменето 
со ол (uолно: ii.qн,o во малореканскиот). Меѓутоа, бројот на диференцијалните 
црти со торбешкиот говор во истото село е многу поголем. Во торбешкиот 
говор, на пример, за назалот *Q наоѓаме две вредности кои одговараат на две 
фонетски позиции: а (широко 0) во едносложни и двосложни зборови и џ во 
три- и повеќесложни форми, еп. рака, раче, но pџкaiila, pџцeiile, uaiil, uaiiloiil 
спрема uџiiluшiila. Вакво двојство наоѓаме и во континуантот за вокалното * /: 
валк но в{lдциiilе, в{lдчица. Поинаку се рефлектирал овде и 'b2: маска/ мџскаiilа, 
оiан, uiilap, седум, осум, снаiа / cнџiaiila. Консонантските групи шiil, жд се 
пазат, њ затврднало: којн, uилина. Овој говор го карактеризираат и уште некои 
запазени архаични особености: се пази групата *cr-: чiiрвец, чiipuuiil, како и 
крајните -ciil, -шiil: suciil, upuшiil, дoшiil; 3 л. едн. од 'сум' гласи eciilu. Во облас
та на лексиката овие две варијанти ги диференцира, главно, религиозната тер
минологија. Во говорот на Торбешите превладуваат турски лексички елемен
ти, одн. арапски или персиски. Турското лексичко влијание во торбешкиот 
говор е поизразено и во други области на лексиката, на пример, во термино
логиите сврзани со облеката, забавниот и духовниот живот, внатрешното уре
дување на куќата, во роднинската терминологија и др. Во овие области на лек
сиката може да се најде и по некој албански збор, како што се, на пример: цуца 
'девојка', нона 'мајка' покрај ана, и др. - Вакви диференцирања меѓу говорот 
на Торбешите и македонското христијанско население во рамките на една 
населба во иста дијалектна област можат да се посматраат и на другите терени 
во западна Македонија, каде што има исламизирани Македонци (во Кичевско, 
Порече, Прилепско, Струшко). 

9. Во говорот на селата со чисто торбешко население бројот на дија
лектните диференцијални црти е знатно поголем. Во говорот на торбешкото 
село Жировница (во Горна Река, Дебарско) освен оние црти што ги истакнавме 
како карактеристични во говорот на ростушките Торбеши (континуантите d-џ 
за *Q, dл - џл за*/, пазењето на *cr-, -ciil, -шiil, глаголскиот облик eciilu) како ди
ференцијални по однос на малореканскиот се јавуваат континуантите ар - џр за 
*r: uapciil - uџpciiluiile, замената на сек. 'b2 пред м во а :  осам, пазењето на групи
те iilj, дј во примери од типот бpaiilja, цвeiilje, ливадје, оiрадје, депалатализаци
јата на њ, пазењето на ч и во групата *cvr-: чвdpciil чвџрсiilина. Во консонантиз-
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мот особено сакаме да ги истакнеме процесите што настанале во врска со гла
сот х. На крајот на зборот зад а, о обично х се губи: вра, zpa, сШра, сирома, вор, 
мо покрај моф, зад е тоа се изменило во ј: zpej, меј, понекогаш и зад у : zлуј, суј, 
uердуј, но и буф, кожуф. Пред консонант најчесто е заменето со ф (в): бувна, 
Шивна, бофча, и редовно така во наставките -вме, -фШе. Само пред сонантот л х 

се загубило оставајќи должина на следната согласка како компензација: ел:а, 
мел:ем, мол:а, чел:и. Консонантските групи с+ц, ч и ш+ч овде, како и во град
скиот охридски, останале неизменети: бресче, восче, zросче, класче, масца, кру
шче, во одделни примери се извршила само асимилација нас во ш: квашче (од 
квас). Во морфологијата жировничкиот од говорот на околните рекански села 
се разликува по множинската наставка -е кај именките на -а : zлаве, еребице, по 
наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време: викам, носам, сечам, по промени
те во основниот вокал кај глаголите од е- и и-група, еп. 2 л. бериш, сеиш, 
Шкаиш, uииш, доржиш, броиш, 3 л. береШ, ueeiil, ШкаеШ, cuиeiil, чуеШ, доржеШ, 
седеШ, броеШ, во множината: береме, седеме, берете, седете, береш, седеШ. 

10. Уште е посилна диференцијацијата во торбешките села што се наоѓаат
во друго дијалектно опкружување. Говорот на Торбешите во велешките села 
Мелница и Г. Врановци, како и говорот на селото Долно Количани во сливот 
на Маркова Река (Скопско), ги има готово сите карактеристики на жиро
вничкиот говор. Но во Мелница и Врановци во одделни примери се уште се 
слуша слабо х: зме, iлу, су, покрај зме, су, бохла, креко, мелем, нifно, 
Ме мед, Шifко, здifна, кifнет, м�ни, покрај бо:ла, ме:лем, ни:но. 

11. И во говорот на Торбешите во споредба со матицата, како во охридски
от, можеме да посматраме два вида појави. Во прв ред се истакнува еден број 
архаични црти, кои во говорот на православното македонско население еволу
ирале и дале поинакви резултати. Такви се: *cr-, *cvr- (чвdрсШ), консонантските 
групи -ciil, -шШ; постар степен на еволуцијата претставуваат и групите шШ, жд 
(шч, жџ) место *tj *dj, гласот х, групите Шј, дј, сц, сч, шч, глаголскиот облик 
eciil- во ести. Во говорот на православните села готово сите овие црти еволуи

рале: *cr- > цр (црви), *cvr- > цвр (цврс), -сШ > -с (лис), -шт > -ш (uриш), х > Ф 

или в(ф), Шј > ќ, дј > i, сц > фц, сч > фч, шч > фч, (мафца, мофче, круфче); во 
нив превладуваат и примери со ќ, i за *tj, *dj, особено во афиксите. 

Чувањето на поголем број архаични особености во торбешкиот говор не 
упатува на заклучок дека во нив, по извршената исламизација и по изделување
то на Торбешите во посебна социјално-етничка групација, некои од порано за
почнатите процеси се развивале побавно отколку во говорот на православното 
население, кое повеќе контактирало и со другите македонски дијалектни под
рачја. Така ред појави и до денеска останале во стадиум на развој, уште неза
вршени и несталожени. Најилустративен материјал во овој поглед ни дава гла
сот х. Во разни торбешки групи него го наоѓаме на разни степени од ево
луцијата. Во мелничкиот говор, видовме, во некои позиции се уште се среќава х 

во вид на слаба аспирација. Во говорот на скопските Торбеши и во некои ре
кански села тоа се загубило наполно. Во Жировница пак во одделни лексеми 
место х наоѓаме в, во други се развило ј. 
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12. Вториот вид го сочинуваат дијалектни особености што се развиле на
торбешкиот терен и во рамките на тие говори се задржале како нивна специ
фичност. Во областа на фонетиката интересни процеси се откриваат при раз
војот на назалот *Q, секундарното 'b2 и вокалните *Ј и *r. Во говорот на право
славните мијачки села, вклучувајќи ги тука и мијачките оази во Велешко (Пап
радиште и Ореше) и во Битолско (е. Смилево) во коренските слогови *Q и 'b2 се 
заменети со о : зoii, зоби, зобиШе, зоiiчиња; моска, мocкaiiia; така и: сноiа -
сноiаШа. Во торбешките говори, видовме, овие два гласа се заменети со а и со 
{l, во зависност од бројот на слоговите, т.е. од должината на зборот, негде и од 
местото на акцентот. Сонантите и и .1} во малореканскиот имаат вокална функ
ција ( дgво, ii.gн.o ), додека во торбешките говори пред сонантот се развил вокал 
кој обично се совпаѓа со континуантите на *Q и 'b2: ар - џр, dл - fLЛ. Повеќе ино
вации наоѓаме во морфологијата и во лексиката. Како морфолошка иновација 
во говорот на реканските Торбеши може да се истакне прегрупирањето на гла
голите по основниот вокал, еп. сечиш, носиш : сечеш, носеШ, множинската 
наставка -е кај именките на -а, дативната наставка -еШу кај личните имиња на -е 
: СШоле - СШолеШу (: СШолеве во малореканскиот). Во жировничкиот говор 
иновациони појави се уште: наставката -м во 1 л. едн. на сегашното време, 
заменските облици нимнин, овимнин, онимнин, оваков, ниим, употребата на 
предлогот на со директен објект (ја iiрашал на жeнaiiia). - Лексиката на 
торбешките говори, се истакна погоре, е подновена со еден пласт зборови 
примени заедно со мухамеданската религија од турскиот јазик, а нешто малку и 
од албанскиот. Врз база на тој фонд се правени подоцна со словенска 
деривација и некои нови хибридни образувања, како на пример, спрема миџо 
'стрико' и миџојца 'стрина', спрема дајџо 'вујко' - дојџојца 'вујна' и др. Важна 
лексичка диференцијација претставува во торбешкиот говор антропонимијата, 
која е целосно муслиманска. 

Бројот на иновационите појави е уште поголем, особено во лексиката, во 
оние торбешки групи што рано се отцепиле од својата матица и формирале на
селби во друга дијалектна средина. 

13. Процесите што настанале во дијалектното диференцирање и на охрид
скиот градски говор и на торбешките говори се многу слични. Од една страна, 
ред појави во тие говори останале незавршени и денес ни се претставуваат како 
архаизми во споредба со истите појави во другите македонски дијалекти. Од 
друга, се јавиле иновации што во матичните дијалектни зони не се познати и 
како такви станале особина само на тие говори (градскиот охридски, торбеш
ките ). Причините и во двата случаја се слични: тенденција односната социјална 
група (во едниот случај градска, во другиот религиозна) да го диференцира 
својот говор од говорот на другата група на истото дијалектно подрачје. 

1968 
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10. МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК МЕЃУ БАЛКАНСКИТЕ
СЛОВЕНСКИ И НЕСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ 

(ТЕЗИ) 

Според концепцијата на Авторот, првиот дел од изданието "Дијалектите на маке
донскиот јазик" требаше да го затвори текстот под наслов "Македонскиот јазик меѓу 
балканските словенски и несловенски јазици". Тој го подготвуваше овој текст за XII ме
ѓународен конгрес на славистите во Краков (август-септември 1998), но за жал не го 
доврши. Текстот реконструиран од белешките е објавен во македонските материјали 
посветени на Конгресот (Видоески, 1997). Овде m приведуваме главните тези коишто 
Авторот планираше да m елаборира во дефинитивниот текст. 

Јас сакам да се задржам на две прашања од историјата на македонскиот ја
зик: на издвојувањето и почетоците на самостојниот развој на македонскиот 
дијасистем и на тоа што и колку иновационите процеси во натамошниот развој 
на тој систем им должат на соседните словенски и несловенски јазици. Првото 
од тие прашања е тесно поврзано со големиот настан во историјата на целиот 
словенски свет - подигнувањето на еден словенски дијалект до рангот на пис
мен јазик на словенската црква. 

Македонскиот јазик се оформил врз говорот / говорите на словенските пле
миња што ги населиле географските области Македонија, Епир, Тесалија и 
областите на денешна јужна и средна Албанија. Нагласувам дека тој се офор
мил од говорите, што упатува на заклучок дека словенскиот јазик на овие тере
ни и воопшто на Балканот во времето на неговата кодификација во 9 век егзи
стирал како дијалектен јазик со локални племенски разновидности кои, 
најверојатно, не биле големи. 

Јазикот на словенските преводи солунските браќа го нарекле словенски, а 
во науката денеска тој се нарекува старословенски (најчесто) во опозиција на 
новите словенски јазици, негде сiilароцрковнословенски, поради неговата мно
гувековна функција во црковната богослужба. Кодификаторите јазикот го зна
еле само како словенски (не бугарски, не македонски или под некое друго име). 

Во времето на романтичарските заблуди бугарските лингвисти него го на
рекувале ciilapoбy:Zapcки. А ако треба на тој јазик да му се менува името, тогаш 
најадекватно име и од географски и од историски мотиви би требало да биде 
сiilаромакедонски. Тој термин го употребуваат некои лингвисти во алтернација 
со старословенски (А. Vaillant, Z. Golcib). 

Не е случајно дека во старословенскиот период токму македонскиот дија
лектен комплекс, кој благодарение на зафатената територија бил во најблизок 
контакт со јазиците на високата култура и цивилизација, грчкиот и латинскиот, 
им го дал на Славените првиот писмен јазик и со тоа ги вклучил во кругот на 
европската цивилизација. 

На територијата населена со македонските племиња рано се создало јако 
иновационо огниште кое довело до оформување на самостојниот македонски 
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дијасистем, кој во текот на својот развиток останувал во близок контакт со сво
ите сповенски и несловенски соседи. 

Спомнатото старо иновационо огниште на територијата на македонското 
западно наречје, на денешната територија на т.н. централни говори, било ак
тивно низ целиот историски пат на македонскиот дијасистем и токму говорите 
затворени во тој круг со важни македонски иновации станале база на денешни
от стандарден македонски јазик. 

1998 
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ДЕЛП 

МОНОГРАФИИ НА ОСНОВНИТЕ 

ГОВОРНИ КОМПЛЕКСИ 



Врз овој, ценшрален дел на „Дијалектите на македонскиот јазик" 
Авторот работел до своите иоследни денови. Со моно:Zрафски студии це
лосно е иокриено заilадното наречје и ареалот на северните :Zовори, додека за 
ју:Zоисточното наречје недостасуваат синтетски студии за некои иреодни 
:Zоворни комilлекси, како и за деловите од територијата обработувани од 
учениците на Авторот - си. :Zo иодеШалниот коментар во воведот кон „Ју
:Zоисточното наречје" во вториот том од ова издание. 

Расиоредот на материјалот во овој втор дел од трудот „Дијалекти на 
македонскиоШ јазик" е утврден сиоред авторизиранаша од Б. Видоески кон
цеиција на иоделбаша на македонскиот јазичен ареал иреШсiil.авена во ирвата 
:Zлава од ирвиот дел на овој Шом (си. :Zи се. 9-31 и ириклучената карШа). 

Моно:Zрафиите на одделниШе :Zоворни комilлекси се давааШ во ори:Zинална 
форма, шШо значи дека секоја од нив иокрај диференцијалните црти што :Zo 
карактеризираат соодвеШниоШ iоворен Шии носи и ире:Zлед на сите особини 
шШо :Zo иоврзуваат iuoj Шии со друzите дијалекти на македонскиоШ јазик и 
што :Zo одредуваат не:Zовото место меiу нив. оттука извесни иовШорувања 
и иреклоиувања меiу одделните iлави. ВеројаШно АвтороШ, да можел сам да 
:Zo уредува овој дел од изданието, би знаел на минимум да :Zи сведе иовторува
њата. Ceilaк, со о:Zлед на фактот дека од иерсиектива на различни :Zоворни 
Шииови исШиШе структурни особини имаат различна вредност и различно се 
вместувааШ во целосната слика на дадениот систем, на мислење сме дека из
весна редунданција во оиисоШ не само што не иретсшавува иречка, Шуку може 
и да иридонесе за иокомалетно иретсшавување на оиишуваните сосШојби. 



ЗАПАДНО НАРЕЧЈЕ 



МоноzрафијаШа на заuадното наречје ја отвораат две zлави во кои Авто
рот zи утврдува северните zраници на Шоа наречје: во Полоz и во Скоilско. 
Јрѕо facto uредмеШ на оuисоШ и анализата во Шие zлави се и zраничните :Zовори 
од северната zpyila. ДеШалниоШ оuис на северните скоilско-црноzорски :Zовори 
е даден и во zлаваШа uосвеШена на северните :Zовори во вШориот Шом од ова 
издание, додека оној дел од Полоz шШо сuоред линzвистичкаШа класифика
ција им upиilaia на северните zовори е uретставен само овде во рамките на 
„ Заuадното наречје и. 

Следат zлавите uосветени соодветно на централните и на uериферните: 
дебарските, охридско-сШрушкиШе и uресuанскиШе. 

Оuисот на заuадно�uо наречје 2 о затвораат zлави uосветени на 2 оворите 
на исламизираните Македонци во заuадна Македонија и на македонските zо
вори во Албанија. Говорите на исламизираните Македонци во zолема мера се 
оuфатени и во uреiilходните две zлави (3 и 4). Сеuак, zлаваШа 5, која zи оuфа
ќа и директно zи конфронтира сиШе нив, дозволува мноzу uоuрецизно и uо
систематски од тиuолошка zледна точка да се uретсШават ilаралелите и 
разликите во :Zоворот на исламизираните Македонци и нивните uравославни 
соседи, како и да се следи uроцесот на вековното uреместување на носите
лите на македонските дијалекти на uравецот: заuад >исток. 

Што се однесува до македонските :Zовори во Албанија, uовеќето од нив му 
upиuazaaт на заuадното наречје и се ilретставени во zлавите 3 и 4, меzутоа 
zлаваШа 6 носи uодеШален оuис, а zи оифаќа и најјужните македонски :Zовори 
во Албанија коишто директно се надоврзуваат на костурскиот :Zоворен ком
Uлекс од jyz оисШочното наречје. 

Забелешка: за да се олесни следењето на zueкciuoШ, врз содржаниот во неzо оuис 
на zранициzие на одделниzuе zоворни разновидности, наuравени се шемаzuски карти за 
zлавиzuе 2, 3, 4.2., 4.3. и 6. 



1. КОН РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО НА ПОЛОШКИТЕ ГОВОРИ 

Иако за полошките говори се има пишувано релативно најмногу во според
ба со другите македонски дијалекти (еп. Иванов'h, 1909: 61-66; СелиIЦев, 1915 : 
1-33, 1929 : 281-437; Павловиh, 1932 : 168-178, 1933 : 253-254; Стаматоски, 1956 : 
210-242, 1957 : 91-115), ние се уште немаме јасна слика колку говорни типа ег
зистираат на ова подрачје и како одат нивните граници. Целта на оваа глава е 
да се покаже со методот на лингвистичката географија дијалектната диферен
цијација на оваа област, обрнувајќи особено внимание на оние говорни единици 
и на оние појави што се најмалку познати1• 

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

Една поголема говорна целост образуваат селата во Горни Полог (тип А 

или 2осiilиварски zовор). 
Вториот основен тип (тип Били враiilнички 2овор) го сочинуваат т.н. под

горски села. Тука спаtаат крајните северни долнополошки села: Рогачево, Ста
ро Село, Вратница (кое е најголемо во оваа група села), Беловиште, Одри, и 
како гранични села се Јелошник, Доброште, Брезно и Теарце. 

Третиот говорен тип (В или iileiiloвcкu 2овор) го репрезентира градскиот 
тетовски говор и говорите на тетовските села што се наоtаат меtу реката Маз
драча, која го дели Полог на две географски целини - горни и долни, и Дервен
ската Клисура. 

* 

* * 

Гociiluвapcкuoiil 2овор и по фонетските особености и по својата граматичка 
структура спаѓа во западното македонско наречје. Со другите .западни говори 
него го сврзуваат покрај: 

1 1. третосложниот акцент; 
2. јасниот изговор на вокалите независно од акцентската позиција; 
3. губењето на интервокалното в;
4. отсуството на фонемата х и замената на овој глас на крајот на зборот и 

пред консонант со в или ф (меф, кожуф, јавна); 
5. појавата на протетичко ј пред рефлексот на *Q во иницијална позиција 

(јаже, jiiiiloк ); 
6. тројниот член; 

1 Материјалот што ќе биде приведен забележен е од мене за време на дијале:ктните ис

питувања во 1956, 1959 в 1960 година. 
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7. разликувањето на општата форма од номинативната кај личните и род
нинските имиња од машки род (Милан - Милана, Марко - Маркота, Петре -
Петрета итн. ); 

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

9. употребата на глаголски форми од типот сум дојден; 
10. патронимичниот суфикс -овци/ -евци; 
11. употребата на предлогот од за изразување посвојност; 

уште и следниве црти: 
П 12. замената на *b, *b со о, е во сите позиции; 

13. предлогот в (во); 
14. појавата на протетичко в во примерите како вујко, вујна, визба; 
15. замената на групите *cvb и *svb во цу-, су- (цут, цутит, осуна);
16. мешањето на носовките зад ј (еп. јазик, јачмен, јатарва, ја:Zул'а, јанѕа,

зајак); 
17. рефлексот о место сек. 'b2 пред л (рекол, uекол ); 
18. развојот на согласничките групи с, з, ш + ч, ц (мафца, мофче, оuафче); 
19. промената на консонантската група бн во мн (демне, ѕемне); 
20. затврднувањето на старото *п' пред предните вокали (не:Zо, нива, кни:Zа); 
21. обликот уште; 

потоа: 
22. множинската наставка -и кај именките што завршуваат во еднина на -а 

(жени); 
23. заменската форма тој во својство на лична заменка; 
24. акузативниот облик за машки род од оваа заменка не:Zо, :Zo; 
25. акузативните форми неа, ја или је за женски род; 
26. кратката заменска форма и во акузатив множина (нив и); 
27. дативниот облик за женски род нејзи - нејзе; 
28. заменката свекој; 
29-31. глаголските наставки -ме (носиме), -вме (носивме) и -т во 3 лице мно

жина на сегашното време (носат); 
32. образувањето на идното-минато и идното прекажано време; 
33. деминутивниот суфикс -уле (детуле, устуле) и др. 

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

Со кичевско-поречкото nодрачје го сврзуваат: 
1П 34. вокалот у место сек. 'b2 пред м (седум, осум, сум); 

35. пазењето на консонантските групи стр, здр (сестра, здравје); 
36. вметнувањето на нови т, д меѓу с - р, з - р, ж - р, ( страм, стреда, здрел, 

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

рече на жената, му рече Мари); 
39. акузативниот обликје место литературното ја (еленчето је лижало то

uолаШа); 
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40. пазењето на синтетичката дативна форма кај личните и роднинските
имиња од машки и женски род (му реков СШојану, Николу, ЈошеШу, ШаШкое, 
СШефки, сШрини ); 

41. факултативната употреба на наставката -м во 1 л. еди. на сегашното 
време ( вика-м, носа-м ); 

42. наставката -Ш во 3 лице еднина на сегашното време (викаш, носиш,
јадеш); 

43. предлогот кон со значење правец на движењето. 

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

44. Без сомнение дебарска е особеност и предлогот кеј (или кај) кој се 
среќава во целиот Полог; 

45. во југозападниот дел на овој говор се среќаваат глаголски образувања
од типот куii.оаШ, кажоаШ (Вруток), кои во Западна Македонија m познаваат 
уште некои дебарски говори; 

46-47. личните заменки ја за 1 л. еди. и мие во множината; 
48. императивната наставка -иШе кај глаголите од е- и и-група (носите,

јадиШе); 
49. и затврднувањето на старото палатално *l' до полумек изговор (недел'а,

л'уШиШ), карактеристични се и за поречко-кичевските и за дебарските говори, 
но исто така нив ги наоѓаме и на целата долнополошка говорна област. 

На горнополошкиот терен можат најпосле да се изделат и неколку дија
лектни особености со кои гостиварскиот говор се разликува од сите околни го
вори. 

IV 50. Носовката *Q овде е заменета со а: zнас, zради, дaii., заби, jiiжe, јадица, 
каде, мiiжи, Ирачка, рака, cкaii.o, садој - и редовно така во коренските слогови, 
освен во zoлyii., муќејнца и во оние случаи што се среќаваат со у и во појужните 
наши дијалекти (како zуска, zужва итн.). 

51. Се разбира ваква вредност има и место 'b2'
' бадник, маzла, маска, лiiже

(Вруток, Сретково ). 

52. Посебен развиток, различен од соседните говори, овде имало и */. Пред
сонантот л се развило а кое ја презело слоговната функција од .g,: вiiлк, вiiлна, 
zалШаШ, дiiлzo, жiiлШо, кiiлнеШ, калк, салза, iiлцна и др., значи во сите позиции 
имаме вредност ал, освен во баа и санце (покрај буа), каде што се загубило л 
подоцна пред сонантите в и н, и во зборот Буzарин. 

53. Сличен развој преживеало и *r: барzо, дарво, даржиШ, ii.apcillu, царно
и др. 

54. Сек. 'b2 пред крајното р се заменил овде со е : бисШер, веШер, иШер, јадер,
модер. Оваа црта, ќе видиме подоцна, се проширила и на еден дел од долнопо
лошкото подрачје. 

55. Во оваа група особености посебно сакам да ги истакнам примерите 
како: знii.м, снаzа (покрај знам, зна), каде што место а наоѓаме а. Јас овде не би 
рекол дека повишувањето на артикулацијата на а накај а дошло под влијание 
на соседниот назален консонант. Повеќе сум склон да верувам де_ка вокалот а 
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се пазализирад, се добило q како што претполага Белиќ за галичкиот говор 
(Белиh, 1935: 81), кое после се развивало како и рефлексот на косовката *Q. 

* 
* * 

ВраШничкиоШ 2овор (ваш тип Б) како цо денешниот фонетско-фонолошки 
и граматички состав така и по тенденциите во развојот на ред појави покажува 
цеоспорна генетска врска со нашите северни говори и со граничните српски 
дијалекти. Со северните говори него го сврзуваат околу педесет само фонетски 
и граматичко-структурни црти. Северномакедонски црти во него се следните. 

1 1. И во овој говор како во северните полугласките *b, *b дале еднаква 
вредност - вокалот а кој во неакцентирана позиција се изговара знатно поши
роко (9), поблиску до а, но кој се уште не е а. Ваков резултат место споме
нативе два гласа наоѓаме не само во коренските слогови, туку и во афиксите. 
Сп.: дliш, бliчва, вошка, зiiлва, каШ, сан, саШ, мdкне, iilaкнe, маф, Шiiхмо; дан, 
данаска, вазд{lн, дiiњом, даница, Велид{lн покрај Велидан, МиШроан, ПеШроан, 
ласно, лако, iiолако, лан, аакал, оiiанци, iiac, Шiiмно, Шiiмница; caiiкa, caiiнe, 
собери, ќе 2а сашије, сакри ia, сt;zбл'ечи се; jyiiir;iк, ручt;zк, iieШ{lK, iiect;zк, реШt;zк, 
чуекr;tШ, Ua.Шлuжaнt;zill, шамдрt;�Ш; ор{lЛ, коШ{lЛ, iieШ{lЛ, мgШоt;�ц, cлeut;iц, конt;�ц, 
јазоt;zц, ШеШ09ц; ед9н, iладt;�н, жедt;zн, но и: uеШак, квасац, едан, ilpecaн и др. 

Неколку исклучоци, на пример, ceia, аењушка, шеuнем или собор, 
предлогот со - можат да се објаснат лесно; овос (после и овозt;zн) е ново преоб
разување извршено на овој терен. 

Доследна замена на споменативе два гласа со а наоѓаме се до селото Одри. 
Јужцо од ова село се среќаваат паралелно и примери со о < *b, е < *b, особено 
во афиксите. Во Теарце имам забележано: бачва, вашк' е, залва, Шаiа, даш, сан, 
дан, лан, лако, iiacjo, но веќе б'озојна, бос, моф; покрај завре, саана, сliбрало и 

одоuне, собуеш, сосема. Во суфиксите пак превладуваат рефлексите о, е, 
поретко се јавува а, во некои случаи и а, еп. покрај аеШ{lк, - чеШварШок, 
снисок, Шанок, оuанок, ручек, редовно лакаШ, нокаШ, uеШал, орал; покрај 
болан, едан и iладен, жеден, овен, nокрај осШањ и ражењ, потоа јарем, овес, 
оцеШ, Uалец, живец, конец, но сШарац, моШоац. Јужно од Теарце во суфиксите 
вокалот а како замена за *b, *& готово не се среќава, а во коренските слогови 
во поодделни случаи како лексикализирана појава го наоѓаме дури во Челопек. 
Сnрема тоа во поглед на оваа црта на полошкиот терен можеме да поставиме 
три изоглоси: едната поминува малу неwто јужно од Вратница, втората - која 
го разграничува рефлексот а и о, е во суфиксите - поминува јужно од Теарце, и 
третата јужно од Челопек, од каде што почнува ареата на о, е како единствена 
замена за *b, *&. 

2. Ваква вредност има и место сек. b2 во примерите од групата бадњик,
л'Qже, лiiжio, мdzла, маска, Шанко (исклучок претставува зборот лојца со 
изведенките лојчка, лојчарник ); 

3. потоа пред крајното л: рек{lЛ, сек{lЛ, улеi{lЛ;
4. и во групата -*trb: бисt;zр, ведt;zр, вeili{lp, вeut;zp, добt;1р, иШt;zр, модt;�р, мок{lр,

oct;zp, во посеверните села уште и 2аб{lр, свекt;zр. 
Изоглосите на последниве две црти поминуваат јужно од Теарце но северно 

од Тетово и Лешок. 
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5. *v'b > у : иде у Teiiio:; унесе, уденуаш, улаzам ( = 'влегувам'), yiiuлa, yнyiii
pa, унук, 'удојца. 

6. Место групите *cvb- и * svb- има цаф-, сав-: цафiiiи, осОмна. Оваа црта се
верните говори ги поврзува со источното наречје. 

7. Носовката *Q дала у и тоа не само во корен ските слогови туку и во ред
случаи во афиксите: z'усенце, желудt;zц, зазубица, јуже, jyiiit;zк, јуШур, кудел 'а, 
куснем, кукул', куiiiњи зуби, куде, лук(= лака), лучимо, мудро, м'уќенца, се ому
жи, обруч, iioiipyк, iiyiiit;zц, двaiiyiiia, iiyiit;zк, iiонуда, iipyќe, iiayк, iiаучина, cpyza, 
iiipyiii, oiiiyдaja, удица, уzлењ, yнyiiipa и др. 

Поинаква вредност за *Q во. оваа позиција се среќава само во примерите 
zac, zнас, zради и нивните деривати, еп. zaзiipaк, назiiдziiзом, iiод:Zазник, на:Zа
зачк'и. Но овие примери не чинат исклучок само на овој дел од северните гово
ри, туку се јавуваат готово на целиот појас од Шар до Осоговските планини. Во 
посеверните подгорски села у место *Q има и во општата форма кај именките 
на -а: викни :Zy Ciiiojнy, имам добру куќу, истерај zy кокошкуну (Рогачево). 

8. Мешањето на носовките овде не е одразено: jeiiigвa, једро, јечи, јечмењ, 
језик, је:Zул'а, jeiiipo (во орев); јанѕа и зајак, множина зајци, во оваа форма се 
јавуваат на целиот македонски север. 

9. Во развојот на вокалното *Ј меѓу вратничкиот и другите северни говори 

постои апсолутна идентичност: зад денталните согласки има вредност лii : 
длаz о, длабоко, слаза, сланце, слаiiка, слабица, Шлацањ, зад неденталните у : 
буе, вуна, вук, јабуке, музе, iiyнo, iiужел', iiyф, жуња, жyiiit;zц (во јајце), кук, 
кучисiiiа, но кlzлне, zлиiiia. Јужната изоглоса на овие два рефлекса не се 
поклопува. Примерите со у превладуваат до линијата Доброште - Јелошник, а 
веќе јужно од овие села се се почести случаите со ал, додека у се задржало само 
во неколку збора. Во Теарце забележив вална, вiiлк, мiiлзница, iilzлжeњ, iiaлiiн, 
uално, калк, :Ziiлiiia, кlzлчиciiia, жалчка, жlzлња, но буа, јабука, uуф. Изоглосата 

пак на ла < *Ј допира дури до е. Милетино во Горни Полог. 

10. Од вокализмот за овој говор карактеристични се уште формите Шрава и 
ора, во Теарце ораф, 

11. и поширокиот изговор на нагласените е, о: бело, леzав, :Zлежањ, Пеiiiкој
ца, седив; д:Јiiира, кха, рха, с:Јба. И двете црти им се заеднички на сите северни 
говори. 

Од областа на консонантизмот вратничкиот говор со северните го 
сврзуваат: 

12. чувањето на мекото њ во сите позиции, еп. њива, ње:Zа, њеzова, њему, 
њу, њојзе, iiењушка, књиzа, заврањ итн.; 

13. појавата на аналошко њ во многу случаи: камењ, корењ, iigciiieњ, 
бgшлењ, iigшлењ, черењ, ремењ, :Zребењ, ражењ, ociiiaњ, буiiiињ, iiigњ, Шроњ; 

14. прејотацијата на почетното е : јечмењ, језик, јеш, језеро, јела, јелењ, 
јесењ, јелек; 

15. силната палатализација на к, 2 пред предните вокали: вiiшк' е, јабук' е, 
сојк'е, к'ирија, к'иiiiка, вок. Paiiiк'e, Менк'е, дат. мајк'е, iiieiiiк'e, - књиl'е, 
ноl'е, друz'и, блаl'и; 

16. пазењето на групите сч, сц, шч: квасче, восче, кgсче, месце, :Zрошче, 
ношче, оiiашче; 
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17. како и на групата бн: дебне (Вратница, Теарце);
18. дисимилацијата на мн > мл: мло2о, млозина; 
19. отсуството на протетичкото в во ујко, ујна, изба; 
20. промената на мј > мњ: земња, ДU.Мњан, та.мњан покрај ШU.Мјан, ламња; 
21. промените настанати во примерите: iiлемња, 2ламња, - коњшија; 
22. сличен развој со другите северни говори покажува и гласот х на крајот

на зборот и пред консонант: Вла, 2ра, ера, upa, ора, сирома, - ugнa, да издинем, 
буна водата, дуна вeiiit;zpaiii, мана, мул'осан, нино, мел'ем, чере. Не се непо
знати меѓутоа и примери со в ( ф ): крефко, uифiiiиja; редовно тоа се јавува во 
граматичките морфеми: реков, зедов, бевмо, рековмо одн. беумо, рекоумо, и 
спорадично во говорот на постарите беумо, рекоумо. Примери со билабијално у 
(во наставката -вмо), кое е понекогаш и доста слабо артикулирано, не се ретка 
појава во разгледуваниов говор. Ги имам слушано дури и во тетовските села 
Ратае, Сиричино, Прељубиште. Изговорот пак у, кој е констатиран и од Се
лишчева (Селиrцев, 1929: 323), се среќава само спорадично во говорот на по
старото поколение. 

Во вратничкиот говор во врска со гласот х има и една иновација која е 
локализирана само на крајните северни села (Вратница, Рогачево). На апсо

лутниот крај на зборот зад вокалот ех > ј: 2реј, меј, а зад у место х редовно стои 
в: 2лув, кожув, uердув, сув. Зад а, видовме, х > ф. 

Не е мал ни бројот на граматичките особености што го сврзуваат говорот 
на вратничката група села со северната дијалектна зона. 

23. Дативната форма кај личните и роднинските имиња од женски род
завршува на -е како во Скопска Црногорија: речи је Јаzоде, СШојанице, је дадов 
Коце uape, мајк' е ми, ceciiipe Ши. 

24. Жив е на овој терен и посесивниот датив: Речи му на дeiiieiiio Јоану 
Чауш - Чиво је она дeiiie? Cлaвeiiiy Шаро. - Чива је куќава? Maiiioiiiy Савев. 

25. Именките на -а множина образуваат со наставката-е: дејк'е, жене. 
26. Обични се и овде множинските образувања со наставката -ики : каuачи

к' и, uолик'и, Шелик'и, кучик'и, покрај телиња итн. 
27. Покрај -офци како патронимичен суфикс се употребува и -ови > ој: 

Ванчој, Маркој, Николај. Марко од коа фамилија е? Од Маринкој. 
28. Лични заменки за 3 л. се: он, она, оно, они. 
29. Општата форма од он, оно завршува на -а : ње2а, кратката 2а; еп. и:

ово2а, оноiа, 'iiio2a, неко2а, ко2а. 
30. Место западномакедонската форма нејзе (нејзи) овде се употребува

њојзе : њојзе је рекле, еп. и овојзе, онојзе, њојзин, овојзин, онојзин. На југ овие 
облици спорадично се јавуваат до линијата Лешок - Јегуновце. 

31. Акузативните форми од она гласат њу, 2у. Изоглосата на оваа црта
минува во близината на е. Теарце. Но во ова село можат да се сретнат наспо
редно и њејзу, 20: Њу сом 20 видела, Иди викни 20 Донка, Њејзу 20 (2у) видоф. 

32. Исто така на југ до Теарце се простира и ареата на множинската
акузативна форма њи, додека јужната граница на l'и допира до линијата Миле
тино - Горјане. 

33. Од другите заменки интересни се за дијалектното диференцирање оп
штата сваки, свакоа, свакое; 
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34. прашалната чив, чива, чиво, чиви;
35. посвојните њин, њина, њино, њини;
36. и кратката дативна форма је (речи је Jaz аде).

Разликите меѓу северните говори и другите македонски дијалекти во конју
гацијата се однесуваат главно на презентските наставки во 1 л. едн. и 1 и 2 л. 
множина, потоа на аористните и имперфектните наставки, како и на образува
њето на формите за идно-минато и идно прекажано време. Вратничкиот говор 
во повеќето од споменативе случаи се слага со северните говори. 

37. Во 1 л. едн. генерализирана е на ставката -м;
38.1 л. множ. завршува на-мо: имамо,рабоШамо, 
39. а 3 л. множина на -в, кое најчесто се изговара билабијално (.У): имај,

викај, носиј, Шкајеј, идеј. Не се непознати и форми со у : береу, збирау. 
40.Како што се гледа од приведениве примери, во сите лица на сегашно вре

ме се генерализирал еден основен вокал: носи-м, носи-ма, носи-ј, или Шкае-м, 
Шкае-мо, Шкае-ј (Шкаје-у). 

Формите на -в (.У) во 3 л. мн. можат да се сретнат на југ до Теарце, а 
наставката -мо обична е дури и во Челопек. 

41. Третото лице мн. од помошниот глагол 'сум' гласи са (с�). Оваа форма 
продрела и во горнополошките села. 

42. Идното-минато време најчесто гласи како во западните говори: За
малку ќе iiаднев, ќе zy окgшив ноzаШа; он ќе iiаднеше, они ќе iiаднеа (Вратни
ца). Или пак со да: Он за мало ќе да iiаднеше. Уш за мало колава ќе да iiро
iiаднеше.·ќе да се iioШeiiaja да :Zи не оШмајмо (Теарце). Но не се непознати и 
примери со ќеше и презентот со да : Ќеше да iiадне колата, ако не zy iioШ
iipeшe, Се нал'уШи, ќеше да 2а удри, За дваШри наќа ќеше да умре, Да не беше 
Тито, Германија ќеше да не обере (Вратница). 

43. Идно прекажано време се употребува мошне ретко. Таму каде што се
употребува тоа во зап'\дните говори, овде ќе дојде најчесто потенцијал. Сп.: Да 
беше дал iiape, би Ши чуал iiаiii.лиџани. Да можев, би дошла, или: Да сам може
ла, би дошла. 

44. Исто така ретки се и формите од типот има дојдено и е дојден. Пер
фектот овде е основен облик за искажување минати резултативни дејства. 

Од службените зборови заслужуваат внимание: 
45. предлозите вgз, више и уз, кои се среќаваат и во горно-полошкиот 

говор; 
46-48. и сврзниците: чим со временско и причинско значење (Чим 2а виделе 

iiобе:Zнале), не:Zоли со начинско-поредбено (Поарно је да коiiам у рудник 
неz али да седим без работа) и буди во ваков тип искази: Буди сам сирома, iia 
сам и болан (Вратница). Изоглосите на првите два сврзника ги преминуваат 
границите на полошките говори. Сврзникот буди, познат и во другите северни 
говори, може да се сретне спорадично уште во тетовскиот говор. 

Патем да споменам дека сврзникот оти овде не се употребува. 

49. Во поглед на зборообразувањето интересно е да се одбележи северно
македонскиот суфикс -ања : ли:Zоња ('лигуш, лигле'), сивоња; 
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50. -оќа : лошоќа, чистоќа (покрај пообичните лошотија, чистотија);
51. широката употреба на образувањата со -етина : женетина, бабетина,

куќетина, краветина; 
52. и отсуството на деминутивниот суфикс -уле.

Тие се главно најкарактеристичните северномакедонски дијалектни црти 
во вратничкиот говор. 

Треба посебно да се истакнат и неколку особености што се јавуваат како 
диференцијални по однос на другите полошки говори, а не се типични ни за се
верниот дијалектен појас. 

II 1. На прво место заслужуваат внимание некои акцентски специфичности. 
И во студиите на Селишчева (Сели�цев, 1929 : 382) и кај Стаматоски (Стама
тоски, 1956: 242) истакнато е дека во долнополошките говори во сите случаи 
каде што по фонетски пат дошло до скратување бројот на слоговите во повеќе
сложните зборови акцентот се префрлил за еден слог кон почетокот со тен
денција да се задржи на третиот слог по општото правило. На пример: л'убенца, 
м'уќенца, бо2'оројца, Сu'иројца, 'удојца, в'етројте, в'олојте, кал'ајсање, н'а
uра,..iле, раб'отајќи. Во овие и слични други случаи нема сомнение дека пре
фрлањето на акцентот настанало по извршената промена на слоговната струк
тура (во гласовите). 

2. Вратничкиот говор, како и тетовскиот, од западното наречје отстапува и 
во поглед на акцентирањето на синтагматските споеви од предлог и именка 
(заменка). Во него, како и во скопскоцрногорскиот говор, во такви состави ак
центот не преоѓа на предлогот, еп. Иде от-u'оле, 2а Фоли у-дв'ор, шета низ-
2р'ат, се враќа од-д'ома, стои uред-њ'е2а, то2нале со-т'ебе. 

3. Гласот л' пред предните вокали се изговара нешто малу помеко отколку
во другите полошки говори: дел 'и, л 'ивада, л 'ице, л 'исица, мол 'и, ел 'ива, сол' и, 
- 2ол'ем, л'ето, л'еuи, кол'е, сл'еuо. Оваа појава се наоѓа уште во процес. Од 
другите околни говори констатирана е досега само во некои југозападни црно
горски села. 

4. Порано истакнавме дека судбината на согласката х на крајот на зборот 
била условена од фонетската позиција: зад е таа се изменила во ј (2реј, меј), зад 
у дала в ( ф ), а зад а се загубила наполно. 

5. Посебен развој овде имал и сек. b2 пред м: седом, седомдесе, осом, сом (и 
сам). Ваква вредност за b2 во споменатава позиција се среќава во сите подгор
ски села, вклучувајќи го тука и Теарце. Во Лешок веќе приведениве примери се 
употребуваат во формата со у : седум, осум. 

6. Преградните ili, д во групите стр, здр редовно се губат: сесра, срук, сру
же, ерана, зраф. 

7. Локализирани се на овој терен демонстративната заменка за машки род
Шаја (та/а-чуек) образувана спрема овја, онја (оња), 

8. и кратката дативна форма јем (ним јем дадов). Последнава се употребува 
редовно и во Теарце (почесто без ј: ем), а поретко може да се чуе и во град
скиот тетовски говор. 

9. Именките ора, рукав множина образуваат со наставката -е : орае, рукае.
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10. Глаголите на -ува овде одат по а-група: веруаш, кажуам, се збунуаш,
куuуа, се св9Шуа, оШиднуамо, уШеuуамо. И во црногорскиот и во тетовскиот го
вор овој тип глаголи се од е-група. 

За да се добие еден општ преглед на вратничкиот говор, ќе ги споменам на 
крајот и оние црти што се диференцијални на полошкото говорно подрачје. 
Такви се: 

П11. Вредноста и место о2 во зборот о:Zињ; 
2. затврднувањето на мекото *l' до неутрално, средно л': кл'уч, л'уди, дел'а;
3. рефлексите ќ, 2 < *tj, *kt', *dj: божиќ, вруќ, маќија, uомоќ, имуќан, меiњик

итн., освен во Uлешка, синошни (zpa), uонаuрешни; 
4. изговорот шiil, жд: о:ZнишШе, дQждој;
5. губењето на интервокалното в: дејче, неесШа, неол'а, жиоШиња, за

uраина, uоесмо, upao, коем, u'олојна, чуек, наuраа, озрае; 
6. губењето на интервокалното ј во некои случаи: uoac, моа, Швоа, свакоа;
7. пазењето на согласките т, д пред африкатите ч, ц: ритче, житце,

коритце; 
8. губењето на консонантот i1 пред ч, ц: ченца, ченка, ченкар'ан-леu, цојса,

но цuуе (= uцуе; за да не се деформира зборот се извршила метатеза); 
9. губењето на крајните т, д во согласничките групи -ciil, -шт, -зд, -жд:

болес, веш, дiiш; 
10. согласничката група зј: лозје, :Zрозје;
11. обезвучувањето на крајните звучни согласки; 
12. генерализирањето на множинската наставка -ови > -ој : крајој, ројој;
13. промената на граматичкиот род кај именките од типот ноќ, сШарос итн.: 

ноќаШ, uролеШаШ, лош ciilapoc; 
14. проширувањето на акузативната наставка кај личните имиња од типот 

Марко - МаркоШа, а после и во датив: Маркоту, Стојкоту; 
15. множинската наставка -и во сите три рода кај придавките: стари жене,

бели офце, 2 олеми Uланине; 
16. множинските заменски форми од показните заменки на -ја : Шија, овија

(овја), онија (онја, оња); 
17. разликувањето на три глаголски групи (има, носи, бере);
18. наставката -јќи во глаголскиот прилог: раб'оШајќи, с'едејќи;
19. глаголската форма донел,
20. и образувањето на глаголската придавка (женет, ле:Zнат).

* 
* * 

Тетовскиот :Zовор (В-тип) ни се претставува како преоден говор меѓу гос
тиварскиот и вратничкиот. На неговата територија се вкрстуваат горнополош
ки, а тоа значи и западномакедонски, и северномакедонски црти. Само неколку 
особености можат да се сметаат сопствено тетовски. 

Северномакедонски црти во овој говор се: 

11. замената у < *Q во слоговите од основата (zулуби, :Z'усенца, јуже, обруч
итн.); 
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2. немешањето на носов.ките Uезик, јеШро, једро ); 
3. замената на *v'b со у : иде у :ZраШ, како и во почетокот на зборот: 'удојца, 

унуШра, удене, уШера (Челопек, Сиричино, Тетово); 
4. вредноста цаф-: цафШи (Тетово, Челопек); 
5. рефлексот ла место вокалното*/ зад денталните согласки: дла:Zо, сланце, 

слабица, Шлачник (Сиричино, Челопек); 
6. примерите Шрава, ораф; 
7. силната палатализација на к, 2 пред предните вокали: к'исел, рук' е, дру

:Z'и, но:Z'е; 
8. пазењето на групите сч, сц, шч: фесче, uрасци, машче; 
9. дисимилацијата на мн > мл: мло:Zо, млозина (Тетово, Сиричино, Че-

лопек); 
10. префрлањето на акцентот во случаите од типот Маркојца, в'икајќи итн.;
11. множинската наставка -е : :Zлаве, кошуле;
12. заменката он (покрај Шој); 
13. дативната форма њојзи је; 
14. промените во основниот вокал во 1 л. на сегашно време кај глаголите од

е- и и-група: молим, сШоим, речем; 
15. множинските наставки -мо и -вмо : имамо, имавмо; 
16. отсуството на -Ш во 3 л. едн. на сегашното време; 
17. сврзникот буди : Буди сум сиромав ua сум и болен (Тетово); 
18. отсуството на суфиксот -уле. 

Приближен е и бројот на цртите што го сврзуваат овој говор со гости
варскиот: 

П 1. *b, *b > о, е : бочва, вошка, дождој, зоува, ко:Zај, моф, Шокмо, -
uењушка, ce:Za, шеuне, и редовно така во суфиксите и префиксите. На 
тетовското говорно подрачје поинаква замена (а) се среќава само во поодделни 
примери. Колку што се оди на југ од Теарце нивниот број стално се смалува, 
така што на просторот меѓу Тетово и с. Челопек вокалот а се среќава уште во 
зборовите: дан, ваздt;zн спрема Вели:Zден, ласен, лан, Шiiмно, оuанок, ласка, сан 
и во некои нивни деривати. 

2. Сек. b2 пред крајното л е заменето со о : рекоу, Шекоу;
3. пред м со у : седум, осум, сум; 
4. а пред р со е : веШер, веuер, иШер, модер. 
5. Место њ во почетокот на зборот обично има н: нива, не:Z о, ниф. 
6. Еднаков развиток со горнополошкиот говор имала и согласката х: дувна, 

мавна, нивно, чевре, кожуфче, моф, ниф, :Zреф, :Zлуф, суф, ораф, сиромаф, 
uраф, сраф, покрај ера, но :Zpa; 

7. како и согласничката група бн >мн: демне (Сиричино). 

Од морфолошките особености овие два говора ги сврзуваат: 
8. акузативните форми на -2о кај заменките: не:Zо (ње:Zо), ко:Zо, неко:Zо; 
9. заменката свекој, свекоа, итн.; 
10. дативната наставка -и кај личните имиња од женски род: ЗлаШ.и, Мир

јани, Киски; 

158 



11. наставката -iii во 3 л. мн. на сегашното време: нocaiii, зeмaiii, покрај носа
(в. подолу); 

12. глаголските образувања од типот куuуе, бендисуе, седнуе;
13-14. образувањето на минато-идно и идно прекажано време: ќе викаше, ќе 

викау; 
15. Образувањата како сум дојден и имам дојдено овде се знатно почести,

пообични отколку во подгорските села. 
16. За дијалектните граници кај нас има важност и прилогот yшiiie. Во овој

говор се јавува во формата со у како во горнополошкиот, додека во вратнички
от го имам забележано со о :joшiiie. 

Овде нема потреба да ги набројуваме и оние западномакедонски црти што 
се општи за сите говори во Полог и коишто веќе беа истакнувани порано. 

Најпосле можеме да изделиме и трета група црти кои се карактеристични 
за тетовското подрачје а коишто горнополошкиот (гостиварскиот) и вратнич
киот говор не ги познаваат или пак се јавуваат во нив спорадично. 

III 1-2. Во вокализмот на тетовскиот говор се забележуваат две тенденции: 
прво, лека редукција на неакцентираното а (Сишшов, 1894: 582-585; СелиIЦев, 
1929 : 290; Стаматоски, 1956 : 220), и второ, повишување артикулацијата на 
вокалите а, е, о пред палаталните консонанти, особено пред ј. Меѓутоа, треба 
веднаш да се нагласи дека и едната и другата појава се реализираат само во 
одделни случаи. Сп.: д(!јче, u9јќе, :Z9јдо, в'oл9jiiie, бо:Z'ор9јца, uрџј, (прави), 
бр'адџјца, к'укџјца, с'абџјле. Во врска со оваа појава стои и промената на о во у 
во примерите чуек, ќуше. 

3. Зад неденталните согласки место вокалното *Јна целата територија од
Челопек до Лешок има вредност ол или оу : воук, воуна, 2 oyiiia, жoyiiio, коук, 
моузе, uоуно, uојжав (Тетово, Челопек, Сараќино ), со исклучок на буа и јабука, 
кои со у се среќаваат, како што видовме, и во некои гостиварски села. 
Северната изоглоса на оваа црта оди по правецот Лешок - Ратае. Во Прељу
биште и во Теарце во приведениве случаи има замена ал. 

4. Веларното л на крајот на слогот се изговара со поактивно учество на 
двете усни и без преградата карактеристична за овој глас: биу, рекоу, воуна, 
воу, зеу. Северната изоглоса на оваа црта оди по правецот Варвара - Лешок -

Сараќино, значи во истиот правец со изоглосата на рефлексот ол < * Ј. Спрема 
гостиварскиот говор таа минува меѓу Челопек и Стенче. 

5. Во гостиварскиот говор, видовме, групите ciiip, здр се пазат. Во тетов
скиот говор, како и во подгорските села, iii, дво оваа позиција се губат: ерана, 
срико, зравје. И на оваа црта изоглосата поминува под Челопек. 

6. На еден тесен појас во јужниот дел на тетовскиот говор се губи крајното -
iii во членската форма за машки род: лебо, чуеко, носо, бре:Zо (Челопек). Оваа 
црта зафаќа и еден дел од северните гостиварски села, еп. умо, uiiiiio, чоеко во 
Стенче (Иванов'h, 1909: 73). 

За тетовскиот говор типични се и две морфолошки црти: 
7. заменската форма не:Zа, кратката :Za во акузатив од 'она' спрема 

гостиварските неа,је и вратничките њу(а), :Zy; 
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8. и губењето на наставката -Ш во 3 лице множина на сегашното време: они
бера д6uва (Лешок), се мол'а (Ратае), кoiiaa, воша (Сиричино), чекаа, јада, ceia 
(Челопек, Тетово). Примери без -Ш имам запишано и во Теарце, каде што се 
среќава во оваа форма на крајот и у, дури и у, на пр.: викаа, седа покрај викау, 
седеу. Со ова ние укажавме и на северната граница на разгледуваната црта. На 
југ таа се среќава до Милетино. 

9. Таму каде што се губи -Ш во 3 л. мн. на презентот кај глаголите од а
група, во 3 л. мн. во имперфектот се јавува пред наставката -а гласот ј: коuаја, 
викаја (Сиричино, Прељубиште ), викаја ар:ZаШи (Теарце), даваја, :Zледаја, имаја 
(Тетово, Челопек). Негде пак ова ј се проширило и во другите глаголи: броеја, 
носеја (Ратае). 

* 
* * 

Прегледот на особеностите на разгледуваниве три говорни типа 
недвосмислено ја потврдува нашата констатација дека гостиварскиот говор 
има генетска врска со западното македонско наречје, додека пак вратничкиот 
говор претставува дел од северната дијалектна зона. По однос на овие два 
говора нема ништо дискусионо. Нема некои поособени проблеми ни во врска 
со тетовскиот говор. Тој е типичен граничен говор меѓу две различни дијалект
ни групи. Во него изделивме две основни групи дијалектни особености: едната 
група црти него го сврзуваат со северните говори и се јавуваат диференцијални 
по однос на западните говори, а втората група пак ова подрачје го сврзува со 
западното наречје и го разделува од северната говорна област. Разликата во 
бројот на особеностите од I и П група е минимална. Нема голема разлика ни во 
пропорцијата на цртите од гледна точка на нивната важност. 

Интересно е од лингвистичка гледна точка во ваков тип преодни говори да 
се доловат оние црти и процеси што настанале во резултат на мешањето на 
цртите од две различни дијалектни зони. На некои такви иновации во тетов
скиот говор обрнавме внимание. 

За целите пак на лингвистичката географија таквите области можат добро 
да послужат за утврдување распоредот и густината на изоглосите на јазичните 
феномени. Што ни дава во тој поглед тетовскиот говор? Посматрајќи ја 
приложената карта (бр. 2) прво паѓа в очи правецот на изоглосите - сите тие 
имаат еден правец: исток - запад или обратно (запад - исток). Второ, изо
глосите се распоредени главно во три снопа. Најгуст сноп изоглоси поминува 
на просторот меѓу селата Стенче, кое со право Селишчев го зема во горнопо
лошкиот говор, и Челопек, коешто има тетовски говор. Оддалеченоста меѓу 
овие села изнесува помалу од 10 километри. На овој релативно тесен појас по
минуваат близу триесет изоглоси, и тоа следниве (бројот на појавите одговара 

на бројот од изоглосите на картата): (1) в, во : у < *v'b, (2) в : у < *vo- како 
префикс, (3) цу-: цаф- од *cvb, (4) ја-:је- од *j'i (мешање на носовките), (5) ал: 
ла ОД */зад дентал, (6) ал : оу < *ј, (7) о, е : О, е И а< *'b, *b (во кореНСКИТе 

слогови), (8) а : у < *Q, (9) л : у (сШол, сШолче : сШоу, сШоуче), (10) фц, фч : сц, 
сч, шч (тип мафца, мофче, круфче: масца, мосче, крушче), (11) мн: мл (мно:Zу: 
мло:Zу), (12) сШр, здр : ср, зр (сШрико, здравје: ерика, зравје), (13) сШр, здр, ждр 
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: ср, зр, жр (стреда, здрел, ждребе : среда, зрел, жребе), (14) ки, ке, zи, ze : к'и, 
к'е, z'и, Z'e, (15) чоек, ќоше: чуек, ќуше, (16) жени: жене, (17) тој: он, (18) неа: 
неzа, (19) ја, је: za (акузатив од она), (20) му: је (датив од она), (21) и: Z'и (акуз. 
од они), (22) носа, сеча : носим, сечем, (23) носиме, носивме: носимо, носисмо, 
(24) викаат, носат, сечат : викаа, носа, сеча, (25) -уле : 0 (употребата на 

суфиксот -уле), (26) 0 : буди (употребата на сврзникот буди), (27) вод'ејнца, 
вол'ојШе : в'оденца, в'олојте (акцентот), (28) н'а-zлава : на-zл'ава (акцентот). 
Добар дел од овие изоглоси меѓу себе се поклопуваат. 

Вториот сноп изоглоси се формира меѓу градот Тетово и селото Теарце. 
Бројот на изоглосите овде е знатно помал (16) и тие не се така густо распоре
дени. Само шест изоглоси што поминуваат меѓу Теарце и Лешок меѓу себе се 

поклопуваат. На овој терен поминуваат изоглосите: (29) рекоу: рекал (о: а< 
'b2) , (30) седум: седом (у : о < 'b2) , (31) ветер : ветар, ветар (е : а, а< 'b2) , (32) ол, 
оу : ал, у < */(зад недентална согласка), (33) стоу, стоуче : стол, столче, (34) 
неzа, нива: њеzа, њива (н: њ < *п'), (35) еш: јеш (0 : ј пред почетното е), (36) 
мн : бн (демне : дебне), (37) вујко : ујко, (38) Мари : Маре, (39) њејзи, нејзи, 
нејзин, овејзин: њојзе, овојзе, њојзин, (40) њејзи: њојзе, (41) uилиња: uилик'и 
(употреба на наставката -ики), (42) им: јем (кратка заменска форма во датив 
множина одон), (43) свекој: сваки, (44) имаа, седа, сеча : имау - имау, седиу, 
сечеу (3 л. ми. на сегашно време). 

Северно од линијата Теарце - Јегуновце започнува нова група изоглоси. 
Меѓу Доброште и Вратница поминуваат околу петнаесет нови изоглоси, и тоа е 
последен сноп на изоглоси на полошката територија; овде завршуваат изогло

сите на (45) о, е, а: а< *'b, *b (во коренските слогови), (46) о, е: а, а< *'b, *b (во 

афиксите), (47) ал: у <*/(зад дентална согласка), (48) 'е, 'о: '?, '9 (изговорот на 
акцентираните е, о), (49) ле, ли : л'и (изговорот на л пред предните вокали), 
(50) меф, сиромаф, кожуф : меј, сирома, кожуф (судбината на х на крајот на 
зборот), (51) Мара : Мару (општата форма), (52) oфцaiiia : овцуту (општата 
членска форма), (53) членот от, ов, он : ат, ав, ан, (54) неzо, њеzо, zo, коzо : 
њеzа, za, коzа (акузативна форма од он, кој ), (55) неzа, њеzа : њу, њуа 
(акузатив од она), (56) :Za : zy (кратката акузативна форма од она), (57) тој : 
таја (демонстративна заменка за машки род), (58) ќе носеше : ќеше да носи 
(минато идно време), (59) образувањето и употребата на идно прекажано, (60) 
кажуе : кажуа. 

Како што се гледа, на територијата на тетовскиот говор се разграничуваат 
околу 60 само фонетски и граматичко-структурни црти. Изоглосите на тие 60 
црти распоредени се меѓу селата Стенче и Вратница и групирани се, видовме, 
во три снопа, кои ја означуваат јасно границата не само на полошките говори, 
туку и границата меѓу западното наречје и северните говори на овој дел од ма
кедонската јазична територија. 

1961 
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2. КОН РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО НА ГОВОРИТЕ ВО СКОПСКО 

1 

Еден општ поглед за говорите во Скопско ни даваат трудовите на А. М. Се
лишчев (Сели�цев, 1931а: 33-82), на Рада Угринова (Угринова, 1951) и на Божи
дар Видоески (еп. во вториот том од ова издание). Во сите три студии е при
кажана структурата на одделни локални говори, во некои со повеќе материјал, 
во други во поопшти црти. Нашата цел овде е да ги утврдиме, колку што е 
можно попрецизно, границите меѓу поодделните локални говори, задржувајќи 
се посебно на оние црти што се јавуваат како диференцијални на целото скоп
ско говорно подрачје, со исклучок на говорот на скопските Муслимани (Тор
беши) во полите на Караџица, бидејќи неговите претставници потекнуваат од 
друга дијалектна област (Река во Дебарско). 

Скопската говорна област се наоѓа на пограничјето на трите основни 
дијалектни зони - западното, југоисточното и северното наречје. Со поголеми
от дел (градот Скопје со областите Блатија, Дервент и Каршијак) таа влегува 
во состав на западното наречје. Говорот на црногорските села повеќе гравити
ра кон североисточната група дијалекти. Така низ скопскиот терен поминуваат 
и се разминуваат изоглосите на неколку десетици дијалектни особености. Тоа 
него го прави посебно интересен за македонската дијалектолошка наука. 

На скопското говорно подрачје јасно се изделуваат два дијалектни типа -
скопскоблатски или скопски и скопскоцрногорски говор. 

СкоuскоблаШскиоШ говор ги опфаќа градот Скопје со денешните при
градски населби Влае, Тафталиџе, Злокуќани, Бардовци, Нерези, Водно, Кисе
ла Вода, Усје, Сопиште, Г. и Д. Лисиче, Инџиково, Бутел, селата во клисурата 
на Треска - Глумово, Шишево, Матка, каршијачките села Барово, Говрлево, 
Света Петка, Г. и Д. Солње, Ракотинци, Добри Дол, Варвара, Маркова Сушица, 
Осинчани, Јаболци· и Нова Брезница, полските села по десната страна на 
Вардар - Драчево, Огњанци, Морани, Орешани, Зелениково, Градовци, потоа 
блатските села - Кожле, Летевци, Бадар, Блаце, Катланово, Таор, 'Ржаничино, 
Кадино Село,Јурумлери, Марино Село, Миладиновци, Белимбегово, Ајватов
ци, Бунарџик, Арачиново, Брњарци, Страчинци. Селата Бујковци, Мршевци, 
Бучинци, Дељадровци, Агино Село, како и селата на левата страна на Пчиња -
Горно Коњари, Сушица и Дивље репрезентираат еден преоден говор меѓу 
скопскиот блатски и кумановско-овчеполскиот. 

Скоuскоцрно:ZорскиоШ говор го репрезентираат селата што се наоѓаат на 
палите и во подножјето на Скопска Црна Гора: Кучково, Орман, Волково (Бу
чи Дол), Ново Село, Бразда, Глуво, Чучер, Горњане, Бањане, Мирковци, Куче
виште, Побожје, Бродец, Љубанци, Љуботен, Раштак, Г. Оризаре, Радишани, 
Була чани, Црешево и Стајковци1• 

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Ар(ачиново), Бањ(ане), 
Бард(овци), Бел(имбеrово), Бл(аце), Брод(ец), Бул(ачани), Волк(ово), Глу(во), 
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Скопскоблатскиот и скопскоцрногорскиот говор меѓу себе се разликуваат 
во повеќе правци - и типолошки и по својот историски развој. Во областа на 
фонологијата тие се разликуваат: по реализацијата на фонемите /е/ и /о/ во ак
центирани слогови, по фреквенцијата и дистрибуцијата на фонемата /а/, по 
честотата и дистрибуцијата на палаталните сонанти /љ/ и /њ/ и на африкатите 
/ќ, il, и на историски план: по континуантите на етимолошките и секундарните 
ерови *'b, *b, 'b2, по резултатите од замената на секвенцата *v'b 1 *vb, на носовки
те *�и *Q, по континуантите на вокалното *Ј, по резултатите сврзани со загуба
та на фонемата /х/ и по цела редица други гласовни промени. 

Вокалите /е/ и /о/ во скопскиот говор се реализираат како и во стандард
ниот јазик, како во акцентирана позиција, така и во неакцентирани слогови, еп. 
село, место, uоле, коса, 2оло. Во скопскоцрногорските села, особено во посе
верниот дел, во акцентирана позиција тие имаат нешто поотворена артикула
ција, така што за нив има по два алофона - [е], [о] во неакцентирана позиција и 
[е], [::>] во акцентиран слог, еп. 'бере, 'бе2а, ве'черав, 'деШе, - 'в::>да, 'д::>ма, 'к::>за, 
'ii::>лe. Јужната изоглоса на отворените алофони се поклопува со говорната гра
ница. 

Фонемата /а/ на скопскоблатското подрачје е ретка, и до колку се јавува, 
таа е ограничена на градскиот говор и потесното подрачје на Блатијата, и со 
многу ограничена дистрибуција. Таму таа се јавува претежно во заемки од 

турскиот јазик место вокалот z, еп. балдаза, фасШан, и во ограничен број лексе
ми место носовката *Q: 2азер, 2азечки, 2ас, 2насно Ск. Во говорот на Каршијак 

оваа фонема не се среќава, турското t се заменува со /а/: балдаза. 
Во скопскоцрногорските села /а/ има широка употреба и дистрибуција. Се 

јавува како во коренски, така и во зборообразувачки и флексивни морфеми, ду
ри и во финална позиција, еп. данаШ, ма - мааШ (*m'bX'b). Овде таа може да стои 
во секвенци со други вокали (на морфемска граница), еп. кожуаШ, cillpaaill, 
мeaill, може дури и да се удвојува, еп. мaaill. Историски на овој терен /а/ се 
јавува како континуант на етимолошките *'b, *b, место сек.'b2, и во турски 

лексеми место турскиот вокал t. 

Етимолошките *'b, *b во овој говор се изедначиле во /iiJ во сите позиции на 
збороформите, како и во другите северни говори, еп. бачва, даш, залва, сан, 
сабереш, cacillaнe, узаврело, сас овце, ueillaк, Шанак, дaнaill, ваздан, дање, лан, 
Шiiмница, шаilне, овас, oцaill, cillapaц, орал, миран, ласан. 

Во скопскоблатскиот говор *'b и *b се рефлектирале како во другите 

македонски дијалекти: *'b > /о/, *b >/е/: дош, сон, собере, ueilloк, везден, овес, ми
рен, орел. Северната изоглоса на рефлексите /о, е/ место *'b, *b допира до лини
јата Бардовци - Бутел - Белимбегово - Миладиновци - Катланово. Северно од 
оваа линија на еден тесен појас на правецот Кучково - Орман - Радишани -
Црешево - Стајковци место *'b, *b во суфиксите и во членската морфема за 

Гор(њане), ГЛис (= Горно Лисиче), ГСол (= Горно Солње), Говр(лево), Град(овци), 
Див(ље), Драч(ево), Зел(ениково), Јаб(олци), Кат(ланово), Куч(евишта), Куч(ково), 
Лис(иче), Љуб(анци), МСуш (= Маркова Сушица), Мир(ковци), Мил(адиновци), 
Нер(ези), НБ (=Нова Брезница), НС (=Ново Село), Ог(њанци), Ор(изаре), Поб(ожје), 
Рад(ишани), Рак(отинци), 'Рж(аничино), СК(опје), Сол(ње), Соп(иште), Ст(ајковци), 
Чуч(ер), Цр(еmево), Шиш(ево). 
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машки род има /а/, еп. ручак, uесак, овас, болан, конац, uетал, старијат, дii
нат, но бачва, дан, и др. 

Нешто е поинаква географската дистрибуција на резултатите од замената 
на *'b, *b во секвенци со в (*vb, *v'b). Старите предлози *v'b и *V'bZ'b се јавуваат го
тово на сета скопска територија во фонетските разновидности у, уз, еп. отиде у 
Скоuје, uројде ус куќу 1 куќа. Само во каршијачките села покрај формата у 
може да се сретне и во (в): беше во Скоuје, во нашево село НБ. 

Во префиксите и во други случаи во иницијална позиција во 
скопскоцрногорските села место *vb, *v'b редовно има у : уле:Z iiл, увати, уведе, 
улезе, удовац, унук, унутра, јучера. Изоглосата на формите со у- оди по праве
цот Кучково - Бразда - Црешево - Миладиновци - Г. Коњари - Дивље. Меѓу
тоа, во одделни лексеми вредноста у во односнава позиција може да се сретне и 
во блатските села, еп. удовец, утера, удене, унесе Град, удојца Таор, унук, удоец 
Нер, Шиш, уденуе Драч. 

Место сек. 'b2 во коренските слогови на збороформите во скопскоцрногор
скиот редовно се јавува /а/: лiiже, лажа, мii2ла, маска, танак, цафти. Исклучок 
претставува само ложица со изведенките ложичарник 1 ложишарник. На скоп
скиот терен, особено во говорот на Каршијак, регуларна замена за сек. 'b2 во 
оваа позиција е /а/: лажица Рак, Нер, Бел, лајца НБ, лаџица Кат, лаже, лаiа 
Зел, лажа НБ, лажiо Ск, танок, маiла, маска, бадњик. Само во граничните 
села со Црногоријата во одделни лексеми се јавува и /а/, еп. лiiжичка, лажица, 
лаже, лаiа, маiла, маска Бард. Формата танок се среќава на поширок ареал во 
Блатијата (Бард, Бел). Во 'Ржаничино забележав танок и тенок. 

Место сек. 'b2 пред финалните сонанти во скопскоцрногорскиот исто така 
има /а/: бистар, ветар, iабар, добар, едар, итар, остар, мокар, мудар; uакал, 
uекал, рекал; седам, oclzм, оiан, а во јужните села и /а/: бистар, ветар, рекал, 
оiањ, седам Куч, Ор, Бул, Ст. Јужно од линијата Бардовци - Радишани - Стај
ковци - Миладиновци на скопскиот терен пред н 1 њ се јавува /и/: оiин - оiињ, 
одн. оiин, оiињ, и во НБ оiон; пред м редовно има /у/: седум, осум. Во поглед на 
вредноста на сек. 'b2 пред р нема единство. Во крајните јужни блатски села во 
сите случаи во оваа фонетска позиција има /е/: бистер, веuер, ветер, добер, 
итер, јадер, остер. Во селата северно од линијата 'Ржаничино - Драчево во 
едни случаи има /е/, во други /а/. Редовно вокалот /е/ се јавува во лексемите 
веuер, ветер, додека другите примери во едни села се јавуваат во формите со 
/е/, во други места во формите со /а/, еп. остер : добар, бистар, итар Рж, 
бистар, итар, остар Бел, Лис, бистер, итер, остер : ведар, добар Драч, 
бистар, добар, итар, остар : мудер Говр, бистер, добер, итер, јадер, мудер, 
остер : модар Рак, остер, ветер, веuер, ведер, итер, модер: добар, јадар, остар 
ГСол. Во говорот на НБ и во оваа позиција 'b2 > /о/: ведор, ветор, итор итн. 

Важна диференцијална особина меѓу скопскиот и црногорскиот претставу

ва рефлексот на носовката *Q. Во скопскоЦрногорскиот *Q > !у/ во сите позиции 

на збороформите: рука, на руку, ди:Zни iy рукуту, иду (1 л. ед. презент). Во 

скопскиот говор основна замена за *Q е /а/, како во централните говори, со ис

клучок на некои случаи во градскиот и во посеверните села на Блатијата. Една 

генерализирана изоглоса меѓу овие два рефлекса може да се повлече по праве

цот на селата Бардовци - Бутел - Арачиново - Катланово. Меѓутоа, оваа гра

ница не важи за сите случаи. Во јужните црногорски села во граматичките мор-
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феми не ретко за *Q има /а/, еп. викни zy женаша. Во градскиот говор и во 
селата на југ до линијата Драчево - 'Ржаничино - Дивље во коренските морфе
ми превладува рефлексот !у!, еп. zруди, :Zусеница, зуби, зублес, зазубица, јуток, 
јуже, кудела, клуИче, куИина, кутник, лучи, мутно, мудер, мужи, обруч иут, 
ИуИок, Иорубуе, рука, Иаучина, Ионуда, рубот, рукавица, стуИало, скуИо, 
субоШа, туuан, унутра : 2нас, 2насен, :Zнасотија, даИ, дабовина и 2ас, 2азер, 
2азечки Ск. Колку што се оди понајуг и поназапад од градот бројот на приме
рите со /у/ се намалува и превладуваат примерите со рефлексот /а/. Меѓутоа, во 
блатските села се уште надвладуваат случаите со /у/. Во најјужниот скопски 
пункт Градовци со /у/ се забележани лексемите: 2улуИ, желуди, кукол, мука (не 
ги земаме предвид случаите како zуска, 2усто, куќа, вруќина и др., кои се сре
ќаваат подлабоко на југ на нашата територија). Во е. Катланово покрај 
приведениве примери со !у! се забележани и: муќук, мучник, муќеница, скуИ, во 
'Ржаничино уште и: 2руди, 2усеница, дубје, зуби, куИина, мужи, обруч, Иут, 

ИуИок, Иаук, рука, ручка, удица; во Белимбегово бројот на примерите со *Q > /у/ 
го збогатуваат уште: желут, кутњак, мути, Иут, Иутец, рубови, рукатка, 

рука, субота, сучка, туzа. Во говорот на е. Бардовци рефлексот /а/< *Q во ко
ревска морфема е ограничен на примерите: јаток, ја:Zорец, 2асеница, iазер, 
2нас, кадрав, желат, Ирачка, сШаИица, потоа во: јазик, ја2ула, јачмен, јатова, 
јачи. Во сите други примери место *Q има /у/. Во говорот на каршијачките и 
дервентските села и во привардарските на правецот Усје - Драчево - Зеленико

во превладуваат во значителна мера примерите со *Q >/а/, еп. 2ради, 2азер, :Zac, 
2нас, 2асеница, дабја, дабојца, драк, да:Zа, заби, зазабица, јазол, јадер, јатор, 
јадица, катник, кадела, клаИче, каклица, каИина, лака, ла2 овно место, мажи, 
мака, Иат, Иатец, Иајак, Иајажина-uајачина, Ирачка, ИаИук, рака, ракав, раИ, 
ракатка, сабота, стра:Zа, скаИ, стаИалка, та:zа Говр, Рак. Рефлексот /у/ во тој 
дел од скопското подрачје е ограничен на неколку примери: 2олуби, zолубар
ник, желудец, клуИец, кукол', муќеница, мужи, ручка, ИуИка, струк, чубрица 
Нер, 2.олуИ, мука, муќеница, и паралелно со 2руди, зуби, рука можат да се чујат 
и формите 2ради, заби, рака Рак, 2олуИ, мука, муќук, Ионуда, ИуИка, чубрица, 
скуИо, скуuотија ГСол. 

Очигледно на скопското говорно подрачје во многу случаи одвоенава поја
ва се лексикализирала. Изоглосите на рефлексите /а/ и /у/ кај повеќето лексеми 
(со *Q) не се поклопуваат. Најмногу отстапуваат од заедничкиот изоглосен сноп 
изоглосите на континуантите на *Q во лексемите zac, 2нас и нивните деривати. 
На еден тесен појас на правецот Шишево - Скопје - 'Ржаничино - Дивље тие се 
јавуваат во фонетските разновидности iac, 2азечки, 2насен Ск, iазечки Рад, 
2азар Ар, 2iiзoj, на2азачки Куч, 2ас, 2азар Бел, покрај 2ас, :Zазер, 2нас на другата 
скопска територија јужно и западно од Нерези - Лисиче - 'Ржаничино - Кат
ланово. 

На скопскиот терен завршува северната изоглоса на протетичкиот глас /ј/ 
пред рефлексот на почетното *Q, еп. ја2лен, јаток, јаже, јажица, јаzок, јадица, 
јазел - јазол, или јуже, ју2лењ, јужица, јузел Бард. Во скопскоцрногорскиот 
северно од линијата Кучково - Радишани - Црешево и источно од Миладинов
ци - Дивље - Џидимирци превладуваат примерите без протеза, еп. удица, утак, 
узал, утор, у:Zл'ав, покрај јуже. 
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Скопскиот од скопскоцрногорскиот се разликува и по континуантите на 
вокалното *Ј. Во скопскоцрногорските села *Ј се заменило со /у/: бува, вук, 
вуна, жучка, жуња, јабука, куне, кук, музе, обуче, uужел, uуно, uуф, зад дента
лите ( д, е, Ш} во /лу/: длу:Zо, слуба, слуза, слунце -во посеверните села, и /лiiJ во 
јужниот појас на овој говор: дла:Zо, длiiжен, слаза, сланце, исто и во :ZлаШа, 
:ZлаШка, злачка - жлачка. Рефлексот /лlz/ во споменатава позиција и во приведе
ниве примери се јавува и во северниот дел на Блатијата на правецот Бардовци -
Скопје -Белимбегово -Миладиновци. 

Јужната изоглоса на континуантот /у/ од *Ј оди нешто појужно од говорната 
граница меѓу скопскиот и скопскоцрногорскиот. Во градскиот говор и во 
селата на правецот Бардовци -Бутел -Белимбегово -'Ржаничино зад лабијал
ните согласки, понегде и зад други консонанти место *Ј има /у/: бува, вук, вуна, 
јабука, музе, музница, uужаф, uуно Ск, Бард, Бел, Рж, жуња, жучка, жуШица, 
кук, zuучник Бард. Во одделни случаи /у/ може да се сретне место *Ј и во појуж
ните блатски села, еп. вук, вучки, музница, јабука, јабукница, uужајка Кат. 

На другата скопска територија *Ј се рефлектирало во /ол/ -во селата што 
се наоѓаат западно од Вардар, и /ал/ - во јужниот дел на овој говор јужно од 
линијата Огњанци -'Ржаничино -Дивље, а во одделни лексеми и во дервент
ските села, еп. болва, јаболкница, волна, молзе, uолн, uолф, 2 олШа, дол:Z о, 
должина, жолШ, жолчка, жолња, колк, колка, со(л)нце, засолне, Шалче, 
Шолчник Нер, Рак, Драч; - валк, вална, :zалша, дал:zо, далбок, жалШ, жалчка, 
калк, калка, малска, малзе, малзница, uалн, uалжави, салза, салнце, залва (по 
аналогија) Град, Таор, балва, валк, :Zалша, дал:Zо, жалШо, калне, калчка, 
малска, салза, салнце, алцна, НО јабука, јабукица, uужајка Кат' и во дер
вентските села: балва, валк, вална, :Zалша, дал:zо, далбоко, жалшо, калк, мал
чејќи, uалф, салза, салнце, шалчник, покрај бува, јабука, вук, жуч, жуШица, 
uужаф и uалжаф Шиш. Во говорот на е. Нова Брезница се јавуваат континуан
тите /ал/ и /ол/: јаболко, колк, молзеШ, uолжаф, солза, - балва, валк, вална, :Zал
ШаШ, жалчка. 

Од областа на вокализмот за дијалектната диференцијација на скопското 
подрачје имаат значење и фонетските разновидности на лексемите 'јаребица, 
јаде, уште, вчера, јагода'. 

Лексемата 'јаребица' се среќава во разновидностите јаребица во градскиот 
говор и во селата на правецот Нерези - Говрлево. На другата територија се 

употребува формата еребица Бард, Рак, ГСол, НБ. 
Глаголот јаде во оваа форма се јавува на сето скопско подрачје на север до 

линијата Кучково -Радишани -Црешево. Северно од оваа линија превладува 

изговорот (ј}еде. 
Прилогот уште во одвоенава форма се употребува на сето подрачје на 

скопскоблатскиот говор. Северно од линијата Кучково -Радишани -Булачани 

-Миладиновци -Дивље се во употреба разновидностите ошШе, још, јошШе. 

Лексемата 'јагода' во северозападните скопски села на правецот Шишево -

Нерези-Ракотинци-Драчево се употребува во фонетската разновидност ја:Zу

да. На другата територија превладуваат формите ја:Zода ија:ZоШка. 

Прилогот 'вчера' во скопскоцрногорскиот се употребува во формите јучер, 

јучера, јучерка, а во скопскиот во обликот чера. Границата меѓу овие 
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разновидности оди по правецот Кучково - Радишани - Црешево - Милади
новци. 

Скопскиот од скопскоцрногорскиот говор се разликува и по резултатите од 
развојот на старото палатално */'. Во скопскоцрногорските села на југ до лини
јата Бразда - Радишани - Црешево се пази /љ/ во сите позиции, еп. uоље, нево
ља, љуш, кључ, совељка Гор, Мир, Поб. Во ред случаи се пази и епентетско љ: 
сабља, шкраUља, јавља, осШавља uоuравља, уuравља Поб, Куч, Гл. На овој те
рен се добило и ново палатално љ со т.н. ново јотување: зеље, коље. 

Во јужниот појас на Црногоријата на правецот Кучевиште - Орман - Ради
шани - Миладиновци - Дивље старото */' затврднува до степен на алвеоларно 
л': л'уШ, кл'уч, недел'а, бошл'ан, uријаШел'. 

На скопскиот терен по правило палаталното *l' затврднало и се изедначило 
со тврдото л, освен во северните блатски села, каде што може во одделни 
случаи се уште да се чуе алвеоларно л', еп. л'уuи, вgбл'ак, сабл'а, кукул', zиШа
вел', но кудела, вgла, чешла, клуч, сШуuалка, совелка, бозел, uријаШел Бард, 
л'уШи, кл'ун, жел'уШ, бgшл'ан, вgбл'ак, кукул' : кошула, uосШела, мул, муло
сан, ја:Zула, совелка, дроUла, чаUла, шкраUла, бозел, шШавел Бел, кл'уч, кл'ун, 
вgбл'ак, zgкл'ан, какол' : луши, јаzула, uосШела, сШаUалка, uријаШел Нер. 
Колку што се оди поназапад бројот на примерите со л' опаѓа. Во каршијачките 
села тоа може да се сретне уште во одделни лексеми од туѓо потекло и во коре
нот л'уб-, еп. виШил', ил'ач, но: луШи, клуч, клуњ, желуШ, кадела, недела, јаzу
ла, вилушка, zредел Драч, Рак. На скопскоблатскиот терен и бројот на приме
рите со епентетско */' е значително помал во однос на скопскоцрногорскиот. 
Тука се констатирани лексемите: дроuла, чаUла Бел, чкраUла Зел, шкраUла 
Рак, сабл'а, чаUла Бард, вgбл'ак Бард, Нер, шумл'ак Бел, жабл'ак Кучк. На 
скопскиот терен завршува и јужната изоглоса на л', одн. л добиено со 
асимилација на групата -лј-: uол'ак Ар, зел'е, кол' е Бард, Ск: зел'је Нер, зејле 

( < зелје) Бел. 
Меѓу блатските и скопскоцрногорските села постојат разлики и во 

дистрибуцијата на фонемата /њ/. Во блатскиот /њ/ не може да стои пред 
предните вокали на почетокот на збороформите. Во таа позиција старото 
палатално *п' затврднало, еп. нива, неzо, неzово. Исто така тоа се депалатали
зирало и во глаголската придавка: бранет, женет. Во Црногоријата њ се пази 
во сите позиции, еп. њеzа, ње:Zов, њија, књиzа, брањеШ, жењеШ. Јужната грани
ца на овие форми допира до линијата Кучково - Орман - Радишани - Булачани 
- Миладиновци. 

Од друга страна, во поголем дел од скопското говорно подрачје се генера
лизирало крајното њ кај именките од типот камењ, корењ, осШењ, Uламењ, 
ремењ, ugсШењ, ражењ, черењ, :Zgклањ, кошШањ, лешШањ, нишањ, чекањ, 
дgмоњ, клуњ, Шаруњ, буШињ, Шgњ. Најдоследно њ во оваа позиција се јавува во 
привардарските села и во градскиот говор; на север границата на оваа особе
ност допира до Кучково - Орман - Радишани - Белимбегово, во одделни случаи 
нешто и посеверно, а западната граница допира до Шишево и Ракотинци. Во 
позападните каршијачки села превладуваат примерите со н: бgшлен, :Zребен, 
костен, Uламен, черен, дgмун, Шарун, но бла:Zуњ, чклањ НБ. Во блатските села 
њ се јавува место н и уште во ред други случаи и во други позиции, еп. бу-
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њишше, оiњишШе, iламња, Uлемња, цреuња, iуња, ileњa, соња, жолња Нер, 
Зел. Бел. 

Една доста јасна изоглоса меѓу скопскоцрногорскиот и скопскиот говор 
даваат резултатите од загубата на согласката х во интервокална позиција и на 
крајот на слогот. Во скопскоцрногорските села во интервокална позиција мес
то х редовно се јавува в, како и во другите северни говори, еп. /аа/ мавало, ра
ваШ, саваШ, саван, снава, /ао/ iравор, /оа/ навоzа, доваzа, сова, чова, /еа/ лева, 
маќева, сШрева, /иа/ кива, /оо/ iровоШ, /уа/ бува, дува, јува, мува, сува, сувар, /уо/ 
iлуво, суво, уво. На другата скопска територија јужно од Кучково - Оризаре -
Црешево - Миладиновци доследно в се јавува само во секвенците со у како прв 
член, еп. јува, мува, сувар, дува, руво, уво. Во другите вокални групи може да се 
сретне тоа само во одделни случаи во градскиот говор и во посеверните блат
ски села, еп. кива, upeвoia, uривоiа, но upooia, заоiа Бард, јава, мава, доваiа, 
навоzа и во 3 л. мн. аорист-имперфект бева, дојдова Ск. 

На крајот на збороформите и пред консонант х >/в/, како во централните 
говори, еп Влаф, iреф, меф, ниф, моф, сШраф, воф, uолф, буф, iлуф, задуф, 
кожуф, очуф, uердуф, суф (: iревоШ, сШравоШ), - мевлен, нивно, евла, бувна, 
мавна, крефко, и редовно во 

'
наставките за минато определено време: реков > 

рекоф, рековме, рекофШе Нер, Рак, Бел. Во скопскоцрногорските села северно 
од линијата Кучково - Бутел - Стајковци и источно од Ајватовци - Миладинов

ци - Г. Коњари - Катланово во споменативе позиции х > 121: Вла, ipa, сШра, ipe, 
ме, во, кожу, очу, uерду, Шgбу, оШидо, јанал, мелем, њин, исанало, чере. На еден 
тесен појас на правецот Белимбегово - Миладиновци - Бучинци - Бујковци 
покрај формите ора, мн. ораси, се среќава и орас - ораси, каде што е е пренесе
но, очигледно, од множинската форма. Во тие села се јавуваат и формите uер
дул, Иасiuул Бел, Мил, покрај uердуф, ИасШуф, а во каршијачките села втората 
лексема се среќава уште во обликот uасШук, мн. ilасШузи НБ, Соп, Нер. 

Како диференцијална особеност на скопскиот терен се јавува и фонемата 
/ф/. Како посебна фонема таа се јавува само во градскиот говор и во ограничен 
број случаи во дервентските села, еп. фес, фиШил', фанела, фурна Ск, Нер, 
Шиш. Во блатскиот говор и во црногорските села ф има алофонски статус - се 
среќава место /в/ на крајот и пред безвучна согласка, еп. кgф, uраф, офца, но 
ванела, васШан, ваќа, венер, вее, винџал, вурна Рак, Зел, Кат, Бел, Љуб, Куч. 

Во поглед на состојбата со интервокалното в скопското подрачје во целина 
оди со западното наречје. Примери со загубено в можат да се сретнат на исток 
се до линијата Љубанци - Булачани - Миладиновци - Дивље - Џидимирци. Ме
ѓутоа, постои извесна разлика меѓу каршијачките и дервентските села, од една 
страна, и блатските, од друга, во степенот на напреднатоста на оваа појава. Во 

Каршијак процесот на загубата на в е значително напреднат, еп. чоек, iоедо, 
јаор, коач, Шоар, накоално, осноа, соалка, сноаШ, во множинската наставка 

-ови: лебој, мосШој, во суфиксните образувања од типот јазоец, удоец, Шgiоец, 
јалојца, ракајца, uолојш, варио, сечио, ШаШкоа, буко: ( букоо) Рак, Нер. Колку 

што се оди понаисток и понасевер од Вардар бројот на примерите со загубено в 

опаѓа, еп. биол, iоедо, јазоец, Шеiаец, каИајца, јалојца, лебој, но: јавор, основа, 

ковач, Шовар, девојка, сечиво, ноќева, роеви Бард, iревој, мосШој, биол: човек,

јавор, ковач, iоведо, Шовар, совелка, основа, јазоец, удовец, дабовица, јаловица, 

вариво Бел. Секоја лексема со в има своја посебна изоглоса. Така, на пример, 
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лексемите со суфиксите -овица, -авица со загубено в се среќаваат приближно 
до линијата Кучково - Бардовци - Драчево - Зелениково. Множинската нас
тавка -ови во фонетската варијанта -ои (> ој) превладува се до Катланово - Бе
лимбегово и на север до линијата Стајковци - Оризаре - Кучково. 

Од консонантските групи за дијалектната диференцијација на скопското 
подрачје имаат важност /бн, /мн/, /мј/, /uш/, како и секвенците /с + ц, ч/ и /ш + ч/ 
на морфемската граница 

Групата /бн/ се пази неизменета во скопскоцрногорските, дервентските и 
каршијачките села, еп. дебне, ѕебне, сибне Куч, Љуб, Бул, ѕебне Шиш, издеб
нет, ѕебнет НБ, Рак. Во градскиот и блатскиот говор јужно од линијата Нере
зи - Бардовци - Белимбегово - Миладиновци односнава група се асимилирала 
во /мн/: демне, ѕемне, симне Бард, Драч, Кат. 

Иницијалната група /мн/ во лексемата мноzу се јавува само во Каршијак. 
На другото скопско подрачје лево од Вардар таа се дисимилирала во /.мл/: .мло
zу Бард, Бел, Таор, млоzо, млозина Куч, Бањ, Цр. 

Место иницијалната група /uш/ има две вредности - /ач/ во блатскиот и 
каршијачкиот говор на север до Шишево - Бардовци - Белимбегово - Милади
новци - Дивље, еп. uченка, uченица. Северно од оваа граница таа се упростува 
со редукција на преградната компонента (uш >Ич > ч): ченка, ченица Куч, Бул, 
Бард, Шиш, Драч, Кат. Во градскиот говор можат да се сретнат и двете разно
видности: uченка, uченица и ченка, ченица. 

Консонантските секвенци /сц/, /сч/ и /шч/ на морфемска граница во скоп
скиот говор јужно и западно од Бардовци - Страчинци - Миладиновци - Дивље 
се измениле (преку х + ц, ч) во /ф + ц,ч/, како во повеќето западни говори, еп. 
мефце, uојафче, клафче, обрафче. Во скопскоцрногорските села северно од 
споменатата граница /сч/ најчесто се асимилира во /шч/, додека /сц/ и /шч/ ос
тануваат неизменети, еп. брешче, клашче, кgшче, кошче, лишче, ugшче ( : брес, 
клас, кgс, коска, лис), - масца, месце, крушче, чашче (:чаша). По некој пример 
со ваков резултат може да се сретне и во градскиот говор и во граничните 
блатски села, еп. zушче, дошче (: zуска, дожд) Бард, мосче, фесче, uојасче, 
покрај мофче, uојафче Ск, zушче Нер. 

Консонантските групи /стр, здр/ се пазат на сето говорно подрачје: 
стража, страна, здраво. Само во е. Таор се забележани форми со испуштени 
/т, д/: сесра, среа, зраф, озраве. Во скопскоцрногорскиот, во градскиот и во 
северните каршијачки села и групите /ср/ и /зр/ се пополнуваат со преградните 
!т, д/, еп. стребро, здрел, здрак Град, Бел, Ск, Бул, но: среда, среќа, зрел, зрак 
во Шиш, Нер, МСуш, Драч, Зел. 

Од случаите со извршена метатеза вреди да се истакне групата зј > јз во 
лексемите zројзе, лојзе. Овие форми се констатирани во скопскоцрногорскиот, 
во градскиот говор и во Блатијата. Во дервентските села и во Каршијак запад
но од Вардар превладуваат неметатезираните форми: zрозје, лозје Шиш, Нер, 
Рак,Драч. 

Како диференцијални црти кај именската флексија на скопскиот терен се 
јавуваат: флексивната дативна форма кај личните и роднинските имиња, разли
кувањето на општата и номинативната форма кај одушевените именки од маш
ки род на консонант, образувањето на множинските форми кај именките на -а, 
како и образувањето на избројаната множина. Во областа на заменската флек-
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сија најголемо разнообразие покажуваат формите на личните и демонстратив
ните заменки. 

Синтетичката дативна форма се задржала само во западниот дел на Црно
горијата северозападно од линијата Љубанци - Бразда - Волково, и во крајните 
западни каршијачки села на правецот Шишево - Јаболци. Имињата од м.р. на 
консонант, на -а и на -е во датив завршуваат на -у: Кажи му Душану, Илију, 
Николу, Милету НБ, Шиш, Куч, Поб, Брод. Во црногорските села наставката 
-усе генерализирала и на именките на -о : Речи му Петку, Бојку, Трајку. Во 
Шишево кај овој тип именки дативната наставка е проширена со елементот т, 
еп. Маркоту му рече. Во Јаб и НБ датив завршува на -е, како во соседните 
поречки села: Маркое, Трајкое, Перое. 

Личните и роднинските имиња од ж.р. датив образуваат со наставката -е (во 
скопскоцрногорскиот) и -и во западните каршијачки села, еп. Кажи је Ан2е, 
Ратке, тетке Брод, Куч, Мир, - Мари, тетки НБ. 

Во скопскоцрногорскиот датив со флексија се задржал и кај презимињата 
образувани од придавки: Марку Марковому, Цвете Марковези. На другата 
скопска територија источно и јужно од линијата Нова Брезница - Шишево -
Бразда - Љубанци дативниот предмет се изразува со предлогот на : Му рече на 
Марка, је рече на Мара. 

Во образувањето на општата форма кај личните имиња посебност 
покажуваат само црногорскиот говор и некои дервентски села. Во Шишево и 
Кучково кај имињата од м.р. на -о општата форма завршува на -ота: Марко
та, Стојкота io виде(: ном. Марко, Стојко) Шиm. Во црногорските села се
верно од линијата Волково - Црешево сите именки на -а во општата форма 
завршуваат на -у: Викни ia Николу, викни iy Цвету, виде једну лисицу, и чле
нувани: Викни iy женуту, женуну, женуву. Во скопскиот, како и во другите 
западни говори, општата форма е еднаква со номинативната освен кај личните 
имиња од м.р. на консонант, на -о и на -е, еп. ном. Стојан, Марко, Косте, општа 
форма ( i  о виде) Стојана, Марка, Костета. 

Категоријата одушевеност кај именките од м.р. е задржана само во 
скопскоцрногорскиот, еп. Викнале ii.oii.a, ii.оклања брава, од вука е uојака 
лисицата, и со атрибутска одредница: има сина ученоiа, видо едноiа cmapoia 
човека Бањ. Исто така и во членуваните форми: докарај uетлотоiа, ia uуш
тил коњотоiа, на царотоiа син му, ii.poдaj ми ia волоноiа цgноiа, закољи ia 
вeii.poтoia (: uеталат, коњат, волан). Јужната изоглоса на овие форми оди по 
правецот Кучково - Бразда - Љуботен. 

Во скопскоблатскиот говор именките на -а множина образуваат со 
наставката -и: куќи, книiи, додека во скопскоцрногорскиот северно од линија
та Кучково- Бразда тие имаат наставка -е: куќе, књиiе, и со атрибутска одред
ница: цоне сливе, диве iуске, жуте дуње, членувано: жутене крушке. 

Избројаната множина на -а кај именките од м.р. здраво се држи само во 
црногорските села северно од правецот Кучково - Волково - Миладиновци -
Дивље, еп. два леба, uет бивола, ii.едесет војника. На другото скопско подрачје 
таа е расколебана. 

Во категоријата број уште две црти ги диференцираат скопските говори -

наставката -ики и множинските форми од именките 'рака, нога'. Наставката 

-ики кај именките од с.р. на -е превладува во црногорскиот говор, еп. јарики, ii.и-
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лики, додека во блатскиот се пообични множинските форми со наставката -иња 
: uилиња, јариња. 

Старите дуални форми од именките 'рака, нога' - раце, нозе се пазат само 
во каршијачките села. На другата територија, вклучувајќи го и градскиот го
вор, тие множина образуваат со -и : раци, нози - ноѕи, одн. руки, ноzи - на север 
до линијата Кучково - Бразда - Љуботен. Северно од оваа граница се употре
буваат формите руке, ноz е. 

Од дијалектен аспект важна е и морфонолошката карактеристика на овие 
две именки. Старата алтернација /к/ - /ц/ во 'рака' и /2/ - /з/, одн. /ѕ/ во 'нога' се 
запазиле на скопскиот терен на север до линијата Шишево - Нерези - Лисиче -
'Ржаничино - Дивље, еп. раци Кат, Зел. Лис, Рак, раце НБ, Говр. нози Кат, 
ГСол, нозе НБ, Шиш, ноѕи Зел, ГЛис, Рак. 

Кај личните заменки меѓу скопскиот и скопскоцрногорскиот разлики пока
жуваат формите за 1 л. мн., за 3 л. едн. и мн., формите за изразување на датив
ниот објект, формите за општата форма кај заменките за 3 л. едн., како и оп
штата заменка. 

За 1 л. мн. се употребуваат формите ми, мије, мија во скопскоцрногорскиот 
и во северните блатски села и ние, нија на другата територија во Скопско. 
Границата меѓу облиците со ми- и ни- оди по правецот Ракотинци - Горно 
Лисиче - Дивље. Формите со партикулата -ја (миј а, нија) ограничени се на 
североисточните села источно од линијата Катланово - Миладиновци - Бу
лачани. 

Заменката за 3 л. гласи он (она, оно, они) готово на сето скопско подрачје 
со исклучок на крајните западни села (ГСол, НБ, Јаб), каде што се употребува 
и заменката Шој (Шаа, Шоа, Шие). Во каршијачките села можат да се сретнат и 
двете форми - он и Шој Драч, Говр, МСуш. 

Во поглед на искажувањето на дативниот предмет кај личните заменки се 
оцртуваат три ареали. Старата дативна флексивна форма ограничена е на села
та што се наоѓаат на десната страна на Вардар, еп. мене ми рече, Шебе Ши кажа, 
нему му се смееја Град, Зел, Соп, Шиш. Во блатскиот дел на север до линијата 
Кучково - Ново Село - Бутел - Стајковци - Ајватовци - Миладиновци со да
тивна функција се употребува полната акузативна форма, а како морфолошка 
одредница служи краткиот облик на заменката, еп. неz о му рече, нив им даде 
Ск. Бел, Шиш, Драч. Во скопскоцрногорските села североисточно од линијата 
Кучково- Бутел - Стајковци- Миладиновци дативниот однос се искажува ана
литички, еп. на мене ми рече, на неzа му даде. 

Полната дативна форма за ж.р. во скопскиот говор се јавува во следниве 
разновидности: нејзе Ск, Бард, незе во каршијачките и блатските села, нејзи 
Јаб, НБ. Во скопскоцрногорските северно од Орман - Оризаре - Црешево 
превладуваат формите од старата тврда основа: њојзе, њојзи. Посебна изоглоса 
даваат завршоците -зе и -зи. Облиците на -зи (нејзи, њојзи) ограничени се на 
крајните северозападни периферни села. 

И кратката заменска форма за дативен објект се јавува во две варијанти: и и 
(ј)е. Вторава е карактеристична за скопскоцрногорскиот и за крајните западни 
скопски села Јаболци и Нова Брезница. На другата територија јужно од линија
та Волково - Оризаре - Булачани се употребува формата и. 
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Полните акузативни форми во едн. и мн. се еднакви на сета територија, еп. 
мене ме, Шебе Ше, нас не, вас ве. Кај кратките форми некои разлики во однос на 
литературната норма покажува скопскоцрногорскиот, во кој во множината се 
генерализирала дативната форма ни : нас ни виде Поб, Љуб. Во говорот на е. 

Нова Брезница во мн. се генерализирала еднинската форма нас ме виде. 
Акузативната форма има две варијанти: не:Zо, :Zo во скопскоблатскиот и 

ње:Zа, не:Zа :Za во скопскоцрногорскиот северно од селата Волково -Ново Село 
-Стајковци -Вујковци. 

Полната акузативна форма за ж.р. не(ј)а превладува во селата што се нао
ѓаат на десната страна на Вардар; не е непозната и во градскиот говор. Во Бла
тијата превладува формата нејзе со разновидностите незе, неѕе, а пообична е и 
во градскиот говор. Во Црногоријата северно од селата Волково -Г. Оризаре -
Црешево -Миладиновци -Дивље се употребува обликот њума, во Кучково и 
њува. 

Кратката акузативна форма 2 у ограничена е за скопскоцрногорскиот: њ ума 
:Zy виде Мир, Поб, њува :Zy Куч. Јужно од линијата Волково -Црешево -Мила
диновци -Дивље се употребуваат формите ја и је; вторава е почеста во селата 
од десната страна на Вардар, еп. неа је Зел, Град, Драч. Во множината во скоп
скоцрногорскиот покрај обликот њи(ја) за директен објект се среќава и дат. 
ним(и), одн. њим(а). Јужно од Кучково -Црешево се употребува нив. Кратката 
акузативна форма :Zи се употребува на сето скопско подрачје, со исклучок на 
крајните западни села Јаболци и Нова Брезница каде што е пообична разновид
носта и, еп. нив :Zи виде Ск, Драч, Кат: нив - ними и виде НБ, Јаб,: њима :Zи виде 
Поб,Љуб. 

Од заменката кој и сложените некој, никој општата форма во скопскоцрно
горскиот гласи ко:Zа, неко:Zа, нико:Zа, понегде које:Zа, некоје:Zа, никоје:Zа. На дру
гата територија јужно од селата Волково -Ново Село -Г. Оризаре -Црешево 

- Миладиновци се употребуваат облиците ко:Zо, неко:Zо, нико:Zо. Општата за
менка за лице се јавува во фонетските разновидности: свекој во скопскиот, сва
кој Куч, свак(и) северно од Волково -Г. Оризаре -Миладиновци -Дивље. 

Демонстративните заменки се среќаваат во следниве форми: овај ( оваја, 
овој), онај (онаја, оној), Шај (Шаја, Шој), мн. м.р. овија, онија, Шија, ж.р. овеја, 
онеја, Шеја и овеј, онеј, Шеј- во скопскоцрногорскиот на југ до линијата Бразда 

- Раштак; овја, онја, Шија за м.р. - во е. Кучково; ов'ој, он'ој, Шој, ж.р. ов'ај, 
он'ај, Шај, с.р. ов'оје, он'оје, Шоје, мн. ов'ија, он'ија, Шија -на пограничјето меѓу 
скопскоцрногорскиот и блатскиот на правецот Булачани -Црешево -Стајков

ци -Страчинци. Најголем ареал зафаќаат формите: овој, оној, Шој, ж.р. оваја, 
онаја, Шаја, с.р. ова, она, Шоа или овоа, оноа - онова, Шова, мн. овија, онија, 

Шија. Овие форми се употребуваат на сиот скопски терен јужно од линијата 

Ново Село-Бутел-Арачиново-Миладиновци-Дивље. На тој терен извесна 

географска диференцијација може да се следи само кај формите за е. род. Во 

Каршијак и во дервентските села тие форми гласат ова, она, додека во 

Блатијата се употребуваат разновидностите овоа, оноа - онова, Шова. Во блат

ските села на правецот Белимбегово -Ајватовци -Бунарџик познати се и фор

мите ове, оне, Шове. Во говорот на крајните југозападни села Осинчани, Јабол

ци и Нова Брезница забележани се и заменските форми: м.р. овија, онија, Шија, 

ж.р. оваа, онаа, Шаа, с.р. ова, она, Шоа, мн. ови(ј)е, они(ј)е, Ши(ј)е. 
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Општата форма од демонстративните заменки за м.р. во скопскоцрногор
скиот гласи: ово2а, оно2а, Шо2а или iiiaza (вторава во Горњане, Глуво), во Куч
ково: овајzа, онајzа, iiiajla. Во скопскиот дел јужно од Волково - Стајковци -
Миладиновци се употребуваат формите овеzа, оне2а, Шојzа, а паралелно со нив 
во градскиот се среќаваат и овојzа, онојzа, Шојzа. Општата форма за ж.р. во 
скопскоцрногорските села гласи: овуј, онуј, Шуј- овују, онују, Шују- на појасот 
Горњане - Бањане - Кучевиште - Побожје - Бродец, овају, онају, Шају - во 
Кучково, и овоју, оноју, Шоју - во Љубанци. На другата територија јужно од 
Волково - Оризаре - Радишани општата форма е еднаква со номинативната. 

Посебни дативни форми од разгледуваниве заменки се среќаваат само во 
каршијачките села, еп. овему, онему, нему, ж.р. овези, онези, не(ј)зи НБ, ГСол, и 
спорадично во северозападните црногорски села во формите: м.р. овому, оно
му, Шому, ж.р. овојзи, онојзи - овојзе, онојзе Гор, Кучк : на овуја, на онуја Љуб, 
на овују, на онују Куч. 

Нема полно единство на скопскиот терен ни во поглед на формите на де
монстративните заменки за качество и количество. Качествените заменки во 
скопскоцрногорскиот се јавуваат во формите: ов'акав, он'акав, Ш'акав - ов'аква, 
он'аква, Ш'аква - ов'акво, он'акво, Ш'акво, или ов'аквоје, он'аквоје, Ш'аквоје, мн. 
ов'акви, он'акви, Ш'акви. Јужно од линијата Бразда - Булачани тие се употребу
ваат во разновидностите: ваков, онаков, Шаков - ваква, онаква, Шаква - вакво, 
онакво, Шакво, а во пограничните села во Црногоријата се среќаваат и облици
те: вакваја, онакваја, Шакваја. 

Формите на количествените заменки гласат: олкав, -а, -о во Каршијак, вол
кав, -а, -о во градскиот и блатскиот јужно од Бардовци - Белимбегово, ово
л'ики, -а, -о, онол'ики, -а, -о, Шол'ики, -а -о, за прашања кол'ики, а во граничните 
села со Блатијата на правецот Булачани - Црешево забележани се и формите 
оволкав, онолкав, Шолкав. 

Присвојните заменки за 1 и 2 л. и за секое лице се исти на сето скопско 
подрачје: мој, Швој, свој - моја, Швоја, своја - мо(ј)е, Шво(ј)е, сво(ј)е, наш, ваш. 
Формите за 3 л. во скопскиот гласат: неzов, -а, -о, нејзин, -а, -о, мн. нивни, -а, -о, 
во Градовце: нимни, -а, -о. Во скопскоцрногорскиот северно од линијата Ново 
Село - Стајковци - Миладиновци - Дивље тие се јавуваат во формите: ње'lов, 
-а, -о, ж.р. њојан, њојна, -о, мн. њин, -а, -о. Во појужните села се среќава и 
формата њојзин, -а, -о. Во скопскиот говор на север до линијата Бардовци - Бе
лимбегово - Миладиновци се употребуваат и посесивните заменки со демон
стративна значење: ове'lов, оне'lов, Шоzов, ж.р. овејзин, онејзин, нејзин. 

Во глаголската флексија како диференцијални црти на разгледуваниов 
терен се јавуваат: наставките за сегашното и минатите прости времиња, фор
мите на помошниот глагол 'сум', наставката на глаголскиот прилог, образу
вањето на идното-минато време и некои морфонолошки појави кај одделни 
глаголски форми. 

Наставката -м во 1 л. едн. презент кај сите глаголи се јавува готово на сета 
територија на скопскоблатскиот говор: викам, носам, берам. Само во селата 
Јаболци и Нова Брезница можат да се сретнат и форми без -м, како во 
поречкиот, еп. (ја) вика, носа, бера. Таа се генерализирала и во јужните црно
горски села на север до линијата Бразда - Мирковци - Љубанци, еп. викам, 
носим, берем Куч, Бул, Цреш. Северно од споменатава линија-м е ограничено 
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само на глаголите од а-група, додека глаголите од е-/ и-група завршуваат на -у, 
еп. викам : беру, ношу Бањ, Куч, Поб. 

Во 3 л. едн. наставката -Ш се запазила само во говорот на е. Нова Брезница: 
викаш, носиш береш. 

Наставката -ме во 1 л. мн. е општа за сиот скопскоблатски терен. Северно 
од линијата Кучково - Волково - Оризаре - Радишани - Црешево - Бучинци -
Г. Коњари - Дивље се употребува наставката -мо, карактеристична за северни
те говори: викамо, носимо, беремо. 

Во 3 л. мн. презент наставката -Ш се јавува на сиот скопскоблатски терен на 
север заклучно со селата Бардовци, Бутел, Белимбегово, Арачиново: викаат, 
нocazu, бераШ. Во јужните каршијачки села и во полските десно од Вардар мо
жат да се сретнат и форми со испуштено -Ш: викаа, носа, бера Рак, Соп, Драч. 
Во скопскоцрногорскиот и во граничните села со кумановскиот североисточно 
од линијата Кучково - Радишани - Бујковци, Г. Коњари - Дивље - Џидимирци 
3 л. завршува на -в: викав, носив, берев. 

Во јужните црногорски села на правецот Кучково - Оризаре - Радишани -
Миладиновци во презентот се генерализирал еден основен вокал низ целата 
парадигма и кај глаголите од е- / и-група, еп. бере-м, бере-ш, бере-ф, бере-мо, 
бере-Ше, бере-в, носи-м, носи-ш, носи- ф, носи-мо, носи-Ше, носи-в. 

На дијалектен план интерес претставуваат и некои морфонолошки појави 
кај глаголите во 1 л. презент. Кај глаголите од и-група што им завршува оп
штиот дел на забно-венечна согласка (л, н, з, е, д, Ш) во 1 л. едн. тие гласови ал
тернираат соодветно со љ, њ, ж, ш, i, ќ, еп. браниш: брању, молиш: мољу, но
сиш: ношу, :Zазиш: :Zажу, iiлеШиш: iiлеќу, видиш: виiу. Оваа појава е каракте
ристична за скопскоцрногорскиот на југ до линијата Бразда - Раштак. 

Помошниот глагол 'сум' се јавува во формите; сум, си, (ј)е, сме, еве, се - во 
скопскоблатскиот, су, си, е, сме - ене, еве, се - во Нова Брезница, и сам, си, је, 
смо, сте, са - су - во скопскоцрногорските и во граничните села со кумановски
от говор северно од линијата Ново Село - Радишани - Црешево - Миладинов
ци - Дивље - Џидимирци. Обликот су во 3 л. мн. се јавува наспоредно со са во 
најсеверните црногорски села (Чучер, Кучевиште, Побожје). Границата меѓу 
формите се и са оди по правецот Матка - Бардовци - Арачиново - Катланово. 

Аористните основи се исти на сето скопско говорно подрачје: дојдо - дојде, 
викна, замоли, заuре. 

Формите на аористот во скопскиот говор гласат: дојдов, дојде, дојде, 
дојдовме - дојдовне, дојдоа - дојдова; викнав, викна, викна, викнавме - викнав
не, викнавте, викнаа - викнава. Разновидностите со наставката -вне (-фне) во 1 

л. мн. се јавуваат во НБ, Јаб, а наспоредно со наставката -вме тие се употребу

ваат и во каршијачките села се до Вардар, еп. зедовне, рековне Град, Зел, Драч. 
Наставката -ва во 3 л. мн. покарактеристична е за градскиот и блатскиот 

говор. Во селата западно од Вардар превладуваат формите без в, еп. дојдоа, 
uаднаа, понегде се јавува и -ја кај глаголите од и-основи: се скрија, удрија НБ, 
Говр; зедоа Шиш, викнаа покрај викнава Нер. 

Во скопскоцрногорскиот северно од линијата Кучково - Г. Оризаре - Ради
шани - Арачиново - Г. Коњари - Дивље аористната парадигма гласи: дојдо, 
викна, из:Zоре - дојдовмо - дојдомо, викнавмо - викнамо, дојдосШе - дојдовте, 
дојдоше, викнаше и дојдова, викнава. Наставките -вмо, -вШе во 1 и 2 л. мн. огра-
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ничени се на јужните црногорски села на појасот Кучково - Орман - Оризаре -
Радиш ани. 

Имперфектните основи се исти на сета скопска територија, еп. викаше, бро
еше, носеше, береше. 

Во скопскоблатскиот говор имперфектната парадигма гласи како и во
другите централни говори: викав, викаше, викаше, викавме - викавне, викавте, 
викаа - викава; носев, носеше, носеше, носевме - носевне, носевте, носеа -
носева. Во скопскоцрногорскиот северно од селата Кучково, Радишани, Стај
ковци и во граничните села во кумановскиот североисточно од линијата Мила
диновци - Г. Коњари - Дивље имперфектната парадигма гласи: викаше (1-3 л. 
едн), викашемо - викавмо, викашеiilе - викашесiilе- викавте, викашев - викава; 
носеше, носешемо - носевмо, нoceшeiile - нoceшeciile, носешев - носева. Јужната 
изоглоса на наставката -ше во 1 л. едн. оди во правецот на селата Кучково, 
Орман, Оризаре, Стајковци, Миладиновци, а на североисток таа допира се до 
Дивље. Множинските наставки -шемо, -шeiile (-шeciile) и -шев превладуваат во 
севрниот дел на Црногоријата, додека во селата Орман, Радишани, Оризаре, 
Стајковци се употребуваат формите со наставките -вмо, -вiile, -ва. 

Тоа што е речено во претходната точка се однесува и на образувањето на 
имперфектот на глаголот 'сум', како и за географската дистрибуција на него
вите форми. 

Во образувањето на л-партиципот нема формална разлика меѓу блатскиот 
и црногорскиот. Меѓутоа, треба да се истакне дека во црногорските села л
формата од имперфектната основа се образува претежно од глаголите од и
основи, еп. молел, носел (: аор. л-ф. молил, носил), додека кај глаголите од е
група такви форми се ретки, еп. брал, драл, рекiiл (необични се формите берел, 
речел, идел). 

Глаголскиот прилог се јавува во две разновидности - со наставката -еќе 
(-јќе, -ќе): коИаеќе, береќе, одејќе, и со -еќи (-јќи, -ќи): викаеќи (викајќи, 
викаќи), носееќи (носејќи, носеќи). Формите на -еќи (-јќи) се покарактеристич
ни за северните скопскоцрногорски села северно од линијата Љуботен - Браз
да, потоа во градскиот говор и во крајните југозападни села на Блатијата на 
правецот Зелениково - Градовци - Катланово, еп. викаеќи Чуч, носејќи Бард,
одееќи Град. На другата територија превладуваат формите на -еќе (-јќе), еп.
коuаеќе Рад, бере:ќе Куч, носејќе, одејќе Див, Бел, Драч, Рак, Нер, НБ. 

Кај глаголската н/ii1-форма како диференцијална црта во црногорскиот се 
јавува пазењето на палаталот њ кај глаголите о·д и-група што им завршува 
општиот дел на -н, од типот кани, жени, еп. жењеii1, кањеii1, нарањеii1, нauyњeiil, 
upoмeњeiil, paњeiil. Јужно од линијата Кучково - Бразда - Раштак

· 
овие форми 

се јавуваат со н: женет, ранет, канет. 
Полни презентски форми ОД глаголот 'оќе' (етел. х�тtти) се употребуваат 

само во црногорскиот говор: оќу, оќеш, оќе, оќемо, oќeiile, оќев. 
Во 2 л. мн. на императивот кај глаголите од е-/и-група се генерализирала 

наставката -eiile : кажеше, Hl!ceiile на сета територија на разгледуваниов говор. 
Кај сложените глаголски форми посебност покажува скопскоцрногорскиот 

при образувањето на идно-минатото време. Во него оваа форма се образува 
како и во кумановско-кратовските говори- со партикулата ќеш(е) и презентот 
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со да : ќеш(е) да iiадњу, ќеш да iiа.днеш, ќеш да iiа.дне, поретко и без да во 
посеверните села: ќеше умру, ја ќеш ille illeiiaм. 

Од службените зборови на скопскиот терен се разграничуваат предлозите 
из, iipoз, воз, у. Предлозите из и Ороз се карактеристични само за скопскоцрно
горскиот говор. Нивните јужни изоглоси допираат до Кучково, Оризаре, Цре
шево, Вујковци, еп. Искочил ис шуму, ис казарме, он је ис Чучер. 

Предлогот воз има нешто поширок ареал; се јавува и во блатските села, а 
не е непознат и во Каршијак, иако е таму редок. Во Јаболци и Нова Брезница 
не е констатиран. 

На скопскиот терен завршува западната изоглоса на предлогот у (м. *v'b). 
Таа оди по правецот на селата Шишево - Г. Солње - Добри Дол - Драчево -
Градовци. Во каршијачките села тој се употребува наспоредно со во (в). 

Удвоениот предлог сос (сас во црногорските села) превладува во градскиот 
и во блатскиот говор на запад до Вардар. Во каршијачките села обична е фор
мата со. 

п 

Дијалектните диференцијални црти на скопското говорно подрачје можеме 
да ги поделиме по однос на територијата, прво, на две основни групи. 

Една група особености ограничени се на скопскоцрногорскиот терен. Во 
таа група спаѓаат: широкиот изговор на акцентираните вокали /е, о/, фонемата 
/а/ како континуант на јаките ерови (*'b, *b), замената на сек. 'b2 со /а/ во сите 
позиции, замената на секвенцата *v'b, *vb со /у/, замената на секвенцата *Й со 
!је/, континуантот /у! место носовката *Q, замената на старото вокално */со /у/, 
зад забновенечните согласки со /лу/ или /ла/, прегласот на старата група *ја во 
!је/ во једе, замената на *е со /а/ во лексемата ора - ораси, непрегласеното /а/ во 
зборот Шрава, појавата на протетичко ј во лексемата јучер(а), пазењето на 
палаталното */'во сите позиции (iioљe, недеља), јотувањето на групата лј (*lbj) 
во љ (зеље), пазењето на епентетското *l' во повеќе случаи (iioiipaвљa, сабља), 
чувањето на палаталното њ во сите позиции на збороформите (њива, њеzа), 
консеквентната замена на прасловенските *tj, *dj во /ќ, 21 во апелативната 
лексика, загубата на фонемата х во иницијална, финална позиција и пред кон
сонант и нејзината замена со /в/ во интервокална позиција (снава), редуцирање
то на в во секвенци сол (еп. лакно, ладика, лае, лачи), асимилацијата на е со ш 
пред африкатот ч на морфемската граница (мошче < мосче ), пазењето на кате
горијата одушевеност кај именките од м.р., пазењето на старата флексивна 
форма на -а кај одушевените именки од м.р. (yвailiи ilioza iieiliлa), како и 
нивните определени форми (yвailiи iieiliлoilioza, iieiliлoвoza, iieiliлoнoza), мно
жинската наставка -е кај именките на -а (жене, членувано женете), мно
жинската наставка -ики кај именките од с.р. на -е (iiилики), пазењето на избро
јаната множина на -а кај именките од м.р. (2, 5, 10 леба), кај заменките: облици
те њојзе за датив, њума во акузатив од 'она', кратката дативна форма је, крат
ките акузативни множински форми ни, ви (нас ни виде, вас ви виде), наставката 
-а кај заменската флексија (њеiа, свакоiа, нашеiа), фонетските варијанти на 
заменките свак(и), свакој, овај, онај, овакав, онакав, оволики, Шолики, онолики, 
посесивните форми њојан - њојна, њин, кај глаголите: наставките -мо во 1 л. 
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мн., -в во 3 л. мн. презент (викамо, викав), аористните наставки -смо, -сте, -ше 
(дојдосмо, дојдосШе, дојдоше), генерализирањето на наставката -ше во сите 
лица во еди. на имперфектот (ја викаше, Ши викаше, он викаше), негде и 
проширувањето на имперфектната основа со елементот -ше- (имаше, имашемо, 
имашеШе, имашев), футурско-модалните конструкции со ќеше (ќеше викам, ќе
ше да викам), потоа предлозите више, из, ilpoз, исuод, и уште неколку зборо
образувачки типови. Сите приведени особености карактеристични се за целата 
Црногорија. Нивните јужни изоглоси во густ сноп допираат приближно до 
селата Кучково, Радишани и Црешево. Од Црешево и Стајковци изоглосниот 
сноп продолжува по правецот на селата Вујковци - Дивље - Џидимирци на 
скопско-кумановското пограничје. Овој изоглосен сноп ја сочинува јужната 
граница на скопскоцрногорскиот говор. 

Со по неколку црти од правиот скопскоцрногорски говор отстапуваат само 
јужните села Волково, Орман, Ново Село, Г. Оризаре, Радишани, Црешево, 
Стајковци и Булачани. На тој појас во суфиксните и флексивните морфеми 
место *о, *b има рефлекс /а/, еп. јуШак, ручак, конац, болан, ражањ, виШал, 
чешал', какав, човекаШ, сШаријаШ, како и место секундарниот о2: о:Zањ, рекал, 
ведар, сам, освен пред м во броевите 7, 8 каде што се јавува редовно /у/: седум, 
осум. Во таа фонетска позиција поинаков резултат наоѓаме и место носовката 
*Q, еп. на рукр, 2а виде Вера. Во споменативе села се почести и дифтоншки 
секвенци со и од типот [еј, ај, ој], еп. лојца, удојца. Место вокалното */ зад 
забновенечните согласки има рефлекс /ла/: длii:Zo, длабок, слiiза, слiiнце, 
слiiзбица, Шлiiчник. Етимолошкото палатално *l' се реализира како алвеолар
но /л'/: л'уди, uријаШел', они мел'ав. Во областа на морфологијата исто нао
ѓаме во овие села неколку отстапувања од правиот црногорски говор. Така, на 
пример, во нив кај именките на -а општата форма е еднаква со номинативната, 
еп. имам сестра удовица. Множинската форма кај тој тип именки се образува 
со наставката -и : :Zодини, куќи, њиви. Кај именките од среден род на -е множи
ната почесто се образува со наставката -иња : дечиња, uилиња. Кај одуше
вените именки од м.р. општата определена форма е еднаква со номинативната, 
еп. Јани :Za коњаШ. Кај глаголите во 1 л. еди. на презентот наставката -м се 
генерализирала кај сите три групи глаголи: носzш, берем, викам (: ношу, беру 
во посеверните села). Кај глаголите од е-/и-група основниот вокал се изедначил 
во сите лица во презентската парадигма: носи-м, носи-ш, носи-ф, носи-ма, носи
те, носи-в; бере-м, бере-ш, бере-r/Ј, бере-ма, бере-те, бере-в. Со настанатите 
измени во основниот вокал кај глаголите од и-група е отклонето и редувањето 
на консонантите /л, н, Ш, д, с, з/ во 1 л. едн., еп. малим, каним, UлаШим, видим, 
насим, :Zазим (: мољу, кању, Uлаќу, виiу, ношу, :Zажу во посеверните села). Во 
јужниот појас на Црногоријата не се среќава веќе наставката -ше во 3 л. мн. 
аорист, превладува наставката -ва: дојдова. Во Кучково, Волково и Радишани 
можат да се сретнат и аористни форми со наставките -в, -вмо, -вШе : дадов, да
довмо, дадовте Рад. Не се необични и имперфектни форми со наставката -ва 
во 3 л. мн.: берева Рад, Ст, бева Кучк. 

Во југоисточните села на правецот Раштак - Булачани - Црешево -
Стајковци бројот на диференцијалните црти во однос на посеверните црногор
ски села е уште поголем. Во нив егзистираат два акцентски модела - со утврден 
акцент на пенултима и парадигматски, еп. ј'унак - јун'аци, 'унук :._ ун'уци, м'ај-
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сШор - мајсШ'ори, сШ'уден - сШуд'ена - сШуд'ени, z'олем - zол'емо, il.ок'анеШ -
il.окан'еШи, н'осил - нос'ила - нос'иле; нош - нож'ови, il.род'ава - il.родав'амо -
il.родав'аШе, н'оси - нос'еШе. На овој дел од Црногоријата значително е помал 
бројот и на случаите со загубено /в/ во интервокална позиција. Дативниот 
однос кај личните имиња се изразува аналитички, еп. Му рече на Стојана. Де
монстративните заменки таму се јавуваат во формите: ов'ој, Шој, он'ој, ж.р. 
ов'ај, Шај, он'ај, с.р. ов'оје, Ш'оје, он'оје (: овај, Шај, онај - оваја, Шаја, онаја на 
другата црногорска територија). Единството на овој говорен ареал го нарушу
ваат уште фонемата /ф/ и наставката за глаголскиот прилог. Фонемата /ф/ во 
слободна позиција се јавува спорадично во југоисточните села и тоа најчесто во 
туѓи лексеми, еп. фењер, фронт Цр, додека на другата територија од разгледу
ваниов говор таа може да се сретне само како алофон. Туѓото ф се заменува со 
в: виШил, вуШа, венер, вурна. Исто така в редовно се јавува место групата *xv:
ваши, уваШи, се вали. Глаголскиот прилог овде се образува со наставката -еќе 
(-ќе, -јќе): беzаеќе Цр, коil.аеќе Ст, рабоШаќе Кучк. 

Поголемиот дел од приведениве диференцијални дијалектни особености 
јужните скопскоцрногорски села ги доближуваат до блатскиот говор. Такви се: 
вокалот /у/ место сек. 'b2 пред м во броевите седум, осум, множинската наставка 
-и кај именките на -а, глаголските наставки: -м во 1 л. едн. презент, -а, одн. -ва 
во 3 л. мн. во минатото определено време, -еќе (-ќе, -јќе) во глаголскиот прилог. 
Отсуството на фонемата ф е исто така една особеност која пошироко ги повр
зува блатскиот и црногорскиот говор. Има, меѓутоа, и неколку иновациони 
појави коишто настанале на овој терен во резултат на меѓудијалектниот кон
такт, како што се: замената на еровите *'b, *b со а во суфиксните морфеми, заме
ната на вокалното *Ј со lлii.I зад забновенечните согласки, депалатализацијата 
на *l' во алвеоларно /л'/, како и промените извршени во акцентскиот систем. 

Сите приведениве особености во јужните скопскоцрногорски села каракте
ристични се и за говорот на скопските села во долината на Пчиња на гранич
ниот појас со кумановско-овчеполското говорно подрачје. Нивните изоглоси од 
с. Црешево и Стајковци продолжуваат по правецот на селата Вујковци - Г. Ко
њари - Дивље - Џидимирци. 

Втората голема група дијалектни диференцијални црти се карактеристични 
за скопскоблатскиот говор. 

Една група од тие особености го зафаќа сиот блатско-каршијачки регион и 
образува територијално-дијалектна опозиција со скопскоцрногорскиот говор. 
Во оваа група спаѓаат следните особености: неразликувањето на акценти
раните од неакцентираните /е, о/, отсуството или ограничената употреба на 
фонемата /а!, замената на *'b, *b со /о, е/, пазењето на в во префиксираните гла
голи и во други лексеми, замената на носовката *Q со /а/ на поширока тери
торија (рака, на рака), вредноста /ја/ место старата група *Й (јазик, јаШова), 
протетичкото ј пред рефлексот на иницијалното *Q (јаже - јуже ), замената на *е

со /ја/ во глаголот јаде, затврднувањето на старото палатално *l' (лушо, клуч, 
uријаШел, молам), затврднувањето н:а палаталното *п' пред предните вокали во 
иницијална позиција (неzо, нива), замената на фонемата х со /в/ на крајот на 
слогот (бев, бевме), алтернациите на фрикативните /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/ 
со /в/ во случаите како месо: мевце, uojac: il.ојавче, круша: крувче, загубата на 
в во лексемата чера (<вчера), загубата на интервокалното в во бројни зборо-
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форми и во одделни позиции; во морфологијата: отсуството на категоријата 
одушевеност кај именките, разбивањето на избројаната множина со -а кај 
именките од машки род, множинската наставка -и кај именките од ж.р. на -а, за
менските облици нејзе, неа, заменските клитики не, ве за директен објект, за
менско-придавската наставка -2о (не2о, ове2о), фонетските форми на замен
ките: секој - свекој, овој, оној, тој, ваков, таков, онаков, олкав, нејзин, нивен, 
присуството на присвојно-демонстративните заменки овеzов, онеzов, тоzов, во 
глаголската флексија: генерализирањето на наставката -м во 1 л. едн. (носам, 
берам), наставката -т во 3 л. мн. презент (носат, имаат), обликот се во 3 л. мн. 
од 'сум', аористно-имперфектните наставки: -в, -вме, -вте, -(в)а, отсуството на 
nредлозите из, u,роз, исuод, како и фиксираниот акцент на третиот слог. Во ос
новата таков акцентски систем има и скопскоцрногорскиот, со исклучок на 
крајните југоисточни села, но во него има и редица отстапувања. 

Северните изоглоси на овие црти спрема скопскоцрногорскиот и на северо
исток спрема кумановскиот допираат приближно до селата Бардовци, Бутел, 
Брњарци, Миладиновци, Катланово, а неколку од нив, видовме погоре, допира
ат и до линијата Кучково - Бразда - Раштак. Така на тој простор се образува 
еден нов, многу густ изоглосен сноп со над педесетина изоглоси на фонетски и 
граматички особености. Овој изоглосен сноп претставува граница меѓу скоп
скоблатскиот и скопскоцрногорскиот и кумановско-овчеполскиот говор на се
вероисток, а тоа значи истовремено и граница меѓу централните говори, респ. 
заnадното наречје, и северната група дијалекти. 

Скоnскиот говор по своите основни фонолошки и структурни особености 
спаfа во западното наречје. Со другите западни говори него го поврзуваат: 
фиксираниот акцент на третиот слог и неговиот синтагматски карактер, цела 

серија дифтоншки секвенци со вокалот /и/, еп. снај, лебој, стреј ( < снаи, лебои, 
стреи), замената на х со /в/ на крајот на збороформите и пред консонант во 
средината, протетичкиот глас /ј/ пред континуантот на иницијалното *Q (јаже), 
загубата на интервокалното в во одделни позиции, трајниот член, испуштањето 
на помошниот глагол 'сум' во 3 л. на перфектот, потоа изразувањето на прис
војноста и со предлогот од, употребата на заменските и глаголските клитики 
на почетокот на реченицата пред глагол, еп. Сум zo видел неzо, Му рече на 
Марка, Го виде Марка. На поголем дел од скопскиот говор има остатоци од 
старата замена на *� во *Q зад ј, еп. јазик, јачмен. 

Изоглосите на повеќето од приведениве црти на североисточниот дел на 
скопското подрачје одат по правецот на селата Рудник (Велешко) - Катланово 
- Миладиновци - Арачиново - Страчинци. Од Страчинци овој изоглосен сноп 

се дели во два крака. Изоглосите на рефлексот /а/ од *Q < *ј�, на замената х во 
/в/ на крајот на слогот продолжуваат по пограничјето меѓу скопскоцрногор
скиот и блатскиот говор на правецот Брњарци - Радишани - Волково. Изогло
сите на протетичкото /ј/ пред рефлексот на *Q (јаток), на загубата на интерво
калното в, на трајниот член, на предлогот од во присвојна функција, како и 
изоrлосата на превербалната употреба на заменските и глаголските клитики, 
ги зафаќаат и скопскоцрногорските села. Изоглосата на стабилизираниот 
третосложен акцент влегува малку подлабоко во скопскоцрногорскиот говор. 
Југоисточните црногорски села Црешево, Стајковци, Булачани; Раштак во ред 
случаи имаат фиксиран акцент на пенултима. Изоглосата на испуштањето на 
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помошниот глагол во 3 л. на перфектот оди нешто поисточно од скопското 
говорно подрачје. 

Единството на скопскиот блатски говор го разбиваат десетина црти. Еден 
дел од тие црти распоредени се по периферијата на односниов говор и зафаќаат 
мали или релативно мали ареали. Така, на пример, рефлексот /о/ за сек. 'b2 пред 
крајните р и н, еп. веШор, иШор, оzон, дативната синтетичка форма од личните 
и роднинските имиња од м. и ж. род, еп. Му рече СШојану, је рече Анiи, крат
ката дативна форма је од заменката 'таа', кратката множинска форма и за ди
ректен објект: и виде децата - ограничени се на селата Јаболци и Нова Брез
ница. Само во овие села се пази и наставката -Ш во 3 л. едн. презент: носиш, 
викаш, а во 1 л. ед. од истата форма отсуствува наставката -м кај глаголите од 
е- и и-група: ја носа, да зема. Со овие црти говорот на споменативе села се до
ближува до поречкиот. 

Во северниот дел на Блатијата на правецот Шишево - Нерези - Бардовци -
Арачиново и во градскиот говор наоѓаме неколку особености коишто се 
карактеристични за скопскоцрногорскиот, и воопшто за северните говори. 
Такви се: рефлексот /у/ место в од старите секвенци *vb, *v'b во лексемите удо
( в )ец, удо(в)ица, унуШра, и кај неколку глаголи: удене, уденуе, улезе, како и во 
предлозите у и уз, потоа континуантот /у/ за носовката *Q во коренските сло
гови во најголем број случаи, еп. рука, uуШ, рефлексите /у/ и /ла/ за вокалното 
*Ј, алвеоларното /л'/ во еден број лексеми, епентетското л во лексемите дроu
ла, чаUла, сабл 'а в.обл 'ак, шумл 'ак, кај именките множинската наставка -ики : 
uилики. Готово сето скопско подрачје го покриваат: личната заменка он (она, 
оно), предлозите више, у, уз, фонетските облици ора(в) и Шрава, и уште цела 
редица други лексикализирани фонетски црти и одделни лексеми. Изоглосите 
на овие црти имаат правец, главно, исток-запад. Некои од нив го зафаќаат само 
северниот дел на скопскоблатскиот говор, на пр. континуантите /у/ и /лiil на 
вокалното */,а некои навлегуваат подлабоко во Блатијата. Формите удо(в)ец, 
удо( в )ица, удене познати се на целиот блатски простор и во поголемиот дел на 
Каршијак, еп. удоец, удојца МСуш, Рак, уденуе Нер, ГСол. Само во крајните 
западни каршијачки села се јавуваат и формите довец, дојца, вдене Говр. На 
запад до линијата Горно Солње - Маркова Сушица допира и изоглосата на 
формата унаШре Рак, одн. унуШра Шиш, Нер. Во западните каршијачки села се 
употребува веќе фонетскиот облик внailipe ГСол, Јаб, НБ. Во Каршијак завр
шува и западната изоглоса на предлогот у : Отиде у едно село Рак : ОШиде во 
Скоuје Говр, НБ. Предлогот уз во овој облик се употребува во сите каршијачки 
села. Неговата западна изоглоса преминува на поречкиот терен. 

Континуантот /у/ од носовката *Q во коренските морфеми е општа каракте
ристика на градскиот говор и северните блатски села на правецот Бардовци -
Арачиново - Миладиновци, еп. вруќ, вруќина, zyлau - zулаби Ск, zyлyu Бел, 
zруди, зуби, зазубица жел'уди, јуже, јужар, јуШок, јузел, јуzлењ - јуzлење Бард, 
клуuец Бел, клуuче Ск, куШник, кудел'а - кудела, куuина, кукул', лучи, мука, 
муШно, муда, мужи, муќеница, муќко јајце, муќок, обруч, uуШ, uуШмара, uуШец, 
uyuoк, uyuкa, uонуда, uаук, uаужина, uуди, 'руи, рука, рукави, рукавеzllка, ру
каШка, рукавица, сШуuи, сШуUалка, сШуuица, скуu, субоша, сучка, upym_, Шруба 
(UлаШно), Шуzа, Шуuан, удица, унуШра, чубрица. Колку што се оди пона1уг и по
назапад бројот на примерите со !у/ < *Q опаѓа. Во с. Лисиче во нашата анкета 
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забележани се со /у/ само: 2олуби, кукул, cкyii, Шyii, покрај 2ужва, 2уска, желу
дец, куќа, ручек, вруќ, вруќина, кои се среќаваат на поширок ареал во Македо
нија. Во Катланово и Блаце со /у/ се забележани лексемите: мучник, муќеница, 
2улуби, муќук, cкyii, чубрика. И во каршијачките села бројот на примерите со 
/у/ место *Q е незначителен, еп. вруќ, вруќина, 2олуби, мука, муќук, iiонуда, 
cкyii ГСол, желуди, 2руди, мудер, муќеница МСуш, зуби, рука и рака Рак, но: 
раце, мака, маќеница, 2улаби, внатре Говр. И во дервентските села се мешаат 
примери со /у/ и со /а/, еп. 2олуби, 2олубарник, желудец, кукол, клуiiец, мужи, 
ручка, муќци Нер, 2руди, зуби, јуже, клуiiче, мука, обруч, iiаучина, Шуiiан, cкyiio 
Шиш. Наспоредно од исти лексеми можат да се сретнат во исто место, дури од 
исти информатори, и форми со /а/, еп. iiajaк: iiајачина и iiаучина Шиш. 

Во градскиот говор и во најсеверните блатски села во поголем број лексеми 
вокалното *Ј е заменето со /у/, а зад дентално-алвеоларните согласки (д, Ш, с) 
во /ла/, како во црногорскиот, еп. бува, вук, вуна, жуња, жуШо, јабука, кук, музе, 
- дла2о, длlzжина, длабоко, длабина (овде превладал коренот *djb-), длажен, 
покрај дужен, сланце, сланчо:ZлеШ, слаза, Шлаче покрај Шуче, Шлачник, слаба и 
слуба, и /ал/ во лексемите кlzлка, калчишШа Ск, Бард. Во Арачиново и 
Белимбегово /у/ се јавува, главно, зад лабијалните согласки, еп. бува, вук, вуна, 
јабука, музе, музаќна крава, iiужав, iiyнo, и уште кук. Во другите лексеми со * Ј 
има рефлекс /ал/: :Zaлiii.a, калне, калчишШа, далбок, далбина, Шалчник, Шалче, и 
/лiil во дла2о, длlzжина, злачка и жлачка, слаза, слабина. Рефлексот /ал/ се на
ложил и во лексемата Залва. Одделни примери со /у/ место *Ј можат да се срет
нат и во најјужните блатски села, во кои како општ рефлекс се јавува /ал/, еп. 
бува, јабука, јабукница, вук, вуна, жучка, жуШо Рж, јабука, uужајка Кат. 

Фонемата /л '/има доста ограничена теренска дистрибуција. На сета терито
рија на скопскоблатскиот говор таа се јавува само во туѓи лексеми, еп. ил 'ач, 
виШил', ме�uил', Шел', бенѕил', и др., како и во лексемите со коренот л'уб-: лу'
бов, Л'убе. Во северниот дел на Блатијата, на пограничјето со Црногоријата, во 
одделни лексеми /л'/ се јавува како континуант на палаталното */',еп. л'уШи, 
кукул', шШавел' Бард, кл'уч, кл'ун, л'уШи, л'уШо, iiл'уканица, кудел'а, недел'а, 
сел'анин, чешл'а: мелам, солам, сол, молба Ар, вил'ушка, чел'аШ, жел'уШ, бgш
л'ан, кукул', вgбл'ак, шумл'ак, сабл'а, iiол'ак Бел, 2gкл'ан, кошул'а, л'уШ, л'у
шuа, кл'уч, кл'ука, iiл'ука, кашл'а, сел'ани, бозел', :Zредел' Нер, кодел'а, кошу
л'а, кл'ун Шиш, вол'а, невол'а, дgл'ача, сел'ак, iiол'ак, чаiiл'а, бозел' Рак, Говр. 
Во неколку одделни случаи /л'/ може да се сретне и во појужните блатски села: 
бозел' Рж, шуiiел'ка, iiол'ак, лул'аче, ул'аник Кат, вол' а, кл'уч, кукол' Таор. 

Во примерите: сабл'а, дроiiл'а Кат, чаiiл'а Говр, Рак, вgбл'ак, шушл'ак Бел, 
Нер се задржало епентетско */'.Овде не дошло до разлагање на старото пала
тално */' во случаите како: iioл 'ак, сел 'ак Кат, Рак, вол' а, невол 'а Рак, ул 'аник, 
лул'аче. Групата лј обично се одбегнува. Тоа го потврдува и метатезата во зејле 
Бел, Кат, Таор, iiојл'ак покрај iiол'ак Кат. Примерите како зел'е, бил'е во 
блатските села потврдуваат дека новото јотување на секвенцата лј било пора
ширено на скопското подрачје. 

Западната изоглоса на заменката, он (она, оно, они), видовме, поминува низ 
Каршијак. Во западните каршијачки села може да се сретне и Шој (Шаа, Шоа), а 
во Јаболци и Нова Брезница последнава форма надвладува. 
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Во Каршијак завршуваат и западните изоглоси на фонетските разновидно
сти на лексемите орав и трава. Во МСуш, Ј аб и НБ се употребуваат само фор
мите со е : орев - ореси МСуш орев - ореи, трева НБ. 

За блатскиот и градскиот говор посебно се карактеристични: рефлексот !е! 
место сек. 'b2 пред крајното р, еп. бистер, веuер, ветер, добер, итер, јадер, мо
дер, мокер, континуантот /и/ во лексемата оzин Бел, оzињ Рак, оiињ Шиш, Нер, 
оiин Кат, Драч, Ск, употребата на њ место н во финална позиција, еп. коштањ, 
нишањ, чекањ, zребењ, камењ, корењ, кремењ, остењ, ugстењ, ilламењ, ремењ, 
ражењ, домоњ, таруњ, тuњ Зел, Град, ремењ, дпмоњ, троњ, клуњ, оiињ Драч,
бgшлењ, јачмењ, uрешлењ Рак, јаzлењ, лештањ, тиzањ, таруњ Нер, метатеза

та на секвенцата зј > јз: zројзе, лојзе, во морфологијата: множинските форми 
раци, нози, одн. руки, ноzи, кратката акузативна множинска форма zи, дативна
та форма и од заменката 'она', наставката -м во 1 л. едн. презент: викам, носам, 
сечам, наставката -ва во 3 л. мн. аор. имперф. 

Некои од овие црти се протегаат и на каршијачките и дервентските села. 
Формите од типот ветер, итер, и ел. се јавуваат наспоредно со разновидности
те ветар, итар скоро во сите источни каршијачки села, еп. добер, итер, мудер, 
вeilep, јадер, остер Рак, вeilep, ветер, но и добар, итар, мокар, остар Говр, 
ветер, ведер, модер : добар, јадар, остар ГСол, вeilep, ветер, итер : ведар, 
јадар, остар МСуш. Западната изоглоса на рефлексот /е/ во одделни примери 
допира до линијата Градовци - Маркова Сушица - Говрлево - Шишево. Во ис
тиот правец оди и изоглосата на континуантот !и! во лексемата оzин - оiињ. 

Во каршијачките и дервентските села се до линијата М. Сушица - Говрлево 
- Шишево превладуваат и формите со финално њ кај именките од м.р.: ilламењ, 
јаzлењ, бутињ, цивуњ ГСол, коштањ, кремењ, тпњ Рак, Говр. 

Метатезата на групата зј во јз во лексемите zројзе, лојзе ограничена е на 
градскиот и блатскиот говор. Западно од линијата Градовци - Огњанци - Дра
чево - Г. Лисиче - Нерези - Бардовци превладуваат неметатезираните форми. 

Множинските форми раци, нози, одн. руки, ноzи карактеристични се за 
градскиот и говорот на Блатијата вклучувајќи ги тука и дервентските села. Во 
Каршијак западно од селата М. Сушица, Добри Дол и Усје во употреба се 
двоинските раце, нозе. Алтернациите /к/: !ц! и /z/: !з!, одн. /ѕ/, еп. рака : раце, 
ноzа : нозе - ноѕе - нози се јавуваат на сето скопско подрачје на север до лини
јата Шишево - Нерези - Г. Лисиче - 'Ржаничино. Северно од оваа линија се 
употребуваат формите без алтернации: руки, ноzи Ск, Бел, Бард. 

Кратката дативна форма и, множинската zи и наставката -м во 1 л. едн. пре
зент се употребуваат во Каршијак на запад до Јаболци и Нова Брезница. Во 
овие села датив од 'таа' гласије, кратката акузативна форма во множината и (и 
виде децата), а во 1 л. едн. презент, како што рековме погоре, отусуствува нас
тавката -м. 

Меѓу покарактеристичните диференцијални црти на скопско-блатското 
подрачје спаѓаат: континуантот на носовката *Q и на сек. 'b2 во коренските мор
феми, рефлексот на вокалното*/, фреквенцијата и дистрибуцијата на фонема
та /ii/, употребата на фонемата !ф!, промените во консонантските групи бн, ср, 
зр и стр, здр, во флексијата: личните заменски форми за дативен предмет, нас
тавката за З л. мн. презент, како и наставките за 3 л. мн. на минатите прости 
времиња и на глаголскиот прилог. 
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Во градскиот говор и во северните блатски села во коренските морфеми 
место носовката *Q, видовме, во најголем број случаи се јавува /у/. Јужно од ли
нијата Шишево - Нерези - Белимбегово основна замена за *Q е /а/, еп. баботи, 
гради, гас, гнасен, газер, гасеница, даu, дабица, желади, заби, зазабица, јаже, 
јажица, јаток, јадица, јазол - јазел, каклица, каuина, кадела, лачи, маде, мажи, 
мати, маќеница, обрач, uат, иатец, ii.auyк, ii.ajaк, uрат, Ирачка, uoupaк, рака, 
ракав, ракатка, рабо(в)и, сабота, стаuалка, страга, траба, трат, унатре. 
Северно од споменатава линија со /а/ се констатирани примерите: даu, zac, zа
зечки, zнасен, јаток, ја:Zорец, желади, Ирачка, сШаuица, унаШре, како и случа
ите со *jQ од *ј�: јазик, јачка, јачмен, јатgва, јаzула Бард, zнас покрај zнас, zна
соШија, дабје, јазик, јанѕа, јачменче, јадро, јатgва, зајак Ск. Нешто повеќе при
мери со /а/ м. *Q се забележани во Белимбегово и Арачиново, еп. гасеница, даа, 
дабица, да:Zа, јазик, јанѕа, јачка, јаШgва, јачмењ, јажица, јазел', јатор, јаШок, 
јагорец, ја:Zула, јадица, зајак, каuина, ii.ajaк, Иајажина, Ирачка, рачка, сШаuало. 
Овде поминува изоглосата на замената на *ј� > jQ > /ја/ во лексемите 'јачмен' и 
'зајак', еп. зајак, јачмењ, но: заечко, ечменик, ечменов леа Бел. 

Во неколку лексеми во градскиот говор и во околните села место *Q се 
јавува и liil, еп. Uic, газечки, газер - 2азар, гасеница, касни, гнас, каклица Бел. 

Нема единство меtу градскиот и блатскиот говор ни во поглед на замените 
на сек. b2 во почетните слогови. Во градот и во околните села во поголем број 
примери место сек. 'b2 има /а/: лага, лаже, лiiжzo, лажичка, лажица, ма:Zла, 
маска, танок: бадник Бард, цафШи, сiiмне, Шiiнок, мiiзга: лаже, лажичка Бел, 
лiiжг о, лiiжица, Шiiнко : лаж:Z о, бадник, маzла, маска Ар. Во јужните села и во 
овие случаи редовно има /а/ : лага, лаже, лажица, ма:Zла, маска Драч, Зел. 
Посебна изоглоса има рефлексот /а/ во лексемата цiiвти. Таа допира се до 
Вардар. Десно од Вардар на еден тесен појас се јавува разновидноста цуфти 
Рак, Драч, расцуфти Нер, која претставува контаминација на формите цавШи 
(цафШи) и цути. Вторава форма (цути) превладува во каршијачките села. 
Приближен ареал зафаќа и фонетската разновидност сiiмне, еп. ќе осiiмне Зел, 
Ог : се осунало ГСол, НБ. 

За вокалното */покрај рефлексот /у/, кој е карактеристичен за градскиот 
говор и северните блатски села, има уште два континуанта - /ал/ и /ол/. Реф
лексот liiлl се јавува во блатскиот говор јужно и источно од линијата Драчево -
Лисиче - Белимбегово, еп. бiiлва, дiiлго, далбок, галШа, зiiлва, калца 'пипер', 
калк, сiiлза, алцна Кат, жiiлчка, вiiлна, вiiлк, мiiлзе, мiiлзница, uалжаф, малска, 
uално, жалт, но и јаболко, колчишШа Зел, балва, вiiлк, :ZалШа, далжина, 
жалчка, залва, кiiлк, калне, кiiлка, јабалко, Шалче, Шалчник Таор. 

Западно од Вардар во Каршијак и во дервентските села */ > /ол/: болва, 
волна, долго, молзе, засолни, со(л)нце, толчник Рак, Говр, :ZолШа, жолчка, 
колк, солза Драч, волна, жолтица, јаболко, колне, молзница, uолжав, uолно 
ГЛис, волна, голта, должина, жолња, жолчка, засолне, uолф, но и вук, јабука, 
музница Нер. Во Шишево покрај примерите со /у/ и /ол/ се среќаваат и лексеми 
со liiл/, еп. бува, жуч, жуШица, јабука, uужав, uуно: јаболкница, жолчка: вiiлк, 
гiiлШа, дiiлжина, мiiлзе, мiiлзница, uiiлжав и uужав, сiiлчо:ZлеШ. 

Фонемата lii/ самостојно се јавува во градскиот говор и во северните блат
ски села во ограничен број случаи место *Q во лексемите Uic, zазер, место сек. 
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о2 во лаzа, лаже, лlzжичка, маzла, маска, шанок, цiiфШи, сiiмне, Иасiiмце, и во 
турски лексеми место вокалот l : фiiciiiaн - вiiciiiaн, зiiмба, балдаза и др. 

Фонемата /ф/ ја познава градскиот говор, еп. фати, се фали, фiiciiiaн. Во 
дервентските села и во неколку североисточни блатски села таа може да се 
сретне наспоредно со /в/ во исти лексеми, еп. фанела, фес, фитил', филџан, 
покрај ванела, вуШа, вgла Нер, се фали Шиш. На другата територија ф се јавува 
само како позициона варијанта на /в/, еп. кgф, офци, но ванела, ваќа, се вали, 
васШан, вее, виШил, вурна. 

Групата бн во лексемите дебне, ѕебне, сибне се задржала во западниот дел 
на говорот. Источно од Бардовци - Водно - Усје - Драчево таа се асимилирала 
во мн: демне, ѕемне, изѕемне, симне Рж, Кат. 

Групите ср, зр во примери од типот сребро, среда, зрак, зрел се пазат во ју
гоисточните скопски села. Во Каршијак и во некои северни скопски села тие се 
пополнуваат со плозивите /Ш, д/, еп. сШребро, сШреда, здрак НБ, Говр, Рак, 
Бард, Бел. 

Во градскиот говор и во Блатијата полната акузативна форма на личните 
заменки се употребува и за дативниот предмет, еп. не2о му рече, нив им даде 
Ск, Рж, Кат, а од личната заменка 'она' за директен предмет се употребува пол
ната дативна форма: нејзе ја виде Ск, незе ја викна ГЛис, Драч. Во карши
јачките села западно од линијата Шишево - Усје - Драчево - Зелениково -
Градовци се употребуваат полните дативни форми, еп. нему му, ним им, нам ни, 
а за директниот објект од 'она' формата неа, а кратката гласије, еп. неа је виде. 

Во каршијачките села на правецот Ракотинци - Драчево често се испушта 
наставката -Ш во 3 л. мн. презент: викаа, коИаа, сакаа, имаа. 

Во минатото определено време 3 л. мн. во блатскиот говор, вклучувајќи го 
тука и градскиот, по правило завршува на -ва : викава, коИава, имава, дојдова, 
бева. Во каршијачките и во дервентските села почеста е наставката -а : носеа, 
береа, дојдоа, поретко носева, дојдова. 

Наставката за 1 л. мн. аорист-имперфект се јавува во разновидностите -вме 
: бевме, рековме - во скопскиот градски говор и во селата северно од линијата 
Маркова Сушица - Драчево - 'Ржаничино, и -вне : бевне, беревне Кат, Град, 
Зел, Драч, НБ. 

Заповедниот начин се образува како и во стандардниот јазик - со 
наставките -jiiie и -ете во 2 л. мн.: дајте, бројте, носеше, земеше. Само во 
крајните западни каршијачки села 2 л. мн. кај глаголите од е- и и-група 
завршува на -иШе: носите, куuиШе Јаб, НБ. 

За глаголскиот прилог, видовме порано, има две наставки: -еќе со 

аломорфите -ќе и -јќе и -еќи (-јќи ). Формите на -еќи (-јќи, -ќи) превладуваат во 

јужните блатски села, еп. носејќи, викајќи - викаеќи Кат, Таор, Зел, во 

градскиот говор со околните села: орајќи носејќи Ск, Бард, Шиш. Во централ

ниот дел на правецот Говрлево - Ракотинци - Драчево - Белимбегово превла

дуваат формите со наставката -еќе (-јќе ): носејќе, сечејќе, сакајќе Бел, Нер,

Драч, Рак. 
За дијалектната диференцијација на скопското подрачје имаат значење и 

фонетските ликови на лексемите: 'песна', 'визба', 'јаребица', 'многу', 'земја', 

'ламја', 'стожер', 'вчера', како и консонантските групи /uч/, /е+ ц, ч/ и /ш + ч/. 
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Лексемата 'песна' во Каршијак и во северните блатски села се јавува во фо
нетската форма uесма.. 

Формата визба карактеристична е за говорот на Каршијак и селата од дес

ната страна на Вардар. Источно од Вардар доминира источномакедонскиот об

лик изба Бард, Бел, Кат. 
Лексемата 'јаребица' се среќава и во фонетскиот облик еребица. Првата се 

среќава во северозападниот дел на областа. Југоисточно од линијата Говрлево 

- Водно - Скопје во употреба е разновидноста еребица. 
Дисимилацијата на групата мн во мл во лексемата 'многу' е позната на 

целиот блатски терен на запад до селата Шишево, Водно, Сопиште, Морани, 
еп. млоzу, млозина Бар, Рж, Зел, ГЛис. Западно од споменатава линија се 
употребува обликот мноz у. 

Формата земња го покрива сето скопско говорно подрачје, со исклучок на 

западните каршијачки села, каде што се употребува разновидноста земја ГСол, 

Јаб, НБ. Таков географски распоред имаат и варијантите ламња и ламја. 

Лексемата стожер Кат, Ск, Бл, Таор се јавува и во формите сШоџар во 

каршијачките и дервентските села, стожар во Блатијата и стежер во НБ, Јаб. 

Прилого'11 вчера во овој фонетски облик се среќава само во западните кар

шијачки села на правецот Горно Солње - Јаболци - Нова Брезница. На другата 

територија се употребува во формата чера Ск, Нер, Рак, Драч, Кат. Во блат

ските села може да се сретне и формата јучер(а), која е карактеристична за 

скопскоцрногорскиот говор. 
На скопскиот терен се разграничуваат и формите унук, унука Шиш, Нер, 

Бард, нук, нука Бел, Кат, Таор, фнук, фнука МСуш, Град, и внук, внука. 
Групата uч- во лексемите 'пченица', 'пченка' се упростува во неколку 

западни каршијачки села, еп. ченица Говр, ченка Шиш, Нер, Говр. 
Доста е неуедначен скопскиот говор и во поглед на резултатите од развојот 

на групите /с + ц, ч/ и /ш + ч/ на морфемската граница со суфикси. На поширок 

ареал фрикативните /с, ш/ во таа позиција алтернираат со /в > ф/: мефце, 
мафца, zуфче (: zуска), оuафче, мофче, круфче Ск, Нер, Рак, НБ, Драч, Град, 
Кат. Во северните блатски села овој процес не е наполно завршен. Во е. Бар
довци забележани се формите: мефце, мафче, uојафче, но: восче, машче (: мас
ка), кgлешче, zушче; еп. и: мосче uојасче, фесче : круфче, трофче, мефце, 
мафца Ск, zушче : обрафче, оuафче, uојафче Нер, zушче, крушче, лишче, 
брешче : клафче, zлуфци Шиш. 

Во блатскиот говор редовно се испушта крајното -т во десетичните броеви, 
еп. дваесе, uедесе, деведесе Кат, Рж : uедесет, деведесет НБ. 

Изоглосите на приведениве диференцијални црти во рамките на скопско
блатското подрачје се раштркани низ целиот простор од Скопје до Катланово 
и Таор на југоисток и имаат различни правци на простирање. 

Една група изоглоси зазема правец североисток - југозапад. Во таа група 
спаѓаат изоглосите на континуантот /ал/ за*/, испуштањето на u во секвенцата 
uч (ченка: uченка), на епентетските ти дво групите -ср-, -зр- (стреда, здрел: 
среда, зрел), како и северната изоглоса на заменката ние. Неколку изоглоси се 
простираат по правецот југоисток-северозапад и се распоредени на тесниот 
појас по текот на Вардар. Таков правец имаат изоглосите на рефлексот /а/ м. *Q 
(рака: рука), на фонетските облици цути, цуфти (: цафти), потоа на формите 
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зајак (: заек), јаzода (: јаzуда), лозје и zрозје (: лојзе, zројзе), на дативните 
заменски форми нему, нејзе(: неzо му). 

Поголемиот број изоглоси имаат правец југ - север. Еден број од тие изо
глоси ги одделуваат западните каршијачки села од другото скопско подрачје, 
како, на пример, изоглосите на формите внатре(: унутра), орев(: орав), трева 

(: трава), земја, ламја (: земња, ламња), вчера(: чера), доец (: удовец), на синте
тичките дативни форми кај роднинските и личните имиња ( Стојану : на Сто
јана), изоглосите на заменката тој(: он), на кратката акузативна форма за ж.р. 
је (:ја) и множинската форма и (: 2и), на отсуството на наставката -м во 1 л. 
еди. презент (носа : носам), на наставката -вне (: -вме) во 1 л. мн. аорист-импер
фект ( дојдовне : дојдовме), на фонетскиот облик на предлогот со (: сос). 

Нешто поисточно, но пак на каршијачкиот терен, поминуваат изоглосите 
на фонетските форми јаребица (:еребица), визба(: изба), uесна (: uесма), мноzу 

(: млоzу), дебне(: демне), на множинските форми раце, нозе(: раци, нози или 
руки, ноzи), на наставката -ва во 3 л. мн. аорист-имперфект (бева : беа), на 
завршокот -т во десетичните броеви (uедесет : uедесе) . 

ПI 

На скопскиот терен, како што покажува претходниот материјал и распо
редот на изоглосите на дијалектните диференцијални црти, покрај скопско
црногорскиот говор, кој по својата денешна структура и по својот историски 
развој се сврзува со северната група дијалекти, доста јасно се оцртуваат уште 
две говорни целини коишто меѓу себе се тесно поврзани и генетски и струк
турпо и не се остро разграничени. 

Една целина претставува говорот на Блатијата, да го наречеме блатски 
2овор. Во него се среќаваат значителен број особености кои се карактеристич
ни за северните говори. Тие се поприсутни во говорот на северните блатски се
ла на појасот Нерези - Лисиче - Кадино, а колку што се оди понајуг и југозапад 
превладуваат западномакедонски особености. l\1еѓу покарактеристичните се
верномакедонски црти спаѓаат: рефлексот /у/ место носовката *Q, вредностите 
/у/ и /ла/ место вокалното *Ј, замената на старите секвенци *vb, *va во /у/ во 
лексеми од типот удовец, унутра, удене, алвеоларното /л'/ како континуант на 
старото палатално *l', фонетските разновидности трава, орав, цiiвти, осамне, 
промената на групата мн во мл; во граматиката: множинската наставка -ики кај 
именките од с.р., заменските форми он (она, оно), мије (во северниот дел), 
това, онова, волкав, наставката -ва во 3 л. мн. аорист-имперфект, футурско
модалните форми од типот ќеше (да) работи, удвојувањето на предлогот сос. 
На блатскиот терен пошироко се распространети: рефлексот /е/ место сек. а2 

пред финалното р (итер), широката употреба на гласот њ во финална позиција 
(тип камењ), употребата на полните акузативни форми на личните заменки во 
дативна функција (не2о му рече, нив им даде). 

Сите споменативе особености ги познава и градскиот говор. Освен нив за 

градскиот говор карактеристични се фонемите /ii./ место *Q во неколку лексеми 

и фонемата /ф/. 
Нешто поинаку споменативе црти се реализираат во говорот на каршијач

ките села - каршијачки 2овор. Во него бројот на примерите со /у/ место *Q е 
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сведен ila минимум. Основна замена за *Q во него е вокалот /а/. Вокалното * Ј во 
сите фоnетски позиции е заменето со секвенцата /ол/. Старото палатално *l' за
тврднало И се изедначило со забно-алвеоларното л (клуч, недела). Овој говор 
не ја познава метатезата на групата зј (лозје), ниту дисимилацијата на мн во мл .

Во него превладуваат западномакедонските фонетски разновидности на лексе
мите орев, трева, цути покрај цуфти, зајак, внатре. Процесот на загубата на 
интервокалното в е многу понапреднат отколку во блатските села. Фрикатив
ните /е, ш/ редовно алтернираат со /в/, одн. /ф/ пред африкатите /ц , ч/. Од мор
фолошките особености за каршијачкиот говор карактеристични се: множин
ските форми раце, нозе, дативната флексивна форма кај личните заменки, а во 
еден дел и кај личните именки, потоа личната заменка тој (таа, тоа), кратка
та заменска форма за директен објект је (од таа), дативните заменски форми 
овему, онему, овези, онези, и посесивно-демонстративните овеzов, оне2ов, овеј
зин, онејзин, во еден дел од овој говор, видовме, отсуствува наставката -м во 1 л. 
еди. nрезент, а во 3 л. еди. се задржало -т; 3 л. мн. аорист-имперфект завршува 
на -а {без в). 

Mefy блатскиот и каршијачкиот говор нема остри граници. Повеќето изо
глоси на диференцијалните црти на овие два говора се разминуваат и вкрстува
ат во селата што се наоfаат на десната страна на Вардар на појасот Нерези -
Усје - Драчево - Зелениково. По едни црти говорот на овие села е поблизок до 
карmијачкиот (консеквентната замена на сек. b2 со а во пр. од типот ла2а, ма-
2ла; *Ј > ол; *l' > л; цути - цуфти, 3 л. мн. презент носа, викаа), а по други тој се 
поврзува со блатскиот (сек. b2 + р >е+ р, оiињ, камењ, неzо му, бева и др.). 

* 

Од nретходново излагање произлегува следниов заклучок: 
1. На скопското говорно подрачје се разграничуваат два дијалектни типа:

скопскоцрногорскиот, кој структурно и генетски спаfа во северномакедонската 
група дијалекти, и скопскоблатскиот, кој спаfа во западното наречје. 

2. На пограничјето на овие два дијалекта се изделува со неколку посебности
еден преоден појас на правецот на селата Волково - Црешево - Г. Коњари -
Дивље. 

З. Во рамките на скопскоблатскиот говор се изделуваат две помали говорни 
целини - блатскиот и каршијачкиот говор. 

1985 
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3. ЦЕНТРАЛНИТЕ ГОВОРИ 

0. Централните говори зафаќаат најголемо пространство во рамките на 
западното македонско наречје. Во оваа група влегуваат говорите во Пелагони
ја, во Кичевската, Поречката и Скопската котлина {без Скопска Црногорија) и 
на велешкиот терен говорите по долините на реките Тополка и Бабуна. 

Источната граница на централната група говори се поклопува со границата 
меѓу западното и источното наречје. На скопскиот терен таа започнува од е. 
Миладиновци, ја сече реката Пчиња кај е. Катланово и продолжува на југ по 
правецот на селата Брезница - Лугунци - Кумарино, го сече Вардар нешто мал
ку југоисточно од Велес и преку областа Клепа (на правецот Црнилиште -
Подлес - Попадија - Никодин) и превојот Плетвар продолжува по планинскиот 
венец на Селечка се до завојот на реката Црна во близина на е. Скочивир. На 
југ спрема леринското говорно подрачје дијалектната граница оди приближно 
по актуелната државна граница меѓу Република Македонија и Република Грци
ја се до пл. Баба. На запад спрема охридско-преспанско-дебарската група гово

ри границата се протега по правецот на планинскиот венец Баба - Бигла - Ка
раорман - Бистра - Буковик, а планинскиот синџир Буковик - Добра Вода -
Сува Гора и Жеден централните говори ги разграничува од полошките. Север
ната граница на скопскиот терен допира до линијата Рашче (под Жеден) - Ново 
Село / Волково - Радишани - Брњарци - Миладиновци. На овој дел од Скопска
та котлина има еден тесен појас со т.н. преоден говор меѓу централните и 
скопскоцрногорскиот и кумановскиот, кои спаѓаат во северната група говори. 

0.1. Дијалектно-диференцијалните особености на централните говори мо
жат да се поделат во три групи. 

Една група претставуваат оние особености што ги поврзуваат централните 
со другите западни говори во рамките на сето западно наречје, и коишто се ис
товремено и диференцијални по однос на говорите од источното наречје. 

Меѓу најкарактеристичните црти од оваа група на типолошки план спаѓаат: 
фиксираниот акцент на третата мора (слог) од крајот во збороформите со по
веќе од три мори (слога) и неговиот синтагматски карактер, еп. вод'еница - во
ден'ицаШа, бр'аШучеШ - браШ'учеди - браШуч'едиШе, з'еми-iо, зем'и-му-iо, зе
меШ'е-му-iо, не-му-с'е-:Zледа, коiо-2'о-виде, кај-2о-в'идофШе, кому-му-р'екофШе, 
- отсуството на фонемата х и нејзината измена во /в, ф/ во финална позиција и 
пред согласки, еп. uраф, iреф, впф, суф, uуф, чевли, евла, беф - бефме - бефШе, 
- испуштањето на !в! во меѓувокална позиција во одредени фонетски услови, еп. 
Шоар, чоек, осноа, волоар, - во областа на флексиите: разликувањето на номи
нативната и општата форма кај личните и роднинските имиња од м.р. што за
вршуваат на согласка, на -о и на -е, еп. СШојан - 2о виде СШојана, беше со Сто
јана, Марко - 2о виде Марка, Cuace - io виде СuасеШа, се враШи кај СuасеШа, 
ШеШин - io виде ШеШина, вујко - беф кај вујка, баШе - беф со баШеШа, - мио-
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жинската наставка -о( в )и : леи - лебој, - три вида членски морфеми: леи - ле
боф (лебов) - лебот - лебон, книzава - книzаШа - книzана, мн. книzиве - кни
zиШе - книzине, детево - деШеШо - детено, - личната заменка Шој (Шаа, Шоа, 
Шие - Шиа) за 3 л., - кратката заменка и за директен објект во множина, еп. и 
виде децата, - употребата на синтетички дативни форми кај заменките, еп. 
мене ми (рече), нему му (даде), нејзе / нејзи jelu, нам ни, вам ви, ·ним(и) им, 
- системот од три вида демонстративни заменски форми: овој ( овај, оваа, ова, 
овие), Шој (Шаа, Шоа, Шие), оној (онаа, она, оние), и со посесивно значење: 
овеzоф (овоzоф, овеzоа, овеzоо, овеzој), неzоф (неzоа, неzоо, неzој) / Шоzоф, 
онеzоф (онеzоа, онеzоо, онеzој), ж.р. ове(ј)зин, нејзин, онејзин, - во глаголската 
флексија: наставката -Ш во 3 л. едн., еп. викаш, носиш, - обликот се во 3 л. мн. 
од 'сум', - широката употреба на глаголските конструкции со помошните гла
голи 'има' и 'сум' од типот: има дојдено, имаше дојдено, имал дојдено, беше 
имал дојдено, одн. е дојден, беше дојден, бил дојден, беше бил дојден, и раз
гранетиот систем од конструкции со партикулата ќе (ќа): ќе носиш, ќе носеше, 
ќе носел / носил, ќе беше носел / носил, ќе имаШ носено, ќе имаше носено, ќе 
имал носено, - редовното испуштање на помошниот глагол во 3 л. едн. и мн. во 
перфектот: Шој дошол - Шие дошле, - отусуството на презент од свршени гла
голи со повторливо значење, - во синтаксата: регуларната употреба на двоен 
објект, еп. zo виде СШојана, мене ме виде, му рече на деШеШо, zo зеде лебот, 
- препозитивната употреба на заменските и глаголските клитики во синтагми 
од типот: zo виде ПеШреШа, му рече на деШеШо, е дојден и др. 

На историски план како диференцијални меѓу западната и источната група 
дијалекти се покажуваат: остатоците од старата замена на секвенцата *ј� во *jQ, 
еп. јазик (јазик, јозик, јазик), јачмен, јаШ9ва, - протетичкото ј- пред рефлексот 
на иницијалното *Q, еп. јаже (јаже, јdже, јоже), јаzлен, јаток, - вокализацијата 
на в во уво старите секвенци *cvb-, *svb-, *JVb- во примери од типот цуШиШ, ќе 
осуниШ, ѕуниш. 

Сите овие особености, и уште редица други, централните говори ги поврзу
ваат со другите западни дијалекти. 

Втората група ја сочинуваат оние црти со кои централните говори се дифе
ренцираат од западните периферни дијалекти. Меѓу позначајните типолошки 
особености во оваа група ги изделуваме: петочлениот вокален систем (и, е, а, о, 
у), слоговното о, еп. 9ш, 9za, за9zа, и9сШи, в9ф, вооШ, воон, в9ој, и9уШ, замен
ската форма ние, наставките -аШ во 3 л. мн. сегашно време (викаат, носат, 
сечат) и -а во 3 л. мн. минато определено свршено и несвршено време (викаа, 
носеа, дојдоа), а на дијахрониски план: рефлексите /а/ за *Q, еп. иаш - иаШоШ -
иаШишШа, рака, и /ол/ за */:волк, волна, жолШо, иолно; етимолошкото *l' во 
поголем дел од централните говори затврднало, еп. луШ, клуч, недела, ирија
Шел; место ч во старите групи *cr- и *cre- редовно се јавува /ц/: цон, цовен, цови, 
цоика, црешна, цреина, цресло; во централните говори фонемите /ќ/ и 121 се 
пофреквентни во однос на другите западни дијалекти - побројни се примерите 
каде што се јавуваат место *tj / *kt' и *dj, а нови се добиени со палатализација на 
групите -Шј-, -дј- (< *tbj, *dbj), еп. цвеќе, браќа, луiе, ливаiе, ozpaie, iаол, лаiа. 

Повеќето од приведениве особености (рефлексот на *Q > а, вокалното 9, 
наставките -аШ и -а, замената на ч со ц во споменатите консонантски групи, па-
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латализацијата на *tj и *dj во ќ, 2) централните говори ги поврзуваат со источ
ните, делумно и со северните (n, ќ, 2, *tj > ќ, *dj > 2, наставката -а). 

Во третата група ги земаме дијалектните особености што ги диференцира
ат локалните говори во рамките на централната група: фонетската реализација 
на самогласките !е, о/ во акцентирана позиција, реализацијата на секвенците 
/еа, ео, оа, ·ое/, појавите сврзани со меките согласки /њ, ќ, 21, континуантите на 
сек. о2 пред финалните -р и -н, фонетската реализација на согласничките групи 
!шШ, жд/, во флексијата: фонетскиот облик на членот -оШ, множинските 
форми од именките 'нога' и 'рака', дативната наставка кај личните и роднин
ските имиња од м. и ж.р., некои заменски форми, кај глаголите: наставките за 1 
и 3 л. еди. и мн. на сегашно време, наставките за 1 л. мн. на минати определени 
времиња и за глаголски прилог, распределбата на глаголите во конјугациски 
модели, како и бројни лексички особености. 

Врз основа на реализацијата на приведениве диференцијални црти, цен
тралните говори можеме да ги поделиме во три групи: 1. прилепско-битолска 
(пелагониска), 2. кичевско-поречка и 3. скопско-велешка. 

1. Прилеuско-биШолска zpyua zовори. - Прилепско-битолската група гово
ри ја зафаќаат целата област Пелагонија на југ до денешната државна граница 
меѓу Република Македонија и Република Грција. 

Како диференцијални особености на ова говорно подрачје по однос на дру
гите централни говори се јавуваат следните. 

Секвенцата /еа/ се реализира како дифтонг [еа], во некои локални говори 
како широко [t:] или како долго [е:], еп.: неа, сШреа, беа, носеа, ПеШреа (во при
лепскиот), леа, смеа, zреам, оди. ле:, сШре:, носе: (во битолскиот). 

Групата /оа/ се реализира како дифтоншка секвенца [оа] или како отворено 
[Ј], ВО бИТОЛСКИОТ понегде И како ДОЛГО [о:], СП.: Шоа, броам, ciiloa(Ш), zoiiloa (во 
прилепскиот), illoap, осноа, оди. Шо:р, осно:. со:л'ка,јадо: (во битолскиот). 

Во прилепскиот говор на дифтонгизацијата подлежи и групата /ео/, еп. ме0, 
време0 или времеа. 

Вокалните групи /ае/, /ое/ се дифтонгизираат по друг начин - со десилабиза
ција на /е/> /ј/: двајсе, Шринајсе, инајШ (инаеШ), знајше (знаеше), zојдо (zоедо ), 
Шgzојц (Ш.оzоец). 

Заедничка особина на овие два говора е тенденцијата за депалатализација 
на *п' што се врши најчесто со антиципација на мекоста во /ј!, еп. којн, бајна, се 
клајна, сирејне. Оваа појава се наоѓа во процес, уште незавршена; кај постарите 
генерации во прилепскиот Конески слушал се уште палатален изговор: којњи
Ше, беzајње (Конески, 1949: 261). Целиот процес на депалатализацијата од њ до 
н и ј е изразен во битолските локални говори, еп. коњ, бања, јадење (во говорот 
на правецот Ѓавато - Кукуречани - Скочивир), којн, бајна, Ш.онје (во јужните 
битолски села) - и: uилија (< uилиња), јаzнија, upacuja, Шелија - во наставката 
-иња (во западните битолски села, еп. Видоески, 1985 : 19, 29). 

Во врска со дистрибуцијата на согласките, говорите во Пелагонија ги 
карактеризираат две посебности. Групите /шШ/ и /жд/ се реализираат како !шч/ 
и !жџ!, оди. /шќ/ и !ж2! во југозападните битолски села, еп. zушчер, клешчи, 
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оzнишче, дожџо, нужџа (Прилеп), zушќер, лешќа, вежzа, zл'ужzо (Дихово, 
Битолско). 

Согласката /е/ во група со /к/ во суфиксот -ск(и) во позиција зад согласка се 
африкатизира во /ц/, еп. селцки, uрилеuцки, сШарцки, но: кически, ШеШоски (зад 
самогласка ). 

Во областа на граматиката како дијалектни особености за ова подрачје се 
јавуваат: загубата на -Ш во членската морфема за м.р. -oili., еп. iрадо, лебо, оz
но, заменската форма јас, во битолскиот говор јас и јаска покрај ја, употребата 
на заменскиот облик му (место им) во индиректниот објект во множина: ним му 
рече, му рече на жениш.е, во глаголската флексија: генерализирањето на настав
ката -м во 1 л. едн. на сегашно време кај сите глаголи, еп. викам, носам, сечам, 
се0м, бро0м, испуштањето на -Ш во 3 л. мн. zледа: (гледаа), бера:, поретко бера:Ш
(во прилепскиот); во битолскиот говор оваа појава се наоѓа во процес, еп.: вола: 
(врлаа), вика:, беzа:, но: јадаШ, видаШ, чујаШ, кројаШ, ueaili. (кај глаголите од и
група) во источниот и југозападниот дел од битолскиот говор, но и: вика:Ш, 
иzра:Ш, носа:Ш во селата на правецот Кукуречани-Ѓавато. 

И во двата говора е дезинтегрирана е-групата на тој начин што глаголите 
што им завршува тематскиот дел на согласка преминале во и-група, а глаголи
те со тематски вокал -и-. -у- се интегрирале во а-група во прилепскиот говор, 
додека во битолскиот на поголем ареал се задржале во е-група, еп.: бериш, се
чиш, uијаш, шијаш, блујаш, Шруја(Ш), но сејш, uејш, знајш ( < сеиш, знаиш < се
еш, знаеш) (во прилепскиот), сечиш, бериш, но чуеш, миеш (во битолскиот). 

Помошниот глагол 'сум' во 3 л. едн. најчесто се јавува во обликот је(Ш), а 
во множината покрај формите сме, cili.e, се се среќаваат и ене, еве, ceili.. 

На целата говорна област глаголскиот прилог освен со наставката -јќи има 
форми и на -јќум и -јќим, еп. викајќум, одејќум, одн. викајќим, одејќим, носеј
ќим, покрај викајќи, одејќи. 

Локалните разлики се претежно од фонетски карактер. 

1.1. Во uрилеuскиоШ zовор акцентираните /е, о/ по правило се реализираат 
како затворени фонови [?, 9]: '?сен, л'?И, '9ко, н'9zа, а во селските говори тие се 
дифтонгизираат, еп. iела, iеден, дiедо, lioza, Уосум (Конески, 1949 : 254). На 
поширок ареал отсуствува фонемата /ф/, со исклучок на градскиот говор; 
туѓото ф се предава со в: вурна, вилџан, вира, вусШан, каве, но: Фола, фес, фе
нер, фурна во градскиот говор. Фонемите /ќ, 21 се реализираат во некои пози
ции (најчесто пред задните вокали) со доста изразена фрикација, еп. куќа, све
ќа, uaza, меzа, односно: кујќа, цвејќе, нојќе, вејzа, мејzа, лујlе, upejiecкa - со ан
тиципирано ј, а во говорот на помладата генерација и цвејче, лујџе. 

Во областа на флексијата прилепскиот говор се разликува од битолскиот 
по суфиксот -ув(а) за образување на имперфективни глаголи: куuува, кажува. 

1.1.1. На прилепскиот терен со неколку посебности се изделува говорот на 
Македонците муслимани во селата Дебреште, Лажани и Пешталево, ќе го 
наречеме дебрешки zовор. За разлика од говорот на православните прилепски 
села, во дебрешкиот вокалните групи /еа/ и /оа/ не подлежат на асимилација, еп. 
cili.pea, беа, жнеам, Шоар, осноа, коач. Фонемата /њ/ се пази во сите позиции: 
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коњ, бања, орање, Ш9ње, uилиња. Гласот /з/ во група со сонантите како втора 
компонента се африкатизира во /ѕ/: молѕиШ, бенѕин. Во областа на консо
нантизмот карактеристична е за овој говор аспирацијата место гласот х, еп. 
халва, харно, хојШ, харамија (во иницијална позиција), а секундарна аспирација се 
јавува пред р, исто така во иницијална позиција, еп. хgш, хgбеШ, хgкулец, xgкaiii 
(еп. Видоески 1950 : 25). Фонемата /ф/ стои стабилно во системот: фаќаш, 
фgламе, фурна, Фазлија. Во областа на флексијата како диференцијални по 
однос на прилепскиот говор се јавуваат: членот -oiii (коњот), наставката -Ш во 
3 л. едн. сегашно време, еп. имаш, носиш, молѕиШ, jeiii (од сум), наставката -ише 
во 2 и 3 л. едн. на имперфектот кај глаголите од и-/е-група: носише, берише, 
јадише, идише, неќише, наставката -иiiie во 2 л. мн. на заповедниот начин кај 
глаголите од е-/и-група: носи - носите, бери - бериШе, земиШе; во 3 л. мн. се
гашно време кај глаголите од е-/и-група наставката -aiii се генерализирала по 
аналогија на глаголите од а-група, еп.: има-ат, вика-ат и: носа-ат, бера-аШ, 
uиja-aiii, одн. има:Ш, носа:Ш, ида:Ш. Глаголите од и-група во аористот се повеле 
по глаголите од е-раздел: се враШеф, се враШе, фgлеф, се качеф, се 2ociiieф, 
според нив и во л-партиципот: се враШел, се качел. 

1.2. Во битолското говорно подрачје (биШолскиоШ 2овор) како 
покарактеристични дијалектни особености се истакнуваат: фонемата /л '1 како 
континуант на старото палатално */', еп. БиШол'а, сел'ани, бл'уШ, кл'уч, 
uријаШел', и место *lb: жал', сол', глаголските образувања со суфиксот -в(а) од 
типот куuва, кажва, менва, осунва, зајдва, фаШва, родва, заменскиот облик 
јаска, како и пофреквентната употреба на глаголските форми со 'има / нема' од 
типот има дојдено, имаше дојдено, и со 'сум': сум дојден, беше дојден, и др. 

По однос на прилепскиот говор биШолскиоШ е значително поразводнет. На 
битолскиот терен се разијдуваат бројни изоглоси на појави чии центри се 
наоѓаат на западната и/или на јужната јазична периферија. Така, на пример, на 
јужниот дел на овој говор, приближно јужно од линијата Брусник - Паралово 
допираат повеќе особености што се карактеристични за леринскиот говор и 
пошироко за леринско-костурското говорно подрачје. Меѓу тие како покарак
теристични ги истакнуваме: континуантите lii.л, iiJ за вокалното *Ј, еп. бiia, вiiк, 
2iiiiia, жiiiii, мачи, саза, одн. вална, uii.лн, салза, замената на сек. 'b2 пред р со /е/: 
бистер, вeiiiep, иШер, јадер, модер, депалатализацијата на /њ/ во /н/ или со анти
ципација на мекоста преку ј, еп. uрасина, Шелина, чуuина, одн. бајна, којн, се
дејне, свијна, а примерите од типот дренје, Шgнје покажуваат дека новото јо
тување до овој терен не допрело. На овој терен лабијализираниот алофон /л/ 
што е карактеристичен за охридско-преспанските говори веќе не се јавува. Во 
граничните села со мариовскиот говор показните заменки се употребуваат во 
фонетските облици вој, ној (: Шој). Во најјужните битолски села членските 
форми на -ов и -он веќе се необични. 

Со неколку црти говорот на селата во граничниот појас со леринскиот и со 
мариовскиот говор од централното и северното подрачје се разликува и во 
областа на глаголската флексија. Во него наСтавката -м во 1 л. едн. се јавува са
мо кај глаголите од а-група, додека кај глаголите од другите групи таа от
суствува, еп.: бе2ам, и2рам, фаШвам, куuвам, но: носа, ueja, сеча, броја, крија. Во 
3 л. мн. наставката -Ш отсуствува кај глаголите од а-група: бе2а:, ора:, вика:, 
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спрема носат, одат, uеат, берат. За јужните битолски села се карактерис
тични и: обликот су во 1 л. едп. (:сум па другата територија), аористпите форми 
од типот дојду, реку, јаду, донесу, негде и: рекуф, дојдуф, јадуф, рекуф (1. л. 
едп.) и во мп.: зедоме, uаднаме, дојдоме. Во тој дел па говорот суфиксот -в(а) се 
геперализирал како општ формапт за образување па имперфективпи глаголи, 
еп. фатва, Uлатва, сетва, ветва, родва, најдва, видва, менва, 2решва (:фаќа, 
Uлаќа, сеќава, веќава, paia, наоiа, виiа, мењава, решава - во централното и 
северозападпото подрачје). Категоријата прекажапост кај глаголите колку што 
се оди коп југ стапува се попеобичпа, бидејќи и класичниот перфект со 'сум' 
ретко се јавува; па негово место доминира балканскиот перфект со 'има/ нема'. 

Во селата па пограпичјето со лерипскиот говор доминира акцептски систем 
со ипицијалеп акцент, еп. 2'ушчерица, ј'аребица, з'адушници, в'ерверица, м'а
торица, ф'албаџија, в'исочина, м'есечина, ј'а:Zурида, ј'аzотка - ј'аzотката, 
u'адина - ii'адината, в'одејнца, iiр'ијатели, 'оломнани, а понегде се јавува тен
денција за појава па вторичен акцент па пепултима, еп. в'ечерн,ица, з'адушн,ици, 
с'евернµца. 

Во западниот и северозападниот дел па областа завршуваат изоглосите па 
некои појави што се карактеристични за охридско-преспапските говори, меѓу 
кои како покарактеристичпи од дијалектен аспект ги истакнуваме: билабијал
пиот алофоп па фопемата /л/ па крајот па слогот, еп. воу, војlна, сеуце, односно 
воу, воуна, котеу (:котли), биоу, биоуче (: биоли), уани, уош, 2оуо (едеп вид спи
рапт со задна артикулација) во селата па правецот Буково- Орехово (Конески, 

1 1982 : 70), потоа: девокализацијата па /е/ > [ј] во секвепцата /еа/, еп. беа > бја, 
iieaт > ii.jaт, стреа> стрја, маштеа> маштја, палатализацијата па /к, 21 > /к', 
2'/ пред /и/: iiиiiepк'и, сек'ира, селск'и, бла2'и, ла:Zа - ла:Z'и, метатезата па 
секвепцата /ни/> /ин/, еп. :Zасејнца (< :Zасеинца <:гасеница), лиз:Zајнца, туuајнца, 
чувањето па синтетичкиот датив кај личните имиња од м. и ж. род, еп. (му рече) 
Ciiiojaнy, Божину, Кgстету, ПеШрејце, Убафке, чувањето на паставkата -Ш во 
3 л. едп. сегашно време, формите јет и сет во 3 л. едп. и мп. од 'сум', 
паставката -фне 1 -вне во 1 л. мп. па минато определено време: викнавне, чувне / 
викнафне, чуфне, и уште неколку други помалку значајни црти. 

2. Кичевско-iiоречката :Zpyiia 2овори распоредени се по долината па реката 
Треска и нејзините притоки од извориштето па до влезот па клисурата северно 
од е. Здуње (Порече ). Од скопското и велешкото говорно подрачје нив ги дели 
планинскиот венец Караџица - Даутица (Солунска Глава), а јужната граница 
спрема говорите во Пелагопија оди приближно до делницата меѓу сливот па 
Треска и Црна Река. 

Во овие говори вокалните групи /еа/ и /оа/ не подлежат па асимилација, еп. 
неа, за:Zреа, беа, .Тоан, тоар, коач, осноа. На поширок ареал се задржало 
вокалното /.gl, еп. В.!ЈК, с.g,за, ж.сzто (во фонетска реализација в0.!ЈК, с0Ј]за, д0Ј]:ZО ). 
Палаталпиот назал /њ/ добро се чува и се јавува во сите фонетски позиции, еп. 
коњ, коњи, бања, се клањат, тuње. Секвепците /шт/ и /жд/ не подлежат па 

промени: :Zуштер, о:Zниште, ii.риштот, дождот, 2луждој. Во овие говори 
добро се чува синтетичката дативпа форма кај личните и роднинските имиња 

од м. и ж. род, еп. му рече .Тоану, Стојану, Илију, Бла:Zоју, Петрету, Ацету, 
Марко(ј)е Арсо(ј)е или Маркоту, Арсоту, је рече Илинки, Марии, Косари, кај 
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роднинските: ШаШко - татко(ј)е, дедо - дедо(ј)е му кажаф, баби је кажаф. На 
сето ова говорно подрачје добро се чуваат избројаната и збирната множина, еп. 
два коња, Шри биола, Шон - Шgње, cнoil- cнoilje, врата - враќе, oipaie, ливаiе, 
нивје, Uланиње. Членската морфема -оШ во овој фонетски облик се јавува на 
целата територија, еп. лебот, ножот. Од заменските форми карактеристични 
за овие говори се формите: ја (за 1 л. ), је за датив и акузатив ж. р., еп. не(ј)а је 
виде, не(ј)зи је рече; полните форми за датив и акузатив во 1 и 2 л. мн. се 
изедначиле: нас ни рече, нас не виде, одн. вас ви рече, вас ве виде, а во 3 л. се на
ложила дативната форма: ними и виде, ними им рече. Дативните и акузативните 
форми се запазиле и кај демонстративните заменки, еп.: овја 1 овај - овему, ове-
2. а; онај - онему му, онеiа 2.о (виде), за ж.р.: ова: 1 оваја - овези 1 овезе је рече, 
онези 1 онезе, и со посесивно значење: овеiоф, онеiоф, неiоф; овезин, онезин, 
незин. Како архаизам може да се сретне и заменската форма вее: 2.о 2.ледаш, вее 
ШаШко му. 

Како дијалектни посебности во овие говори во однос на другите од 
централното дијалектно подрачје се јавуваат: отсуството на наставката -м во 1 

л. едн. сегашно време: носа, бера, ilepa, сеча, бро(ј)а, се(ј)а, зна, ора, кoila, не 
ретко ќе се чуе и: су, несу, има; потоа наставката -Ш во 3 л. едн. сегашно време: 
имаш, носиш, бројШ, се(ј)еШ 1 сејШ, зна(ј)еШ 1 знајШ, неќеШ 1 неќиШ; формите 
ене, сфе за 1 и 2 л. мн. од 'сум', наставката -фне за 1 л. мн. аорист-имперфект: 
бефне, рекофне, поретко бефме, рекофме. За разлика од прилепско-битолските 
говори на кичевскиот и поречкиот терен доминира суфиксот -у за образување 
на несвршени глаголи, еп. куuу(ј)еШ, кажу(ј)еШ. Доста е продуктивна и групата 
несвршени глаголи со завршокот -ина-: ilpeilинaШ, леiинаШ, секинаШ, ШекинаШ. 

На сето кичевско-поречко говорно подрачје во неmраните искази во сло
жени глаголски форми партикулата не стои непосредно пред основниот глагол, 
еп. сме не знаеле, сме не чуле, није сме не биле таму, беше 2.о не видел. 

Во рамките на кичевско-поречкото говорно подрачје со по неколку црти се 
диференцираат локалните говори во потесното кичевско подрачје (кичевски 
2.овор), во областа Дебарца (дебаречки 2.овор), во северозападните кичевски 
села што се наоѓаат на падините на пл. Бистра и Буковик (тајмишки 2.овор) и 
во Порече (uоречки 2.овор ). 

2.1. Во кичевскиот 2.овор сек. о2 пред финалните -р и -н се рефлектирал во 
/а/: ведар, вeilap, веШар, бистар, модар, - оiан; групите /ср/ и /зр/ се пополну
ваат со плозивите !Ш, д/: сШребро, сШреда, сШреќа, здрак, здрел, и на тој начин 
се изедначиле со етимолошките !сШр, здр/: сШраф, здраф. Во дел од кичевското 
подрачје формите за директниот и дативниот објект од именките од м. р. на -о 
се изедначиле со соодветните форми на именките на -е, еп. 2.о виде МаркоШа, 
му рече МаркоШу 112.о виде ПеШрета, му рече ПеШреШу. Чести се на овој терен 
дативни форми со посесивно значење, еп.: Речи му на браШ му Андону, син му 
СШојану ојшол на рабоШа ф Кича:, ташко је Даници 2.о викна в оilшина (Вра
нештица). На кичевскиот терен се разграничуваат дативните наставки -и и -е 
кај личните и роднинските имиња од ж.р.; во Горна и Долна Кичевија доминира 
наставката -и : је рече ЦвеШи, Илинки, Фроси, додека во крастинските и запад
ните копачки села превладуваат формите со наставката -е : је рече Цвете, Фро
се, Илинке. Во овој говор многу е продуктивна наставката -је за збирна множи-
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на, еп. вир - вирје, ридје, куu - куuје, дgмуње, соШ - соќе, бруШ - бруќе, рачуње, 
бозје, дабје и др., кај именките од ж.р.: колиба - колибје, кошарје, ливаzе, o'ipa
ie, кочиње, долиње, zодиње и др. Избројаната множина со наставката -а овде се 
среќава само со бројот два : два коња, два леба, но: Шри коњи, uеШ лебој, десет 
биоли, uеШ камење, десет колје, Шри uраќе. 

На поширок ареал на кичевското подрачје глаголите од е-група се интегри
рале во и-група, еп. бериШ, сечиШ, мојШ ( < можиШ). 

Во југозападните кичевски села во областа Краста на правецот Цер -
Црско - Прострање - Велмевци вокалните секвенци /еа/ и /оа/ се реализираат 
како во демирхисарскиот говор; /еа/ > /еа/, еп. беа> беа, не°, смеа, береа, МиШреа, 
ПеШре°; /oal >/оа/ понегде и [о:], еп. Јо:ан 1 Јо:н, Шо:ар 1 Шо:р, со:л'ка (соал'ка < 
совалка), броаш 1 бро:Ш, зедоа 1 зедо:, затоа 1 заШо:; како дифтоншки секвенци 
се реализираат и групите /о, а, е+ е/, еп. /ое/ > [оЛ :Zоедо > :Zојдо, чојк, јазојц, 
uокројц (uокроец < uокровец); /ае/ > [аЈ1: клајнче (клаенче < кладенче), кабајШ 
(кабаеШ), осШ'ајни (остаени), /ее/ > [еЈ1: ПаШејц (ПаШеец < ПаШевец), сејше 
(сееше< седеше). На овој терен завршува и северната изоглоса на сонантот /л'/ 

< *l', еп. жал', uријаШел', кл'уч, мол'а, чел'аШ; од М. Црско границата на оваа 
црта продолжува по правецот Јудово - Подвис. Во западните кичевски села на 
сето пограничје со Дебарца и на југ со Демирхисар во повеќесложните зборо
форми секвенцата -ни- се метатезира во -ин-, еп. воденица > водеинца > во
дејнца, сиuајнца, Шоuејнца. Оваа појава е широко распространета по целата за
падна јазична периферија. 

2.2. Говорот на Дебарца. - Кон централната група го приклучуваме и 
говорот на селата во областа Дебарца. Тој претставува заправо преод меѓу цен
тралната и охридско-преспанската група говори. 

Со централните говори него го поврзува пред се петочлениот вокален сис
тем (и, е, а, о, у) и вокалното g, еп. вgф, zgнe, ugсШи, сgце, а на историски план 
- рефлексот /а/ на носовката *Q, еп. 'iради, јаШок, каuина, иаш, рака, сабоШа и 
др. Фонемите /њ/ и /ќ, 21 и на фонетски и на дистрибутивен и на историски план 
се реализираат како во централните говори, еп. коњ, бања, јадење, uилиња; 
ќерка, :Zаќи, куќа, ноќ, сфеќа, ќуШ, ќуШиШ, браќа, враќе, uраќе, - веzа, zраzанец, 
меzа, upeia, Шуi о, раiаШ, виiаШ, ливаiе, o:Zpaze, л 'yi е. 

Рефлексот на вокалното *Ј - /ол/, еп. болва, волк, волна, жолто, молчиш, 
рефлексите на сек. 'b2 пред финалните сонанти: /о/ во о:Zон, /у/ во седум, осум, 
су(м), /а/ пред р: ветар, итар, модар, потоа фонемата /л'/ како континуант на 
*l', еп. кл'уч, л'уiе, недел'а, uосШел'а, и место старата група *l&: сол', жал',
мол'ба, дебаречкиот говор го поврзуваат и со охридско-преспанските и со 
битолскиот. На целиот терен на Дебарца групата /еа/ се реализира како 
дифтонгоид [ја], еп. леа> л'ја, неа> н'ја, сШреа > сШрја, Павлеа > Павл'ја, беа> 
бја, живеан > живјан, а групата /оа/ како дифтонг [ој или како долго о: - Шоар 

> Шоар 1 Шо:р, коач > коач / ко:ч, осноа > осноа 1 осно:, соал'ка > соал'ка 1 со:л'ка, 
бороа, бро0Ш, дојдоа 1 дојдо:. 

Првата црта ( еа > ја) карактеристична е за говорите во Охридско и 
Преспанско, а нејзината источна изоглоса ги зафаќа и западните кичевски села, 
додека асимилацијата на /оа/ во [оа, о:] е позната на поширок ареал на охрид
ско-преспанскиот терен и во говорите во Пелагонија. - Гласот [ ф] во овој говор 
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има статус на алофон на фонемата /в/, еп. офца, мафца, беф, но вол'аШ, ваши, 
в урна, виШил' - како во охридско-преспанските и во дел од пелагониските го
вори. Во југозападниот дел од овој говор сонантот /л/ на крајот на слогот се 
реализира како билабијален фон [ј]: uоунлќ, боуно, воуна, беу, доу. И со оваа 
особеност тој се поврзува со охридско-преспанските говори. 

Во областа на флексијата за ова говорно подрачје карактеристични се: ге
нерализирањето на заменската клитика му како морфолошка одредница за да
тивниот објект за сите лица во едн. и мн., еп. му рече на мажот, му даде Иари на 
мајка му, му даде вода на uилињаШа, - отсуството на наставката -м во 1 л. едн., 
сегашно време, еп. (ја ќе) работа, носа, ора, седа, наставката -еШ во 3 л. мн. кај 
глаголите од а-група: имееШ, викееШ, и2рееШ, коuееШ, но: носат, земаш, берат, 
јадат, ШкаШ, сјаШ (кај глаголите од е- и и-група). Источната изоглоса на 
наставката -еШ кај оваа група глаголи допира приближно до селата Врбјани -
Сливово - Слатино - Велмеј. По однос на глаголските групи треба да нагласи
ме дека и во овој говор како во охридскиот од е-група се задржале само глаго
лите што им завршува општиот дел на -и- и на -у-, еп. се миеш, uиеШ, сuиеШ, 
обуеШ, чуеш, додека другите глаголи од старата е-група се интегрирале во и
група: сечиШ, јадиШ, знајШ (< знаиШ), сејШ (<сеит). 

2.3. ТајмишкиоШ 2овор го репрезентираат селата: Тајмиште, Букојчани, 
Мидинци и Лешница, кои се наоѓаат на падините на планините Бистра и Буко
вик (Букојќ) на кичевската страна. 

Меѓу покарактеристичните диференцијални црти на овој говор спаѓаат: 
континуантот /о/ на носовката *Q, еп. вноШре, 2нос, 2оба, 2ожва, 2ос - 2озоШ, 
2озер, 2роди, доu - добје, зоб - зоби, јо2лен, јоШор, јоже, јожица, јоШок, коде, 
коuина, косат, коШник, uош, *jt: > *jQ : јозик, јочмењ, јотова, и редовно така во 
коренските морфеми (: неа, бера, берат, носат, желади, обрач, uајак, uајажина, 
зајак - во други позиции), како и на т.н. сек. о2 во истата позиција, еп. бодник, 
лојца, мо2ла, моска, континуантот /е/ за сек. о2 пред сонантите /р, њ/ во финал
на позиција: ведер, веuер, ветер, иШер, осШер, о2ењ, потоа: фонемата /л'/ како 
континуант на старото палатално *l' и секвенцата *lb, еп. кл'уч, недел'а, мол'а -
мол'аШ, uријаШел', жал', сол', мол'ба, жал'ба,. широката дистрибуција на 
фонемата /њ/ особено во финална позиција, еп. ва2ањ, 2аврањ, :Zокл'ањ, камењ, 
корењ, ремењ, черењ, буШињ, кл'уњ, 2ламња, земња, цреuња, црешња, мењаШ, 
бодињаШ, заШињаШ; место групите -Шј-, -дј- (од старите *tbj, *dbj), кои во 
кичевскиот се палатализирале во ќ, i (цвеќе, ливаiе), во тајмишкиот има сек
венци -Шќ-, -дi-, еп. браШќа, uроШќа, uролеШќе, цвеШќе, 2рамад:fе, ливадiе, 
о2рад:fе; секвенците -ќа, -ќе, -ie се сфатиле како наставки и се налепиле на ос
новата од еднинската форма: браШ-Ф, - браШ-ќа, цвеШ-ќе, ливад-iе (како во ли
вад-и). Според овие образувања после се преобразувани и формите uроШќица и 
сфеШќа. Етимолошките групи -ср-, -зр- и -сШр-, -здр- се пазат неизменети: бис
Шро, страна, здравје - среда, сребро, зрак, зрел. 

Во областа на граматиката тајмишкиот говор од кичевскиот се разликува 
по дативната наставка -е кај именките од м.р. на -е од типот КосШее, МаШее, 
Милее, ПеШрее (како Маркоје), множинската наставка -ики кај именките од 
с.р. на -е : Шеле - Шелики, uрасики, дејчики, множинските форми но2и, роки, за
менските облици ми(ј)е, нејзи му (му рекоф ЦвеШи), неа је (је видоф Цвета), 
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наставката -вме во 1 л. мн. на аорист-имперфект (рековме, имавме); глаголите 
од типот 'купува' овде се од а-група кyuyaili, кaжyaili; наставката -м кај глаго
лите од а-група се јавува факултативно: коiiа(м), вика(м), но: носа, сеча, и ре
довно така кај глаголите од е-/и-група; множинската форма во императивот се 
образува со наставката -иilie кај глаголите од е-/и-група: куuи - кyiiиilie, носите, 
месите, колите; добро се пазат е- и и-група: носа - носиш, јада - јадеш, сеча -
сечеш; 3 л. мн. од глаголот 'сум' гласи са, од глаголот *byti има и аористна и 
имперфектна форма, еп. биф, би, би, бивме, бифiiiе, бија ( аор.) и беф, беше, 
бевме, бeфiiie, беа (имперф.). 

Со дел од приведениве црти (рефл. о < *Q, дативната наставка -ее ( < еве): 
Пeilipee, заповеден начин со наставката -иilie, глаголите од типот кyuyaili, 
заменката мије) тајмишкиот се поврзува со малореканскиот, додека формите 
од типот вeiliep, о:Zењ, наставката -ики, дативната наставка -и кај именките од 
ж.р., обликот са го поврзуваат со гостиварскиот. Како посебност на овој говор 
се јавуваат групите -Шќ, -дi, еп. цвеiliќе, o:Zpaдie. Со овие особености тајмиш
киот говор ни се претставува како преоден меѓу кичевскиот, од една страна, и 
малореканскиот (галичкиот) и гостиварскиот, од друга. Тој е преоден меѓу 
овие три говора и на географски план: Бистра го дели од малореканскиот, Бу
ковик од гостиварскиот. 

2.4. ПоречкиоШ :Zовор по најголем број особености се поклопува со 
кичевскиот. Со неколку особености од кичевскиот отстапува говорот на 
северните поречки села што се наоѓаат распрскани по долината на реката 
Црнешница, лева притока на Треска (Голема Река). Централно во таа група е 
селото Самоков. Како диференцијални црти по однос на кичевскиот и долнопо
речкиот на тој терен се јавуваат: рефлексот /о/ на сек. о2 пред р и н, еп. биciliop, 
вeiiiop, иiliop, модор, Дебор, о:Zон, рефлексот /ол/ место вокалното */: волк, 
волна, :Zoлiiiaili, жолчка, колнеш, дури и во лексемите смолк, смолква (смок, 
смоква), палатализацијата на секвенцата /јн/ во /њ/, еп. вујна > вуња, воњик, 
сроњик, оња покрај ојна, uол'оња (uолојна), уб'ања, вол'оње (волојне), Ciiioњa 
(Стојна); во најсеверните села северно од линијата Самоков - Брест се чува 
„мекото" /л'/: бл'ујеш, л'уiе 1 л'уди, мол'а - мoл'aili (северно од линијата Бо
тушје - Гостеш); таму се задржале нејотувани и согласничките групи -iiij-, -дј-, 
од старите секвенци *tbj, *dbj, еп. браШја, iipailije, iipoлeilije, paбoiiije, ливадје, 
о:Zрадје, л'удје покрај л'уди; во групите сШр, здр плозивите се испуштаат: ерана, 
сесра, ерина, зравец; именките од с.р. на -е множина образуваат со наставката 
-ики : uилики, јарики, Шелики, но uолиња, мориња; во флексијата на заменките 
како дијалектни по однос на јужниот дел од поречкиот говор се јавуваат: мн. 
форма мије, кратката дативна форма му за ж. р. (нези му, му рече Ciiioњи), 
потоа демонстративните заменски форми овја 1 ојва, оња 1 ојна, мн. Шија, овја:, 
оња:; на овој терен добро се пазат сите три глаголски групи, еп. викаш, кyiiyjeili, 
береш, носиш, со исклучок на говорот на селото Тажево, каде што глаголите од 
е- и и-група се интегрирале во еден комбиниран конјугациски модел, еп.: uepa, 
uериш, uepиili / носа, носиш, носиш, но: iiepeмe, iiepeilie, iiepaili, и: носеме, 
носете, носат. Глаголскиот прилог на сето поречко подрачје се образува со 
наставката -ќе, еп. им'аќе, коu'аќе, од'еќе, нос'еќе, а во северните села можат да 
се сретнат и форми со наставката -ќу и -ќум: од'еќу, вик'аќу, и викаќум, одеќум. 
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Негацијата не во сложените глаголски облици секогаш стои непосредно пред 
глаголот, еп. су не јал, сме не зеле. Не се необични пошироко на поречкиот те
рен глаголски форми од типот ќе да одеф, ќе да одефме / -фне, еп. да не 
завgнеше, ќе да одеф на дgва, покрај пообичните без да: ќе uојдеф на работа да 
ме викнеа. Во северниот дел на поречкиот говор се употребуваат предлозите 
више (uомина више куќа), уз (ус куќа замина, уз неzо сШојеше), изучи (не се 
работиш изучи недел'а), и покрај стариот предлогу се употребува и ву (ком
бинација на у и во): работата је ву мене а не кај вас. 

Повеќето од споменативе особености карактеристични се и за скопското 
говорно подрачје. 

Во јужниот дел на поречкиот говор приведениве црти се јавуваат во други 
фонетски и морфолошки форми, еп.: бистар, веШар (со замена на сек. 'b2 во а); 
вокалното */ се реализира како во кичевскиот, еп. ва .!ЈХ, жа {!Шо; таму има и * од 
секундарна потекло (од секвенцата ол): рас-{}Ница, Toii.(plицa, СМ-{}Ница, СМ.!ЈХ -
СМ-!ЈЦи, СМ-!ЈКва (: смолк, смолква во северните села), ШМ.(!ХаШ. Глаголите од е
група во најјужниот дел на говорот се интегрирале во и-група: јадиШ, бериШ, 
колит, 2 л. мн. на императивот се образува со наставката -еШе кај глаголите од 
и-група: носеше, јадеше, додека во северните села завршува на -иШе : носиШе, 
јадиШе. 

2.5. Со неколку црти од кичевскиот и поречкиот говор отстапува z овороШ 
на исламизираниШе Македонци во селата Пласница, Преглово, Лисичани, 
Челопеци. И во овој говор, како во дебрешкиот во Прилепско, се чуваат траги 
од гласот х во вид на аспирација, главно во иницијална позиција, еп. харно, хал
ва, хишар, хич, хоџа, хубо, хунер, хош, поретко во други позиции: ј�аш, с�ан, 
u�уШ, ела, мелем, но и лeil, рана, маана, рааШ, муа. Вокалното *Ј е заменето со 
/ол/: боа - бој, волк, ii.олно; согласката /з/ во трупа со сонантот л преминува во ѕ· 

(лз > лѕ), еп. молѕеШ, солѕа, еп. и ноѕи, блаѕи; групцте -сШр-, -здр.:. се упростува
ат со испуштање на плозивите Ш, д: бисро, осро, jacpeii., зравје, зравец. Во флек- · 

сијата како посебност во овој говор во однос на кичевскиот и поречкиот се 
јавуваат: дативната наставка -е(< -ве) кај именките од типот Муче, ПеШре, еп. 
му рече Мучее, Cii.acee; заменката вее (*v&s&), еп. вее е на мајка му; глаголите од 
и-група се преинтегрирале во е-група, еп. се малеш, носеш - носеШ, вареш -
вареШ, делеШ, во 3 л. мн. сегашно време се генерализирала наставката -аШ во 
сите глаголски групи, еп. носеШ - носааШ, берааШ, одааШ, ilијааШ (спрема има
аШ, викаат) ( фон. бера:Ш, носа:Ш, вика:Ш); глаголите од о- и и-раздел во 
аористот преминале во е-раздел, еп. наilасеф - наuасе, z-исШресеф, овg�иеф, 
сфареф, ме фаШе дождоШ, од истата основа и во л-партиципот наilасел, ис
Шресел, овgшел. 

Повеќето од овие црти карактеристични се и за говорите на дебрешките и 
дебарските муслимани. 

3. СкоilскиоШ zовор се простира по долината на Вардар од )l(еденската 
клисура на северозапад па до Таорската клисура на југоисток, или поточно до 
утоката на Пчиња во Вардар. Северната граница спрема скопскоцрногорскиот 
и кумановскиот говор оди приближно по правецот на селата Рашче - Бардовци 
- Миладиновци - Д. Коњари, каде што ја сече реката Пчиња, и потоа продол-
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жува по долината на Пчиња до Вардар. Ова е граница, главно, меѓу рефлексите 
/а/ и /у/ место *Q, и меѓу рефлексите /о, е/ и /а/ место *'b и *b во коренските 
морфеми. Но треба веднаш да истакнеме дека не станува збор за остри 
граници. На еден не така тесен појас се вкрстуваат бројни дијалектни особенос
ти карактеристични за северните и за централните говори. Така, на пример, не
прегласеното /а/ во лексемите трава, ора 1 ораф и во префиксот ilpa- (ilрадедо, 
ilрабаба), предлогот у место *v'b (оди у школо), личната заменка он (она, оно), 
кои се карактеристични особености за северните говори, продреле длабоко на 
југ на скопското говорно подрачје, а некои од нив уште подалеку по долината 
на Вардар. Низ скопскиот терен поминуваат и јужните изоглоси на рефлексот 
/у/ за *Q во бројни лексеми, вредностите lyl и /ла/ место вокалното * Ј и /у/ место 
старите секвенци *v'b 1 *vb во лексемите удовец, унутра, удене, удвојувањето на 
предлогот со - сос, обликот саво 3 л. мн. од 'сум', и уште неколку други црти. 

Како диференцијални црти во рамките на скопското говорно подрачје се 
јавуваат: присуството 1 отсуството на фонемата /а/, рефлексите на носовката *Q 

(во коренските морфеми) и на */, рефлексите на сек. 'b2 во разни позиции, 
присуството и отсуството на епентетското л, дистрибуцијата на сонантите /њ/ и 
/л'/, присуството 1 отсуството на фонемата /ф/, и уште неколку фонетски особе
ности од кои повеќето како лексикализирани појави, и во морфологијата: нас
тавките за 1 л. едн. и 3 л. мн. сегашно време, за 1 и 3 л. мн. на минатите опреде
лени времиња, наставката за 2 л. мн. на императивот, образувањето на глагол
скиот прилог, и неколку заменски облици. 

Зависно од географската дистрибуција на диференцијалните особености, на 
скопското подрачје појасно се издиференцирани две говорни разновидности. 

3.1. Една поголема целина претставува говорот на селата што се наоѓаат на 
десната страна од р. Вардар во областа Каршијак на правецот Кисела Вода -
Ракотинци - Брезница, условно ќе го наречеме каршијачки iовор. Овој говор 
непосредно се надоврзува со поречкиот на запад. Во него основна замена за *Q 

е /а/: iради, мака, иат, рака и др., а бројот на примерите со /у/ е сведен на мини
мум. За вокалното*/ има рефлекс /ол/ готово во сите случаи, еп. болва, волк, 
волна, долiо, iолта, жолто, јаболко, колк, молзе, засолни, солза, со(л)нце, 
толчник. Фоне мата /л '1 се среќава, главно, во туѓи лексеми, еп. ileл' те, тел', а 
од домашните во коренот л'уб-, еп. л'убоф, Л'убе, и во некои лични имиња, еп. 
Ил'о, Кол'о, Мил'ан; старото љ затврднало: лут, клуч, луzе, недела, ilријател, 
молат. 

Во правите каршијачки села сек. 'b2 пред р се развил во /а/: ветар, итар, мо
дар, мокар, остар, јадар, поретко се среќаваат форми со /е/, еп. ветер, модер, 
но јадар, остар (во говорот на исто лице). На каршијачкиот терен поминува и 
западната изоглоса на обликот оiин, потоа на /њ/ во финална позиција во 
примерите од типот нишањ, корењ, дgмоњ, Шаруњ, тuњ и ел.; во позападните 
села овој тип примери имаат на крајот н: корен, тgн, и ел. Консонантските 
групи -зј- и мн- овде не подлежат на измени, еп. лозје, мноiу, а групите -ср-, -зр
редовно се пополнуваат со соодветен плозив: стребро, стреда, здрак. Во запад
ните каршијачки села превладуваат фонетските облици трева и ореф, потоа 
цути, осуна (: цафти, осО.Мна во блатскиот); примери со ум. *v'b 1 *vb скоро не 
се јавуваат, со исклучок на предлозите уз и у покрај в 1 во, еп. вдене, но довец, 
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довица. За разлика од блатскиот говор, во Каршијак, кај именките 'нога' и 
'рака' се nазат старите дуални форми: раце, нозе 1 ноѕе; личната заменка за 3 л. 

гласи Шој (поретко ќе се чуе он); се пазат полните дативни форми кај заменки
те: нему му, овему, оне.му, нези, овези, онези; енклитичките форми од заменката 
Шаја гласат и во датив (нези и рече) и је (неа је виде). Кај глаголите во 1 л. еди. 
сегашно време отсуствува наставката -м (носа, јада), а во селата на правецот 
Драчево - Ракотинци се испушта -iil. во 3 л. мн. кај глаголите од а-група: викаа, 
коuаа, сакаа, имаа; во имперфектот во истото лице кај овој модел глаголи има 
наставка -ва : викава, имава, додека кај глаголите од е-/и-група в може и да 
отсуствува: носеа, береа, поретко носева, јадева. Во 1 л. мн. на аорист-импер
фект превладува наставката -вне : бевне, рековне. 

Во крајните западни каршијачки села (Н. Брезница, Јаболцli) се јавуваат и 
некои особености што ги истакнавме како карактеристични за поречкиот го
вор, како, на пример: рефлексот /о/ место сек 'b2 пред р и н: вeiil.op, иiil.op, модор, 
јадор, о'iон, наставката -Ш во 3 л. едн.: имаш, носиш, uереШ, флексивните да
тивни форми кај личните имиња од м. и ж.р., еп. му рече СШојану, је рече Анiи. 
Таму веќе не се среќава заменскиот облик 'iи, еп. и виде децата, и Фоли каме
њата. Кај глаголите од е-/и-група во 2 л. мн. се наложила наставката -иШе : 
седите, јадиШе, донесиiil.е. Во глаголскиот прилог превладува наставката -јќе : 
коИајќе, носејќе. 

3.2. Посебна дијалектна група претставуваат селата по долината на Вардар 
во географската област Блатија на југ до составот на Пчиња во Вардар заедно 
со градскиот скопски говор и со говорот на селата во клисурата на р. Треска 
(Глумово, Шишево, Матка). И овој говор ќе го именуваме според географското 
име - скоuскоблаШски 'i овор. 

И во овој дел од скопското говорно подрачје како основен рефлекс за *Q е 

/а/, меѓутоа бројот на примерите со /а/ и со /у/ варира. Во јужниот дел на облас
та и во селата од десната страна на Вардар на правецот Усје - Драчево - Зеле
никово - Градовци превладуваат примери со рефлексот /а/, еп. 'iради, 'iазер, 'iac, 
'iнас, 'iасеница, дабја, да'iа, заби, јазол, јаШор, јадица, каклица, лака, рака, 
скаuо, сабота, и др., а како се оди кон север на правецот Катланово - 'Ржани
чино - Белимбегово бројот на примерите со /у/ се намножува, еп. во Катланово: 
'iyлyu, желуди, кукол, мука, муќук, скуu, во 'Ржаничино уште и: 'iруди, 
'iусеница, дубје, зуби, куuина, мужи, обруч, uуШ, uyuoк, uаук, рука, удица, во Бе
лимбегово уште повеќе се зголемува: желуШ, кутњак, мути, uуШ, uуШец, 
рубови, сучка, Шу'iа, а во Бардовци со /а/ се забележани само: јаШок, ја'iорец, 
'iасеница, 'iазер, кадрав, а во градскиот говор и во северните блатски села на 
правецот Скопје - 'Ржаничино - Дивље констатирани се и неколку примери со 
/а/: 'iiic, 'iiiзечки, 'iнiiceн, 'iiiзap, касам. Во тој дел од блатскиот говор со /а/ се за
бележани уште и примерите со сек. 'b2: лiiже, лiiж'io, мii'iлa, мiiска, Шiiнок, 
спрема бадњик, лажица, ма'iла, маска, mанок во појужните села. На скопскиот 
терен завршува и северната изоглоса на протетичкото ј- пред рефлексот на 
иницијалното *Q, еп. јуже, јужица, јузел, ју:Zлењ (Бардовци). 

Место вокалното *Ј има три вредности: /ол/ во западните блатски села на 
правецот Нерези - Драчево, како во каршијачкиот говор, еп. болва, волна, 
молзе, uолно, uолф, јаболкница, дол:Zо, жолто, жолња, колк, Шолче, liiлl и во 
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неколку примери /у/ во јужниот дел јужно од линијата Огњанци - 'Ржаничино, 
еп. вiiлк, вiiлна, мiiлзе, мiiлска, uiiлн, uiiлжави, ziiлiila, дiiлzo, сiiлза, iiлцна, но и 
јабука, бува, и во дервентските села на северозапад: балва, вiiлк, 2 iiлта, дiiлz о, 
кiiлк, мiiлчејќи, сiiлнце, Шiiлчник, покрај вук, жуч, uужаф (Шишево). Во град
скиот говор и во говорот на северните блатски села северно од Белимбегово -
'Ржаничино превладуваат примери со /у/, и тоа подоследно зад лабијалните со
гласки, еп. бува, вук, јабука, музе, музница, uужаф, uуно, жуња, жучка, кук, 
Шучник. 

На блатскиот терен се разграничуваат и рефлексите на сек. о2 пред финал
ните -р и -н (-њ ): во јужните блатски села пред р има рефлекс /е/, еп. бистер, 
веuер, веШер, добер, иiilep, јадер, ociilep, а во северниот дел северно од линијата 
Драчево - 'Ржаничино се среќаваат и примери со /а/, еп. иiilep, ociilep, бистер и 
ведар, добар (Драчево), бистар, остар, итар (Белимбегово, Лисиче), и редов
но /ар/ во селата на правецот Бардовци - Стајковци: бистар, ветар, веuар, 
ociilap, итар. Во лексемата оzин 1 оzињ на сета територија има рефлекс /и/. 

Во консонантизмот како покарактеристични дијалектни особености за ова 
подрачје ги истакнуваме: отсуството на фонемата ф, со исклучок во градскиот 
говор, еп. ванела, ваќа, се вали, виШил, вуgна, честотата на /њ/ во финална пози
ција, еп. zребењ, камењ, корењ, Uламењ, UJlciileњ, ociileњ, кошШањ, нишањ, че
кањ, дgмоњ, Шаруњ, iilJlЊ (: камење, кошШање, ШЈlње), но елен, есен, потоа: ди
симилацијата на групата мн > мл: млоzу, асимилацијата на мљ > мњ во земња, 
метатезата на секвенцата -зј- > -јз- во лојзе, zројзе, еп. и јучера 1 чера, здравје, 
ciilpaф, примери со зачувано епентетско л : дроUла, чаUла, чкраUла, сабл 'а, вЈlб
л 'ак, жабл 'ак. 

Во областа на флексијата блатскиот говор по однос на околните дијалекти 
го карактеризираат: множинската наставка -и кај именките нози / ноzи, раци / 
раки 1 руки, наставката -ики, покрај -иња кај именките од с.р. на -е (кај одуше
вените именки), еп. јарuки, uилики, uрасики, Шелики, заменката он (она, оно, 
они) за 3 л.; дативната флексивна форма ограничена е на селата од десната 
страна на Вардар, додека на другата територија со дативна функција се употре
бува полната акузативна форма а како морфолошка одредница служат датив
ните клитики, еп. не2о му рече, нив им даде. Полната дативна форма.од замен
ката она се јавува во разновидностите нејзе во градскиот, незе во блатските се
ла, нојзе во северните блатски села; кратката дативна форма гласи и : не(ј)зе u 

рече, u рече на Соња; полната акузативна форма од она - не(ј)а превладува во 
селата на западната страна на Вардар, а во блатските села се наложила датив
ната форма, еп. не(ј)зе ја виде(: нејзе u даде); кратката акузативна форма 2и се 
употребува на сета територија, еп_. zи виде децата; еп. и: овој, оној, оваја, онаја, 
Шаја, с.р. ова, она, Шова и овоа, оноа, мн. овија, онија, Шија, овеzа, оне2а, Шојzа, 
нејзин и нојзин. 

Во глаголската флексија за овој говор карактеристични се: наставките -м 
во 1 л. едн. сегашно време, еп. носам, седам, коUам, јадам, -вме во 1 л. мн. и -ва, 
во 3 л. мн. аорист-имперфект: бевме, бева, -eiile во 2 л. мн. императив: носеше, 
земеше; глаголскиот прилог се јавува со наставките -јќи и -јќе; вторава превла
дува во централниот појас, еп. носејќе, сечејќе, коИајќе (Белимбегово - Драче
во). Во овој говор можат да се чујат во речта на постарите и конструкции со 
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ќеше, поретко ќеше да+ презент, имперфект, еп. он ќеше да работи, за малку 
ќеше да ilадне, ќеше да ilаднеф на upazoiil. 

На поширок ареал на скопското подрачје се употребуваат предлозите више, 
уз, у : uомина више куќа, уз неzо се uроШна, у Скоuје. 

3.3. Градот Скопје како стопански и културен центар во реmонот во својот 
историски развој перманентно бил подновуван со население од пошироката 
околина. Најмногу кон градот се слевало население од дервентските и црногор
ските села поради притисокот што го вршел несловенскиот етнички елемент. 
Новодојденото население го прифаќало локалниот говор (градскиот), но внесу
вало и елементи од својот дијалект, особено понекоја фонетска особеност пре
ку одделни лексеми. Така може да се објасни присуството во актуелната скоп
ска реч еден број особености кои се карактеристични само за северните маке
донски говори. Го имаме предвид пред се поголемото присуство на лексеми со 
рефлексот /у/ место *Q во коренските морфеми, еп. zyлyu, zруди, дуu, желуШ, 
зуu, јуже, јузел, јуШок, кукуљ, куuина, куШник, клуuче, мужоШ, мука, се мучи, 
муШи, муШен, муќеница, обруч, uyuyк, uуШ, uуди, uyuкa, uyuи, рука, рукави, pyu 
- рубоШ, uоруби, руска, рукаШка, сШуuало, сШрук, скуu, субоШа, суШ - судот, 
сучка, сШуuне, Шуzа, Шуilан,·се Шруќа, Шруба (UлаШно), ШруШ, унуШре и др. Дел 
од овие лексеми во фонетско-фонолошкиот облик со !у/, видовме, навлегле 
подлабоко во блатскиот говор. Со /а/ се задржале, главно, лексемите во кои *Q 
е добиено од *�: јазик, јадро, јаШова, јачмен, зајак, ilajaк, и во неколку примери 
се јавува /iiJ: zac - zазоШ, zазар, zнасен, zасеница, покрај zусеница, каса, касне, 
длабок(!). Со поддршка од северните говори се објаснуваат и примерите со liiJ 
за сек. b2 во лексемите: лаже, лажzо, лажица, маzла, маска, Шанка, како и реф
лексите на вокалното */: /у/ во вук, вуна, јабука, uуно, бува, музе, жуШо, Шуче, 
/ла/ во длiiк - длаzо, длажина, слiiнце, а примерите со /ал/: zllлiila, кiiлне, калка, 
салза се карактеристични за дервентските села. Во градскиот говор и во окол
ните села нашле место и неколку лексеми со рефлексот /у/ место *v'b, еп. удоец, 
удоица, унуШре, удене, унесе, покрај внук, влезе, и во предлозите у (у Скоuје, у 
село) и уз (*v'bZ'b): уз неiо, ус куќа. 

Во резултат на надворешни фактори во градскиот говор се затврднала и 
фонемата liil, вистина во ограничен број лексеми и со ограничена дистрибуција; 
се јавува во погоре приведените примери на местото на носовката *Q и сек. 'b2, 
еп. ziic, ziiзep, zнiiceн, кiiсне, лаже, мiizлa, маска, Шанка, во секвенците /ал - лiiJ 
место вокалното */: длаzо, сланце, zалШа, кllлне, и во неколку турски заемки: 
балдаза, налiiни, зiiмба и др. 

Во скопското говорно подрачје, вклучувајќи ги тука и црногорските села, 
единствено градскиот говор ја познава фонемата /ф/, еп. се фали, фаќа, фес, 
фурнаидр. 

Интересен материјал градскиот говор ни нуди и во врска со фонемата /л '/; 
старото меко */' во најголем број случаи затврднало, но процесот како да не е 

наполно завршен - покрај кудела, кошула, uосШела, uријаШел, Фолам, Угрино
ва приведува и примери сол': недел'а, сел'анка, zал'ам, жал'ам, кол'ам, л'уШо, 
л'уuам, л'уzе (Угринова, 1951 : 18). Во говорот на северните блатски села на 
правецот Орман - Радишани - Црешево - Миладиновци л' се чува подоследно, 
еп. л'уШ, кл'уч, кудел'а, Фол'а, во повеќе примери е сочувано и епентетско л': 
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вобл 'ак, шумл 'ак, дроUл 'а, сабл 'а, чаил 'а, шкраUл 'а. Северно од споменативе 
села во црногорскиот говор доминира палатално љ: љуш, кључ, недеља итн. 

Во градскиот говор значително е пофреквентна употребата на фонемата 
/њ/, еп. бања, дуња, uењушка, буњишШе, огњишШе, сШоњишШе, Uлемња, земња, 
редовно во глаголите од типот бодиња, uреuиња, и на крајот на збороформите 
од типот камењ, корењ, лимоњ и др. Мали отстапувања по однос на каршијач
киот и блатскиот говор градскиот покажува и во врска со загубата на /в/ во 
интервокална позиција; се чини дека процесот на загубата понапреднал во 
повеќесложните суфиксни образувања, додека во основните делови на зборо
формите в е постабилно, еп. каиаица, удоец, удоица, убаина, зимоишШе, леко
иШа вода, но: бивол, говедо, јавор, ковач, Шовар, човек. 

3.4. Скопскиот блатски говор на север и североисток гранични со 
скопскоцрногорскиот и кумановскиот од северната група говори. Меѓутоа, таа 
граница не е така остра. Меѓу тие говори има еден тесен појас на правецот на 
селата Кучково -Орман - Радишани - Црешево - Миладиновци -Дивље каде 
што се допираат, вкрстуваат или разидуваат јазични особености карактерис
тични за скопскиот, респ. централните и северните говори. Тие се наречени 
преодни меѓудијалектни прстени во кои се разлеваат изоглосните снопови. На 
тој појас завршува најголем број изоглоси на диференцијалните црти на север
ните говори, но по некоја од нив навлегува подлабоко на скопскиот терен. Не
кои од тие црти веќе ги спомнавме, на пр. рефлексот lyl за *Q и вокалното */, 

еден број примери со /у/ место *v'b и со непрегласено /а/ во лексемите Шрава и 
орав 1 орас. Кон нив треба да ги додадеме: удвојувањето на предлогот со> сос, 
замената на х со в во интервокална позиција во еден број примери, еп. снава, 
раваШ, доваiа, и редовно во наставката за 3 л. мн. аорист-имперфект: бева, има
ва, uојдова, носива, фонетските облици цlzфШи, осiiмна (: цуШи, осуна во цен
тралните) и др. Меѓутоа, во тој преоден појас се зародиле и некои нови процеси 
и појави што не се карактеристични за соседните говори. Еве само неколку 
покарактеристични од тие иновации. Место сек. 'b2 пред финалните -м, -н, -р, -л 
на тој терен има рефлекс /а/, еп. седам, осам, огањ, веШар, добар, иiuap (: седiiм, 
огањ, веШар, рекlzл во северните, одн. седум, огињ - огин, иzuep, рекол во 
блатскиот). Место етимолошкото *l' редовно се јавува /л'/: л'уШ, кл'уч, недел'а 
(: луШ, недела во централните, и палатално љ во северните: љуШ, кључ, недеља, 
дури и во Иоље и др. ). На тој простор се употребуваат паралелно синтетички и 
аналитички дативни форми кај личните заменки, еп. мене ми рече, нему 1 него 
му рече, нас ни даде и: на мене ми рече, на вас ви даде. Во 1 л. едн. презент 
наставката -м се генерализирала на сите глаголи и истовремено се оформила 
во едн. форма со единствена основа, еп. нос-и-м, бер-е-м, како во вик-а-м (: ви
кам, беру, ношу во северните, и викам, носам, берам во блатскиот). Интересен 
лингвистички феномен во преодниот појас претставува новиот акцентски 
модел. Имено, кај парадигматските збороформи акцентот во некои категории 
зборови се стабилизирал и/или има тенденција да се стабилизира на пенултима, 
еп. ј'унак - јун'аци, ч'овек - чов'еци, м'ајсШор - мајсШ'ори, И'осШен - ugсШ'ени, 
'орач - ор'ачи (: 'орачоШ - ор'ачиШе), г•олем - гол'ема 1гол'емо1 гол'еми, сШ'у
ден - сШуд'ена (: сШ'удениоШ - сШуд'енаШа), д'ојде - дојд'ова (: јун'ак - јун'аци, 
м'ајсШор - м'ајсШори - м'ајсШориШе, дојд'о - дојд'ова во кумановскиот). Овој 
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акцентски модел го среќаваме на сето пограничје меѓу централните, оди. запад
ните и источните говори - во Велешко во говорот на Клепа, и на поширок аре
ал во Тиквешијата и во Мариово. 

4. Велешкото говорно подрачје, како и скопското, не е единствено. И на 
овој терен можеме да изделиме два говорни типа. 

4.1. Една поголема целина претставува говорот на селата што се наоѓаат 
западно од Вардар и од патот Велес - Прилеп и градскиот говор, тш� би бил 
правиот велешки :Zовор. На тоа подрачје доминира третосложниот акцентски 
модел со сите познати отстапувања, еп. л'ивада - лив'адаШа, красШ'авица -
красШав'ицаШа. Фонемата х отсуствува, а на крајот на слогот преминала во /в/: 
бевне, воф - вовоШ. Таму се почести случаите со испуштање на /в/ во интер
вокална позиција. Фонемата /ф/ во слободна позиција отсуствува, а туѓото /ф/ е 
заменето со /в/: вурна, вуШа, венер, вола. Вокалното *Јна поширок ареал е 
заменето со /iiл/: вална, валк, јабалко, дал:Zо, калне, uално. Старото меко *l' 
затврднало: недела, клуч, uријаШел, а во група со ј (лј) не подлежи на аси
милација, еп. зел'је, лил'јак. Фонемите /ќ, l.! се реализираат без антиципација на 
мекоста, еп. куќа, свеќа, меl.а, лаl.а, и место старите секвенци *љј-, *dbj-: браќа, 
цвеќе, uраќе, луzе, ливаl.е. Фонемата /њ/ е стабилна, а во бројни примери се ја
вува и место /н/, особено на крајот на основата, еп. коњ - коњи, бања, свиња, 
корење, камење, Шgње, uилиња, потоа во диња, дуња, задњи, uредњи, крајњи, 
с(Ш)редњи, камењ, дgмоњ, Шроњ. Групите /шШ/ и /жд/ се чуваат добро: о:Z
њишШе, uриштош, дождот, како и консонантските секвенци вд-, мн-, вн- во 
иницијална позиција во лексемите вдовец, вдо(в)ица, мно:Zу, внук, внука. Во 
областа на флексијата како диференцијални особености по однос на околните, 
или на дел од околните говори, се јавуваат: членската морфема за м.р. -оШ: 
мажот, ножот, множинската наставка -еви, еп. ежеви, ножеви, кошеви, дож
деви, јазеви, Uлазеви, uостеви, судеви, заменските облици: ја, ни(ј)е, нам ни, вам 
ви (:нас не, вас ве), овој, оној, волкаф, чувањето на е-група кај глаголите, еп. 
береш - бере, тра(ј)еш - тра(ј)е, чу(ј)еш, ми(ј)еш, како и суфиксот -у- за 
образување на несвршени глаголи од типот куuу(ј)е, кажу(ј)е. 

Единството на ова говорно подрачје го разбиваат десетина особености. 

4.1.1. Говорот на селата што се наоѓаат по долината на сливот на реката То
полка (Ќумурџи кол) и градскиот велешки говор заедно со најблиските села по 
неколку црти се надоврзуваат на скопскиот блатски говор. Сек. b2 пред финал
ното р овде е заменето со /а/: иШар, јадар, а во лексемата о:Zињ / оl.ињ е замене
то со /и/; лексемите ораф и Шрава се јавуваат со непрегласено /а/; во градскиот 
говор и во говорот на најблиските села веларите /к, i/ пред предните самоглас
ки преминуваат во /ќ, 2/: ќиШка, раќија, сеќира, оtињ, ќе заtине; етимолошките 
групи -стр-, -здр- се пазат, а со нив се изедначиле и групите -ср-, -зр-, еп. страм, 
сШ.реќа, стреда, здрел, освен во градскиот говор, каде што -ср-, -зр- се пазат 
неизменети: среда, зрел. Множинските форми од 'рака' и 'нога' се образуваат 
со наставката -и : раци, нози. За овој подговор карактеристични се наставките 
-м во 1 л. едн. сегашно време: iледам, носам, седам, јадам, и -вме во 1 л. мн. на 
минато определено време: влеi овме, бевме; поретко во северните села можат 
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да се сретнат и форми со наставката -ва во 3 л. мн.: бева, имава. На овој терен 
се разграничуваат заменските облици тој (таја, тоа - това) ион (она, оно) и 
предлозите в/во и у (во Велес : у Велес). Во градскиот говор за идно-минато 
време се употребуваат покрај формите со ќе+ имперфект (ќе одеше) и форми 
со ќеше од типот ќеше да оди, ќеше да одат, и/или чеше да работи. 

4.1.2. Говорот на селата во областа Азот (во изворишниот дел на реката 
Бабуна на север и исток до линијата Бистрица - Мартолци - Поменово - Сте
панци) со повеќе црти се поврзува со поречкиот говор. Таму сек. 'b2 пред -р се 
рефлектирал во /о/: ветор, итор, јадор, модор, како и во лексемата о2он. На 
тој терен се разграничуваат формите ореф, трева и ораф, трава. Согласките 
/к, 2/ не подлежат на палатализација пред /и, е/: китка, 2ине. Испуштањето на 
/в/ во интервокална позиција е поинтензивно. Именките 'рака' и 'нога' ги чува
ат старите двоински форми: раце, нозе. Заменските форми, он, она, оно и пред
логот у не се среќаваат, туку превладува заменката тој во функција на лична 
заменка за 3 л. Кратката акузативна форма од таја гласи е (неа е виде) и за мн. 
обликот и (и виде луzето). Во глаголската флексија, за разлика од говорот во 
потесното велешко подрачје, во Азот отсуствува наставката -м во 1 л. едн. 
сегашно време: седа, ода, носа, су, неќу, а во 1 л. мн. на аористот и имперфектот 
наставката гласи -вне : бевне, рековне. 2 л. мн. заповеден начин се образува со 
наставката -ете кај глаголите од е-/и-група: одете, земете, носете. Патем да ги 
спомнам и фонетските форми на лексемите: ручек, стежер, uлевна, здовец, 
покрај вдовец, кои во велешкиот се јавуваат во подруги фонолошки облици. 

Забеле1ика: Жителите на селата Ореше и Папрадишта во Азот и Мелница и Горно 
Врановци што се наоѓаат во подножјето на Бабуна и Голешница на велешката страна се 

· преселници од Дебарско и m репрезентираат дебарските говори ( орешани и папрадиш
тани малореканскиот, а Мелница и Г. Врановци реканскиот - жировничкиот говор). 

4.2. Говорот на селата во областа Клепа (источно од линијата Црквино -
Грнчиште - Владиловци па до Црна Река и преку Вардар уште селата У данци и 
Ногаевци) се јавува како преоден меѓу централната и тиквешката група гово
ри. Во тој говор доминира тиквешкиот акцентски модел - со ограничено слобо
ден акцент кој во парадигматските збороформи има тенденција да се стаби
лизира на пенултима, еп.: л'еu - леб'ови, ст'ол - стол'еви, 'език - ез'ици, 'обрач -
обр'ачи, уч'ител - учит'ели, воден'ичар - воденич'ари, 'орај - ор'аи, в'исок -
вис'ока, д'ебел - деб'ели, л'енин - лен'ина / лен'ино (Uлатно ), кв'асен - квас'ено 
мл'еко; сите именки на -а имаат акцент на пенултима (во неопределената фор
ма): е2'ула, кад'ела, кол'иба, маќ'еа, јат'gва, uодн'ица, чубр'ика, сир'атка, со че
тири слога: вервер'ица, виз2 од' ина, јареб'ица, ластав'ица, матен' ица, ueuep'y2 а и 
др.; меѓутоа, во членуваните форми акцентот не го менува местото: леб'ови -
леб'овите, уч'ител - уч'ителот, д'ебел - д'ебелиот / д'ебелот, деб'ела - деб'е
лата, јат'gва - јат'gвата. Кај сложените именки од типот дом'азет, кол'ожик 
(коложе2}, лист'окаu, uас'инок, сред'орок, стар'осват- старосв'ати исто така 
акцентот паѓа на пенултима, додека кај придавките со зеро суфикс тој се чува 
на ултима, еп.: белол'ик, 2оло'lл'аф, 2оро'lл'ет, кривовр'ат, цоно'ок. 

Во глаголската флексија на пенултима акцентот паѓа само во формите на 

аористната и имперфектната парадигма, еп. в'ика - вик'аме - вик'ате - вик'аа, 

206 



из'еду, из'едоме, д'ојду - дојд'оа, н'осе - нос'еше - нос'еме - нос'ете - нос'еа, како 
и во л- и н/т-партицип: в'икал - вик'ала - вик'але, Ј'аден - јад'ена, u'аднат - uад
н'ата - Иадн'ати. 

Во презентската парадигма акцентот е неподвижен: н'оса - н'осиме -
н'осите, Ј'адиш - Ј'адиме, отв'ара - отв'араме, а во императивот секогаш паѓа 
на иницијалниот слог: н'оси - н'осите, u'ечи - u'ечите / u'ечете, и 'исuечи -
'исuечите / 'исuечете. 

Двоен акцент е констатиран во сложенки од типот: zр'озјебрµње, с'увор,ека, 
т'уреu,ече. 

Од другите особености на овој говор, диференцијални по однос на другото 
велешко говорно подрачје, како покарактеристични ги истакнуваме: рефлекси
те /е/ за сек. о2 пред финалните -р и -н: бистер, ветер, итер, модер, остер, одер, 
оzен покрај 'оzињ, и /iiJ место вокалното */: баја, как, маска (веда), саза; на овој 
терен превладуваат примери со /е/ како рефлекс на *ј� : език, ечмен, заек, uаек, 
но јат'gва; во финална позиција х наполно се загубило: вла - власи, :Zpa, стра, 
ме, бу - бу'ови, но и 'орај - ор'аи, моф, суф. Во именската флексија бројни се 
примерите со наставката -еви кај едносложните зборови, еп. сој - со'еви, нош -
нож'еви, жар - жар'еви, воз'еви, јаз'еви, лоз'еви, сот - сод'еви, сат - сад'еви, 
стол'еви, мост'еви, покрај боЈ'ови, зме'ови, ѕвер'ови и др. 

Во глаголската флексија во говорот на Клепа, како и во тиквешкиот, 
глаголите од е- и и-група се интегрирале во еден модел, еп. н'оса - носиш - н'осе 
- носиме - носите - носат, и бера - бериш - бере - бериме - берите - берат, 
мија - мииш - мие, траја - траиш - трае; во 1 л. еди. кај овие глаголи отсуству
ва наставката -м; посебност по однос на велешкиот говор покажуваат и пара
дигмите на аористот и имперфектот, еп.: дон'есу, донес'оме, донес'оте, донес'оа, 
н'осе, нос'еше, нос'еме, нос'ете, нос'еа; од глаголот 'сум' во 1 л. еди. покрај обли
кот бе се употребува и беше. 

Во североисточните велешки села на правецот Ветерско - Лугунци - Иван
ковци (источно од Вардар и Пчиња) превладуваат особеностите што ги истак
навме како посебност на говорот на Клепа. И овде доминира тиквешкиот ак
центски модел (на пенултима), еп. к'овач - ков'ачи, воден'ичар - воденич'ари, 
з'елен - зел'ени. Превладува рефлексот /iiJ место вокалното */, еп. вак, саза, 
мазиме, дак покрај длак, но вална. Во бројни примери х во финална позиција 
наполно се загубило, еп. вла, :Zpa, upa, стра; фонемата /ф/ е стабилна: фуона, 
фаќа, Фола. На овој терен се разминуваат изоглосите на рефлексите /е/ и /ја/ 
место *ј� еп. ечмен, но јазик. 

1995 
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ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСТОВИ

Скоuско 

Нова Брезница 
Немушти јазик 

'Имало некој-'овчар во н'екоа пл'анина, и-п'асол 'овците. 'Арно пл'анинава 
се-зап'алила. П'иштит н'ешто пред-'огнот д'обога. Пр'ишол 'овчарот. "Ч'екај да
в'ида - р'екол - шт'о-пиштит". Кога-в'идел, зм'ија п'иштит. Ст'анал је-'угаснал 
'околу зм'ијата. Му-в'елит зм'ијава: "Што-ме-к'уртули од-'огнов, шт'о-сакаш 
б'акшиш да-ти-д'а?" Шт'о-имат т'и б'акшиш да-ми-д'аеш?" "Сакај т'и - р'екла 
зм'ијата - па-ќе-в'ида". Р'ече 'овчарот: "Н'ишто н'ејќу др'уго, с'амо ј'азик да-р'аз
бера к'ое как'о-зборит". Зм'ијата р'ече: "Ако-с'акаш ј'азик да-зн'аеш, к'амо в-'ус
та да-ти-д'уфна". "Е н'е - р'ече - миЈе-стр'аф, ќе-ме-'укасаш". "Ако-ти-е-стр'аф, 
д'ај-го к'афалот, н'ис-кафал ќе-ти-д'уфна". И д'уфнала. И р'ече зм'ијава: "Ј'а ќе
ти-к'ажа, ќе-зн'аеш ј'азик, 'ама ако-к'ажеш др'угему, ќе-'умреш". И т'ој св'е с'ега
р'азбират. И му-в'икат ж'ена-му (т'аа б'ила од-ј'абана н'егде): "М'ажу, ќе-ме
в'одиш н'а-гости кај-т'атка". "Да-те-в' ода 11 - р'ече. Спр'емај-ги к'он'от и коб'и
лата, ќе-ги-ј'аваме". Коб'илата б'ила ждр'ебна, ж'ената б'ила тр'удна. Кин'исале
да-'одат. К'он'ов з'астанал, коб'илаа зам'инала. И в'иснала коб'илата, р'екла:
"Т'и две-д'уши н'осиш, па н'азат 'остана, а ј'а ч'етири н'оса, п'а н'апрет 'ода". И 
м'ажЈе р'екол: "Ж'ено-бре, з'апри-ја коб'илата". Таа ја-з'апрела коб'илата. 
11 Сл'ези - р'ече - от-коб'илата, к'ачи-се на-к'он'ов". И ж'ена-му го-спот'ерала да

му-к'ажет: 11 Ќе-ми-к'ажеш, т'и р'азбра н'ешто", му-в'елит т'аа. 11 Н'е, м'ори, н'иш
то не-с'у-разбрал". 'Отишле, п'осле се-вр'атиле д'ома. Му-в'икат ж'енава: 11Ќе
ми-к'ажеш, ч'ајре н'е је". М'ажот је-в'елит: "Ќе-ти-к'ажа, ама ј'а ќе-'умра". "'Ум
ри - му-в'елит ж'енаа - ама ќе-ми-к'ажеш". "'Арно - в'елит т'ој. С'амо т'и да-з'а
колеш еден-' овен, да-св'ариш пч'еница и ј'а ќе-л'егна, ќе-'умира". 'Арно, п'етелот
на-ч'асот си-п'еет, а п'есот в'иет и в'икат (на-п'етелот му-в'икат): "Т'и п'ееш
'уште, а н'е-знаеш дом'аќинот ќе-ми-'умрет". 11 Ако-е-б'удала, нека-'умрет - му
в'елит п'етелот. Ј'а сед'умдесет ж'ени в'ода и м'ожа да-ги-п'овела, а т'ој 'една и 
н'е-может даЈе-п'овелат. К'амо да-з'емет еден-ст'ап, даЈе-в'икнет, даЈе-изн'ате
пат 'убо:, м'есото в'ас пц'и да-ви-го-д'адет, а н'ас к'окошки да-ниЈа-н'афрлат пче
н'ицана штоЈе-св'арила ж'ена-му". М'ажов сл'ушат. ИЈе-ст'анал со-с'акот, н'е
колку п'ати је-испр'оменил 'убо:, м'есото им-го-т'урил на-пц'ите, пчен'ицата на
кок'ошките. И т'ака в'ише не-го-пр'ашала ж'ена-му што-р'азбират т'ој (м'ажот) 
во-в' екот. 
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Велес 
Завампирот 

У-т'аја к'уќа к'ајшто 'има в'ампир не-д'одева - у-т'ова м'аало, к'ајшто-је, 
т'аму по-к'уќите д'одева. З'имал врчв'ичин'а м'ас 'от-куќи и н'осел у-к'уќата 
к'ајшто с'едел. Се-'ис ... у-п'екмезот и м'едот. Да-си-н'ајдел р'абота, маг'арето го
ч'ешал у-т'аја к'уќа, к'ајшто 'отишол, низ-дв'орот го-раз'одуајал или го-ј'аал. 
"Се-н'асластил како-в'ампир на-п'екмес", 'има 'една р'еч. На-ж'ени кад'елќите 
им-ѓи-з'имал, ѓи-вл'екол по-чард'аците и по-дв'орот, и на-ср'ет-соба си-ѓи-нав'о
ѓале. 11 М'ори, гл'едааме на-св'еќата н'оќеска се-трк'алаше кл'опчето, ч'орапот 
се-вл'ечеше и с'аани испрев'ртени на'опаку си-ѓи-н'ајдооме 11• С'офра, с'ито, с'е 
што-му-д'ојде д'о-рака ќе-т'ури на'опаку и мн'огу др'узи п'акости пр'ави. У-'еден 
п'етелот 'от-куќа му-го-'извадил 'от-потон и го-'оставил на-дв'орот, с'акал да-го
'однесе на-н'екаде з'ар. Вл'езуе и ф-с'оба, к'ајшто 'има м'аш и ж'ена, и з'а-гуша 
н'оќно вр'еме ѓи-ф'аќал. За-да-н'е-идел, на-вр'атата му-ст'авиле т'рн'е. Др'уѓи
пак и-'околу л'еглото ст'авале, оти-от-т'рн' го-стр'аело н'огу. Вамп'ирите им-ја
п'ијат к'рфта на-д'ецата от-п'алците на-н'озите од-н'октите. К'ајшто 'има в'ам
пир, со-д'ајрин'а, со-ќем'анин'а (и т'амбура) му-св'иреле, 'он ќе-д'ошол да-'игра, 
вампирџ'ијата ќе-го-'утепал и п'ихтија к'рф ќе-ст'ане. Со-вр'ела в'ода ќе-го
п'опарат да-не-се-повамп'ирила к'рфта. Ч'умата кога-б'ила, к'ажујат ст'ари, 
мн'огу в'ампири 'имало - т'огај еѓ'упците се-повампир'уеле. В'ампир ќе-те-н'а
легне к'рфта да-ти-ја-'испие, и ч'овек 'умира. Н'еде Б'елје 'откај К'ојник б'еше 
к'ажујал: 11н'оќеска 'еден в'ампир ме-н'алегна, та-т'ежина, т'ежина вр'и 'у-мене и 
н'е-можеф да-се-п'омрднам и 'издишам, го-б'уцнаф со-т'рн' и п'ихтија ст'ана 11• 

Прилеu 
От камчиња манџа 

'Отишол 'еден сп'аија во-н'екое с'ело и к'ондисал во-'една к'уќа н'а-конак. 
Дом'аќинот со-с'ите к'уќни л'уѓе 'отишол в-п'оле на-р'абота, а д'ома беше-ост'а
иле 'една б'аба за-да-в'ардит к'уќата. Вр'емето б'ило за-р'учек, та п'осакал спа'и
јата од-б'абата р'учек. Му-ст'авила б'абата ржана п'огача и с'олпипер. 11П'овели, 
сп'аио, л'еб и с'ол, што-ни-д'ал Госпот; ако-б'еа нев'естите 'овде, м'ожи да-ти
напр'аиа и н'ешто р'учек, 'ама за-н'екасмет от'идоа на-р'абота11, му-р'екла. '"Ов, 
м'ори б'або, м'ори м'ајче, 'ами кога-'имат рж'ан-лебец н'е-берам г'ајле ј'ас за
м'анџа и к'ога 'имат к'амчиња белутр'ачиња 'од-нив ј'ас м'ожам да-н'апраам 'една 
м'анџа, што п'рстите да-си-и-'изеиш от-сл'адина! Ј'а п'ојди 'еден ч'ас п'онадвор, 
та с'обери тр'оа к'амчиња белутр'ачиња к'олку 'еден г'рс и 'изми-i со-н'еоколку 
в'оди, за-да-се-'очистат 'убао, п'осле кл'ај во-'една т'ава тр'оа в'ода да-з'оврие и 
гл'еај с'еир шт'о-манџа ј'ас ќе-ти-н'апраам п'рстите да-си-'изеиш 11• Кога-ч'ула с'и
рота б'аба от-спа'ијата т'ој-збор, от'рчала и н'абрала к'амчиња, зап'алила 'огон и 
ја-н'атерал б'абата да-д'онесит тр'оа м'ас и тр'оа бр'ашно, без-н'икаква џ'ефа, 
ч'унќи ќе-се н'аучи б'аба от-к'амчиња да-пр'аит м'анџа. 

'Опржил спа'ијата 'една к'аша и и-т'урил камч'ињата вн'атре, се-пов'ариле 
м'алку со-к'ашата и је-кл'ал т'авата на-т'рпеза за-да-р'учаат, а б'абата т'уку се
ч'удит како-ќ'е-бидат камч'ињаrа и како ќе-с'е-јадат. 
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И-в'икнал на-б'абата спа'ијата за-'и-таја да-р'учат м'анџа от-к'амчиња, и со
г'олем к'еф б'аба с'еднала да-ј'ади. З'аватил спа'ијата да-м'ака от-к'ашата и нег
д'е-годе си-в'адел по-н'екое к'амче, изл'ижи-го ч'инел и 'остај-го на-т'рпеза. Из
в'аила б'аба 'и-таја 'едно к'амче, в'атила да-го-џв'ака, џв'акала, џв'акала, н'ишто 
ж'иво не-м'ожела да-го-с'оџвака и-т'аја го-ост'аила на-т'рпеза и му-р'екла на
спа'ијата: '"о-о-о-в м'оре к'утри сп'аио, д'али в'ака ќе-напр'аеше от-к'амчиња 
м'анџа, 'ами за-к'аша к'ој н'е-знаит да-н'апраи, камч'ињата и-кл'аде к'олку за-'ур
вокос а н'е 'оти за-да-се-ј'адат, за-к'олку да-ми-ст'ориш м'ене п'акос, за-да-си
ск'ршам з'абот. 'Ете т'ој м'арифет 'имала м'анџата тв'оја, со-к'амчиња што-ја
н'апраи, за-д'ека п'усти 'еден з'аб 'имав 'и-тој да-го-н'емам, тој-м'арифет ја-н'аучи 
п'устата б'аба тв'оја. И др'уго си-ја-п'оарџив м'авцата што-ќе-ја-ј'адевме сет'а-ку
ќа, 'ето тој-м'арифет н'аучив, сп'аио м'оре", му-р'екла б'абата нал'утена. 

Биiiiола 

Качка Каличка 

Си-б'еше шо-не-с'и-беше. Си-б'еше една-б'аба и еден-д'едо. Си-н'емале д'еца. 
Си-н'ашле едно-ч'упе и му-го-клале името К'ачка К'аличка. Еден-д'ен д'едото и 
б'абата 'оiдоја ц'рква и му-р'екле на-ч'упето да-не-т'арашва ф-к'уќи, да-с'еди 
м'ирна дури-да-д'оат. На-м'ангало 'имало едно-г'рне со-гр'а да-се-в'ари. К'ачка 
К'аличка в'идела на-п'олицата на-ѕ'идо едно-ј'аболко и се-к'ачила на-ст'олето 
да-го-з'еми. Се-сл'изнала и п'аднала во-г'рнето со-гр'а и се-поп'арила. Ко-се-вр'а
тиле б'абата и д'едото 'от-црква, тр'опале, тр'опале на-п'ортата да-му-'отвори 
К'ачка К'аличка, 'ама н'икој не-му-'отвори. Ја-ск'ршиле п'ортата и вл'егле дома. 
Ч'екале, ч'екале да-доi ч'упето да-р'учаат, ама н'е-дошло. С'еднале да-р'учаат. 
Си-т'уриле гр'а во-п'аiнцата да-ј'адат. Ко-си-т'уриле по-фт'ор-пат, оти-б'иле 
н'огу гл'адни, во-паiнцата шл'уп! п'аднала К'ачка К'аличка. Ф'атиле да-пл'ачат, 
да пл'ачат и од ж'ал' 'умреле. Кога-сл'ушнала к'уќата, од-ж'ал' си- и-ист'урила 
ѓерам'идите. Д'ошла стр'ачката и ја-пр'ашала к'уќата з'ошто и-'истурила ѓера
м'идите. К'уќата му-р'екла: 11К'ако да-не-и-'истурам? Н'е-знаiш шо-с'е-стори? 
К'ачка К'аличка в-г'рне се-п'опари. Ст'арите пл'акаја и 'умреја и 'ете ј'ас ѓера
м'идите 11• Кога-сл'ушнала стр'ачката, од-ж'ал' му-п'аднала оп'ашката и л'етнала. 
'Ошла кај-кр'ушата и му-р'екла: 11Ш10-е 'ова н'а-тебе, с'амо кр'уши р'аѓаш а н'е
знаiш шо-с'е-стори? 11 Кр'ушата ја-пр'ашала шо-с'е-стори. Стр'ачката му-р'екла: 
11К'ачка К'аличка г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаја - 'умреја, к'уќата - ѓерам'и
дите и 'ете ј'ас оп'ашката. 11 Кога-го-сл'ушна т'оа кр'ушата и гррр! - с'ите кр'уши 
и-'истури н'а-земи од-ж'ал'. П'отаму стр'ачката в'идела едно-б'ајче кај-шо-си
п'аси тр'ева и му-р'екла: 11 Ш'о-праiш т'и, само-п'асиш, а н'е-знаiш шо-с'е-стори?" 
И му-к'ажала с'е по-р'ет. Т'огај на-б'ајчето од-ж'ал' му-се-изр'онале с'ите з'аби. 
П'осле стр'ачката 'ошла ц'рква кај-шо-п'еiше п'опо и му-р'екла: "Т'и, п'опе, 
само-п'еiш, а н'е-знаiш шо-с'е-стори?" И му-к'азала с'е по-р'ет: "К'ачка К'аличка 
г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаја - 'умреја, к'уќата ѓерам'идите, стр'ачката 
оп'ашката, кр'ушата кр'ушите, б'ајчето з'абите, а т'и само-п'еiш". Т'огај п'опо си
го-'изваi н'ожето од-џ'ебо и тр'ак! си-го-пр'есече мали'о-прс од ж'ал'. 'Ошол 
д'ома и поп'ајата го-пр'ашва з'ошто си-го-пр'есекол п'рсто. П'опо му-р'екол: "'Е 
к'ако да-не-си-г'о-сечам! К'ачка К'аличка г'рне се-п'опари, ст'арите пл'акаја и 
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'умреја, к'уќата ѓерам'идите, стр'ачката оп'ашката, кр'ушата кр'ушите, б'ајчето 
з'абите, ј'ас п'рсто, а т'и с'амо пр'едиш. 11 Т'огај поп'ајата како-шо-пр'едела со
ф'урката, ја-з'ела и ја-ск'ршила н'а-две и ја-ф'рлила. 

Кичево 
ц&роф еип се жена 

Си-б'ил еден-ст'ар ч'ојк. Т'ој си-'имал тр'и ќ'ерки. Ќ'ерки-му ст'ално тк'аеле 
пл'атно, а т'ој го-б'елел. 'Еднуш т'уа п'оминал с'ин-му от-ц'арот и му-р'екол: 
11Ког'а-падна сн'егот и кога-прок'опнеа? До-в'утре ако-не-м'и-кажеш, џ'елат ќе
те-ст'ора 11• Го-преч'екала ќ'ерка-му пост'арата и-го-пр'ашала: "Шт'о-си 'олку, 
б'або:, н'апукан?" Т'ој И-к'ажал какв'а-му-е м'аката, 'али т'аја не-зн'аела шт'о
значит т'оа и не-м'ожела да-му-к'ажет. Други'од-ден п'ак д'ошол с'ин-му от
ц'арот и с'еа му-д'ал м'увлет до-други'од-ден. Ко-се-вр'аќал н'азат, го-преч'екала 
посреднат'а-ќерка. И-т'аја го-пр'ашала како-и-пост'арата шт'о-е н'апукан, 'али 
'и-таја не-зн'ајла да-му-к'ажет како-да-одг'оорит прет-с'ина-му от-ц'арот. На
треќи'од-ден п'ак з'аминал да-б'елит пл'атно. Д'ошол с'ин-му от-ц'арот и п'ак му
д'ал уште-еден-д'ен м'увлет. На-вр'аќан'е го-преч'екала најмалат'а-ќерка и го
запр'ашала: "Шт'о си 'олку н'апукан, б'або?" Т'огај т'ој И-р'екол: "Шт'о дека-ќе
ти-к'ажа, ко-н'е-мојш да-ми-п'омогнеш. Не-м'ожеа да-ми п'омогнат пост'арите
да-т'и". Отко-И-к'ажал в'о-што-е раб'отата, т'ај му-р'екла: "Ќе-му-р'ечеш на-с'и
нот от-ц'арот оти-'има три-г'одини откако-п'адна сн'егот, а с'ега прок'опнојт, 
оти-т'ој с'акат да-те-пр'ашат кога-ј'а-пуште бр'адата, а ког'а-почна да-поб'е
лојт". 

Коа-му-одг'оорил ст'ариот на-с'ин-му от-ц'арот, т'ој го-з'апрашал кој-го
н'аучил т'ака да-одг'оори. Ко-му-р'екол оти-му-к'ажала најмалат'а-ќерка, т'ој
му-е-п'обарал за-ж'ена. Т'ака најмалат'а-ќерка се-ом'ажила за-царски'от-син. 

Порече 
Лашо (Латово) 

Сланштави и мечката 

Сл'анштани пос'ејале пч'енка во-С'елце. Се-на'учила м'ечката и ст'ално им
је-ј'ала пч'енката. 'Еднаш се-с'обрале сел'аните да-се-дого'араат како-да-ј'е
плашат м'ечката да-им-је-н'е-јадит Пч'енката. 'Еден од-сел'аните ст'анал и
р'екол: '"Утре ј'а ќе-г-одведа К'араџа (в'олот), ќе-го в'рза т'амо кај-што-ј'адит 
м'ечката, б'елки ќе-с-'уплашит 'од-него". - "Еј-'убо:" - р'екле сел'аните. Друга
т'а-ден г-'одвеле К'араџа и-го-в'рзал кај-што-ј'ала м'ечката. С'утринден ко:-'оти
шол да-го-в'идит в'олот, в'олот го-н'емало. 'А м'алу п'отаму, гл'еат вл'ак. И се
д'алдисал по-сел'аните: '"Еј, 'ела да-в'идите кај-ј'е-туркал К'араџа м'ечката на
р'ого:ј 11• Коа-'ојт уште-м'алу, што-ќ'е-видит - с'амо р'ого:ј. М'ечката г-'изела в'о
лот, ост'анале само-рог'о:јте. Т'ака сл'анштани и-пл'ашат м'ечките. 
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4. ЗАПАДНИТЕ ПЕРИФЕРНИ ГОВОРИ

4.1. ДЕБАРСКИТЕ ГОВОРИ 

1 

1.1. Дебарските говори ја опфаќаат областа во сливот на Црни Дрим (север
но од с. Глобочица) и Радика. Тоа е котлински предел заграден со високи пла
нински венци. 

Во рамките на таа област се изделуваат осум помали географски целости. 
Делот околу градот Дебар (53)1 се вика Поле. Во него спаѓаат селата: Рај

чица (51)2, Елефци (Татар Елефци, Град Елефци, 52), Бомово (54), Конари (55), 
Селокуќи (56), Спас (57), Крифци (58), Хаме (59), Баништа (60), Сушица (55а), 
Трнаник (54а), и неколку села во Албанија: Блато (61), Клобучиште (62), 
Крчишта (63), Процести (64), Маќеларе (65), Алајбегија (66), Граждане (67), 
Попинаре ( 68), Еребар ( 69), Решане, Обоки, Песјак, Чернени, 'Рбеле, Деољане, 
кои се распределени по северната периферија на оваа област. 

На југоисток преку Радика па до планината Стогово и до Малесија се шири 
областа Жyila (Џyila), која се дели на Долна и Горна Жупа. Во границите на 
оваа област има 18 села. Во Долна Жупа спаѓаат: Праленик (42), Кочишта (63), 
Житинени (со Пејофци и Вапа, 44), Бајрамофци (45), Мал и Голем Папра(д)ник 
(46), Броштица (47), Горенци (49), Пареше (48), Баланци (50), Власиќе, Црно 
Обоце, а воГорна Жупа: Осолница (41), Долгаш (35), Долно Елефци, Евла (36), 
Горно Елефци (37), Но(в)аци (Новак, 38), Коџаџик (39) и Брештани (40). 

Од Горна Жупа на југ продолжува Малесија со селата: Присовјани (28), 
Збажди (29), Локов (30), 'Ржанов (31), Буринец (32) и Селци (33). 

Од левата страна на реката Дрим до планината Ј абланица се шири Дрим
кол, во кој спаѓаат селата: Лакавица (1), Јабланица (2), Пискупштина (3), Безо
во (4), Нерези (5), Луково (6), Модрич (8). 

Областа што се наоѓа северозападно од Дрим па се до Поле на север се вика 
Голо Брдо. Се дели на Горно Голо Брдо (или Рамна Гора или Планина) и Дол
но Голо Брдо. Оваа област ги опфаќа селата: Дренок (9), Џепишта (10), Манас
тирец (34), Отишани (11), кои се наоѓаат во границите на Р. Македонија, и 
Стеблева (12), Гиневци (Гинеец, 13), Клење (14), Себишта (Себишча 15), Ок
штун (16), Лешничани (17), Големо Острени (18), Мало Острени (19), Треби
ште (Требишќе, 20), Тучепи (21 ), Радовиште (Радоешта, 22), Пасинки (23), Вла-

1 Бројот во загради го означува односниот пункт на картите. 
2 Имињата на селата се дадеви според изговорот на месното население. Во врска со 

тоа консултирана е и следнава литература: Русиh, 1953, 1954, 1957; Филиповиh, 1940, 
1939;С:МИ.Љаниh,1925. 
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димирица (Ладимирица, Ладомирица, 24), Српетово (Серпетово, 25), Торбач 
(Трбач, 26), Љуболези (Љуболеш, 27), Горица, Врбница (Врмница). 

Областа по текот на Радика до Гореничкиот Мост се вика Река. Се дели на 
Горна Река, Река (или Голема Река) и Мала Река. Во Горна Река влегуваат се
лата: Сенце (92), Врбјани (93), Беличица (94), Кичиница (95), Волковија (96), 
Врбен (97), Богдево (98), Кракорница (99), Ничпур (100), Бродец (101), Жужње 
(102), Нистрово (103), Бибај (104), Рибница (105), Нивиште (106), Грекај (107), 
Тан}rше (108). Во Река спаfаат: Горно и Долно Мелничани (70), Горно и Долно 
Косо(в)расти (71), Могорче (72), Скудриње (73), Присојница (74), Аџиефци 
(75), Јанче (76), Ростуше (77), Велебрдо (78), Битуше (79), Требиште (80), Виду
ше (81), Болетин (82), Жировница (83), а во Мала Река: Осој (84), Гари (85), 
Лазарополе (86), Сушица (87), Тресонче (88), Росоки (89), Селце (90) и 
Галичник (91 ). 

1.2. Население. - Населението во целата дебарска област во етнички поглед 
не е единствено. Има Македонци, Албанци, Турци и национално неопределени, 
т.н. Торбеши (Македонци по вера мухамедани)3[карта 1]. 

Турскиот етнички елемент живее во Жупа - во селата: Коџаџик, Новаци, 
Брештани, Елевци, Евла, Долгаш, Осолница и Праленик, и во градот Дебар. 

Албанско население најмногу има во градот Дебар и во неговата најблиска 
околина. Само Албанци живеат во селата Хаме, Спас, Селокуќи, Конари, Су
шица, Бомово, Кривци, Трнаник во Поле. Само албанско население живее исто 
така во оние села што се наоfаат на албанска територија, а коишто во поста
рите статистики се означени како македонски. Во областа Жупа Албанци има 
во селата Власиќе, Баланци, Житинени и Броштица. Во последниве три села 
тие живеат заедно со Торбеши. Албанско население доминира и во северните 
голобрдски села, како и во Горна Река. Чисти албански села во Горна Река се: 
Нивиште, Жужње, Врбјани, Тануше и Грекај. 

Торбеши има готово во сите села во Река, Жупа и Голо Брдо. Само со 
Торбеши се населени денеска Жировница, Видуше, Болетин, Аџиефци, Присој
ница, Скудриње, Горно Косоврасти (во Река), 'Рковци, Кочишта, Мал и Голем 
Папрадник (во Жупа), Отишани, Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, 
Љуболези, Владимирица, Тучепи (во Голо Брдо). Заедно со македонско христи
јанско население Торбеши живеат и во селата: Могорче, Требиште, Велебрдо, 
Ростуше, Јанче, Долно Косоврасти (во Река), Горенци, Житинени (во Жупа), 
Џепишта, Себишта, Пасинки, Големо и Мало Острени, Требиште (во Голо 
Брдо), Обоки, 'Рбеле (во Поле), а со Албанци во селото Баланци (Жупа). 

Во малореканските села, Малесија и Дримкол живеат само Македонци. Во 
Поле чисти македонски села се Рајчица и Елевци, а во Жупа Пареше. Македон
ско христијанско население освен тоа има во Требиште, Ростуше, Велебрдо, 
Јанче, Аџиефци, Долно Косоврасти, Мелничани, Баништа, Дебар, Броштица, 
Житинени, Џепишта, Себишта, Пасинки, Врмница, Големо и Мало Острени (во 
Поле, Жупа и Голо Брдо). 

3 Составот на населението во поодделни села е даден според пописот на населението 
од 1953 и 1961. За селата во Поле, Жупа, Малесија и Голо Брдо користени се и пода
тоците од приведените антропогеографс:ки студии на Бранислав Русиќ и Миленко 
Филиповиќ. 
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Во областа Горна Река живеат Македонци и Албанци. Македонски села се 
Беличица, Кичиница и Кракорница, а мешано население живее во Врбен, Вол
ковија, Богдево, Бродец, Бибај, Ничпур, Нистрово, Рибница и Сенце. 

1.3. Јазик. - И во јазичен поглед дебарската област не е единствена. Насе
лението од албанска и турска националност е претежно двојазично. Цокрај мај
чиниот јазик (албанскиот за Албанците, турскиот за Турците) го познава во по- . 
мала или поголема мера и македонскиот, како што, од друга страна, и Маке
донците во мешаните села се служат често и со албанскиот. Двојазичноста кај 
нив е уште поизразена особено во селата каде што живеат и Албанци и Торбе
ши. Во горнореканските села доминира албанскиот јазик во комуницирањето 
не само меѓу Албанците, туку и меѓу Македонците. Македонското население 
во оваа област е изразито двојазично, бидејќи еднакво се служи и со двата ја
зика [карта 2]. 

Предмет на понатамошните наши посматрања ќе биде македонскиот говор 
со кој денеска комуницираат Македонците и Торбешите во целата дебарска об
ласт, како и говорот на Торбешите и мијачките оази во централна Македонија, 
чиј говор се наоѓа во генетска врска со дебарскиот. 

1.4. Досегашни проучувања на дебарските говори и литература. - Дебарски
те говори биле предмет на испитувања на повеќемина лингвисти. Најдобро е 
проучен малореканскиот говор. Опширно тој е разгледан во монографскиот 
опис на Марко Григоров (Григоров, 1907: 201-304) и во книгата на Александар 
Белиќ (Белиh, 1935). Во општи црти е прикажан говорот на селото Галичник, 
заедно со дебарското село Обоки и голобрдското Клење, во студијата на Ват
рослав Облак (Oblak, 1896). Некои белешки за малореканскиот даваат уште И. 
С. Јастребов (Јастребов, 1889) и М. Веселиновиќ (Веселиновиh, 1903: 450-504). 

Реканскиот говор е претставен во статијата иа Михаил ПетруmевсtСИ ,(Пет
рушевски, 1951 : 56-67) и во работата на Аритон Поповски (Попожжи, 1959: 
107-154). 

Од другите дебарски говори нешто повеќе ни е познат говорот на градот 
Дебар. Тој е разгледан во општи црти во прилогот на Панче Михаилов (Ми
хаилов, 1954). 

Неколку општи податоци за потесната дебарска област, Голо Брдо и Дрим
кол даваат Ватрослав Облак (Oblak, 1896), Милош Ивковиќ (Ивковиh, 1934: 25-
30} и Миливој Павловиќ исто така во два свои извештаи (Павловиh, 1940а: 424-
430, 1940б: 262-281). 

Еден сумарен преглед за целото дебарско говорно подрачје дава Лазар Ди
митров (Димитров, 1905: 263-274). 

Неколку помали прилози му се посветени и на говорот на торбешките и ми
јачките оази во централните македонски области. Миливој Павловиќ (Пав
ловиh, 1937: 433-449) укажува на неколку дијалектни особености на говорот на 
скопските Торбеши. Во општи црти тој е разгледан и во работата на Радмила 
Угринова (Угринова, 1951). - Говорот на велешките торбешки села Мелница и 
Врановци исто така во општи црти е разгледан во статијата на Божо Видоески 
(Видоески, 1951: 201-209). 

Дијалектни проучувања во мијачките села Ореше, Папрадиште (Велешко) 
и Смилево (Битолско) има вршено Боислав Илиќ. Некои резултати од тие ис-
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питувања Илиќ има објавено (Илиh, 1960 : 467-468; 1959: 400-403; 1961 : 213-227; 
1961-62: 103-109). 

Бројот на работите посветени на дебарската говорна област, како што гле
даме, не е мал. Но и покрај тоа денеска се уште немаме полна претстава за дија
лектната положба во Дебарско. Нашите знаења се особено оскудни за дија
лектните прилики во областите Поле, Жупа, Малесија, Дримкол и Голо Брдо. 
Нешто повеќе материјал има за реканскиот говор, а најдобро ни е познат, бла
годарејќи на исцрпната студија на Белиќа, малореканскиот (галичкиот). 

Во овој прилог ние ќе се потрудиме да дадеме еден општ преглед на говори
те во Дебарско. Особено внимание ќе биде посветено на разграничувањето ме
ѓу поодделни локални говори и на оние дијалектни особености и појави што до
сега беа малку познати. Повеќе илустративен материјал ќе приведуваме од 
областите што се најмалку проучени, како, на пример, Поле, Жупа, Малесија, 
Дримкол и Голо Брдо. Исто така во посебен осврт ќе се задржиме на говорот 
на Торбешите во Скопско и Велешко, како и на говорот на Мијаците во Битол
ско, Крушево и Велешко. 

Дијалектниот материјал што ќе биде приведен во најголем дел е нов, изво
рен, забележен од мене на самиот терен во периодот од 1950 до 1968 година. Ос
вен тоа консултиран е материјалот од анкетите за МакедонскиоШ дијалекШен 
аШлас пополнети во селата Косоврасти, Голем Папрадник и Смилево, како и 
сиот досега публикуван јазичен материјал од споменатите подрачја. 

2 

2.1. Дебарските говори претставуваат дел од западното македонско наречје. 
Со другите западни говори ги сврзуваат следниве особености: третосложниот 
акцент, еп. Uл'анина Uлан'инаШа, мес'ечина, месеч'инава; синтагматскиот карак
тер на акцентот: u'од-но:Zа, кисел'о-млеко, 2о-з'еде - не-2'о-зеде, му-2о-з'еде - не
му-2'о-зеде; елизијата на самогласките во акцентски целости кога следниот 

збор почнува со самогласка: се изми > е-изми, ме укаса > м-укаса, :Zo изеде > 

2-изеде, ве уШеuа > в-уШеиа, да ојШ > д-ојШ; самогласката и зад друга самоглас
ка во иста лексичка или акцентска единица ја губи слоговноста и преминува во 

неслоговно ј: снаи > снај, сШреи > сШреј, сои > сој, суи > суј , освен во случаи ко
га претходната самогласка влегува во состав на некој префикс: з'аи:Zра, u'oи:Zpa. 
И во овие говори наоfаме примери што укажуваат на старото мешање на но
совката *� со *Q зад ј: јазик, одн. јозик, јазик. Како протетички глас на апсо
лутниот почеток пред континуантот на *Q се јавила ј: ја:Zлен, јадица, jllжe, а пред 
и редовно се јавува в: визба, висШина. Согласката в од старите групи *cvb, *svb, 
*JV'b е заменета со у: цуШ, цуШи, осуниШ, ѕуниш. Гласот х на крајот на слогот 
преминал во в(ф); чевли, врф. И дебарските говори познаваат траен член и 
имаат систем од три демонстративни заменски форми: ножов, ножон, ножоШ; 
овја нош, оња нош, Шој нош. Лична заменка за 3 л. е Шој. Дативниот однос кај 
заменките се изразува синтетички: мене ми, Шебе Ши, нему му, кому, некому, 
овому, оному итн. И овие говори познаваат цел систем заменски форми со де
монстративно-посесивно значење: ово:Zов, оно:Zов, Шо:Zов. Кратката акузативна 
форма од 'тие' гласи и. 3 л. мн. од глаголот 'сум' гласи се. Во 3 л. на перфектот 
помошниот глагол се испушта: Шој дошол, Шие дошле. Дебарските говори, ка-
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ко и другите западни, познаваат цел систем сложени глаголски форми со 'има'. 
Посесивноста се изразува и со предлогот од: детето од Марка. Со другите за
падни говори ги сврзува целата структура на синтагмата и реченицата. Речени
цата може да започне со кратка заменска форма и со глаголска партикула: l.o 
зеде лебот, му рече на детето, сме l.o виделе детето. 

2.2. Уште потесна врска дебарските говори покажуваат со горнополошки
от, кичевскиот, охридскиот и струшкиот со кои непосредно граничат. Сите тие 
говори ги поврзува „полумекиот" изговор на континуантот на старото палатал
но */': недел'а, кл'уч, мол'ба, uријаШел'. Гласовната група -ни- во повеќеслож
ните зборови се изменила во -јн-: воденица> водејнца. Во сите тие говори се па
зи старата дативна форма кај личните и роднинските имиња од машки и жен
ски род: Маре, Николу, СШојану, ШеШину. Личната заменка за 1 л. едн. се јавува 
во обликот ја. Кратката дативна форма од заменката 'таа' се јавува во разно
видноста је : Је рече Маре. Кај глаголите во 1 л. едн. на сегашното време нас
тавката -м отсуствува: носа, сеча, бера, а 3 л. ед. завршува на -Ш: носиш, сечит, 
викаш. Од глаголот 'сум' има посебни форми и за аорист и за имперфект: бив, 
би, би ... и бев, беше, беше. Во сите споменативе говори, вклучувајќи го и пореч
киот, наоѓаме систем од четири глаголски форми со 'ќе': ќа (ќе) носиШ-ќа (ќе) 
носеше-ќа (ќе) носел -ќа (ќе) беше носел. 

Поголемо единство дебарските говори чинат со охридскиот и струшкиот. 
Во сите нив старата група *cre- се разложила во чере-: череuна, черешна, черес
ло, черемша, чере(в)о. Место групите *tj, *dj почесто наоѓаме шШ, жд (шч, жџ; 
ш, ж), додека бројот на примерите со ќ, 2 е минимален. Дативната форма кај 
личните имиња од машки род на -о се образува со наставката -ое (-ове, -оје), а 
кај имињата од женски род со наставката -е: Му рече Маркое (Маркове, Мар
које), је рече Цвете. Личната заменка за 1 л. мн. во дебарските и во струшкиот 
се јавува во формата мие (мије). Во областа па глаголот овие говори од другите 
западни се разликуваат по наставките за 3 л. мн. па сегашното и на минатите 
определени времиња. 3 л. мн. на сегашното време завршува на -eiii: викаеШ 1 

вике:Ш, носеШ 1 носе:Ш, а 3 л. мн. на аористот и имперфектот на -е: викае, дој
дое, носие, носее. Глаголите од и- и е-група во 2 л. мн. на заповедпиот начин зав
ршуваат на -иШе : носите, сечиШе. Во глаголскиот прилог самогласката -е од 
морфемата -ешШи (-ешчи, -еќи) се пази: викаешШи, носеешШи ( викаешчи, ви
каеќи ). За сите говори од дебарското и од охридско-струшкото подрачје карак
теристичен е предлогот кон, кој се јавува и во фонетската разновидност кун. 

Некои од приведениве особености се ограничени на дебарскиот и струшки
от терен, па пример, наставката -е во 3 л. мн. на минатите определени времиња. 
Друm имаат поширок ареал. Наставката -еШ во 3 л. мп. на сегашното време ја 
познава и охридскиот. Изоглосите на именските наставки -ое и -е, на заменката 
мие и на императивната наставка -иШе зафаќаат и дел од кичевско-поречката 
говорна територија. 

Една група особености е ограничена само на дебарскиот терен. Такви се: 
заменските форми Шеа, овеа, онеа за среден род; дативните форми за женски 
род овојзе, онојзе и за машки овому, оному; акузативниот облик па демонстра
тивпите заменки за м.р. овоl.о, оноl.о, Шоl.о; партикулата ќа. Овие црти ги повр-
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зуваат сите говорни разновидности во Дебарско и истовремено се јавуваат како 
диференцијални по однос на околните говори. 

Погоре m истакнавме оние црти што се јавуваат како општи, заеднички за 
целото дебарско говорно подрачје и коишто го одредуваат местото на дебар
ската група во рамките на западното македонско наречје. Тој број, како што 
гледаме, не е мал. Но не е мал исто така и бројот на особеностите што го раз
биваат единството на дебарската дијалектна област. Меѓу поважните диферен
цијални црти спаѓаат континуантите на носовката *Q и вокалните *r, *Ј, и некои 
морфолошко-синтаксички особености. Според тие црти во рамките на дебар
ската област можеме да изделиме четири помали говорни индивидуалности. 
Една таква целост претставува говорот на селата во Поле, Жyiia, и Малесија, 
заедно со градскиот. Посебна целина сочинува :Zоворот на селата во областа 
Дримкол и Голо Брдо. Говорот на малореканскиШе села се разликува и од 
дебарскиот и од :Zоворот на ТорбешиШе во обласШа Река [карта 2а]. 

3 

ДЕБАРСКИОТ ГОВОР 

3.0. Дебарскиот говор зазема централно место во дебарската група. Него го 
сочинуваат, како што спомнавме веќе, градскиот говор и говорот на Македон
ците и Торбешите во Поле, Жупа, Малесија и јужните рекански села Могорче, 
Горно и Долно Мелничани и Горно и Долно Косоврасти. 

3.1. Самогласки. - Фонолошкиот систем на дебарскиот говор се состои од 6 
самогласки и 25 согласки. 

Самогласни фонеми се: и, е, а, а, у, о. 
Во споредба со другите дебарски говори како карактеристична структурна 

особеност на вокализмот во дебарскиот се јавува фонемата а [карта 3]. Фонет
ски таа се определува како среднојазичен глас. Средниот дел на јазикот артику
лира во правецот на граничната зона меѓу тврдото и мекото непце и при тоа тој 
се издигнува средно. Има ист степен на отвор како самогласките о, е, но таа не 
е ни лабијализиран, ни палатален глас. Фонолошки а се јавува како корелат на 
фонемата а по признакот висок - низок отвор. Во врска со дистрибуцијата тре
ба да истакнеме дека а не може да стои ни на апсолутниот почеток, нити во 
афиксите. Со друm зборови,· таа се среќава само во коренската морфема, еп. 
:Zради, jiiжe, аат, рака. 

Самогласниот систем, според изложеново, на фонолошки план можеме да 
го претставиме по овој начин: 

и у 

е 0 

а 

На историски план фонемата а се јавува како континуант на носовката *Q, 
секундарниот 'b2 и во група со р и л како рефлекс на вокалните *r, */. 
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3.11. *Q >а: внаШра - наШра, iради, iнасно, iаба, iазер, ziiжвa (Селци), даu -
дабје, даzа, драк - драiоШ, заu - заби, jiiжe, јаШор, јадица, јаzлен, каде, кај, как
лица (: карклица, Г. Папрадник), се каuиШ, каШиШ, катник, кадел'а, касаШ, ка
uинки, лачиш, ма.ка, мачно, маш - мiiжи, машко, мОдро, маШка, машШејнца, ма
ШиШ, uраШ, рака, смаШ, сак, сiiжен, сабота, садој, сШаuал'ка, сШраzа, Шраба, 
Шаzа, ШаИан, ШраШ [карта 4]. 

Со запазен назализам забележени се: кандро (Локов), cШpiiнza (Г. Пап.;. 
радник). 

Во оваа позиција (во коренската морфема) само во неколку случаи место *Q 

наоѓаме о: zлобок, клоuче, клоuко, Шоuук, оШоде, своноќ, свозима (на целата 
територија). Во поодделни населби бројот на примерите со о е поголем, особе
но во периферните области. Сп. собоШа (Дебар), кодраф, коuинка, сШоuало, 
ШоИан, uодиШ, исuодиШ (Баниште), божилок, доu, зоби, можиШе, модро, моШ
на вода, скоuија, Шоzа, Шроба (Селци). 

Во неколку случаи во говорот на Торбешите во Голем Папрадник *Q е заме
нето со е : јеzлен, јеже, јежица, јеШок, еднаш имам забележено zреди : ме болеШ 
zредиШе, покрај zради. 

Паралелно со каде се среќаваат и разновидностите кеде, кеј, ке. 
Во другите позиции на зборот (во некоренските слогови) *Q, како и во 

другите западни говори, редовно е заменето со а : желадок ('Ржанов ), желади, 
желадник, обрач, uонада, uoupasu, Ианал, бера, неа и др. Во zoлou - zолоби о е 
добиено со асимилација од а :  iолаб > iолоб. Во некои места под влијание на 
лабијалната артикулација на б самогласката о се изменила во у: ioлyu- iолуби 
(Г. Папрадник) [карта 5]. 

Во почетокот на зборот со а е заменето и *Q добиено од *ll зад ј: јадор, 
јаzул'а, јазик, јанѕа, јаШро, јаШарва, јачмен, јачит (Баниште) јадар ('Ржанов). 
Во Малесија почесто наоѓаме о : joz ул 'а, јозик, јонѕа, јошка, јочит, јочменец 
(Селци). Лексемата јо2ул'а со о се среќава и во Жупа, а наспоредно со jiilyл'a и 
во Поле. Само во говорот на Торбешите во Г. Папрадник во сите приведениве 
случаи наоѓаме е :  јенѕа, језик, јеШро, јеШарва, јечиШ, јечмен, но јоzул'а. Јенѕа и 
ечиш спорадично можат да се сретнат и во другите торбешки села (М. Пап
радник, Горенци). 

Во неакцентиран слог редовно се јавува а во Иајак, uајачина (на целата 
територија [карта 7], во Малесија и во зојак (Селци). Меѓутоа, во другите села 
во последниов збор наоѓаме редовно е :  заек (Дебар, Горенци, Г. Косоврасти), 
зоек (Г. Папрадник). Формата со е, ќе видиме подоцна, се јавува и во другите 
дебарски говори [карта 6]. 

Случаите со о место *Q се јасни: внесени се од оние говори каде што е *Q 

заменето со о (малореканскиот, дримколскиот, голобрдскиот). Не е јасно, 
меѓутоа, како се добило е во споменатите примери во Г. Папрадник. Овде треба 
прво да ја исклучиме претпоставката дека е самогласката е директна замена на 
*ll и зад ј. Тоа го потврдуваат и случаите како јеШок, јеzлен и ел., каде што
наоѓаме е место *Q. Исто така е не би можело да се добие фонетски од а, посеб
но во примерите iреди, кеде. Останува да побараме објаснување во контактот 
со другите околни говори. Ваков резултат за *Q познава само говорот на 
струшките села Радожда, Вевчани, Мали Влај и Лин. Во говорот на овие села, 
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како што е познато, зад нелабијална согласка *Q во коренските слогови редов
но се заменило со ii (широко е), а зад лабијална со а (широко о), еп. zpiiдu, кiiде, 
piiкa, jiiжe, jii:Zлeн, јiiзик и др., но uат, uадит. Не е невозможно говорот на е. Г. 
Папрадник во еден постар период да имал непосреден контакт со радошко-вев
чанскиот. Нив ги сврзувал пред се континуантот на носовката *Q. Подоцна во 
новата средина фонемите ii, а биле заменети со а, освен во споменатите случаи, 
во кои е се задржало како архаизам, но веќе не како широко е. Најдоследно тој 
постар изговор се запазил зад ј. - Ова што го рековме не се однесува и на 
зборот заек (зоек), бидејќи тука се работи за друга фонетска позиција. Тој или 
е внесен од појужните наши говори, кои не ја познаваат замената на *� со *Q, и 
после е раширен на целата дебарска област, или пак е се добило фонетски на 
дебарскиот терен, а така можело да се добие само од а. Зад ј, ќе видиме, само
гласката а и во други случаи се прегласува во е. Во Иајак прегласувањето на а 
во е било попречено од претходното а. Веќе во малореканскиот, каде што по
четното а се изменило во о, прегласувањето на а во е се извршило и во овој 
збор, еп. uоек [карта 7]. 

3.12. b2 >а: бадник, ма:Zла, маска, сна:Zа, таст, ташта [карта 8], лајца (Сел
ци). Последниов збор се јавува и во разновидностите лојца (Локов, Збажди), 
олџица 'слабинка' - олѕица 'лажица' (Г. Косоврасти), олѕица, олџичка (Г. Пап
радник), олдица (Дебар). Се работи за две различни фонетски појави. Во лајца, 

лојца има секундарен b2• Другите форми се изведуваат од *lbzica > *lzica > *jiica, 
еп. ал 11 олжица, и потоа со дисимилација олѕица, олџица, олдица. Така настана
ла и разновидноста олzа (< *l&ga) [карта 9]. 

Посебен развој на овој терен имала и придавката *tbnbkb. Тука не се развил 
сек. b2, бидејќи согласничката група - тн- може да стои, еп. тнок (Џепиште ), 
или пак се разедначила во -кн-: кнок, кночко (Дебар, Обоки), кноко (Селци, 
Горенци) [карта 22]. 

3.13. Сек. b2 на крајот на зборот пред сонантите р, л, л', м, н и пред в имал 
поинаков развој. Пред л, н, в, тој редовно се заменува со о :  рекол, оzон, мар
Шоф [карта 11]. Пред л' се развил во е : шуuел 'ка. Пред м среќаваме две вред
ности - о во Малесија: седом, осом (Селци, Присовјани), и у на другата терито
рија: седум, осум (Г. Косоврасти, Баништа, Обоки, Г. Папрад) [карта 10]. 

Различни вредности наоfаме и за b2 пред р. Во Поле и во Малесија b2 > о :  
бистор, ветор, добор, итор, свекор (Дебар), ветор, итор (Присовјани). Во 
торбешкиот говор во Жупа и граничните рекански села заменето е со е : ветер, 
мадер, итер (Г. Папрадник), или со а: добар, итар: ветер (Г. Косоврасти), а во 
говорот на православните најчесто со а : бистар, ветар, итар, остар, свекар 
(Горенци), ветар, итар, свекар, остар (Селци), јадар ('Ржанов) [карта 12].

3.14. *r >ар: арт, арваШ, барzо, варниШ, варшиШ, марша, uарстен, uарле, 
фарл 'аШ, 2 арне, дарво, зарно, карст, capil, iildpчит, цiiрно. Вокално U во овој 
говор нема4 [карта 13]. 

4 П. Михаилов (1954 : 13) не е во право кога тврди дека во градскиот дебарски говор 
р се изговара вокално. 
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3.15. */-Вокалното *Ј најчесто се заменува со ол : болва, волна, волк, дол2о, 
жолто, жолчка, јаболко, колчишШа, молчиш, молкум, молѕиШ, uолно, солѕа, 
сuолџаф (Дебар), жолња, молња, сuолџаф, uолф, олцкаШ (Џепишта), волк, 
солѕа, 2oлii1aii1, толчник (Селци, Локов). Не се непознати и примери со конти
нуантот ал. IIовеќе и почесто тие се среќаваат во граничните села со ре
канскиот говор и во Жупа, еп. жалчка, јабалко, калчник (Г. Косоврасти), бала, 
бал' вење, калк, се калниШ, но: волна, долџина, молзница, жолШок, солѕи, uолно 
(Г. IIапрадник) валк, дiiлк, жiiлШица, кiiлниШ (Могорче ), 2iiлii1aii1 : молња (Го
ренци). На целата територија наоѓаме санце- со испуштено л [карта 14]. 

3.16. Во бројни примери фонемата а ја наоѓаме место а во почетните слого
ви и во соседство со назална согласка, еп. знајШ, сна2а [карта 15], снажен, снаа, 
во туѓите зборови ан2ел, канШар, кандисаШ, ман2ар, сандак, сандали, во лични
те имиња: андре (Андре), андон (Андон), сандре (Сандре), сандрејца (Сандреј
ца), потоа во мiiмиШ, мiiмешко, маштеа, имање, мачурек, 'одiiмна - одiiмна, 
замба (Баништа). Во неколку случаи а е заменето со а и зад согласките з и ј: за-
2ар, заек, заш; јазоец, јасен, јасика, ja:Zoiilкa, јасенојца (Баништа), јасика ('Ржа
нов ). IIодоцна ќе видиме дека во сите приведениве примери во другите дебар
ски говори се јавува о, оди. а, во зависност од тоа како се рефлектирало *Q. 

3.17. Како дијалектна диференцијална особеност на дебарскиот терен од 
областа на вокализмот се јавуваат прегласувањето на а во е и разни видови аси
милации. 

Самогласката а се прегласува во е најчесто во соседство сој: на еве (Дебар), 
на јеве (Баништа), есен < јасен, есено: дарво (Г. IIапрадник), јесено: (Селци), 
обело (< објало, Џепишта), paeiil, одеја (одаја, Г. IIапрадник), и зад ч: uечелиШ, 
чекија (Селци). Но од друга страна имаме: јасно, чаша, дури и чакаШ (Дебар), 
чакај, чакаешШин (Г. Папрадник) [карта 16]. Последниов пример со непрегла
сено а се среќава во Поле и Жупа, додека во Малесија се јавува редовно со е : 
чекаш. Прегласувањето на а во е зад л' во баршл'ен, 2аркл'ен, чел'еШ е редовна 
појава на целата територија на овој говор. Зад њ прегласување имаме во мес
ното име ЖиШинени ( < ЖиШињани ). -На овој начин веројатно се добило е и во 
еребица (<јаребица), иако има основа да се претположи и асимилација. 

Во резултат на асимилациони процеси настанале овие измени: а > о : лoкiiio 
(овде уште и под влијание на нокт-и), о >е: сШежер (можеби и по пат на меша
ње со глаголот 'стега'); е> о: чокор (Г. Папрадник), чеuорок (Баништа). 

Интересни се процесите што се извршиле во зборовите 'iојадо, 'iојадар 
(Збажди, Баништа), 'iојачко (Локов), чојак (Селци), uојасмо (< iiовесмо). По гу
бењето на интервокалното в пред е се развило хијатско ј: 2оведо > 'iоедо > 2оје

до. Меѓутоа, поради нестабилноста на ј во оваа позиција, и за да се задржи сло
говната структура на основната морфема, самогласката е се изменила во а ( твр
да самогласка како во другите слогови). Така може да се објасни и промената 
извршена во зборот uонејалник ('Ржанов: uонеделник > iiонеелник > iiонејелник 

> uонејалник), покрај uоне:лник, каде што се извршила контракција на двете е. 

Во повеќе примери промените на самогласките можат да се објаснат 
морфолошки. Формата Шежек - iiieшкa, Шешко, Шешки е преобразувана спре-
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ма лесен - лесна, лесно. - Зборовите uupaj (< uupej Збажди), серај (сереј), шШа
вај (штавеј) се преобразувале спрема друmте зборови што завршуваат на -ај, 
еп. касај, лишај, рашај. По овој начин се оформил еден зборообразувачки мо
дел. Така може да се објасни и кавел (од кавал) - кобел, чешел и др. или со се
мантичко сврзување со шуuел 'ка. 

Во резултат на вакви аналогни со слични форми во некои придавки дошло 
и до испуштање на вокалот о во формата за машки род, еп. ниск - ниска, ниско„ 
сниск, жешк, Шешк, Шифк -Шифко, реШк -реШко и ел. 

Зборот 'дрмон' се среќава во варијантите дармен (Г. Косоврасти), дарман 
(Г. Папрадник). - Формата оuинек е карактеристична за торбешкиот говор. 

Од друmте промени на самогласките заслужува да се истакне замената на о 
со у пред се заради бројот на примерите. Редовно и на целата територија на де
барскиот говор со у (од о) се употребуваат зборовите: 'iувејШ, дури, uуздер, po
'iyc, убеШка, улера (колера-холера), у'iул', ушШе [карта 17]. Во бројни примери 
о > у и во крајниот слог: белШук, жалШук, восук (Баништа), uеШук (Г. Папрад
ник), uouyк (Бан., Г. Папр.); еп. уште: uарфуШ, еднуш, Иасумце и редовно бумба, 
uyмua, кумиша, збо:Zум, молкум, ничкум и др. 

3.2. Согласки. - Системот на согласните фонеми во дебарскиот ни се прет
ставува во следниов вид: 

б д 2 

ш к 

в з ж 

ф с ш 

ѕ џ 2 

ц ч ќ 

м н њ 

л л' 

р 

ј 

Во поглед на бројот на согласните фонеми и нивниот квалитет дебарскиот 
во споредба со другите западни говори не покажува ништо посебно. Во него на
оѓаме само некои специфичности на планот на дистрибуцијата на фонемите ѕ, 
џ, ќ, t, њ. 

3.21. Фонемата ѕ освен во веќе познатите случаи во дебарскиот редовно се 
јавува место з зад сонантот л; еп. солѕа -солѕи, молѕиШ, олѕица, и пред мно
жинската наставка -и : белеѕи, бубреѕи, ноѕи, кофчеѕи, uолоѕи, чифлиѕи и ел. 
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3.22. Зад сонантот л и ж преминува во џ: сilолџаф, долџина. Исто така џ мес
то ж редовно стои пред деминутивниот суфикс -е : враџе, iloilpaџe, малку снеџе, 
бубреџе, кофчеџе, ноџе, шилеџе, ilолоџе, cilioџe, книџе. 

3.23. Фонемите ќ, i овде имаат нешто поограничена дистрибуција отколку 
во централните говори. Редовно се јавуваат место групите *tbj, *dbj во формата 
на збирна множина: браќа, бруќе, ilpaќe, цвеќе; :Zpeie, ливаiе, o:Zpaie, л'уiе, во 
одделни примери: Шреќи, лаiа, iloilaia. Ова значи дека новото јотување на 
групите -Шј-, -дј- на дебарскиот терен се извршило доследно. 

*tj *kt' - *dj. Место старите групи *tj, *kt', *dj согласките ќ, i ги наоѓаме во по
ограничен број примери. Сп. веќе, домаќин, ќерка, ноќ, ноќеска, ноќни, ilолноќ, 
синоќ, неќиШ, ќа, меќава - меќа:, вреќа, куќа, сваќа, свеќа, cilipeќa, :Zаќи; apia, 
з:Zoia, меiу, Шуiо, Шуiина, Шакуiере, свеiере, ilpeie, виiе, ojili на виiе 'трета 
вечер'; на составот на морфеми: враќаш, ilлaќaili, фаќаш; виiаш, :zaiaili, ilazaili, 
paiaili - роiаш, досаiаш [карта 18]; бел:Zраiанец, :Zраiанин, ориiанец. Во овој 
број примери спаѓаат и божик и синојка, во кои е извршена декомпозиција на 

палаталниот елемент: синоќка > синојка. Во божик поверојатно к е внесено од 
бадник. 

Во другите случаи за *tj, *kt' има шili (ш), а за *dj - жд (ж). Така, покрај 

примерите: :Zopeшili, iорешШина, брошШ, iашник, мошне, ileшiliepa, ilлешка, 
ilомош, свешник; межник, наilрежен, нужда, кои се јавуваат во оваа форма и во 
централните говори, на дебарското говорно подрачје ги наоѓаме и: лeшilia, 
маштеа, машШејнца, ilaшiliepкa, ilлeшiliи; вежди, межда (Баништа, Горенци, Г. 
Папрадник), ilpaшilia, ileшilia, ilрежда, сажди (Г. Папрадник), :Zоеждо месо 
(Селци), и редовно во наставката за глаголски прилог: викаешШи, седеешiliи и 
др. Сп. и во топонимите БрошШица ( апелатив брошШ), Збажди - Збiiжди (од 

ЛИ С11в.жд 11). 

3.24. шili, жд - шч, жџ - шќ, жi. - Во Малесија групите шili, жд се среќаваат 
и во фонетските разновидности шч, жџ, кои се карактеристични за струшкиот 
говор, и шќ, жi, кои се познати на поширок појас во Дебарца и североисточни
те охридски села. Сп. :Zорешќина, машќејнца, ношќи, ilешќерка, межiа, upeжia, 
сажiи, Збiiжiи, о:Zнишќе, нишќи (Локов) [карта 19]. 

3.25. Фонемата њ се јавува, како и во литературниот јазик, главно во мор
фемите -ње, -ња, -иња, и во одделни случаи во коренот, еп. камење, камења, uи
лиња, бања, сања, жолња, дења, коњ. 

3.26. Гласот х како и во другите западни говори на крајот на слогот преми
нал во в (ф), еп. буфне, крефко, варф, :Zраф, ореф. Но има и примери каде што 
тој и во оваа позиција се загубил наполно: буне, здине, мелем, мулосан, чели 
покрај чевли, Шула. Примери со загубено х во оваа позиција почесто можат да 
се сретнат во говорот на Торбешите. 

3.27. Консонантски групи. - Старата група *cr- се јавува во разновидностите 

чар- и цар-, еп. чарuиШ, чарвец, чарвојадина, но: царн, царвен [карта 20]. 
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Крајните групи -сШ, -шт најчесто се пазат, особено во едносложни зборови, 
на пр.: кiiрсШ, лист, маст, џист, чист; брошШ, вешт, дошт, uешШ, uришт; во 
повеќесложните крајното Ш може и да се испушти: болес, радое и др. [карта 21]. 

Групите -сШр-, -здр- се пазат неизменети: стрела, здравје. Меѓу е - р и з - р 
се јавуваат дури секундарни Ш, д: сШреда, здрел. 

Од консонантските промени како карактеристични за ова говорно подрачје 
се јавуваат: асимилацијата на лж > лѕ, одн. лд, еп. олѕица, олдица (< олжица) 
или чер:Zа > цер:Zа; дисимилацијата на дл > zл: :Zлобок, Шн > кн: кнок, кночко 

(< Шнок) [карта 22], Шл > кл; Шланик > кланик. Разносложна дисимилација има
ме во ѕизд - џизд - џисШ и во желездо - џелездо (железо). 

Со извршена метатеза најчесто се среќаваат зборовите: лојзе, :Zројзе, 
чеilурка, ilокираШ. 

Како дијалектна особеност на овој терен се јавува и пазењето на консо
нантските групи с(з) + ц, ч и ш(ж) + ч: :Zусче, класче, крушче, uушче. Но нао
ѓаме исто така и примери со извршена асимилација: квашче, клашче, дури и со 
изменети е, ш во ф: uрефче (uреж), мофче, :Zрофче, оИафче, мефце, мафца, пак 
и во префиксите: ифчисШи, рафчисШи покрај пообичните исчади, исчеша, рас
цеuи, ќа расцуШиШ. 

Посебно за говорот на селото Локов (Малесија) е карактеристична изме
ната на согласкатајво 2, ќ (во зависност од карактерот на претходниот глас) во 
морфемите -је, -ја : сноuќе, зел'zе, кол'zе, нивzе, Шiipнze, крил'zа - сноuје, зелје, 
колје, нивје итн. во другите села. Очигледно е дека се работи за аналогија со 
зборовите од типот 'ограда - ограѓе, работа-рабоќе'. Завршоците -ќе, -ze сфа
тени како збирни морфеми се препееле и на другите случаи. Така според 
моделот ливада - ливаz е настанале и нива - нивz е (м. нивје ). Потоа ј почнало да 
се заменува со z(ќ) насекаде каде што се наоѓало тоа во состав на соодветна 
морфема или се сфаќало како такво, на пример: земzа (земја), зел'zе (зелје), 
дури и овiа, онiа покрај овја, онја - оња. 

3.28. Губењето на согласките во овој говор е честа појава. 
Во интервокална позиција се губат, како и во другите западни говори в, х, ј, 

еп. :Zојадо, чоек, не:сШа, кажоаШ и др. -Доста често во оваа позиција се губат и 
согласките д, 2, ж, еп. uонеалник - uоне:лник (uонеделник), о:Zлеало, војца (во
дица), бо:Zоројца (бо:Zородица), :Zлеаш (lледаш), јајш, јајШ, јајме, јајШе : јадеш, 
дајш, дајШ : дадеш, дојШ : дојда, сејш, сејШ : седа, клајш, клајШ : клада, најш, 
најШ : најда, uојШ, uојме : uојда, зеоф (зедов); вијат (виzаШ), uреска (upezecкa), 
мојш, мојШ, мојме, мојШе : можеш. 

Во група со други согласки се губат: 
в пред сонантите р, л во почетокот на зборот: раuче ( враuче ), лакно (влак

но, Баништа), лачиш(< влачит, Горенци), Ладе (Владе); 
д и 2 во соседство сон: ена, ено (едно), Иана (иадна), сена (седна), Шiiрни се 

(Шiiр:Zни се); 
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il во група со ч: ченка, ченкан лeii., чејнца. 

3.29. Секундарни согласки нема многу. Забележени се следниве случаи: 
н: Шарuенѕа, 



ј: вијат(< виат < виiат); 
Ш, д редовно се јавуваат во групите с - р, з - р, ж - р: страм, стреда, стреб

ро, здрело, ждребе. 
Од секундарно потекло е и согласката з во ѕиздат, ѕиздар и џ во џелездо. 

3.3. Именки. - 3.31. Личните и роднинските имиња од машки и женски род 
ги имаат следниве форми: 

Номинатив: Стојан Марко Митре Никола Цвета 

Датив: Стојану Марко(ј)е Митреја / 
Митрее/ 
Митрету 

Општа фор.: Стојана Марка Митрета 

Николу Цвете 

Никола Цвета 

Не е единствен овој говор само во поглед на дативната форма кај имињата 
на -е (тип Митре). Наставката -ее е ограничена на говорот на Малесија, еп. Га
вее, Митрее, Петрее му рече. Формата на -ету превладува во говорот на Жупа: 
Гавету, Сuасету, Петрету, Милету (Горенци). Дативната наставка -а со раз
новидноста ја е карактеристична за градскиот говор и за западниот дел на де
барската област: Му рече Гавеа, му се смејт Јанеа (Дебар), му кажале Cuaceja, 
Митреја волот м-о изел волкот {Џепишта) [карта 24]. Оваа наставка (-а) се 
јавила веројатно според општата форма, а за да се избегне омонимијата меѓу 
дативот и номинативот што би настанала по контракцијата на двете е (дат. 
Петрее > Петре: > Петре : ном. Петре - Петрета - Петреа, оди. Петреја, со 
хијатско ј). 

3.32. Во потесната дебарска област (Поле, Жупа) паралелно со син
тетичкиот датив се употребуваат и аналитички форми: му рекол на Аврама, му 
викнал на Салета, му дал сто банки на Никола (Баништа). 

На споменатиов терен често се среќава и аналитичко искажување на ди
ректниот објект- со предлогот на, еп. io видел на Сарета, io uоведе на Исл'а
ма {Џепиште), да ми io оuерит на детето, ќе а дiiржит на невестата (Г. Пап
радник). 

Предлогот на со вакво значење се употребува главно со лични и роднински 
имиња, поретко со други одушевени именки, но не и со неодушевени. Ова огра
ничување на неговата употреба со одушевени именки укажува и на процесот 
како ја проширувал тој својата граматичка функција и како станал општ грама
тички знак за одушевениот објект во поширока смисла на зборот. Така, денес
ка на дебарскиот терен ги наоѓаме следниве модели за искажување на објектот: 

дативен објект: 

а. му рече Стојану 
му рече на детето 

б. му рече на стојана 
му рече на детето 

директен објект: 

а. io виде стојана 
2 о виде детето 

б. io виде Стојана 
2 о виде детето 
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в. му рече на СШојана 
му рече на деШеШо 

в. zo виде на СШојана 
zo виде на деШеШо 

Граматичката диференцијација меѓу дативниот и акузативниот објект ја вр
шат кратките заменски форми. При такви околности предлогот на добил приз
нак на формален граматички белег и тоа му овозможило да ја прошири својата 
функција и за искажување на директниот (акузативниот) објект. 

3.33. Множински наставки се: -и, -ој (<-ови), -овци / -евци (за машки род), -и 
(за женски), -а, -иња (за среден), -је, -ја, -ишШе (за збирна множина). Фонетска

та разновидност -ој (< -ови) се проширила на сите именки, еп. zрошој, кошој, 
царој, крал'ој, кл'учој, крајој, чајој, змејој, шејој, бројој, ројој, дури и во вујкој, 
шурој покрај вујчеј, шуреј одн. вујкофци, шурофци. 

Во женски род наставката -и се проширува и на именките ноѕи, раци. 

3.34. Преглед на флексивните морфеми кај именките 

а) основна флексија 

Род Еднина Множина 
Ном. Дат. Опш.ф. Бок. Обична Збирна Изброј ана 

Машки -Ф -у -а -Ф -и -је -а 
-а, -ја -е -ој / -еј -ја 
-0 -ое -у -овци/-евци -ишШа 
-е -еШу! -еШа 

-ее 1 

-еа 
Женски -Ф -е =Ном. -а -је 

-а, -ја -о -и -ја 
Среден -о -а 

-е -иња 

б) членски морфеми 

Род Еднина 
Множина 

Обична Збирна 
Машки -ов (-оф) -ве -во -ва 

-оШ -Ше -Шо -ша 

-он -не -но -на 

Женски -ва -ве -во -ва 
-Ша -Ше -Шо -Ша 
-на -не -но -на 

Среден -ва -ве -во 
-ша -Ше -Шо 
-на -не -но 
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3.4. Заменки. - 3.41. Личните заменки ги имаат овие форми: 

ја -мене ми -мене ме 
Ши -Шебе Ши -Шебе Ше 
Шој -нему (му) -не2о (2)о 
Ше(ј)а 
iiiaja -нејзе је -неа је/ја 

(нејзе ја) 
миј е -нами ни -нами не 

(нас ни) (нас не) 
вије -вами ви -вами ве 

(вас ви) (вас ве) 
Шиј е -ними им -ними и 

Формата 2о се јавува во западните села и во фонетската разновидност о : 
не2о о виде, о виде Малиќа (Џепишта). 

Кратката заменска форма ја (за директен објект) се среќава во градскиот 
говор и само спорадично зад императивен облик на глаголот во некои западни 
села. На другата територија се употребува формата је, како и во дативот. Сп. 
uушШи је кравана (Г. Папрадник), је зеде (момичката) за Иари (Баништа). И 

формата нејзе за директен предмет може да се сретне само во градот. 
Двојни форми се јавуваат и во акузатив и датив множина. Првите (нами, ва

ми) во употреба се во Поле и Жупа, додека во Малесија се среќаваат нас, вас: 
нас не виде, нас ни даде. -Тенденција е во овој говор да се генерализира една 
полна форма и во датив и во акузатив множина. По тој начин кај заменките за 
прво и второ лице и во еднината и во множината се генерализирала по една 
полна форма со функција на „општа форма". Таква тенденција - за изедначува
ње на акузативната и дативната форма - се забележува и во 3 лице. 

3.42. Лично-предметни заменки се: 

кој-кому(му) -ко2о (2о) 
која, ко(ј)е, кој(< кои) 
некој -некому (му) -неко2 о (2 о) 
некоја, неко(ј)е, некој (< некои) 
никој-никому (му)-нико2о (2о) 
никоја, нико(ј)е, никој (<никои) 
с( в )екој -свекому (му) -свеко2 о (2 о) 
с(в)екоја, с(в)еко(ј)е, с(в)екој 

што -чуму / чиму 
нешто 
ништо 
с(в)ешШо 

чиф, чива, чиво, чиви 
нечиф, нечи(в)а, нечи(в)о, нечи(в)и 
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ничиф, ничи(в)а, ничи(в)о, ничи(в)и 
с(в)ечиф, с(в)ечи(в)а, с(в)ечи(в)о, с(в)ечи(в)и 

3.43. Показни заменки: 

овја 1 оја -овому (му) -овоzо / овеzа (zo) 
ова -овојзе (је) / овејзе 
ове(ј)а 1 ове 
ови(ј)е 

Шој 
Шаја 
Ше(ј)а 
Ши(ј)е 

-нему (му) 
-нејзе (је) 

-неzо (zo) 

оња -оному/онему (му) -oнozoloнezo (zo) 
она -онојзе 1 онејзе(је) · 

оне(ј)а 1 оне 
они(ј)е 

Формата за машки род оја покрај овја се среќава претежно во торбешкиот 
говор во Жупа. Во говорот на селото Локов (Малесија) се среќава и фонетска
та варијанта овzа, онzа. - Во среден род покрај овеа, онеа во Малесија и Жупа 
се среќаваат и формите ове, оне: ове деШе, оне деШе (Г. Папрадник). - Разно
видностите овему, онему и овеzо, онеzо се јавуваат многу поретко и само во 
јужниот појас на дебарската област. Во говорот на Малесија имаме интересен 
компромис: дат. овому, оному - акуз. овеzа онеzа, и во женски род: овејзе, 
онејзе. 

3.44. Показно-присвојни заменки се: 

овоzоф, овоzоа, овоzо:, овоzој 
оноzоф, оноzоа, оноzо:, оноzој 
(Шоzоф, Шоzоа, Шоzо:) 

овојзин, овојзина, овојзино, овојзини 
онојзин, онојзина, онојзино, онојзини 
(нејзин, -а, -о, -и) 

овимни, овимна, -о, -и 
онимни, онимна, -о, -и 
(нимни, нимна, -о, -и) 

Во говорот на Џепишта формите за машки род гласат: овоzов, оноzов, а за 
женски род: овејзин, онејзин. 
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3.45. Присвојни заменки: 

мој, моја, мо(ј)е, мој (< мои) 
твој, твоја, тво(ј)е, твој 
свој, своја, сво(ј)е, свој 
неzоф, неzоа, неzо: (< неzово), не2ој (< неzови) 
нејзин,нејзин�нејзино,нејзини 
наш, наша, наше, наши 
ваш, ваша, ваше, ваши 
нимни, нимна, нимно, нимни 11 нивни, нивна, -о, -и 11 нифни, нифна,-о,-и 

Разновидноста нивни забележена е во градскиот говор, а на другата терито
рија се употребува формата нимни.

Заменката свој има доста ограничена употреба. 
Во говорот на селото Горенци заменките 'мој' и 'твој' во определената 

форма се јавуваат во разновидностите: мојот, твојот и моет, твоет, еп. моет
коњ, твоет син. Се работи веројатно за морфолошко израмнување спрема об
ликот за среден род: моето, твоето.

3.46. Заменки за качество и количество: 

какоф, каква, -о, -и 
некакоф, некаква, -о, -и 
никакоф, никаква, -о, -и 
с(в)екакоф, свекаква, -о, -и 
вакоф / акоф, вакв� -о, -и 
такоф, таква, -о, -и 
онакоф, онаква, -о, -и 

кол' каф, кол' ка: (< колкава), кол' ко: (колкаво), кол' кај (< колкави) 
(некол'каф) 
(никол'каф) 

ол'каф, ол'ка: (< ол'кава), ол'ко: (< ол'каво), ол'кај (< ол'кави) 
Шол'кшft, Шол'ка: (< Шол'кава), Шол'ко: (< Шол'Кll80 ), Шол'кај (< Шол'кави) 
онол'кшft, онол 'ка: (< онол 'кава ), онол 'ко: (< онол'КilВО ), онол 'кај(< онол 'кави) 

Формата акоф превладува во Поле и Жупа, а во Малесија се јавуваат пара-лелно акоф и вакоф.
Општата заменка за количество се јавува во следниве форми: 
свот, свота, свото, свите; свон, свона, своно, свине (Жупа); 
свот, свота, свото, но: свиов, свева, свево, свиве; свион, свена, свено, свине

(Баништа); 
сиот, сета, сето, сите; сиов, сева, сево, сиве; сион, сена, сено, сине 

(Малесија ). 
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3.47. Општ преглед на заменските типови и форми 

Вид заменки Лично- Присвојни Качествени Количествени пuедметни 
ја ми(ј)е мој, а, е 1ШШ, а, е 
Ши ви(ј)е твој, а, е ваш, а, е 

Лични Шој неzоф нимни 

Шаја iuи(j)e нејзин 
Ше(i)а 

Повратни себе свој, а, е 
Прашални кој, а, е што чиф, чива, о какоф, каква, о кол'каФ 

Неодредени 
некој, а, е 

нечиф некакоф некол'каф 
нешто 

Одречни никој, а, е 
ничиф· никакоф никол'каф 

ништо 

За секое лице с(в)екој, а, е, 
с(в)ечиф с(в)екакоф своШ с(в)иоzu 

с(в)ешШо 
овоzоф овимни (в)акоф ол'каф 

овја ови(ј)е неzоф ним ни Шакоф Шол'каф 
Показни lUoj Ши(ј)е оноzоф онимни онакоф онол'каф 

оња они(ј)е овојзин 
онојзин 

3.5. Глаголи. - 3.50. Во областа на глаголот дијалектни посебности наоѓаме 
во глаголските основи, во разновидностите на суфиксот '-ува' и кај некои 
флексивни морфеми. 

3.51. Дебарскиот говор ги познава сите три групи глаголи. Меѓутоа, тој не е 
единствен во поглед на продуктивноста на поодделни глаголски модели. Нај
многу промени среќаваме кај глаголите од е-група. Најдобро таа се држи во го
ворот на Торбешите во Жупа, еп. iiepeiil, ле2неШ, ќе сенеш, да станеш, iiиeiil, се 
миеш, ќе чуеш, iiл'уеш, но: вејаШ, се 2рејаме, iiejaш, сесмејаш, сејат (Г. Папрад
ник), вejaiil, iiejaiil (Џепишта). Како што се гледа, глаголите што им завршува 
општиот дел на -е преминале во а-група, а причините се и фонетски и морфо
лошки. Согласката ј поради својата нестабилност во позиција меѓу две е не мо
жела да ја попречи евентуалната контракција на -ее-> е-. Освен тоа, во 3 л. мн. 
би се добила група од три е (*ceeeiil). 

На другата територија е-група е во процес на разлагање. Со исклучок на 
глаголите што им завршува општиот дел на -и и -у, сите други глаголи од оваа 
група преминале во и-група, еп. бериШ, земит, сечиШ, iieчиiil, колит, мелит, 
знаиШ > знајШ, iilpaиiil > iilpajiil, веит > вejiil, сеит > cejiil. Во последниве и (до
биено од е) зад вокал преминува во ј, како и во броиш> бpojiil, кроиш> кpojiil. 

Кај глаголите од типот 'бие' пак поради фонетски пречки - да се избегне 
контракцијата на двете и - овие измени не настанале и тие глаголи единствено 
останале во е-група, еп. биеш, виеш, криеш, се миеш, iiиeiil, ciiиeiil, шиеш 
(Локов), или: вијеШ, кријеШ, ciiиjeiil (Горенци). 

3.52. Суфиксот '-ува' се јавува во разновидностите -уа-, -оа-, -ве-, [карта 25]. 
Образувањата на -уа- се ограничени на торбешкиот говор во Жупа, на пр.: 
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веруаШ, кажуаШ, куuуаШ, сонуаШ, доШечуаШ (Г. Папрадник). Во говорот на 
Поле и во граничните рекански села, како и во говорот на православните во 
Жупа, овие глаголи завршуваат на -оа- (<-ова): бендисоаШ, zладоаШ, uреШечо

аШ, исШечоаШ, uреШресоаШ, наредоаШ, слеzоаШ, излеzоаШ, дури и: видоаШ, uо

zодоаШ, зајдоаШ, uројдоаШ, најдоаШ, осеШоаШ, Z:решоаШ, карсШоаШ, uросШоаШ 

(Горенци). 

3.53. Сегашно време: 

вика, викаш, викаш, викаме, викаше, викаеШ / вике:Ш,· 

носа, носиш, носиш, носиме, носите, носеШ / носе:Ш [карта 26]; 

сеча, сечиш, сечиШ, сечиме, сечиШе, сечеш / сече:Ш; 

Шка, Шкајш, ШкајШ, Шкајме, ШкајШе, Шкаеш,· 

сеја, сејш, сејШ, сејме, сејШе, сејеШ,· 

сuија, сuиеш, сuиеШ, сuиеме, сuиеШе, сuиеШ. 

Од глаголот 'сум': су(м), си, је (ести, есШиШ), сме, сШе (еве), се. 

Како карактеристична особеност за еден дел од овој говор се јавуваат обли
ците за 3 л. еди. ести, есШиШ [карта 27]. Првиот (ести) е пообичен во западни
от дел: браШ ести оному (Мал Папрадник), немирен ести, што ести (Џепиш
та), а формата есШиШ (со -Ш добиено од другите глаголи) е пообична во гово
рот на Торбешите во Жупа: куќата Шуzа есШиШ (Г. Папрадник). 

Мали диференцирања покажува и 2 л. мн. Формата сШе се употребува во 
Малесија (Локов, Збажди, Селци) и во потесната дебарска област (Дебар, Ба
ништа, Џепишта), додека во Жупа превладува разновидноста еве, оди. сфе 

[карта 28]. 

3.54. Минато определено свршено време: 

викаф, вика, вика, викафме (-вме, -фне), викафШе, викае 

сШанаф, стана, сШана, сШанафме (-вме, -фне), сШанафШе, сШанае 

влеzоф, влезе, влезе, влеzофме (-фне), вле:ZофШе, вле:Zое 

носиф, носи, носи, носифме (-фне), носифШе, носие 

научиф, научи, научи, научифме (-фне), научифШе, научие 

ii.ocШoiФ (ii.осШоиф), ii.ocШoA� ii.ocШoA
� ИосШоiФме (-фне), ii.осШоiФШе, ii.ocШoje 

осШареф, осШаре, осШаре, осШарефме (-фне), осШарефШе, осШарее 

чуф, чу, чу, чуфме (-фне), чуфШе, чуе 

биф, би, би, бифме (-фне), бифШе, бие 

Некои глаголи од о-раздел се повеле по глаголите од и-раздел, еп. се иска

uиф, сUлеШиф, исuредиф (Горенци). 

3.55. Минато определено несвршено време: 

а) викаф, викаше, викаше, викафме (-фне), викафШе, викае 1 вике:, 

б) носеф, носеше, носеше, носефме (-фне), носефШе, носее /носе: 

береф, береше, береше, берефме (-фне), берефШе, берее 1 бере: 
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в) беф, беше, беше, бефме (-фне), бефте, бее 1 бе:. 

Наставката за 1 л. мн. се јавува во две разновидности: -фме (-вме) и -фне 
(-вне) [карта 29]. Втората (-фне) се употребува редовно во Малесија, додека во 
Жупа и во Поле е пообична варијантата со м (-фме), еп. бефне, и.мафне, чуфне 

(Присовјани): бефме, зедофме (Џепишта}, чувме, бедевме (Дебар, Г. Косов
расти). 

3.56. Заповеден начин: 

викај - викајте 
куuој -куuојте 
ткај-ткајте 
чуј -чујте 
uи-аите 
сеј -сејте 11 сеај -сеајте 
носи - носите 
бери -берите 

Разновидноста сеај - сеајте се употребува таму каде што тој тип глаголи 
преминале во а-група. 

3.57. Глаголски прилог: викаешти, носеешти, Uлачеешти (Дебар, Горен
ци), сакаешќи, одеешќи (Локов) [карта 30]. -Во Г. Папрадник наспоредно со 

формите на -ешти се употребуваат и образувања на-ештин: викаештин, носе
ештин, сечеештин, ткаештин. Оваа наставка( -ештин) би можело да се објас

ни како секундарна преобразување од формите со -ешти и -ештем. Послед
нава наставка може да се сретне во некои голобрдски села (види подолу). 

3.58. Глаголска придавка: викан, викана, викано, викани; викнат, викната, 
викнато, викнати; носен, носена, носено, носени. Со глаголите од типот 'викне 
-викнат' се повеле и глаголите од и-група што им завршува општиот дел дел 

на -н: жeнaill, канат, ранат, ценат (Баништа, Г. Косоврасти, Г. Папрадник). 

3.59. Глаголска л-форма: а) викал, -ла, -ло, -ле, викнал, носил, брал, рекол, 
б) викнел, -ла, -ло, -ле, носел, берел, речел. 

3.510. Преглед на флексивните морфеми на простите глаголски форми 

Морфеми 

Глаголска форма Еднина Множина 
1 л. 2л. Зл. 1 л. 2л. Зл. 

Сегашно време -Ф -ш -т -ме -те -eill / -ill 

Минато определено -ф 
-фме(-вме)/ -фте -е 

свршено време -Ф -Ф -фне(-вне), 

Минато определено 
-Ф 

-фме(-вме )/ -фте -е 
несвршено време 

-ше -ше 
-фне(-вне) 
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Заповеден начин -i, -јШе; -и, -иШе 
Глаголски прилог -ешШи / -ешШин 

Глаголска придавка 
-н, -на, -но, -ни/ -ен, -ена, -ено, -ени 
-Ш, -Ша, -Шо, -Ши / -еШ, -еШа, -еШо, -еШи 

Глаголска именка -ње 

3.511. Сложени глаголски форми со 'сум' + глаголска л-форма: 

а) су викал, си викал, викал, сме викале, сте викале, викале; 
б) беф викал, беше викал, беше викал, бефме викале, бефШе викале, бее 

викале 11 беше су викал, беше си викал, беше викал, беше сме викале, 
беше сте викале, беше викале. 

3.512. Сложени глаголски форми со 'сум'+ глаголска придавка: 

а) су дојден (биден), си дојден (биден), је дојден (биден), сме дојдени 
(бидени), сте дојдени (бидени), се дојдени (бидени); 

б) беф дојден (биден), беше дојден (биден), беше дојден (биден), бефме 
дојдени (бидени), бефШе дојдени (бидени), бее дојдени; 

в) су бил дојден, си бил дојден, бил дојден, сме биле дојдени, сте биле 
дојдени, биле дојдени; 

г) беф бил дојден, беше бил дојден, беше бил дојден, бефме биле дојдени, 
бефШе биле дојдени, бее биле дојдени. 

3.513. Сложени глаголски форми со 'ќе'. 
Прво да истакнеме дека партикулата ќе се јавува и во разновидноста ќа. 

Втората (ќа) е пообична, пораспространета, особено во областа Поле. Формата 
ќе се употребува наспоредно со ќа во Жупа, поретко и во полските села, но се 
повеќе се диференцира како особеност на торбешкиот говор. 

Се употребуваат следниве четири форми со ќа / ќе: 
а) ќа (ќе) носа, ќа носиш, ќа носиш, ќа носиме, ќа носите, ќа носеШ; 
б) ќа (ќе) носеф, ќа носеше, ќа носеше, ќа носефме, ќа носефШе, ќа носее; 
в) ќа (ќе) су викал, ќа си викал, ќа викал, ќа сме викале, ќа сте викале, ќа 

викале; 
2) ќа (ќе) беф викал, ќа беше викал, ќа беше викал, ќа бефме викале, ќа

бефШе викале, ќа бее викале;
ќа беше су викал, ќа беше си викал, ќа беше викал, ќа беше сме викале,
ќа беше сте викале, ќа беше викале.

Како дијалектна особеност за дебарските говори се јавува последнава фор
ма - образувана со ќа (ќе) и предминато време: ќа беше бил и Сuиро со ними 
(Горенци), Исмаил не ќа беше бил Шоzа (Џепишта). По овој начин на дебарски
от терен се оформил конјугациски систем со ќа (ќе) кој можеме да го спротив
ставиме на системот од временски форми без партикулата ќа. Сп. 

а) вика, викаш ќа вика, ќа викаш 
б) викаф, викаше ќа викаф, ќа викаше 
в) су викал, си викал ќа су викал, ќа си викал 
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г) беф викал 
беше су викал 

ќа беф викал 
ќа беше су викал 

3.514. Сложени глаголски форми со 'има / нема': 

а) има(м) земено, дојдено 
б) имаф земено, дојдено 
в) су имал земено, дојдено 

· г) беф имал земено, дојдено 
беше су имал земено 

ќа има(м) земено, дојдено 
ќа имаф земено, дојдено 
ќа су имал земено, дојдено 
ќа беф имал земено, дојдено 
ќа беше су имал земено 

3.515. Преглед на глаголските форми (в. приложената табела на крајот на 
главата). 

3.6. Прилози. - Ќе приведеме само некои покарактеристични прилози кои 
можат да бидат интересни или во лексички или во фонетски поглед. 

а) Именски: :Zope - долу, y:Zope 1 y:Zape - удулу, з:Zора - здола, надвор - внii.
Шра, скраја - фсШреде, близу - далеку, наuреШ - наѕаШ, оцuреди - одѕади, фку
ќи, наземи, вземи (за место); денеска, ноќеска, синека, зимоска, лешоска, uро
леШоска, есеноска, дење 1 дења, ноќа, леШе, зиме, есени, uролеШи, фчера, уШре, 
вечер, фчеравечер, утревечер, фчераноќ, уШреноќ, некни, uонекни, задуШре, 
uозадуШре, лани, в:Zодина, :Zодин'ава, недел'ава, уШрин'ава, зим'ава, uролеШи
н'ава, есен'ава, леШ'ово, рано, доцно, доuара 'допрва' (за време); веднуш, фчас, 
одма, близу, далеку најаве, насоне, ничкум, редум, силум, скришум, :Zii.зечки, uо
:Zii.зечки, uомешечки (за начин); баш, дури вистина, Шаман / Шамii.н, одвај (за 
уточнување); веќе, uојќе, Шрошка, мно:Zу, малу, мошне, уште (за количество и 
степен); 

б) Заменски: овде, онде, Шује, овдека, ондека, Шујека, одовде, одонде, оШује, 
ваму, Шаму, онаму, кеде, кеј, ке, оШкеде, докеде, не:Zде, ни:Zде (за место); ce:Za, 
Шо:Zа, досе:Zа, доШо:Zа, оШсе:Zа, оШо:Zа, ко:Zа, доко:Zа, оШко:Zа, неко:Zа 1 некош, ни
ко:Zа 1 никош (за време), ваке, Шаке, онаке, како, некако, никако, с(в)екако (за 
начин), ол'ку, Шол'ку, онол'ку, кол'ку, некол'ку, никол'ку, еве, свеzере, и др. 

3.7. Службени зборови. - Сите предлози познати во литературниот јазик се 
застапени и во дебарскиот, со исклучок на предлогот 'врз'. Само некои се јаву
ваат во поизменета форма. Предлогот 'низ' се среќава само во формата из: оди 
из река, излезе из врата, uомина ис село, се шеШаШ ис куќи. Предлогот каде се 
јавува и во фонетските разновидности кеде, кеј, ке. Предлогот кон го наоѓаме и 
како кун. 

3.8. Лексика. - Зборообразувачка особеност претставува зборот мравја, од 
кој е изведен мравјалник. Морфемата -ја е пренесена секако од именските об
разувања од типот шкраuја. - Меѓу зборообразувачките морфеми особено паѓа 
в очи со својата продуктивност суфиксот -уле (Pavlovic, 1957: 94-100) со демину
тивно и хипокористичко значење, еп. брадуле, брашнуле, :Zлауле, усШуле, мii.жу
ле, женуле, куќуле, јунчуле, мачуле, uрасуле, uеШл'уле, uил'уле, Шел'уле, зми
уле. Се шири за сметка на суфиксите -це, -че: месуле, млекуле, винуле, :Zускуле, 
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коскуле, мiiскуле. Тој може да стапува во корелација и со други деминутивни и 
хипокористички суфикси и на тој начин се добиени варијантите -чуле : zлафчу
ле, uiiрфчуле. - Паралелно со -уле со ова значење чест е и суфиксот -иче: zус
киче, коскиче, мiiскиче, uушкиче и др. Овие примери се посебно карактеристич
ни поради тоа што се нашло ново деривационо решение за да се избегне фонет
ската тешкотија што би настанала со суфиксот-че (zусче). 

Од зборообразувачки аспект претставуваат интерес исто така и изведените 
именки со суфиксот -ул'ка: невесШул'ка, цереул'ка (исто што и невестулка), Иа
рул'ка (лушпа од риба), носул'ка покрај носал'ка, свеШул'ка, смiiрдул'ка и др. 

Кај придавките еп. ораш.ен, ИасиШен (коњ, вол); јаzнечко, iiилечко, Шелечко 
(месо). 

Дебарскиот говор заедно со голобрдскиот и реканскиот се карактеризира и 
со повеќе лексички и семантички посебности кои во другите западни говори се 
или непознати или помалку фреквентни. Ќе приведеме неколку од нив што ни 
се чинат покарактеристични. Овие лексички дијалектизми ќе ги дадеме по се
мантички групи. 

Човекот, делови на неговото тело и роднински односи: буза 'усна', бебе 
Џеп, чоече (Локов) 'црнка во окото', косма 'коса', жур 'глужд', zл'уч (Локов) 
'глужд', цуце, 'девојче', iiосесШрица 'посестрима', ШiiшШ, ШiiшШа, јунак 'зет, 
младоженец', uобраШим, 'девер', џаzуре 'мало дете', во говорот на Торбешите: 
бабо 'татко', нана 'мајка', нена 'баба', коџо 'дедо', миџо 'стрико', дајо 'вујко', 
бабалак 'тест'. Облека, обушје, украси: риза 'крпа за бришење' (во Луково: 
женска шамија за на глава), руШишШа 'алишта', чели 'чевли' (во говорот на 
православните), кундри (во говорот на Торбешите ), ушници 'обетки, менѓуши', 
колчини (Луково) // чораби (Баништа), бокчејнца (Луково) 'бовча', дулец -
дул'ци 'набор на платно', uридафка 'накит на коса'. Куќа, пукуќнина, други 
постројки: Иајанда, -и 'мали потпори на кои се држат големи греди', фурда 
'грубо изделкани штички', мерШек, мн. мерШеци или poz - pozoj 'мали диреци', 
маија 'голема греда на слемето', соклок 'трем', Шелиз 'продолжување на чарда
кот', буаре 'дел над огништето низ кој поминува чадот', iioШ - iiодоШ 'душеме 
покриено со земја', крошни, iiокуќнојна 'покуќнина', одајка 'одаја', ношШи 
'ноќви', шилШе 'еден вид постилачка во торбешка куќа', ќерал 'пондила'. Хра
на: качамак, комаШ мазник 'баница, пита', iiоШuечалник 'турипечи', дробец 
'попара', Шул 'удина', скруuец 'крушец сол', сираШка, урда 'вид јако сирење', 
изварка (= урда во кичевскиот). Земјоделство: ноалишШе 'новиште', улешка 
'крајниот дел на нивата каде што го врти орачот плугот', одорвање (Луково) 
'крајот на орањето', uалешник, Шевлик - Шевлиѕи, умеШки 'скувал', чарк 
'воденичко тркало', рокачка (Луково) 'рачка на плуг'. Животни, риби, птици, 
инсекти: мiiчурек 'мачорок' Шуричка 'рило, чурило на свиња', сiiолџаф 'пол
жаф', дрождален 'дождовник', iiapa - uари 'паринка на риба', iiул'че 'непроно
сена кокошка', цвеќе 'кикиришка на петел', iiаШка, iiаШорок, белШук 'белката 
во јајце', жiiлШук 'жолчката во јајце', уШален 'був', сШоножица 'стонога, 
стоногалка'. Дрвја и растенија: лоuушка 'лопен, лопув', наiезма 'нане, зачин', 
Шреска 'ситно суво гранче', сак 'дрво исечено за горење', муринка, јаШро 'јат
ка', zарл'ушка 'семка', кiiрШален (Селци): комiiери (Луково): комiiири (Ба
њиште), iipeш 'праз' карuус 'лубеница', каун 'диња', маzдинец 'магдонос', iiам
бук, ноуШ 'наут', дуан 1 ШуШун, шиuин 'тип', iiлеШвина 'плева', вондак : два 
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вондака uреш 'китка', жбуШар 'деблото на дрво пресечено над земјата', сШолu 
'стебло', бафча (за овошје), градина 1 варШ (за зеленчук). Транспорт и комуни
кација: чунче, лоuата / лоilаШка 'весло', Шрон 'горниот дел на сањата', uреч
ник 'делот на сањата што ги поврзува плазовите', кривал 'ка 'плаз на сања'. 
Географски поими: секајца 'молња', светкаш 'молскат', божило = божурлок 
(Луково) 'виножито', дождојца, снеzојца, шушлек, клаiiајца 'лапавица', навеј 
'намет', бран, uоШок, клакојна 'матежина', сШиuс, жzлиu - жлибој, укма 'го
рештина', цибрина, клак 'син варовник', банелица 'неродна земја', музzа 'леп
лива земја'. Називи на разни предмети: буклица 'ведро', буклинка 'дрвен сад за 
вода', бакрач, бл'уШ 'тарун', лучник 'толчник', машШраuа 'чаша', ИШин 
(Локов) = Шин (Г. Папрадник) 'бутин', сШрела 'сукало', ШуШален 'совалка', 
склаuуца 'стапица'. Качества: афраШ 'горчлив', заuолШушен 'облачен, зади
мен', кочено, накочено 'галено', навраuиШ, uалешШ 'лут', uаШисан, uаШисано 
куче 'бесен', uоШаксан 'запуштен', шенлија 'весел', чакар 'разрок'. Дејство: бе
риШ 'собира', буреШ 'боде', баШкаШ 'турка', башкаШ 'чепка', ворнит 'вдене', 
зарчиШ, мамиш, оuериШ, uалиШ 'лути', uозинаШ, uокираШ, ШалаШ 'лута', Шро
ШиШ 'остави', укат 'гласно плаче', шќуШиШ 'демнее, потслушнува', се цериШ 
'се криви'. Други називи: башкеш 'бакшиш', виiе 'повојница', ворзанка 'јазол', 
жzан 'маса народ', иман 'вера', раШај 'орач', ремина 'кијавица', симсиле 'потек
ло, сој', чемра 'крај'. 

3.9. Од претходниов преглед на фонетско-фонолошките и морфолошките 
особености видовме дека има еден број црти што не се познати на целата 
територија на дебарскиот говор, туку се ограничени на помали ареали. Нај
често тие се јавуваат на периферијата. Така, на пример, говорот на Малесија од 
другата дебарска област се диференцира со континуантот о место b2 пред м 
(седом), со изговорот шќ, жi (оzнишќе), нефонетската замена на ј со ќ, 2 (нив
i е), наставката -фне, глаголските образувања од типот 'купвет' и др. Едни од 
тие особености се познати и во граничните говори. Групите шќ, жi, видовме, се 
среќаваат во Дебарца. Некои црти говорот на Малесија го сврзуваат со дрим
колскиот, како, на пример, глаголите на -ве. Наставката -фне е позната и во 
дримколскиот и во струшкиот. 

Во граничните села меѓу )Купа и Река се среќава по некоја особеност 
карактеристична за реканскиот говор. 

Од друга страна наоѓаме особености со кои се диференцира говорот на 
Торбешите од говорот на православното население. Една таква диференцијал
на црта претставува, видовме, гласот е во примерите од типот језик и јеже. Во 
торбешкиот говор поинаку е рефлектирано b2 пред р: ветер; кај глаголите се 
пази е-група доста добро, што не е случај во говорот на православните; глагол
скиот прилог во говорот на Г. Папрадник завршува на -ешШин; за тој говор е 
карактеристичен глаголскиот суфикс -уа- и др. Повеќе разлики меѓу говорот 
на Торбешите и Македонците христијани можат да се набележат особено во 
областа на лексиката. 
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4 

ДРИМКОЛСКО-ГОЛОБРДСКИОТ ГОВОР 

4.0. Дримколско-голобрдскиот говор се простира по левата страна на река
та Дрим. Ги опфаќа географските области Дримкол и Голо Брдо. 

Во својата основа, како што се истакна порано, тој е дебарски говор. Во по
тесна врска стои со централната говорна област (Поле, Жупа, Малесија) со ко
ја граничи на север и исток. Но во него наоѓаме и ред особености кои во други
те околни говори се непознати и коишто го карактеризираат како посебна ди
јалектна индивидуалност. 

Поголем дел од карактеристичните дијалектни диференцијални црти се од 
областа на фонетиката. 

4.1. Самогласки. - Самогласниот фонолошки систем и во овој говор се 
состои од шест фонеми. Меѓутоа, системот на голобрдско-дримколскиот во 
типолошки поглед се разликува од дебарскиот. Тој претставува четириаголен, 
тристепен и двокласов тип: 

и у 

е о 

а а 

Како фонолошки релевантен признак на корелацијата овде се јавува лабијали
зацијата, што не е случај во дебарскиот. 

4.11. Најкарактеристична структурна дијалектна особеност претставува фо
немата а (широко о) [карта 3]. Фонетски таа се реализира со ниска положба на 
јазикот и со активно учество на усните. Фонолошки влегува во корелација со а 
по признакот лабијалност - нелабијалност, и со о по степенот на отвореноста 
како отворен член на корелацијата (еп. uат 'пат' - uот; каса 'касам' - коса 
'косам')5• 

Во поглед на дистрибуцијата на а важи онаа определба што ја дадовме за ii 
во дебарскиот: може да стои само во коренската морфема. 

И на историски план се поклопува со фонемата ii во дебарскиот: се јавува 
како континуант на *Q и о2 во коренската морфема, во група со р и л од вокал
ните *r и *Ј и во ограничен број примери се среќава место а во контакт со на
залните и некои друm согласки. 

4.12. *Q > а : баботиШ, бdбунисан, внdтра, :Zpdдu, :Zdзep, uо:Zdзечки, :Zнас, 
zнdсно, zлабок, zdжба (< zожва), даzа, даu - дабје, дабо: дарво, драк - драzот, 
зail, заuци, зазобица, ја:Zлен, јdдица, јdже, јdжичка, јаток, јатор, јадро, каде, не
каде, никаде, кај (< коде), кdклица, каuит, каuење, кадел'а, касат, кат (кај 

5 Лазар Димитров (Димитрово, 1905) истакнува дека има разлики во изговорот меtу 
етимолошкото о и о од носовката *Q во дримколско-голобрдскиот говор. Димитров е 
роден во голобрдското село Дренок и тој добро ја чувствувал разликата меtу фонемите 
о и d. Таа разлика ја уочува и В. Облак врз материјалот од од говорот на селото Клење. 
Облак истакнува дека се изговара широко и о во група со рил (Oblak, 1896: 23,41). 
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огништето), кашник, клаиче, ла�овно месшо, лака, лачиш, одлачиШ, мадро, 
мdжи, машко, мdжишШе, маШна вода, uаШ, дваuаШи, uраШ, Ирачка, uаШец, uа
ШишШа, uauoк, рака, рачка, ракаф, рабје, uораби, сваноќ, скаu, скаuија, сабота, 
саШ - садој, сdжен, сачка, сак - сакој (*sQk-), сШаuал'ка, Шd:Za, ШdжиШ, ШаШ
ниШ; ја:Zул'а, јазик, јанѕа, јачиШ, јачмен, јачмејнца [карта 4]. 

Во другите позиции *Q е заменето со а : желади, обрач, uонада, uoupaк, uou
pasu, zoлau - zолаби, покрај :Zoлou - zолоби (Клење, Луково), одн. :Zулаuчиња, 
2олуuчиња (Себишта [карта 5]), иајак, uајачина [карта 7], зајак (Дренок) покрај 
пообичната форма зdек (Луково) [карта 6]. Формата еднаш се изменила во 
еднош. 

Самогласката у место *Q се среќава во сите оние случаи што ни се познати 
од другите западни говори, еп. zуска, куќа, uуuул'ка, суШ, судија и др. 

4.13. 02 > а : бадник, маzла, маска, снаа. 
4.14. *r > ар : баршлен, варШ, варниШ, варзачка, :Zарне, :Zdрнчар, zарклен, 

даржалје, зdрно, карШ, карф, карчиШ, карсШ, карсШоuаШ, аржајнца, uарсШ, cd
pu, Шарн, царно, чарф, чарuење (Луково), дарво, apia, царвен (Клење), uарво, 
чарвосан (Џепишта), варзи ме, аржнал, uарсШен, фарлиШ, сфаршил, (Себиш
та), изварвел (Стеблево), задаржил, capu (Гинеец), барзина, Шарчал, Шарuиле 
(Дренок) [карта 13]. 

4.15. *Ј >ал : балва, валк, валчица, вална, далzо, жалња, жалШ, жалШок, 
жалШица, јабалко, кdлк, малзиШ, малкум, малчиШ, dлѕица, uалн, uалф, салѕа, 
сШалu, сШdлuој, 'стебло', ШалчиШ, санце (со загубено л, Луково), вална, јабал
ко, салѕа (Клење), жdлШук, сudлџаф (Џепишта), измалѕиш, наuалнал (Стебле
во), жалШи, јабалка (Гинеец), валк, uожалШело (Дренок) [карта 14]. 

Исклучок и овде се: Буzарин и uуковник. 
4.16. Преку секундарната назализација на самогласката а се добило широко 

0 во зборовите: зdмба, зна(м), кантар, мамиш, маштеа, андон, андрија, анzел 
(Луково). Сп. уште: забан, заш, зајак/ заек, јаzоШка, ја:Zурина (Луково), ражен. 

4.17. Позицијата на зборот во развојот на сите споменативе гласови играла 
пресудна улога. Во почетокот на зборот континуантот на *Q и о2, така и на *r, 
*Ј, се развивал во правец на отворен но лабијализиран глас. Таа тенденција дос
ледно е спроведена и во оние случаи каде што се извршила секундарна назали
зација. На крајот на зборот во разни случаи наоѓаме различни резултати. Мес
то *Q редовно има а, не сметајќи ги оние примери каде што тоа (а) после пре
трпело секундарни промени (еп. :Zолоб, еднош). 

На дримколскиот терен во а се рефлектирал и сек. о2 на крајот на зборот 
пред сонантите р, н, л. Сп.: бистар, ветар, zабар, остар, одар; о:Zан, ја:ZанцаШа; 
донесал, исuекал, uресекал, рекал, пак потоа и во дошал, нашал (Луково). Во 

соседство сом сек о2 > о : осом, осомдесеШ, седом, седомдесеШ (Луково). 
Во голобрдскиот пак, како и во дебарскиот, континуантот за о2 во оваа 

позиција се лабијализирал во сите случаи: веШор, свекор (Џепишта), о:Zон (Ги
неец), о:Zоњ (Клење), uресекол, рекол (Дренок, Себишта), осум, седум (Клење, 
Џепишта) [карта 10, 11, 12]. 

4.18. Промени на самогласките. - Промените на самогласките извршени во 
дебарскиот говор се јавуваат и на дримколско-голобрдскиот терен. Сп.: а - е: 
баршлен, :Zарклен, челеШ, есенојца (Луково), zреда есенојца (Дренок); покрај че
каш (Дренок), uречекаШ се употребува и формата со а : чакаШ (Луково), чакај 
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(Себишта), чакаф (Клење), uречака (Модрич) [карта 16]. Во uечалиШ, чакија 
исто така не е извршено прегласување. 

о - у: збоiум, молкум, ничкум; бумба, кумиШа, кумисија; дури, uуздер, po
iyc, iувејШ, улера. Зборот 'уште' се употребува само во формата иште (Луко
во, Клење ), одп. ишче (Дренок, Себишта, Гипеец), позната и во говорот па Ма
лесија (еп. ишќе во Селци) [карта 19]. Тешко е да се објасни и од у, одп. о фо
нетски, зашто па овој терен немаме друга потврда за делабијализација па у во и. 
Поверојатно ми се чини да се претположи дека па дебарскиот терен се употре
бувале во постаро време разповидпостите ошШе, која во дебарскиот дала ушШе, 
и ешШе, која во дримколско-голобрдскиот и во Малесија се изменила фонетски 
воишШе. 

Во Шакеiере (< Шакуiере < Шакоiере) е место у е добиено со аналогија па 
свеiере. - Во чубук имаме вокална асимилација. Сп. уште маШорка (маШерка), 
Шрондафил' (Шрендафил'). 

Што се однесува до самогласпите групи што настанале по губењето па сог
ласките в, ј, х, д и др. во меѓувокалпа позиција треба да се констатира следното. 
Две еднакви самогласки, како и во другите западни дијалекти, се стегаат: iла: 
(iлава), меќа: (меќава), uоне:лник (uонеделник), неiо: (неiово). Групата -ао- се 
асимилира и потоа коптрактира во корист па втората компонента, еп. убо: (уба
во), уло: (улаво ). Другите групи се пазат најчесто неизменети, еп. Јоан, Шоар, 
осноа, iоШоа, Шроа; Зборот свал'ка (совал'ка) е внесен од струшкит_е села, ка
де што -оа- се изменило во -ва- (еп. таму Швар, квач); iоедо, iоедар, чоек, јазо
ец, Шарiоец; леа, реа, смеа, сШреа, череа или леја, сШреја, и ел. Примерите uapa 
( uapea) и смdрда ( смdрдеа) се секундарни преобразувања. 

4.2. Согласки. - По бројот па согласните фопеми дримколско-голобрдскиот 
не се разликува од дебарскиот. Тие не се разликуваат меѓу себе ни по структу
рата па согласниот систем, питу по бројот па релевантните дистипктивпи приз
паци па согласките. Не се забележуваат разлики меѓу овие два говора ни во 
поглед па фонетските особености па согласните фопеми. По некоја разлика 
може да се најде само во дистрибуцијата и во развојните тенденции па неколку 
согласки и тоа посматрапи од историски аспект. 

4.21. Така, па пример, палаталпите африкати ќ, 2 се јавуваат во уште поо
грапичеп број примери во споредба со дебарскиот. За подобар увид и спореду
вање и овде ќе m приведеме сите случаи каде што се јавуваат ќ, 2 место старите 
групи *tj, *kt', *dj. Сп.: божиќ, ноќ, uолноќ, домаќин, zаќи, ќерка, uоќе, ќуШ, вре
ќа, куќа, среќа, меќа: (меќава), неќиШ, ќа; Шуќ, Шуiина, свеiере, Шакеiере, dpza, 
dpzocaн, во изведепките од типот ориiани, белiраiани, но броШчани (Брод), со
uоШчани (Сопот). Во другите случаи има шШ (ш), жд (ж): брошШ, iорешШ, uо
мош, немошен, ношШи (ношви), uешник, uешШ, uешШера, iашник, имашен, 
лешШа, мdшШеа, мdшШејнца, UлешШи, uрашШа (за камен), uрашШи (па самар), 
свешШа, свешШалник; вежда, межда, наuрежно време, сажди, uремреже, еднаш, 
iоеждо; во морфемата -ешШи : одеешШи, викаешШи (Луково, Клење). Редовно 
со шШ и жд се употребуваат во овој говор и глаголските образувања изведени 
со суфиксот -ја : UлашШаШ, uрашШаШ, фашШаШ, uоuрашШаШ, вешШа:Ш; uо
iождаШ, не му се виждаzU, наождаШ, UаждаШ, се раждаШ 1 Р?ждаШ (Луково).
Во дебарскиот, видовме, во овие примери најчесто наоѓаме ќ, i. 
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4.22. Во северниот дел на голобрдскиот говор покрај согласните групи шzи, 
жд се среќаваат и шч, жџ, еп. :Zорешчо млеко, фашчаzи, iiреврашчаzи (Гинеец), 
сuијешчем (Стеблево), нишчо, :Zорешчина, фрушче ноже (Гинеец), ишче, ру
zиишча (Дренок) [карта 19]. 

4.23. Палаталниот назал (њ) најдоследно се пази во дримколскиот: коњ, 
бања, жолња, се клањаzи, лињак, кучиња, дрење, мdzlieњe (Луково). Тука се ја
вува и секундарно њ од јн: вуња, оња. Во голобрдските села наоѓаме и примери 
со њ: сирење, кучиња (Себишта), потоа примери со јњ: којњчеzliо, сеејње (Се
бишта), којњиzие (Дренок), и примери со наполно затврднато н: џa:Zypинazlia, 
oдejнezlio (Гинеец). Примерите iieнa, iiенушка, iiyczliинa, сdрна, сино редовно се 
употребуваат на целата територија со н. Приведениве примери ги одразуваат 
сите фази во процесот на затврднувањето на фонемата њ. 

4.24. Фонемата л' (алвеоларно л) < *l' се пази релативно добро: бл'yzli, 
кл'уч, недел'а, носал'ка, зел'ка, мол'ба, iipиjazlieл', жал', сол' - сол'ца, чешел'. 
Во дримколскиот се јавува и секундарно л', но не по фонетски пат, еп. iiezUл 'уле 
- iiezliлe, uил 'ци, uил' чиња - uиле, zlieл' ци - zlieлe, iiaл 'ци - iiалец, мол' ци - мо
лец, скакул'ци - скакулец, Павл'а - Павле, Czlioл'a -Czlioлe. Се работи за из
рамнување на коренската морфема: iiuл' -е- iiuл' -ци- iiил' -уле. 

4.25. Звучните африкати ѕ-џ се јавуваат во истите позиции како и во дебар
скиот: молѕиzli, олѕица, мноѕина, белеѕи, дисаѕи, iiолџаф, ноџе. 

4.26. Фонемата х на крајот на слогот е заменета со ф (в): здивна, евла, чев
ли, крефко, но има и примери со загубено х: дуна, вezlio, мелем, молосан. По
следниве се почести во говорот на Торбешите. 

4.27. Од консонантските промени како дијалектни на овој терен се јавува 
дисимилацијата на мн во мл: мло:Zу (Клење ), покрај ноzу {Џепишта). 

Консонантите с,ш пред ц, ч на составот на морфемите во северните голо
брдски села преминуваат во ф: лифче, мофче, мефце, дури и во префиксите: иф
чади, рафциzииzи {Џепишта). Во дримколскиот тие обично не се менуваат: pac
цyzliuzli, udpcчe (Себишта, Гинеец), масца, месце, класче, вошче, крушче, оiiаш
че, или сч > шч: :Zушчиња, клашче, лишче, мошче (Луково), но и: iiрафци (Модрич). 

Разни видови асимилации се извршиле и во примерите: czlidpкazli, czlidpк 
покрај шzliopк; iiecнa, iiасонце; uцојсан, iiци, iiчејнца; еп. уште: цекна (секна) : 
кpaвazlia цекна; лињак (лилјак), sиczli, вејверица / верверица, iipeuepицa; zliнoк, 
zliнoкo (Клење, Луково). - Почетното ч во група со р (*crt-) во неколку случаи 
и во овој говор се запазило: чdрви (Клење ), чdрф, чdрвосан, чdpiiиzli (Џепиш
та), чdрвојадина, чdpiieњe, но цdрн (Луково). - Групите в+ сонанzи и ii + ч во 
почетокот на зборот и овде не се стабилни. Покрај iiченка, iiчејнца (Луково) се 
среќава и ченка, ченица (Џепишта), како во дебарскиот, но редовно iiчела. Сп. 
и Ладе, Ладимирица (Владимирица), внdzlipa - oднdzlipa (Луково). 

Крајните групи -czli, -шzи се пазат релативно добро: бoлeczli, 2poczli (грозд), 
2dpczli, ѕисzи, кdpczli, лuczli, мoczli, iidpczli; брошzи, 2opeшzli, дошzи, ueшzli. 

Нови консонантски групи на апсолутниот крај се јавиле по морфолошки 
пат кај придавките ниск, жешк, zlieшк, 2орк, zliифк, pezliк (в. т. 3.16.). 

Согласните групи -czlip-, -здр- и овде се пазат редовно: czlipaф, здраф. Се
кундарни zli, д имаме меѓу е, з + р: czlipeдa, уздреал. 

Интервокалното в се губи на целата територија на овој говор, но во дрим
колскиот таа е особено раширена, еп. 2ла:, upa: (iipaвa), нaiipa:, uoczlia: (iioczlia-
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ва), меќа: (меќава), не:сШа, скориаШ (скориваШ) и др. [карта 23]. Согласките д, 
ж, ј и др. се губат во онаа мера како што е покажано во дебарскиот, еп. даел, 
дојШ, uојШ, јајШ, сејШ, uоне:лник и др. 

4.3. Именски зборови. - 4.31. Кај личните имиња од машки род има тенден
ција за упростување на деклинациските типови. Имињата што завршуваат на -е 
и по дативната и по општата форма се изедначиле со имињата на -о. Сп. 

Н. Марко 
Д. Маркое 
А. Марка 

ПеШре 
ПеШрее 
Петра 

Наставката -а во општата форма станала граматичка ознака за сите имиња од 
машки род и се додава непосредно на општиот именски дел, еп. Стојан - Сто
јана, Марко - Марка, според нив и Веле- Вел'а, Митре- Митра, Миле - Ми
л'а, Столе- СШол'а (Луково). 

Личните и роднинските имиња од женски род датив образуваат со -е : је рече 
СШојне, Бојане, Илине (Луково),је рекол жене си (Себишта). 

Имињата од ж.р. на -а множина образуваат со наставката -и, која се проши
рила и на именките рока, ноzа, мн. рdци, ноѕи (Луково). Наставката -и ја приве
дува и Облак за говорот на Клење (Oblak, 1896: 95). Ивковиќ во својот извештај 
за дијалектните испитувања во Дебарско тврди дека во голобрдскиот именките 
на -а во множинската форма имаат наставка -е и ги приведува примерите: жене, 
женете, беје uобеzнаШе, куќеве ни се лоше (Ивковиh, 1934; Павловиh, 1940). 
Ивковиќ во истата статија пишува дека во голобрдскиот говор забележил мно
жински образувања со наставката -ења: јарења, кучења, маzарења. Меѓутоа, во 
печатените материјали од Голо Брдо ја наоѓаме само наставката -иња : ilилиња, 
волчиња (Себишта). 

4.32. Кај заменките како дијалектни по однос на дебарскиот се јавуваат 
кратките заменски форми ни, ви покрај не, ве (во акузатив ) : да ни браниш Ши 
(Гинеец), шчо ни најде Шол'ку нам, ни виде нас (Дренок). Во врска со разновид
ностите ни, ви се поставува прашање дали тие треба да се сметаат како конти
нуанти на старите Hbt, вbt, или се тие нови образувања што настанале на овој 
терен. Во овој говор, и воопшто во дебарското говорно подрачје, има тен
денција за израмнување како на полните, така и на кратките заменски форми, 
еп. је виде Мара: је рече Маре; нами ни рече: нами ни виде. Тешко е, меѓутоа, да 
се тврди дека и акузативните форми ни, ви се добиле во резултат на една ваква 
тенденција, до толку повеќе што тие се уште остануваат како најважни морфо
лошки белези за диференцирање на дативниот и акузативниот предмет. 

Во голобрдскиот покрај дативната форма за женски род је (е) може да се 
сретне и му: му рекол на жената (Себишта). Во дримколскиот во акузатив за 
женски род се употребува само формата је : је виде момичката, неа је виде 
(Модрич, Луково), измешај е калта, истури је ueileлШa (Дренок). Таа превла
дува и во голобрдскиот, еп. је зеде јаболката (Гинеец), је викнале сШараШа (Џе
пишта). Но во материјалите од тој крај можат да се сретнат и примери со ја: ја 
видел мечката (Стеблева), су ја осШајл ќерка ми (Дренок). Двојство наоѓаме 
во овој говор и во употребата на полната дативна форма за женски род. Во 
дримколскиот се употребува обликот нејзе, а во Клење (според Облака) нејзи. 
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Се среќаваат уште следниве разновидности: покрај zo и о (Џепишта), покрај 
овја (Луково) и ојав : ојав ошол ке iioiioШ (Џепишта), свичички: свичичкиШе 
(риби) исiiаднале од кола (Луково). Покрај формите овеа, онеа за среден род во 
дримколскиот често се среќаваат и разновидностите ове, оне, особено кога се 
тие употребени атрибутски, еп. ов'е дете, он'е дете. 

4.4. Глаголи. - Состојбата на глаголските групи е како во говорот на Мале
сија. Во е-група останале само глаголите што им завршува општиот дел на -и и 
-у, еп. бијеШ, iiијеШ, шијеШ, чујеШ, и глаголите изведени со суфиксот -ве: бен
дисвеШ, zрешвеШ, куiiвеШ, менвеШ, седвеШ, стално се среШвеШ (Луково), за
минвеШ, iiоминвеШ, iiрикажвеШ, iiрашвеШ, ќе се радвеШ, расiiоредвеШ [карта 
25]. Сите други глаголи од е-група преминале во и-група: речит, знајШ (< зна
иШ), сејШ ( < сеит). 

Порано спомнавме (врз материјалот на дебарскиот говор) зошто се задржа
ле во е-група глаголите од типот 'пие'. Но не објаснивме зошто во е-група се 
задржале глаголите изведени со суфиксот -ве, од типот куiiвеШ. Нашето 
објаснување е следното. Во една постара етапа од развитокот на овој говор 
споменативе глаголи завршувале на -уе, како што завршуваат тие денеска во 
кичевскиот, поречкиот, велешкиот, скопскиот и полошките. Значи, сме имале: 

кажуеШ, куiiуеШ, сШануеШ - чуеш - миеш. Потоа во повеќесложните глаголи 
самогласката у преку неслоговно у фонетски се изменила во в. Целиот процес 

се одвивал по овој начин: куiiуеШ > куiiуеШ > куiiвеШ. Во времето кога се врше
ла оваа фонетска појава разложувањето на е-група веќе било завршено (барем 
кај глаголите што им завршува општиот дел на согласка), така што процесот 
на разложувањето не го засегнал овој тип глаголи. 

Овие глаголи претставуваат дијалектна карактеристика и од аспектот на 
, нивното образување. Северната граница на суфиксот -ве оди по правецот на се

лата Дренок - Селци. Северно од споменативе села доминираат образувањата 
со суфиксот -оа- (в. т. 3.52.). 

Глаголите на -ве покажуваат некои посебености и во образувањето на запо
ведниот начин, еп. куiiвеј - куiiвејШе, сШанвеј - сШанвејШе. Морфемите -ј, -јШе 
- до колку не се пренесени од постарите облици на овие глаголи (кyiiyj - ку
iiујШе)- можеле да се јават по аналогија на другите глаголи од е-група. По овој 
начин во императивот се издеференцирале два глаголски типа: а) носи - носи
те, бери - бериШе, б) викај - викајте, веј - вејте, ткај - ШкајШе, ciiиj - сiiијШе 
(после: ciiи- ciiиilie), чуј- чујте и куiiвеј- куiiвејШе. 

Во поглед на бројот на глаголските форми дримколскиот говор се слага со 
дебарскиот. Сите глаголски форми што ги приведовме во дебарскиот ги позна
ва и дримколско-голобрдскиот. 

Овој говор не покажува никакви посебности ни во образувањето на глагол
ските форми. Треба само да констатираме дека и овде наставката -фме (-вме) и 
-фне (-вне ). Првата е пообична во голобрдскиот: чекафме (Клење ), бефме 
(Стеблева), а во дримколскиот превладува -фне: имафне, рекофне, бефне (Лу
ково). Изоглосата меѓу овие две форми на дебарско-дримколското подрачје 
оди по правецот Селци - Дренок. Во говорот на Торбешите во Џепишта се из
вршила метатеза на -вме во -мев : бемеф, викамеф, осШаремеф, рекомеф, но: 
бефШе, викафШе. 
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Глаголскиот прилог завршува на -ешши, а само спорадично во голо
брдскиот може да се сретне -ешШем, од. -ешчем, еп. носешШи, uишеешШи, рабо
ШаешШи (Луково, Клење): сuијешчем сме се заzубиле (Стеблево). - Во говорот 
на Торбешите во Џепиште покрај формата на -ешШи забележен е и обликот 
молчејнчук : молчејнчук замина. Можеби е разновидност на формата 'молчени
чкум', која се среќава доста често во струшкиот и охридскиот. 

Партикулата ќе се јавува и во формата ќа. Вторава е почеста во голобрд
ските села, еп. ќа работа (Дренок), ќа Ши дојме (Стеблево), ќа е-избања (Се
бишта), ќа ода, ќа си ода, но и: ќе виделе (Гинеец). Во Дримкол пообична е раз
новидноста ќе : ќе рабоШаШ, ќе сме работеле (Луково). 

Формата есШи (во 3 л. еди. од 'сум') се среќава и во голобрдскиот и тоа 
главно во говорот на Торбешите: Тој есШи ф село (Џепишта). Во дримколските 
села и во Клење во употреба е обликот је оди. е. 

1968 

ИЛУСТР АТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Дебар 

Двоица браќа 

Б'иле дв'оица бр'аќа.'Еднијот 'одел н'а-дорва, др'уг'ијот с'едел д'ома. Т'ој 
шчо-'одел н'а-дорва б'ил б'удала, а т'ој шчо-с'едел д'ома 'арен. Му-р'екол буд'а
лата на-'арнијот: 11 Да-с'еда да-је-п'очина 'измет м'ајк'е 11• И т'ака буд'алата с'едел 
до-м'ајка-си, а др'уг'иот 'ошол н'а-дорва. Буд'алата згр'ел еден-к'отел в'ода, је
т'урил во-едно-к'орито. Т'амо је-кл'ал и м'ајка-си и ф'атил да-м'аат н'а-неја. От
кор'итото је-'однесол во-ј'аслите, је-д'ал една-ф'урка да-пр'едит. Д'ошол 'умни
јот, је-н'ашол 'опрана м'ајка-си. Му-р'екол буд'алата: '"Одај, к'опај гр'оп11 , а т'ој 
је-з'ел м'ајка-си. 'Одел, 'одел до-една-ч'ерешна. На-чер'ешната н'ашол една-м'о
мичка, и је-в'елит буд'алава: 11 Ф'орли едно-в'етче 11• Мом'ичката му-не-ф'орл'ала. 
Т'ој ф'орлил со-едно-д'орво и је-'урнал д'олу 'опрана. А 'арнијот 'одел да-к'опат 
гр'оп. Буд'алата му-в'икат: 11Бр'ате! к'опај дв'а-гроба, ти-н'оса дв'е мајќи11 • 

.. .'Иделе, 'иделе и се-скр'иле во-една-вод'ејнца. В'елит буд'алата: 11 'Овеја-је 
врет'еното мајк'ино со-пр'ешленот, ќа-го-з'ема 11• Му-в'елит бр'ат-му: 11Не-з'емај
го, ќа-н-'оперит вод'ејнчарот11• Т'ој в'елит: 11Н'е, ј'а ќа-го-з'ема; 'овеја-је-вре
т'еното м'ајк'ино и пр'ешленот м'ајк'ин11• Го-з'ел и 'одел, 'одел, д'ошол до-една
ј'асика, и си-се-к'ачил на-јас'иката и му-в'елит на-бр'ата-си: 11Ми-т'ежит вре
т'еново мајк'ино, да-го-б'увна д'олу?11Под-јас'иката 'имало к'арван к'ир'аџии. Г
'отпушчил; каменот 'од-ветка н'а-ветка п'аднал д'олу, а к'ираџ'иите поб'егнале 
'оттује. К'ираџ'иите 'имале то'арено к'арванот т'емјан. Будалата му-в'елит на
бр'ата-си: 11Ќа-го-з'апал'а т'емјаноф11• И го-з'апалил. На-Господа му-б'олело 
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з'оп, а от-т'емјанот му-' оздравел, и п'ушчат Госпот: "К'ој ми-'оздрај з'обов, н'ека 
д'ојт 'амо". буд'алата 'ошол т'амо. Господ му-в'елит: "Шчо-с'акаш, одб'ери-си 
'овде". Т'ој с-'опулил и в'идел едно-ш'упел'че и го-п'осакал. Господ в'елит: "Н'е
шо др'уго з'емај, н'е-земај 'овеја". Т'ој р'екол: "Н'е, 'овеја го-с'акам." Господ му
р'екол: "К'ој ќа-те-в'идит, сф'е да-р'азиграт, ко-ќа-з'асфириш". Буд'алијот одел, 
'одел и го-стр'етил еден-п'оп. П'опот го-з'ел за-'измеќар, да-му-п'асит к'озите. 
Го-п'ушчиле буд'алијот 'измеќар со-к'озите да-и-п'асит. Т'ој ф'атил да-св'ирит. 

К'озите ф'атиле да-'игрет. На-в'ечерта д'ошле 'ослабени. Му-в'елит п'опот: 
"Шчо-'ол'ку осл'абени к'озиве?" А поп'аѓата му-в'елит на-п'опот: "Да-п'ојш, да
в'идиш шчо-сл'абет 'ол'ку к'озиве?" П'опот п'ошол да-в'идит. Ко-ф'атил буд'ала
та да-сф'ирит со-шуп'ел'чето, к'озите п'ак ф'атиле д-'игрет. В'елит п'опот на-по
п'аѓата: "'Имале м'ок'и 'овје, шчо-'идет 'ол'ку гладни". Т'ога поп'аѓата му-в'елит: 
"Н'ека д'ојт в'ечер да-ни-п'освирит; д'ецата ќ-и-кл'ајме в-'амбар, а мије, г'оре н'а
греди11 . В'ечерта будалијот з'асвирил; д'ецата в-'амбар с-изопрале, а п'опот и по
п'аѓата ск'окнале д'олу. Му-в'елит п'опот на-буд'алава: 11Ко-ќа-к'укнит кук'ајца
та, да-си-'ојш11 . К'ачиле едно-м'омиче на-едно-д'орво. П'опот му-в'елит: 11К'укна 
кук'ајцата; да-си-'ојш11 . Буд'алата му-в'елит: 11К'оде-је, да-је-в'ида ј'а?11 Ф'орлил 
со-едно-д'орво и је-'урнал д'олу. 

Дримкол - Голо Брдо 
Самовилите и патникот 

Некоја-ж'ена си-р'одила д'етенце. На-тр'ите в'ечери д'ошле самов'илите, 
наречн'иците, да-му-е-к'ажет судб'ината на-д'етето, а м'ајка-му сп'иела. 'Ама т'уе 
'имало еден-п'атник да-прен'оќеет. И самов'илите му-нав'ел'веле на-д'етето : 
П'арвата му-р'екла : 11Ко-ќа-ст'орит седумн'аесет г'одини да-'умрит". Фт'ората 
му-р'екла: 11Ко-ќа-одит н'егде н'а-ш\ти да-п'аднит т'уе да-п'огинит11 . Тр'етата му
р'екла: 11Ко-ќа-се-ж'енит и ко-ќа-д'онесит н'естата да-п'ојдит да-ск'очит во-б'уна
рот и да-се-'удајт11 . Ама п'атникот н'е-спиел и-ч'ул што-в'елеле. Самов'илите 
р'екле: 11 Ако-н'екој ч'ует и ако-к'ажит, к'амен да-се-ст'орит. 11 Ко-си-'одел п'атни
кот, се-благ'одарел што-прен'оќеал и му-р'екал: 11 Нека-ви-е-ж'иво д'етето, да
ви-п'орастит и ко-ќа-го-ж'ените да-ме-в'икате н'а-свадба, ќа-ви-к'ажа от-к'е-су". 
Му-к'ажал ке-ж'ивеет и си-'ошал. Д'етето р'асло и п'орасло. Д'ошло вр'еме да
се-ж'енит и л''уѓето пам'етвеле шт'о-рекал ч'оекот и го-в'икале н'а-свадба. Ч'о
екат д'ошал н'а-свадба и му-р'екал на л''уѓето: 11 Ј'а с'ака да-ми-пост'елите на
б'унарон11. Т'ие, л''уѓето, му-пр'ајле џ'ефа. 11Стр1амота-е на-б'унарот да-сп'иеш, 
'имат к'аде да-ти-пост'елиме, т'и си-ни-приј'ател'11 - му-в'елеле. Н'икако т'ој не
пр'истанвел и р'екал: 11Ќа-с'еда с'ам на-б'унарон11 . Л''уѓето се-прин'удиле и му
п'ослале на-б'унарот. Б'иле по-н'естата, је-д'онесле д'ома. И младож'енецот 
л'етнал пр'ао на-б'унарот и го-г'онит приј'ател'от да-ст'анит 'одма. Т'ој н'икако 
н'е-станвел зошто-зн'аел шт'о-е раб'отата. Ама т'ој, з'етот, со-с'ила го-т'арнал 
од-на-б'унарот и ск'очил во-б'унарот, се-'удајл в'о-него. 
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3.516 Преглед на глаголските форми 

Временски глаголски форми 

Прости форми 

вика 
викаzи 
викаiU 
викаме 
викаiUе 
викаеiU 

викаф 
викаше 
викаzие 
викафме 
викафiае 
викае 

викаф 
вика 
вика 
викафме 
викафiUе 
викае 

има(м) викано 
имаш 
имаzu 
имаме 
имаzuе 
имаеiU 

викано имаф 
имаше 
имаше 
имафме 
имаф�uе 
имае 

су 
си 
је 

дојден 

сме 
ciue 
се 

дојдени 

беф 
беше 
беzие 
бефме 
бефiUе 
бее 

дојден 

дојдени 

Сложени форми со сум 

су 
си 

викал 

сме викале 
ciue 

беф 
беше 

викал 

бе�ие " 

бефме викале 
беф�uе " 

бее " 

беф 
беше 

имал викано 

беzие " 

бефме имале 
бефiUе " 

бее " 

су 
си 

имал викано 

сме имале 
ClUe 

су 
си 

бил дојден 

сме биле дојдени 
czue 

беф 
бе�ие 
беше 
бефме 
беф�uе 
бее 

бил дојден 

биле дојдени 

беzие су викал 
си 

сме викале 
ciue 

беше су имал викано 
си 

сме имале 
ciue 

беше су бил дојден 
си 

сме биле дојдени 
ClUe 



Сложени форми со ќе 

ќа вика ќа су викал 
„ вика�и „ си " 

„ викаiii „ - „ 

„ викаме „ сме викале 
„ викаruе „ ciiie ,, 

,, викае�u ,, - " 

ќавикаф ќа беф викал ќа бetue су викал 
,, викаrие ,, бetue „ „ ,, си ,, 

,, викаrие „ бе�ие „ ,, ,, - ,, 

„ викафме ,, бефме викале ,, ,, сме викале 
,, викаф�uе „ бeфiiie ,, „ ,, ciiie „ 

,, вика е „ бее „ ,, ,, - „ 

+ ќа има(м) викано ќа су имал викано 

� 
„ има� и ,, „ си ,, „ 

1
„ 

U.MalU 
,, „ - ,, ,, 

ro 
� " имаме ,, ,, сме имале " 
1Х1 
ro ,, uмarue ,, " ciiie " ,, 

8 � 
0.. ,, имае1u „ „ - „ ,, 

= = 
� ro 
о..� 
0 u ќа имаф викано ќа беф имал викано ќа бetue су имал викано 

�8 ,, имаtuе „ " бetue „ ,, „ ,, си ,, ,, 

� ro 
„ „ " бetue ,, . " „ ,, „ „ 

u i::: имаtuе -
i::: � ,, имафме ,, ,, бефме имале ,, „ „ " 
0 сме имале 
� 
ro ,, имаф�uе ,, " беф�uе " „ " ,, -

„ „ 

е 
ClUe 

„ имае ,, " бее ,, ,, " ,, - " ,, 

ќа су дојден ќа су бил дојден 
+ си ,, ,, си „ " 

::i: „ је ,, " - " " 

G' � " сме дојдени „ сме биле дојдени 
8 

1Х1 
ro " ciiie ,, „ 

- ,, " 
= � ClUe 
� 0.. ,, се ,, " - ,, " 
o..i= 
о ro 

.е-� 
ќабеф дојден ќабеф бил дојден ќа бetue бил 'дојден = u су 

i::: � 0 " бetue ,, " бeiue " ,, ,, „ си ,, " 
u � 

8
ro „ бetue ,, " бetue ,, " " ,, - ,, ,, 
� ,, бефме дојдени ,, бефме биле дојдени ,, ,, биле дојдени ro сме 

е ,, беф�uе " „ беф�uе " " „ ,, ciiie " " 
,, бее ,, „ бее ,, " ,, ,, - ,, " 

Заповеден начин викај викај�uе 

Можен начин би викал би викале 



KapTa 1 

.IJ:EEAPCKO 

0 69 

HaceneHe11e: • Top6eurn 

- Typl\M 

C7101 • 
()() . 98 



" 

KapTa 2 

. .r 
nEEAPCKO X 

f 
.i 
x i 0 107 0 106 0 103 
• ~ no ,n'<' 0 11 0404 , 
~ 0 1 08~ 

·-s. 
i 
x 
i 
~ 

0 ., t .. ~ 
~ 
~ 

0 66 0 63 +" 
0 fV- .r 

yl.,._(l.~·l"'· 60 . 

·~0 57 0 59 

; 0 56 0 58 

0 55 

0 101 

99 0 

980 

H aceJl 6H co -~:-----------
HCKH M3JYHH j a3HK • MaKeAo . 



Kaprn 2a 

,ll,E6APCKO 

r o eo p11 : D 
El 

11e6apCK l10T 

pe KaHCKl10T 

• 97 

11p11MK011cKo-ro1106p11cK 110T 

Ma11ope Ka HCKl10T 



Kaprn 3 

JJ:EEAPCKO 

• 69 

• 101 

• 99 

00 • 98 

• 97 

• 95 



KapTa 4 

,1J,E 6APCKO 

• 97 

KoHTHH yaHTH Ha *<;> oD a/ (). D 



KapTa 5 

I 

JJ,EEAPCKO 

;: 

• 69 

rona6w g rono6w D ro11y611 (J ryna611 D 



;::: 

KapTa 6 

. ..r x 
i' 

.QEEAPCKO 

.i
x X e 101 e 106 • e 1m 

~~ 

• 69 

·-s. 
i 
i 
i 
~ 

t .. 
=s. 
~ 
i-.;. 

• 63 "' • ..r+· 
~-~~-~60 
·~• 57 e 59 

:f • 56 • ss 

e ss 

3a(a,o,a)eK D 3a(a)jaK D 

e so 
78 

79•. 
n• 

~3 e 92 

• 101 

• 99 

• 97 

• s6 



KapTa 7 

. ..r 
,[l,E6APCKO 't. 

j 
.i 
i • 106 e 100 
• e 107 104 
'X ---e"\, • 105 I !!

4
' • 1 0-8~ 

i: 
-s.. 

• 69 

:i 
i 

:i 
~ 

t .. 
~ 
~ 
i
i' 

• 63 +· 
._(v • ..f . ,..r. ~-1"'9 60 

•°!t e 57 e 59 
Y. • 56 • 58 

8 1• e 82 

. so 
78 

79•. 

n• 

:r 
e 55 

e s3 • 52 
JJ,EfiAP 

D 

• 
49 

e 4x 
• 47 

• 45 

• 44 
• 43 

• 40 

• 93 

• 10 1 

• 99 

• 97 



KapTa 8 

JJ,EEAPC KO 

TiiCT, TiiWTa D r---. 
AeAo,6a6a ~ 

• 101 

• 99 

• 98 

• 97 

e 9s 

I 
I 
I 

I 

-~,~(I 
--89 • ~ 

I 



KapTa 9 

)J.EEAPCKO 

• 69 

• 66 

OJTSMIJ,a , oJT~MIJ,a 

·-s.. 
i 
:i 
i 
~ 
~ 
~-

1.- -• 79 • 
~- 7 1• 
i--- -
i 

~· - -. - - -

• 97 

• 95 

-- / 1 - - - JI!: 

- ...iJO& I 
89 • - - -

D JTO)J(MIJ,a, JToju,a , JTaju,a LJ 



Ka Ta 10 

.UEBAPCKO 

• 69 

.. 

CC,[IOM 

• 101 

• 99 

• 98 

• 97 



KapTa 11 

.UEEAPCKO 

.. 

1-- ' 

oro1-1 ora1-1 



Kaprn 12 

I 
JJ,E6APC KO 

• 97 

• 69 

BeTap D BeTOp F=-j BeTep f:: :I 



K a pTa 13: KOHnrnyaHTH Ha BOKaJJHOTO p 

,UEEAPCKO 

• 97 

--i3 I e ~ 

• 69 

r D 
0 

ap/~p LJ 



KapTa 14: KOHTl·rnyattTH Ha BOKaJIHOTO n 

,!.l,EEAPCKO 

• 69 

JI D 
0 

• 97 

• 95 

·· ; : 
9e ~o . . . [ 
..... 

. . . . I 

• 28 

I 

I 

I 

I 

__ J 
D 
Ll 



KapTa 15 

)J,EEAPCKO 

• 69 

cHara D 

1l1e N2 

- . so -
~8 -

79•. - • 
_ "i79 _-,. 

t-=l 
cm1ra c-=-J 

• 97 

• 95 

·1 .... . . . . 
9 ~ ~o• . : 

CH Ora 



. .. 

Kaprn 16 

.QE6APCKO 

D . 

• 101 

• 99 

• 97 

· r ...... 
. • ~o . • 
'89 .. . ' •• 



Kaprn 17 

.UEEAPCKO 

• 97 

r 

;: 
' 

ywTe (ywye) ttwTe (11wYe) 



KapTa 18 

LJ:EEAPCKO 

• 97 

• 95 

• 69 

cpawrnT § 



Ka Ta 19 

JJ.EEAPCKO 

• 97 

• 69 

IIIT , )!(,LI, III'I , )!((U) EJ IIIK, )l(f D . 



KapTa 20 

JJ,EEAPCKO 

• 97 

• 69 

qapBeQ/qiipBeu, 



KapTa 21 

.IJ:EEAPCKO 

• 97 

• 95 

• 69 .. 

L 

JUICT, AOWT § JUIC, AOW t = = = j 



Ka rn 22 

- JJ,EEAPCKO ... 

; • 69 

THO KO 

. so 
78 

79•. 

KHOKO t===J 

• 97 



KapTa 22a 

J],EEAPCKO 

e 69 

THOKO,KHOKO a 

f 
,i 

:i e l 06 e l OJ 
• • 101 104 

~~ 
~"S-

i 
t 
i 

~3 e 92 

~ --Bi;"~ -

~ -
~ - ~ 
~ - 7~ 
~ - n• -f -
• 

TeHKo I : : : : I TatrKO 

• 10 1 

• 99 

• 97 

--r ... . . . . . . . . . . . . . . 
• • • 'Xl fl. • • 
• 89 • • • • 



KapTa 23 

D,E6APCKO 

• 69 

HHTepBOKaJIHO !!: 

e so 
78 

79•. n• 

• 
49 

e 4s 
• 47 

• 45 

• 44 
• 43 

ce na111 B ce ry611 D 

• 97 



Kaprn 24 

JJ:EEAPCKO 

E-J c 

• 97 

·· [ ...... 
• • 90 . • 
29 • •••• 



Kaprn 25 

JJ.EEAPCKO 

• 69 

KynseT 
Fl 
LJ 

• 97 

KYTIBl1T EEfl 



... .. .. 

KapTa 26 

.UE6APCKO 

• 69 

HOCeT,6epeT a 

• 97 

HOCHT,6epeT t===J 



KapTa 27 

AEEAPCKO 

• 97 

e 9s 

., 

ecrn(T) B (j)e Ll 



KapTa 28 

,UEEAPCKO 

• 97 

• 69 

e zs 

CTe t===j cse (ccpe) B CTe//cse f = j 



Kaprn 29 

,ll,EEAPCKO 

• 97 

6es(cp)Me B 6es(cp)He t===J 



KapTa 30 

JJ,E6APCKO 

• 97 

BHKae1h1 



4.2. ОХРИДСКО-СТРУШКИТЕ ГОВОРИ 

Охридско-струшките говори го зафаќаат котлинскиот дел околу Охридско
то Езеро. На југоисток од преспанското говорно подрачје нив ги разграничува 
планинскиот венец Галичица - Петринска планина. На исток спрема централ
ните говори границата оди по правецот Петрино - Буковскиот преслап - Пља
кенска планина -Илинска планина - Пресека. На север тие граничат со дебар
ските говори, а границата на тој дел оди приближно по линијата Пресека - Ка
раорман, го сече Дрим кај Глобочица и излегува на Ј абланица нешто малку по
северно од селото Бороец. На запад дијалектната граница на охридско-струш
кото говорно подрачје се поклопува со етнографската граница спрема Алба
нија. На албанска страна остануваат неколку македонски села на јужниот и 
југозападниот брег на Охридското Езеро -Тушемиште и Пискупија кај Погра
дец, и Лин на струшкиот дел од брегот. 

Јазичните особености на охридско-струшкото говорно подрачје можеме да 
ги поделиме во две големи групи 

Една група сочинуваат оние особини што им се заеднички на сите локални 
говори на разгледуваниов терен. Поголем дел од нив ги поврзуваат охридско
струшките говори со другите западни дијалекти. Во таа група спаѓаат меѓу по
маркантните: фиксираниот третосложен акцент, стегањето на два исти вокали 

во долги фонови: снаа> сна:, не2оо > не2о:, змии> зми:, образувањето на цела 
серија дифтонзи од вокални секвенци со /и/ како втор член, еп. снаи > снај, 
сШреи > сШреј, мои >мој, лебои > лебој, муи > муј, испуштањето на вокалите во 
проклитичките зборови кога следната збороформа почнува со вокал, како во 
случаите: м-изеде, Ш-остај (Ше остави), 2-удри (2о удри), ќ-ојШ (ќе одиш), гу
бењето на интервокалното /в/ во одредени фонетски услови, потоа замената на 
в во старата секвенца *v'b со /у/ во примери како цуШиШ, осуниШ, појавата на 
протетичко /ј/ пред рефлексот на иницијалното *Q, еп. jllжe, ја2лен, јаШок, оди. 
јаже, јаШок, ја2лен. Во сите западни говори запазени се остатоци од старата 
замена на носовката *�во *Q зад /ј/, еп. јазик(< *j�zyk'b). Од граматичко-струк
турните особини охридско-струшките говори со другите западни дијалекти ги 
поврзуваат: разликувањето на номинативната и општата форма кај личните и 
роднинските имиња од м.р. што завршуваат на консонант, на -о и на -е, еп. 
СШојан дојде: Го виде СШојана, или: Јанко, Миле, ШеШин, Шашко, ШаШе, општа 
форма: .Танка, Милета, ШеШина, ташка, ШаШета, множинската наставка -о( в )и 
кај едносложните именки од м.р.: лебо(в)и, ридо(в)и, тројниот член, еп. лебов, 
лебоШ, лебон, кај личните заменки се пази дативната флексивна форма: мене 
ми (рече), нему му, нам ни итн.; како лична заменка за 3 л. се употребува Шој. 
Сите западни говори, меѓу кои и охридско-струшките, познаваат три вида 
демонстративни заменки: овој, оној, Шој. Во охридско-преспанските и во дел од 
централните говори се пази наставката -Ш во 3 л. еди. на презентот: имаш, но
сиш. На широк ареал во Западна и во Централна Македонија се испушта по-
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мошниот глагол во 3 л. на перфектот. Во областа на синтаксата најкарактерис
тична западномакедонска црта е консеквентното удвојување на објектот и упо
требата на заменските и глаголските клитики на почетокот на реченицата, еп. 
Го виде СШојана, Му рече на деШеШо, Си zo виде сонот. 

Втората група заеднички црти охридско-струшкото говорно подрачје го 
поврзуваат со дебарските и со преспанските говори. Заправо тие особини им се 
заеднички на сите западни периферни говори што се наоѓаат на граничниот по
јас со албанската јазична територија од Шар Планина па скоро до Грамос на ју
гозапад. Дел од тие црти претставуваат архаизми, како што се: пазењето на ал
веоларната артикулација на /л'/ во сите позиции на зборофомите, еп. л'уШ, 
кл'уч, недел'а, uријаШел', зел'ка, пазењето на фонемата /ѕ/ пред множинската 
наставка -и : белеѕи, uолоѕи, бубреѕи, оди. пред -е во ноѕе, чувањето на /ч/ во 
групата чере-: чepeii, черево, череiiна, черен, череш(н)а, а понегде се чува /ч/ и 
од старата група *cr-: чiipiiиiil, чiiрви. На еден тесен појас во ред случаи се пазат 
и финалните групи -сШ, -шШ: чест, мост, iiришШ. Место старите палатални *t', 
*d' како во охридско-струшкиот регион, така и во другите периферни говори 
превладуваат примерите со /шШ, жд/ или со нивните фонетски варијанти /шч, 
жџ/, ОДНОСНО /шќ, жz/. Замените со /ќ, 2/ се ограничени на неколку одделни лек
семи: веќе, куќа, iiojќe, - меzу, iipza, Шакуzере, свеzере, во глаголот нејќиШ и 
партикулата ќе 1 ќа. На поголем дел од западната периферија не е извршено и 

јотувањето на групите -Шј-, -дј- (< *tbj, *dbj), еп. браШја, цвеШје, ливадје. Поина
ков развој во охридско-струшките и во другите периферни говори имал сонант
от /л/ по испаѓањето на слабиот *о во лексемата *laiica и групата -Шн-, исто та
ка по загубата на *b, во лексемата *tbnako. Во првиот пример се добило вокално 
.(!,кое после се рефлектирало во повеќето говори во секвенцата /ол/: олжица, 
кое после со дисимилација можело да се развие во олѕица, олџица, како што е 
денеска во охридско-струшките говори, а во лексемата *tbnako се добила сек
венцата -Шн-: Шнок, која негде се дисимилирала во -кн-: кнок, кночко. Во ох
ридско-струшките говори се среќаваат и двете разновидности. 

Меѓу позначајните иновации што се образувале во крајните западни говори 
спаѓаат: метатезата на секвенцата -ни- во -ин- во повеќесложните збороформи 

од типот водејнца, бранејнца, Шоiiејнца (< водеинца <воденица), асимилациите 
извршени во лексемите чуждо, чуждина, олѕица 1 олџица, солѕи, молѕиШ, uол
џаф, па дисимилацијата во церzа (< черzа). Во крајните западни говори видно е 
одразено старото изедначување на назализираното /а/ со рефлексот на *Q во ак
центирана, оди. почетна позиција, еп. cнiiza, знiiјШ, мiiмиШ, мiiшчја, како мiiш, 
piiкa- во охридскиот и струшкиот говор, сноzа, момиШ, оди. снаzа, мамиш - во 

дебарските и преспанскиот *Q > а-говор. 
Во областа на морфологијата охридско-струшките со другите западни пери

ферни говори ги поврзуваат: глаголските образувања со суфиксот -в- од типот 
куuвиШ, кажвиШ - во охридско-струшките и дебарските говори, оди. кажваШ, 
куuваШ во преспанско-леринските, наставката -еШ во 3 л. мн. на презентот: ви
каеШ > викееШ, и наставката -е во 3 л. ми. на минатото определено време, еп. 
дојдое, викае 1 вике. На нешто поширок ареал во Западна Македонија глагол
ската е-група е дезинтегрирана наполно, како, на пример, во градскиот охрид
ски говор и во дел од преспанските, или се извршило ново прегрупирање на 
глаголите спрема гласот на кој завршува општиот дел на глаголот, еп. uиеШ, 
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чуеш, броеш - кога тој завршува на вокал, но: бериШ, речит, сечиш - кога завр
шува на консонант. Еден зборообразувачки модел се добил и во н/Ш-парти
ципот кај глаголите што им завршува општиот дел на -н, еп. uаднаШ, ле2наШ, 
- женат, канат, засенат, бранат. Посебно е карактеристична за охридско
струшките и за другите западни периферни дијалекти многу честата употреба 
на конструкциите со 'има' и со 'сум' и н/Ш-партиципот. Во некои дијалектни 
пунктови тие готово наполно го истиснале стариот перфект. - Од зборообразу
вачките морфеми како дијалектна особина во овие говори се јавува суфиксот 
-уле со деминутивно-хипокористичко значење, еп. деШуле, куќуле, куќичуле, а 
од службените зборови дијалектно се издиференцирани предлозите кон, со 
разновидноста кун, и из со значење 'низ, преку'. Овие говори ги поврзуваат ме
ѓу себе, а истовремено ги диференцираат од другите западни дијалекти, и цела 
редица лексички дијалектизми, како, на пример: бл'уШ, буза, кра2, риза, скеuар, 
Шест, тешта, кочено, и др. 

Во групата на западните говори охридско-струшкото говорно подрачје не 
претставува некаква дијалектна посебност. Оние црти што се јавуваат на тој те
рен како поспецифични не се простираат на целата географска област. Повеќе
то од нив зафаќаат помали, поограничени ареали, и токму тие црти го раз
биваат дијалектното единство на регионот. Меѓу внатрешните диференцијални 
особини спаѓаат: континуантите на носовката *Q и на вокалните *r и */, дистри
буцијата на некои вокали во вокални секвенци, реализацијата на повеќе консо
нантски фонеми /л, њ, ќ, 2, к, 2, х/ или нивно отсуство, а во морфологијата цела 
редица заменски форми и глаголски флексивни морфеми. 

Во зависност од географската локација на сите тие особености на охридско
струшкото говорно подрачје можеме да изделиме шест помали говорни инди
видуалности - три на охридскиот терен: градскиот охридски говор, пештанско
љ убанишкиот и говорот на Дебарца, и три на струшкиот: градскиот струшки 
говор со говорот на околните села, вевчанско-радошкиот и говорот на Торбе
шите во селата Лабуништа и Подгорци. Во понатамошното излагање ќе ги ис
такнеме поважните диференцијални особености во секој говор поодделно, ог
раничувајќи се во анализата и интерпретацијата на јазичните факти во рамките 
на најнеопходната потреба за еден општ преглед, како што е замислен нашиов. 
Повеќе податоци ќе дадеме за градскиот охридски и струшки говор, кои ги зе
маме како основни во групата, а кај другите ќе ги истакнуваме само поважните 
дијалектни црти. 

ГРАДСКИОТ ОХРИДСКИ ГОВОР 

Градскиот охридски говор зазема централно место во охридската говорна 
област. 

Фонологија. - Во фонолошкиот систем на градскиот охридски говор од 
дијалектен аспект интерес побудуваат фонемата /а/ и нејзината дистрибуција, 
реализацијата на вокалите /е/ и /о/ во џкцентирана позиција, реализацијата на 
вокалот /а/ во акцентиран неиницијален слог, а во консонантизмот согласката 
/х/ и некои појави сврзани со дистрибуцијата на одделни консонанти. 
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Вокалниот систем на овој говор го сочинуваат следниве шест фонеми: 

и у 

е 0 

а 

Фонемата /iiJ претставува најмаркантна црта на вокализмот на градскиот 
говор, иако е позиционо поограничена во однос на другите вокали. Таа не може 
да се јави во финална позиција, а во почетокот се јавува само во секвенцата 
/ар/, еп. iipш, арШ. Историски таа се добила на повеќе начини: како регуларен 
континуант на носовката *Q, еп. iаба, iазер, iО.Жва, iнас, iради, дaii., драi, заби, 
јадица, јаже, јаiлен, јаiорец, јаШок, каде, кадел'а, каii.ина, се каiiиШ, касаШ, 
крак, каклица, кандро (со запазен назализам), и во случаите каде што е *Q до

биено од *� зад /ј/: јазик, јачмен, јаШарва, јадро, и зад /ч/ во чадо - чада, - како 

континуант на сек. b2 во почетен слог маiла, маска, бадник, сана (< снаа), 
сШабло, - во секвенцата /ар/ како континуант на вокалното *r: ар2а, iарне, 
марШоф, iiарсШи, во неколку лексеми место вокалното */ во секвенцата /ал/: 
бал'вајца, санце (со загубено л), потоа место /а/ во соседство со назален сонант, 

еп. машча / машчеа, снаiа, мiiмиШ. Освен тоа вокалот /а/ се јавува место /а/ во 
акцентиран слог кога не е во иницијална позиција. Неутрализацијата на /а/ со 
/а/ се врши во споменатава фонетска позиција како во одделни лексеми, така и 
во синтагми што претставуваат една акцентска целина, еп. арi'аШиШе (: 'арiаШ), 
бун'ариШе, бун'арчеШо (: 8унар, 8унарче, бунар'ишчено), вез'iiлоШо (: в'езало), воде
нич'ариШе (: вод'еничар, воден'ичари), друi'ариШе, клеi1iiлоШо, маi'ареШо (: м'аiаре, 
маiар'инаШа), лив'адата, влач'арница, ченк'арница (: влачарн'ицаШа, ченкарн'ица
Ша), брад'а„iца, уЖiiлени (:'ужален), iiо8арафШе;- на-р'абоШа (: р'абоШа), ов'ај-чоек, 
ов'а-жена, деснаШ'а-рака, вел '/а-среда. 

Вокалите /е/ и /о/ во акцентиран слог имаат отворени алофони, еп. јеiри, че
ло, ШреШо, iiejШ, ii.еШок, Шесто, iарн'еШа, сеiiШ'е.мбар, нов'е.мбар, леii.'еза, мод'ер
но, факулШ'еШ, - фШзри, брзе:Ш, кзмши:, окШзмбар. Оваа црта особено е забе
лежлива кога акцентот паѓа на пенултима или на ултима во повеќесложните 
туѓи лексеми. 

Во врска со дистрибуцијата на вокалите охридскиот говор се разликува од 

другите говори во групата по секвенцата /еа/. Овде таа не претрпела промени, 
понекогаш се јавува и едно факултативна /ј/, еп. леа, стреа, ii.apea, неа, реа, а во 
3 л. ми. на минатото определено време редовно се разделува со /ј/: беја, носеја. 
- Групата /оа/ кога не е на морфемска граница меѓу две лексички морфеми по 

правило се асимилира во долго [о:], еп. Јо:н, Шо:, Шо:р, Шро:, осно:, со:л'ка, 
бро:м, сШо:м (Јоан, Шоа, Шоар, Шроа, осноа, броам). По оваа особеност град
скиот говор стои поблиску до говорот на Дебарца. 

Во вокализмот на охридскиот говор треба да се истакнат уште две диферен
цијални црти - континуантот за вокалното */ и замената на сек. b2 пред сонан

тите во финална позиција. Место вокалното */има секвенца /ол/: болфа, волна, 
iолШаШ, долiо, јаболко, жолт, колк, колниШ, молѕиШ, ii.олн, ii.олџаф, солѕа, 
толчник, и само во неколку случаи се јавува /ал/: бал'в'ајца, санце (< салнце) и 
/ал/ во лексемата малчиШ и дериватите малчиШолчи, малчлиф. - Место сек b2 
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има различни вредности - пред /р/ има /а/: биеш.ар, веШар, веuар, иШар, осШар, 
јадар, пред /н/ има /о/: оzон, оiонче, а пред м редовно се јавува у : седум, осум. 

Консонантскиот систем на градскиот охридски говор се состои од 25 фо-
неми: 

б-u в-ф м 

д-Ш ѕ-ц з-с н л р 

i-ќ џ-ч ж-ш л' ј 

i -к х 

Во однос на литературната норма, како што се гледа, овој говор не ја позна
ва палаталната назална фонема /њ/. Таа овде се дефонологизирала со губењето 
на признакот диезност и се изедначила со /н/ директно или преку антиципација 
на мекоста на /ј/, еп. бана, се кланиШ, ilенушка, којн -којни, дејна, јадејне, iiiilpнja. 

Интересен материјал охридскиот говор ни дава во врска со фонемата /х/. 
Веднаш да истакнеме дека фонемата /х/ се среќава само во стариот дел на 
градот - Варош и таа подоследно се пази во речта на најстарата генерација. Во 
говорот на помладите (под 50 години) може да се чуе уште во неколку лексеми, 
еп. Охрид, храм, Шихо. Во поновите квартови во градот - Месокастро, Кошиш
те веќе нема /х/ во системот, како и во говорот на приезерските села. Таму каде 
што се пази оваа фонема, таа се јавува во сите позиции на збороформите, еп. 
хира, хор, хубаф, хунер, хiiрчиШ, бухал, uахало, рухо, ухо, чоха, кихаШ, збихаШ, 
збухна, uахкаШ, крехко, мухла, мехлем, чехре, Влах, upax, сШрах, yilлax, ipex, 
мех, здих, Ших, мох, бух, zлух, задих, вiipx, и др. Меѓутоа, има и ред случаи со 
загубено /х/. По правило тоа се губи на почетокот и во интервокална позиција, 
поретко пред консонант, еп. абер, аван, иШар, оди, леu, ладно, ма:на, ра:Ш, са:н, 
2раор, Шро: (Шроа), реа, мјеур, чели, а на крајот, понекогаш и пред консонант 
преминува во /ф/ или /в/, еп. болфа, офтика, сиромаф, ореф, очуф, и редовно во 
морфемите за минато определено време: беф, бефме, бефте. Во другите делови 
на градот пред консонант и на крајот место /х/ редовно стои /ф-в/: 2реф- 2ре
вот, змеф -змевоШ, меф -мевот, кожуф -кожуви, вiiрф -вiiрвот, и во интер
вокална позиција зад вокалот /у/: мува, суво, сува ветка, руво, уво, и др. 

Кај другите консонанти во овој говор се јавуваат некои посебности во врска 
со дистрибуцијата. 

Фонемите /ѕ/ и /џ/ овде се среќаваат почесто во однос на другите македон
ски дијалекти, па имаат и поширока дистрибуција. /ѕ/ се јавува како алтернант 
на /2/ пред множинската наставка -и, еп. белеѕи, бубреѕи, диреѕи, илеѕи, каuаѕи, 
uолоѕи, долѕи, и во ноѕе, често место з во група со сонантите /л, н/: молѕиШ, 
солѕи, jiiнsa, бенѕин, во група зад д: одѕади, uодѕеде, како и во група пред в и р: 
ѕвезда, ѕвер, ѕвоно, се оѕвиваШ, наѕре, меѕре, обѕре. - Африкатот /џ/ исто така 
во ред случаи се јавува место ж -пред деминутивниот суфикс -е како алтернант 
со /ж/: бубреџе, беџе, бреџе, враџе, книџе, ноџе, стоџе, зад сонантот л: олџица, 
iiолџаф, потоа во секвенци со звучните плозиви /б, д, 2/: џбун, џбарат, џ2ан, 
џzaлeii, iiодџолШе, надџивејт ( < надживејт), и регуларно зад д во секвенцата 
/жд-жџ/: дожџоШ, чужџо, межџа, сажџи и др. - Од друга страна палаталните /ќ-2/ 
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се среќаваат многу поретко. Прасловенските палатали *t' *d' во поголем број 
случаи овде се заменети со /шч - жџ/, еп. врешче, iашчи, iорешчи, iорешчо, 
лешча, мiiшча, мiiшчејнца, Uлешчи, uрашча, сфешча, сношчи, uашчерка, Uлаш
чаШ, врашчаШ, или: ношви, uолнош -со редуцирано ч, во морфемата за глагол
ски прилог -шчем: викаешчем; меж(џ)а, uрежџа, сажџи, iраж(џ)анец, чуж(џ)о, 
чуж(џ)ина, вижџаШ, рожџаШ, uoioжџaiil. Значително е помал бројот на при
мерите со /ќ, 11, еп. веќе, домаќин, ќерка, куќа, uојќе, ciilpeќa, ќуШ, ќе, нејќиШ, 

-меiу, upeie, iipia, сфеiере, Шакуiере, и во некои изведенки: броiанец, охриiани. 
Групите -Шј-, -дј- ( < *tbj, *dbj) во говорот на Варош останале неизменети, еп. 

бpaiilja, upiiiilje, цвeiilje, водје, пак дури и во дјавол, покрај iаол, но само л'уiе, 
или пак место нив наоѓаме секвенци -Шќ-, -дi-, кои се добиле најверојатно по 
морфолошки пат: бpaiil, upiiт, цвет - цут, вод(а), ливад(а) +-ќе, -ie, сфатени 
како наставки од соседните дијалекти. Така е образувана и формата сфатќа 
(:сват), додека во трети тој услов не е исполнет. 

Веларните /к - 2/ пред предните вокали во варошкиот говор се изговараат 
како [к' - 2'] - благо палатализирани, додека во говорот на помладото поко
ление степенот на палатализацијата е поизразен, еп. к'исел, к'иснит, к'ивiiјца, 
вошк'и, ќе заi'инит, шк' ембе. 

Од консонантските промени за дијалектната диференцијација на охридско
струшкото подрачје имаат важност оние што се извршиле во групите /вн/, /Ucl, 
/uш/, !шт/ и /жд/ во сите позиции, потоа во почетните секвенци IUI + африкати
те /ц, ч/, групите /стр, здр/ и финалните -ст, -шт. 

Групата /вн/ во охридскиот се асимилирала во /мн/, еп. мнук, оiламник, 
Uлемн.а, нимно, покрај нихно, а во нiiтре се упростила со испаѓање на сегментот /в/. 

Поучен материјал охридскиот ни дава во врска со дистрибуцијата на /шт, 
жд/. Тие можат да се сретнат, и тоа многу ретко, во говорот на најстарите во 
Варош. Во речта на средното и младото поколение тие се асимилирале во 
[ш'ч', ж'џ'], односно во [ш'ќ, ж'i]. Понекогаш е тешко да се установи правата 
нивна фонетска вредност. Во секој случај и двете секвенци се палатализирани, 
еп. 2уш'ч'ер, о2ниш'ч'е, Uиш'ч'иШ, уш'ч'е, сфеш'ч'а, снош'ч'и, фаш'ч'ат, ш'ч'iiр
баф, ш'ч'ица,-дож'џ'оШ, веж'џ'а, меж'џ'а, нуж'џ'а, рож'џ'аШ, саж'џ'и, чуж'џ'о. 

Преградната согласка IU/ пред африкатите /ц, ч/ во иницијална позиција се 
испушта, до колку не се јават некои фонетски пречки, еп. цојса, цојсано, цал
вит, ченка, чејнца, но uчела ( плозивот во последнава лексема се задржал за да 
се избегне омонимијата со множинскиот облик од именката 'чело'). 

Фрикативните /с, ш/ во група со IU/ како прв член преминале во африкати: 

luc/ > /uц/, /uш/ > !uч/, еп. аuц'а:на, стиuца, теuција, uцалвит (> цалвит), uцој
сан (> цојсан ), uчејнца > чејнца. 

Во поглед на дистрибуцијата на тричлените групи /стр! и /здр/ постои раз
лика меѓу градскиот говор и говорот на селата. Во градскиот говор овие групи 
се пазат, еп. стража, стрела, сестра, здравје. Кај помладите генерации се сре
ќаваат и нови такви секвенци со вметнати /т, д/: стребро, стреда, стрејќа, 
здрело, покрај среда, сребро, срејќа, зрело, зрак, но само ждребе. 

Финалните групи -ст, -шт не се непознати во градскиот говор, особено во 
варошкиот, но силна е тенденцијата за нивното упростување. Во говорот на 
младите едвај тие да се сретнат. Сп.: uакосш, дошш 1 дошч, но болес, 2рос, uриш, 
2л'уш. 
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Охридскиот градски говор од другите соседни говори се разликува и по кон
сонантските секвенци составени од струјните /е, ш/ и африкатите /ц, ч/ на мор
фемска граница. Овде најчесто тие се пазат неизменети, еп. месце, ќе расцу
тит, вошче, крушче, iiушче, оuашче, освен групата /сч/ која се асимилира во 
/шч/: квашче, лишче, мошче, фешче, ишчисти, ишчешл 'а, се рашчади. 

Од другите фонетски особини сврзани со дистрибуцијата на консонантите 
ќе ги спомнеме уште следните: 

групата /зв/ во иницијална позиција по правило и во овој говор се изменила 
во / ѕв/: ѕвер, ѕвиска; 

звучните фрикативи /з, ж/ во група зад /л/, видовме порано, исто така пре

минале во соодветните африкати: /лз/ > /лѕ/, /лж/ > /лџ/, еп. солѕа, молѕит, дол
џина, олџица, ilолџаф; 

во неколку случаи дентално-алвеоларните плозиви /д, т! пред /л/ преми
нале во заднонепчени плозиви /2, к/: :Zлето, :Zлан покрај злан и длан, кланик, 
клејт покрај Шлејт; секвенцата !тн/ > /кн/ во кнок, кночко (тноко). 

Еве уште неколку поситни фонетски промени: 

/зв/ > /жв/: zежве / џежве; 
ж - ж > џ - ж: џежок; 
з - з > ѕ - з: ѕис, ѕиздар; 
ч - р > ц - р: цер:Zа; 
Сп. и: черешло 1 чересло, квачка > клачка, веливден. 
Мета теза освен во групата -ни- > -ни- (> јн) во повеќесложни збороформи 

од типот воденица > вoдeWIЦll > водејнца, се извршила во лексемите: ејзеро ( < језеро ), 
еве, сана(< cнiia), олумнани (< оломнани < ономлани), олтица, л'урче (<рул'че). 

Епентеза е констатирана во лексемите: умба 'ума', стрежер покрај стежер, 
желездо покрај железо. 

И испуштањето на консонантите е честа појава во охридскиот говор. Во по
четни консонантски групи се испуштаат: /в/ пред сонантите /н, р/ во примерите 
натре, paiiчe - раiiчина, и пред /ч/ во чера; /iil пред африкатите /ц, ч/ во одделни 
лексеми: цојсал, ченка, чејнца, но и: iiцалвет, iiчела; /м/ пред /н/ во но:Zу, покрај 
нол:Zу. 

Во финална позиција со мали исклучоци се испушта !т/ во група зад фрика
тивните /е, ш/, еп. лис, мое, мас, радое, шилес, - :Zл'уш, дош, iiриш. 

Значително се побројни случаите со загубени консонанти во медијални гру
пи. И во оваа позиција најчесто се губат оклузивните опструенти: /д/ ено, заено, 
сеено, /т/ во сене (сетне), во секвенцата /стн/ кај придавките од типот масно, 
iiocнo, радосни, и кај именските образувања како варсник, карсник, потоа во 
групите /штн, штк/: мошне, немошница, iiомошник, ношви, :Zашник, ношја, 
iiлешка, iiрашка. /в/ редовно испаѓа во групите /век/ во суфиксот -вск(и), еп. 
Маркоски, Димоски, тетоски, кически, /тв/ во торче, /св/ во заменските фор
ми сиот, сите. Кај сонантите имаме примери со загубено /л/ во секвенцата 
/лнц/ во лексемата санце. 

И во интервокална позиција се губат ред консонанти. Процесот најмногу 
напреднал, како и во другите западни говори, при губењето на /в/, еп. :Zла:, биол, 
zаол, лојШ (ловиш), осно: (осноа), Ше:Zаец, деној, и др. Фонетскиот и морфо
лошкиот фактор го попречиле губењето во изведените девербативни глаголи 
со суфиксите -в(а), -ив(а), -ав(а), -ев(а), еп. навиваШ, iiознаваШ, каршчеваШ . 
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Значителен е и бројот на случаите со загубено /д/. Освен во десетичните 
броеви, еп. дваесет, uеесеШ, девеесеШ, /д/ често се испушта во 2 и 3 л. едн. и во 1 
и 2 л. мн. на презентот кај глаголите од типот 'даде, јаде, кладе, оди' и др., cIL јајш, 
јајШ,јај.ме,јајШе (:јаде:Ш), изејШ, дајш, клајш- клајШ, ојш, :Zлејш (zледаш). 

Интересен материјал говорот на Варош ни дава во врска со загубата на /х/.1 

Граматика. - Морфологијата на охридско-струшките говори е доста уедна
чена. Некои разлики меѓу одделни локални говори наоѓаме во формите за ис
кажување на дативниот однос кај личните и роднинските имиња од машки и 
женски род, во некои заменски форми, а кај глаголите отстапувањата се сврза
ни, главно, за наставките за 1 л. еди. и 3 л. ми. на презентот, 3 л. ми. на опреде
лените минати времиња и глаголскиот прилог. 

Именки. - Дативниот однос кај личните и роднинските имиња во охрид
скиот градски говор се искажува аналитички, еп. Му рече на СШојана, Му даде 
Шро: uари на Марка, Ама шчо не је нарече на Елица. 

Вокативната форма кај именките од ж.р. на -а се образува претежно со нас
тавката -о : Маро, Божана, редовно така и кај имињата што завршуваат на -ка : 
Ела мори Душко, СШојанко, За:Zорко, Милко. Со наставката -е вокатив образу
ваат само имињата на -ица, еп. Ела мори Колејце да Ше оuиШвам нешчо! Дојди, 
Мар'ице:! - Според тоа кај личните и роднинските имиња од м.р. на консонант 
во градскиот говор наоѓаме три форми - номинативна, општа и вокативна, еп .. : 
СШојан (дојде) - СШојана (:Zo виде) - СШојане (дојди)! Имињата што завршува
ат на -е и на -о имаат по две форми: Марко - Марка, ПеШре - ПеШреШа. Кај 
именките на -а општата и номинативната форма се исти, а вокативот се разли
кува само со интонацијата. Кај именките од ж.р. разликуваме две форми - една 
номинативно-општа и вокативната, еп. Мара (дојде) - (Је видоф) Мара: Маро! 

Во врска со категоријата на бројот треба да истакнеме дека во охридскиот 
говор покрај обичната множина во широка употреба е и збирната, додека из
бројаната е доста расколебана. Множински наставки за обичната множина се: 
-и, -ој / -еј (< -ови, -еви), -офци, еп.: заби, uарсШи, работници, судии > суди:, 
лебој, веШрој; со -ој множина често образуваат и двосложните именки од м.р. 
што означуваат сродство, еп. дедој, ШаШкој, сфекрој, шурој, вујчеј, покрај: де
дофци, вујкофци, сШрикофци. Со наставката -овци множина образуваат и пејо
ративите од м.р. на -ло, -ле, -ко: iарбл'о - iарбл'офци, мешко - мешкофци. 
Именките од ж.р. множина образуваат со наставката -и, со исклучок на именки
те 'нога' и 'рака', кај кои се задржале старите дуалски форми ноѕе, раце. Мно
жински наставки за с.р. се: -а, -ина, еп. села, јајца, јадејна, лозја, uилина, и -и во 
очи, уши. 

Збирната множина се образува, главно, со наставките: -је, -ја за сите три ро
да, еп.: камејне / камејна, Шарнје, Шарнја, дабје 1 дабја, uраШје 1 uраШја, кол'је 1 
кол'ја, iл'ужје, - водје / водја, Шревје 1 Шревја, болезје, - крил'ја, жиШја, uepja, 
дарвја. Во оваа група спаѓаат и формите со наставките -ишча : ридишча, веШ
ришча, -ци : ilpacцu, Шелци, uилци, и -ца :јаiанца (: множинските форми веШрој, 
ilрасина, Шелина, јаiнина ). 

1 Богат материјал за тоа е приведен во шестата глава од првиот дел на третиот том 
од ова издание. 
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„ 

Избројаната множина на -а, како што спомнавме, се наоѓа во процес на гу
бење. Денеска се пообични множинските форми на -и, -ој со број, еп. два лебој, 
два волој, поретко два, Шри леба, вола. 

Категоријата род е нешто порасколебана кај именките од ж.р. на консо
нант. Така, именките iipш, нош / ношч во членските форми се од ж.р., еп. apш
illa; нoшilla, ношва 1 ноќва, а во множината се јавуваат наспоредни форми со 
наставките -ој: iipжoj, ношчој, ноќој, покрај iipжje, ношчи /ноќи. 

Морфеми за категоријата определеност се: -oill, -ов, -он, итн., еп. денот, де
ноф, денон; земјата, земјава, земјана; uoлeillo, uолево, uолено, итн., кај при
давките: добриот, добриоф, добрион, итн. За охридскиот говор, па и воопшто 
за сите говори во охридско-струшкото подрачје, карактеристична е широката 
употреба на определените форми со морфемите -он, -на, -но, особено кога се 
работи за именки коишто сигнализираат место, с:и. Шеташе uокрај бреzон на 
ејзероно. Прошетај uo 2.лавнана улица, кај чинарон, кiiрши милицијана. 

Заменки. - Лични заменски форми се: јас - мене ми - мене ме; нце - нас ни -
нас не; Ши - illeбe Ши - illeбe ille; вие - вас ви - вас ве; illoj, illo: (illoa) - нему му -
неzо zo; illa: (illaa) - нејзе е - неа (ј)е; Шие - ними му- ними и; себе си - себе се. 

Лично-предметни заменки се: кој, rco(j)e - кому му - коzо zo, мн. кој (кои); 
некој, неко(ј)е - некому (му) - некоzо (zo), некоја - на некоја, мн. некој; никој, 
нико(ј)е - никому - никоzо, никоја; секој, секо(ј)е - секому (му) - секоzо (io), 
секоја; ш(ч)о, нешчо, нишчо, сешчо; чи, чио, чuја - чи: (чии), еп. Чи си, бре 
uиле? Чија е момичкана? Чи си, море момче? Чи: се децана? 

Показни заменки: Шој - нему му - неzо zo, illa: (illaa), illo:, мн. Шие; овај -
овему (му)- овеzа (zo), ова: (оваа), ова, мн. овие; онај - онему (му) - онеzа (zo), 
она: (онаа), она, мн. оние. 

Со присвојно значење се употребуваат: мој, моја, мое - мој; наш, ...а, -е, -и; 

Шфој, Шфоја, Шфое - Шфој, ваш -а, -е, -и; неzоф, неzо: (неzоа), неzо: (неzоо <не-
2.ово), неzој (неzои - неzови), нејзин, -а, -о, -и, нихни, -а, -о, -и 11 нимни. 

Општата заменка се јавува во формите: cuoill, ceilla, ceillo / сфе, cиille; сиоф, сион. 

Глаголи. - Глаголскиот систем на охридскиот градски говор во поглед на 
граматичките категории не дава :ништо посебно во споредба со другите западни 
говори. Некои разлики можат да се уловат само во поглед на фреквенцијата во 
употребата па некои форми. Така, на пример, глаголските форми со 'има / не
ма' + н-партиципот овде се многу чести. Сп.: Имаш работено, имаш имано, 
имаш дојдено; имаше дојдено, имал дојдено. Исто така и конструкциите со 
'сум' овде се многу чести, еп. Сум биден. Овде сум дојден upeill uед-zодини. Од 
друга страна, пак, опаѓа фреквенцијата на класичниот перфект за пепрекажани 
дејства, така што тој функционира овде, главно, како форма за прекажапост. 
Многу се ретки и формите на потенцијалот со би. 

Кај простите глаголски форми се забележува силна тенденција за изедначу
вање на глаголските основи. Во градскиот говор наполно се разложила е-група
та. Глаголите што им завршува општиот дел на консонант се интегрирале во и
група, еп. бepиill, ceчиill, uepиill. Исто така во и-група преминале и глаголите 
кај кои коренската морфема завршува на -е- и на -а-, еп. ueиill, ceиill, Шаит, 
Шкаит, одн. uejiil, cejill, ШкајШ, знајШ. Глаголите што завршуваат во општиот 
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дел на -и- и на -у- се интегрирале во а-група: се мијат, uијаШ, шијат, се обујаШ, 
ќе чујаш. 

Во областа на глаголската флексија за охридското подрачје карактеристич
ни се наставките за 1 л. еди. и 3 л. мн. на презентот, аористно-имперфектните 
наставки за 1 и 3 л. мн. и посебно наставката за глаголскиот прилог. 

Во 1 л. еди. на презентот во градскиот говор се генерализирала наставката 
-м кај сите глаголи, еп. викам, носам, одам, берам, а во 3 л. мн. наставката -ет: 
викеет, носееШ, зборвеет, uepeem, сечеет, сШојееШ, uијеет, се смејеет, оди. ви
ке:Ш, носе:Ш, uере:Ш, сШо(ј)е:Ш, се сме(ј)е:Ш, по извршената контракција. Во 3 л. 
мн. како што се гледа, превладала наставката од старата и-група глаголи. Кај 
глаголите од а-група се извршила асимилација на секвенцата /ае/ во /ее/ > [е:], 

еп. викает > викееШ > вике:Ш. Удолжениот вокал [е:] се пренесол и на другите 
глаголи: носеШ > носееШ > носе:Ш. 

Целата презентска парадигма во охридскиот градски говор ни се предлага 
во следниов вид: 

викам берам uијам 
викаш бериш uијаш 
викаш бериШ uијаШ 
викаме бериме uијаме 
викате бериШе uијаШе 
викеет / берееШ / · uијеет / 
вике:Ш бере:Ш uије:Ш 

Во 1 л. мн. на аористот и имперфектот наставката се јавува во фонетската 
разновидност -фме, а во 3 л. мн. како наставка се оформила -ја, еп.: 

викаф uијаф носеф се смееф рекоф uиф 
викаше uијаше носеше се смееше рече uи 
викаше uијаше носеше се смееше рече uи 
викафме uијафме носефме се смеефме рекофме uифме 
викафШе uијафте носефШе се смеефШе рекофШе uифте 
викај а uијаја носе ја се смееја реко ја uија 

Во 3 л. /ј/ добиено прво како хијатски глас во секвенцата /иа/ се искористило 
како составен дел на морфемата -ја за да се избеmат вокалските контракции. 

Во заповедниот начин глаголите од типот 'пие' имаат двојни форми: uијај
uијајШе и uи - uите, наuи се - наuите се, скри се - скриШе се - во вторава фор
ма редовно без /ј/. Кај глаголите од и-група во 2 л. мн. има наставка -ите : речи
Ше, носите, сШаните. 

Во глаголската н/Ш-форма кај глаголите што им завршува општиот дел на 
-н- се генерализирала наставката -ат, еп.: uаднат, станат, исто така и: женат, 
канат, наuолнат, изронат. 

Глаголскиот прилог завршува на -ешчем: викаешчем / вике:шчем, ilлачееш
чем 1 ilлаче:шчем, носеешчем / носе:шчем. 
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Прозодија. - Во областа на прозодијата охридскиот градски говор, и вооп
што говорите од охридската група, не отстапуваат поосетно од другите запад
номакедонски дијалекти. Тој не познава фонолошки квантитет. Долгите вока
ли добиени со контракција, како во случаите гла: ( < глаа < глава), вике:Ш ( < ви
каеШ) и др. не се фонолошки релевантни. Сите вокали можат да бидат акцент
ирани. Акцентот е фиксиран на третата мора од крајот во трисложните и пове
ќесложните збороформи. Како дистинктивен признак тој се користи во некол
ку одделни случаи, еп. зим'ава, леШ'ово (прилози) : з'имава, л'еШово (членски 
форми). Пошироко е застапена неговата фонолошка функција во разни видови 
синтагми, еп. во предлошките состави: Падна 'од-дiiрво (со прилошко значење) 
: кутија од-д'iiрво. Во случаите како изб'ере:Ш (изберееШ), uрог'о.ри, како и во 
вокативните форми кај повеќесложните имиња, на пр. Гор'ицо:, и други слични 
случаи, акцентот паѓа на третата мора, бидејќи долгите вокали имаат две мори. 
Вака се објаснува акцентирањето на пенултима и во глаголскиот прилог, еп. 
нос'е:шчем и во прилозите недел"а:ва, годин'а:ва. Ист е случајот и кај зборо
формите што содржат двоморни дифтоншки секвенци од типот луб'ејнца, крас
Ш'ајца, uол'ојна. Отстапување од правилото за акцентирањето на третата мора 
покажуваат само неколку туѓи лексеми, на пр. факулШ'еШ, докум'енШи, uроб
л'еми, мод'ерна, гарн'еШа, сеuШ'ембар, леu'еза и др. Во случаите како: одв'ај, 
од'iiмна, Шам'iiм се работи за емфатичко акцентирање. 

ПЕШТАНСКО-ЉУБАНИШКИОТ ГОВОР 

Најблиску до градскиот охридски говор во охридско-струшкото подрачје 
стои говорот на приезерските села на југоисточниот брег на езерото - Пеш
тани, Трпејца (Трпезица), Љубаништа, заедно со говорот на селата Тушемишта 
и Пискупија, кои се наоѓаат на јужниот брег на езерото на албанска страна. Од 
охридскиот градски говор пештанско-љубанишкиот се разликува само по след
ниве особености. 

Фонемата /а/ овде има слободна дистрибуција во сите позиции на зборофор
мите, што значи таа не се неутрализира со /iil во акцентиран неиницијален слог, 
еп. бун'ариШе, клеu'алоШо, лив'адаШа. Фонемите /е/ и /о/ независно од акцентот 
имаат само по еден основен алофон [е], [о]: чело, uејШ, фШори. Вокалната група 
/оа/ во пештанскиот говор најчесто се реализира како секвенца /ва/, еп. Шва 
(Шоа), заШва, Шварено магаре, Шварка, никваш (никоаш < нико2аш), секваш, 
сфал'ка (соал'ка < совал'ка), буква (букоа <букова), 2оШва, дiiбва шума, не2ва, 
во 3 л. ми. на минатото определено време: реква (рекоа), дојдва, вле2 ва, ос
Шри2 ва, uресеква. Во примерите: Јо:н (Јоан), осно: (осноа <основа) поради фо
нетски пречки развојот на групата /оа/ одел во друг правец - како во охрид
скиот. Фонетските околности ја попречиле исто така и загубата на /в/ и /ј! во 
ковач, моја, Шфоја, броја(м), а во сова ичова (соа, чоа < соха, чоха) се развил 
хијатски глас /в/. Оваа појава, ќе видиме подоцна, ја познава уште струшкиот 
говор и спорадично во одделни лексеми ќе ја најдеме и во западните периферни 
преспански села. Во Љубаништа во еден пример е констатиран и преминот на 
групата /ое/ во /ве/, еп. чвек (чоек <човек). 
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Во вокализмот како диференцијални по однос на охридскиот овде се јавува
ат континуантот /а/ место сек. 'b2 во оzан и во лајца, лајчарник Пеш2, замената 
на /а/ во /е/ зад /ј/ во неколку одделни случаи: есен, (ј)еребица, zраничер Љуб. 

Во консонантизмот за пештанско-љубанишкиот говор карактеристични се: 
отсуството на фонемата /х/ и нејзината замена со /в/, одн. /ф/, еп. мевлен, мув
лосан, здивна, мавна, меф-мевоШ, варф- варвој, zраф- zравоШ, zлуф- zлува, 
кожуф - кожуви, уво, uифШија, Шифко, потоа палатализираната реализација на 
веларите /к, 2/ пред предните вокали, еп. к'исел, к'исниШ, вошк'и, заушк'и, 
мазул'к'и, ilаршк'и, ќе заl'иниШ, шк'ембе Пеш, к'иска, сејк'ира, ук'иШ Љуб. 
Пештанско-љубанишкиот говор од градскиот се разликува освен тоа и по реа
лизацијата на палаталните /ќ, 2/ и по секвенците /шШ, жд/. Фонемите /ќ, 21 кога 
не се во иницијална позиција најчесто се реализираат како /јќ, jl!, еп. брајќа, 
ilрибрајќа, сфајќа, кујќа, срејќа, домајќин, вејќе, нејќиШ, нојќе, нојќеска, ilo
uajla, ливајlе, ilpejle, Шакујlере, па дури и рајќија, сејќира, наспоредно со iipia 
се слуша и iipjla, но: ќерка, ќуШ, iон, iаол Пеш - на почетокот; кујќа, сфајќа 
Трп. Изделувањето на палаталниот признак претставува почетна фаза во про
цесот на депалатализацијата и понатаму дефонологизацијата на основните гла
сови. - Бројот на случаите со /ќ, 2/ во овој говор е значително поголем, бидејќи 
тие се добиени овде и од секвенците l*tbj/, /*dbjl, еп. брајќа, цвејќе, Uлиќе, uриќе 

(: ilлиili, uриШ), л'ујlе, ливајiе, ozpajie. 
Групите lшiii, жд/ се реализираат како силно палатализирани [ш'ч' - ж'џ'], 

а често се слушаат и како [ш'ќ-ж'i], еп. zуш'ч'ер, уш'ч'е, сфеш'ч'а, о2ниш'ч'е, 
- веж'џ'и, чуж'џ'о, односно: zуш'ќер, уш'ќе, оzниш'ќе, веж'iи, покрај чуж'о, 
zл'уж'оШ Пеш. Но во Трпејца и во Љубаништа кај постарите можат да се срет
нат и разновидностите /шШ, жд/ : межда, вежда, сажди, uришШоШ. 

Во ограничен број случаи во говорот на постарите претставници на однос
ниов говор се чува и палаталниот назал, еп.: коњ, ilланиње, но јадејне, ilолина 
Трп,Љуб. 

Консонантските групи -сШр-, -здр- во пештанско-љубанишкиот говор не се 
можни, по правило тие се упростуваат со редукција на плозивите, еп. сража, 
срам, сраф, среа, среда, ерика, срижиШ, срој, сружиШ, сруја, сесра, зраф, зравје, 
зравец. Групата -ждр- се избегнува по друг начин, еп. жzребе, жzреuче Пеш. 

Преградната согласка /Ш/ често се губи и пред африкатите /ц, ч/ на морфем
ска граница: браче, zраче, uаче мало(: браШ, zраШ, ilaШ). 

За разлика од градскиот говор овде фонемите /с, ш/ пред /ц, ч/ на морфем
ска граница со суфикси алтернираат со /ф/, како во повеќето западни говори: 
клас - клафче, мое - мофче, лис -лифче, фес - фефче, ilpace - ilрафци, мас -
мафца, месо -мефце, круша -круфче, оuашка -оuафче Пеш. Меѓутоа, на мор
фемската граница со префикс овие гласови најчесто се губат, еп. рацеuи, ќе ра
цуШиШ, zo рачеuи, рачеречи (расцеuи, расчеuи). Пред /ч/ со /ф/ алтернира и /ј/ 
во вакви случаи: куШија -куШифче, рајќија - рајќифче, шамија - шамифче. 

2 Во натамо1IП1Иаг тексг се служиме со следниве кратенки: Бел(чишга), Биџ(ево), 
Бор{овец), Вев(чани), Велес(тово), Виш(ни), Вран{иште), ВрбGани), Глоб{очица), Год{ивј�), 
Гор(енци), Драс(лајца), Лаб(уништа), Лак(тиње), Лож(ани), Љуб{анишrа), МВ (Мали ВлаЈ), 
Мис{лодежда), Мор(унишrа), Оп(еница), Пеш(тани), Прис(овјани), Рад(ожда), Реч(ица), 
Спат(ино ), Слив( ово ), Crp(yra ), Таш(маруmпnта), Треб( еништа ), Трп( ејца ). 
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Кога станува збор за консонавтските групи да спомнеме дека во пештан
ско-љубанишкиот говор крајните секвенци -сШ и -шч ( < -шШ) се среќаваат по
често отколку во градскиот говор, еп.: бiipciii, ipociii, iiipciii, uiipciii, uосШ, 
чист, покрај болес, радое Пет, лост, мресШ, мост, зiiблесШ, но болес Љуб, uа
лешч, uришч покрај iл'уш, вешт Љуб. 

Разликите меѓу пештанско-љубанишкиот и градскиот охридски говор во 
областа на граматиката се минимални. 

Кај именките и во пештанско-љубанишкиот дативниот однос се изразува 
аналитички, но не се непознати и синтетички форми во говорот на постарите 
говорни субјекти. Во нашиот материјал се среќаваат примерите: Му рекоф .Та
кову, Му рекол Цвете да ојШ Поiрадец Љуб. 

Кај заменките покрај облиците ја, јас, Ши се среќаваат и разновидностите 
со партикулата -ка : јаска, Шиска. Во множината кај заменките за 1и2 л. се па
зат разликите меѓу полните форми за дативен и директен објект, еп. нас не, вас 
ве (виде): нам ни, вам ви (рече), додека во 3 л. се употребува само обликот ними : 
ними и (виде) ними му (рече) Пет, оди. неми и (виде), на неми му (рече) Љуб. -Во 
3 л. дативниот објект во Љубаништа почесто се изразува аналитички: на неiо 
му (рече), на неа му (даде). Кратката форма му се генерализирала за сите лица 
како во еднината, така и во множината: нему / на неiо му рече, на неа му даде, 
ними 1 на ними му рече. Другите отстапувања кај заменките се од фонетска 
природа, еп. Шва (Шоа), саша, сашо : сиот, нејѕин, неiва (неiоа), нимно Пет. 
Овој говор ги познава демонстративно-присвојните заменки: овеiоф, овеiва 
(овеiоа), овеiо: (овегово), онеiоф, онеiва (онеiоа), онеiо: (онеiово), овејзин, 
онејзин, овифни, онифни. Во градскиот вакви облици се среќаваат поретко. 

Во глаголскиот систем треба да истакнеме дека во разгледуваниот говор е
групата се уште не е наполно интегрирана. Таа се пази кај глаголите што им 
завршува општиот дел на вокалите -и и -у, еп. виеш, се криеш, се миеш, uиеШ, 
шиеш, чуеш, обуеШ. Кај овој тип глаголи и 2 л. мн. на заповедниот начин има 
наставка -eiiie: измиеше се, собуеШе се. Во 1 л. еди. на презентот наставката -м 
редовно се јавува само кај глаголите од а-група: викам, коuам, работам - рабо
Шаш, додека кај другите глаголи таа се јавува факултативна, еп. бера(м), не 
сuија(м), сШоја(м), а редовно во сум и нејќум. Во 3 л. мн. на презентот и во овој 
говор се јавува само наставката -еШ, меѓутоа без фонетското удолжување на 
вокалот /е/ што е карактеристично за градскиот говор, еп.: Шие викаеШ / викеШ, 
коuаеШ / коuеШ, имаеШ / имет, береш, носеШ, нејќеШ, ШкаеШ, сuиеШ, czuoeiii, 
куuвеШ. По овој начин кај глаголите од типот 'пие, чуе' дошло до изедначување 
на 3 л. ед. и 3 л. мн.: uија(м), uиеш, uueiii, uиеме, uиеШе, uиеШ; чуја(м), чуеш, 
чуеш, чуеме, чуеше, чуеш. - Во минатите определени времиња само во 3 л. ми. 
кај глаголите одо-раздел има отстапување од градскиот говор, бидејќџ овде 
групата /оа/, како што видовме, преминала во /ва/: дојдва, реква, uресеква Пет, 
Љуб. Во Љубаништа има тенденција кај овој тип глаголи во 3 л. мн. да се 
генерализира како основен вокал -е, еп. дојдеја, оШидеја, uоседеја, но рекоја 
покрај реква. Во Трпејца како наставка се оформила секвенцата -ја : дојдоја, 
иiраја, кажаја, вардеја. - Во Љубаништа во говорот на помладата генерација 
има тенденција во имперфектот да се генерализира една основа на -е- кај сите 
глаголи, еп. имеф, имеше, имеше, имевне, имефШе, имеја; кажвеф, кажвеше, 
кажвеше, кажвевне, кажвефШе, кажвеја; клавеф, клавеше, клавеја; бареф, 
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бареше, бареја; одеф, одеше, одеја, спрема: имаф, имаше, имаше, имавне, 
имафШе, имаја Трп. Во Љубаништа и во Трпејца во 1 л. мн. почеста е наставка
та -вне, додека во Пештани превладуваат примери со -вме. - Во говорот на Љу
баништа има колебање и во основниот вокал во аористот кај глаголите од и
раздел. Покрај формите: заШвориф, iiрифаШиф, се измачиф и др. констат�рани 
се и форми со -е : се измачеф, се из.м,аче, се измачеја; iiрифаШеф - iiрифаШеја, 
заШвореф - заШворе - заШвореја, спрема: се измачиф - измачи - измачија, 
заШвориф - затворија Трп. - Од глагоЈWт 'сум' има и аористна форма: биф, би, 
бифне, бифШе, бија : имперфект : беф, беше;' бефне, бефШе, беја. 

Глаголскиот прилог овде е многу редок, но до колку се употребува, тој 
завршува на -еќи (-ејќи) : викаејќи, носеејќи, одн. в'икајќи, н'есејќи, раб'оШејќи 
Пеш - со поместен акцент. 

Форми со би, освен во клетви, не се констатирани. 
По другите диференцијални црти карактеристични за градскиот охридски 

говор пештанско-љубанишкиот не се разликува. 

ГОВОРОТ НА ДЕБАРЦА 

Говорот на Дебарца ја опфаќа сета географска Дебарца на запад до 
Караорман, потоа рамничарските села на запад се до линијата Мислеше(в)о -
Моро(в)ишта - Драсла(в)ица. На исток тој граничи со преспанскиот и со цен
тралните говори. Дијалектната граница на тој дел оди по венецот што го чинат 
планините Галичица и Петрина се до Буковскиот преслап, откаде што продол
жува преку Голи Врв на Плакенската планина. Плакенската и Илинската пла
нина го разграничуваат овој говор од централните. На северозапад планината 
Караорман го дели охридското од дебарското говорно подрачје. 

Поголем дел од диференцијалните црти со коишто се разликува говорот на 
Дебарца од градскиот се од фонетско-фонолошки карактер. 

Говорот на Дебарца не ја познава фонемата /а/. Вокалниот систем се состои 
од пет фонеми: 

и у 

е 0 

а 

Тие се реализираат подеднакво и во акцентирана и во неакцентирана пози
ција. Признакот заокруженост овде е редундантен, бидејќи вокалот /а/ од дру
гите фонеми се диференцира само со признакот компактност. Освен тоа во раз
гледуваниов говор функција на силабема врши и lol, кога се наоѓа меѓу два кон
сонанта и/или на почетокот на збороформите ако следи консонант, еп. ошта, 
ota, uосШи, воф, а по загубата на /х/ се изменила дистрибуцијата во формите 
ВЈlОф, вgоШ, BJlOH, BJlOj. 

Во поглед на дистрибуцијата на вокалите за овој говор се карактеристични 
две појави - стегањето на вокалните секвенци /оа/ во дифтонг [оа] и на /еа/ во 
дифтонг [ја], еп.: броа, броаш, сшоаш, зедоа, не:zоа, шоар, осноа, - лја (леа), нја 
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(неа), сШрја (стреа), ПеШрја (ПеШреа), Павл'ја (Павлеа), овде ie живјан (живе
ан), бја (беа). 

Групата /оа/ многу често се реализира и како долго [о:]: осно.� Шо:р, ко:ч (коач), 
Шро: (троа), секо:ш (секоаш <секогаш), со:л'ка (соал'ка), се за.сто: (за.сШоа). 

Во ограничен број случаи вокалот /е/ се реализира како [Ј1 и во групите /ое/ 
и /ае/: :Zојдо, :Zојдар, јазојц, Шg:Zојц, чојк, покрај чоек, ојше (одеше), мојше (мо
еше <можеше), - забор'ајно (забораено <заборавено), знајфне (знаефне). Сите 
овие промени се вршат само кога за тоа нема фонетски или семантички преч
ки, и кога вокалните секвенци не се настанати во резултат на состав на корен
ската и афиксната морфема, вклучувајќи ги и префиксите. 

Во друmте вокални секвенци ситуацијата е како и во градскиот говор. Две 

исти фонеми и овде се стегаат во долги алофони, сп. /ее/ >[е:] не:сШа (невеста), 
ilpe:cкa (uрееска < ilpezecкa), вике:Ш (викееШ < викаеШ); /ии/ > [и:] зми: (змии), 
коilри:, кори: ; /оо/ > [о:] не:Zо: (не:Zоо < не:Zово), буко:, дедо: (дедово); /аа/ >[а:] 
гла: (глаа <глава), сна: (снаа). Групата Јао/ кај придавките исто така се стегна

ла во [о:] uало: (uалоо < ilалаво ), убо: (убаво), и во други одделни случаи, еп. 

бло:соф (блаософ <благослов), но и: ilpao, здрао (uраво, здраво). 
Вокалните секвенци со /и/ како втор член на групата под веќе погоре спо

менатите фонетски услови доследно образуваат дифтоншки секвенци од по две 
мори [еј, ај, ој, уј]: ореј, глај, гоШој, или во случаите со извршена метатеза: во
дејнца ( водеинца < воденица), машШејнца, сиilајнца. 

Од другите особености во вокализмот со коишто се диференцира овој го
вор од градскиот треба да се истакне континуантот /а/ за носовката *Q во ко
ренските морфеми, еп. бабоШиШ, бабриШ, бабуњосан, внатре, гасејнца, гнасно, 
дабје, длабук, заби, јаглен, јаток, јадица, јадро, јажица, какол', каilина, каШ
ници, каШиШ, клаuче, лачиш, маШиШ, ii.aШ, ii.paШ, рака, рабој, ШраШ, саноќ, по
тоа: јагул'а, јазик, јаШgва, јачмен, зајак, и др. Се разбира, ист резултат има и за 
т.н. сек. 'b2: магла, маска, лајца, Шанко. На крајот сек. 'b2, како и во градскиот го
вор, пред !л, н, в/ преминал во /о/: рекол, ii.екол, јазол, огон, мgШоф, пред /м/ се 
развил во /у/: седум, осум, а пред /р/ има /а/: ветар, итар. 

Вокалното *Ј доследно во сите случаи дало секвенца /ол/, еп. болва, волк, 
голШаШ, колк, молчиш, ii.олно, итн. 

Во областа на консонантизмот говорот на Дебарца од градскиот се разли
кува по отсуството на фонемите /ф/ и /х/, по реализацијата на латералот /л/, на 
!ќ, z! и на групите !шШ, жд!. 

Гласот [ф] се јавува само во алофонски статус на фонемата /в/ на крајот и 
пред безвучен опструент, еп. офца, мафца, греф, кgф, беф- бефШе. Во другите 
позиции се јавува /в/, еп. вурна, воја (фоја), венер, вишек, се валиШ, вgл'аШ, 
вати uусШина Треб, виШил ', вусШан Реч, Мис, вее, виданка, винџал, каве Бел, 
ваќаШ, вуШа Гор. 

Фонемата х се загубила наполно на почетокот и во интервокална позиција, 
а пред консонант и на крајот е заменета со /в/: нивни, сШивна, видовне Гор, 
враф, вgф, ilасШуф, ilафШало Лак, и во два-три случаја со /к/ : икШиза, икШибар 
Гор. 

Фонемата /л/ се јавува во два основни алофона - [л] пред вокал и [У] 
- билабијален латерален фон- пред консонант и на крајот, еп. ii.ојноќ, Веуzош
Ши, бојно, војна, беј, биј, дој, дај, кој(: колот - кол'је). Билабијалниот ало-
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фон особено е изразен во јужниот дел на областа на линијата Волино - Требе
ништа -Оровник-Косел -Велгошти- Рамне - Велесто(в)о, додека во говорот 
на Дебарца степенот на лабијалноста е значително помал, понекогаш и незабе
лежлив. 

Фонемите /ќ, 21 се реализираат во по две позициони варијанти - со појачана 
фрикација пред задните вокали и на крајот [ќ, 2] и со помал степен на фрикаци
ја пред предните вокали [к', 2']. Во однос на градскиот говор овие две фонеми 
овде се пофреквентни, имаат поширока дистрибуција, бидејќи во ред примери 
тие се јавуваат и на местото на прасловенските палатали *t' *d', еп: веќе, вреќа, 
:Zак'и, домак'ин, куќа, ноќ, свеќа, сШ.реќа, к'ерка, ќуШ, ќуШиШ, - ве2а, :Zраiанец, 
ме2а, upe2a, uре2еска, са2а, g2a, Шу2о, Uiaкy2epe; редовно тие се јавуваат и во 
морфемите за глаголскиот прилог: носеќи 1 носејќи, во глаголските образува
ња со суфиксот -ја(ва) од типот ваќаШ, ра2аш, доа2аш, UлаќаШ, ви2аш, како и 
во дериватите со суфиксот -јанец од типот ори2анец, бро2анец, 2ра2анец. Освен 
тоа на овој терен и групите -Шј-, -дј- (од *tbj, *dbj) се измениле во /ќ, 21, еп.: бра
ќа, враќа, Uлиќе, uраќе, Шреќи, цвеќе, - лива2е, o:Zpa2e, л'у2е. Во говорот на е. 
Горенци во речта на помладите говорни субјекти не ретко место /ќ, 21 се слуша
ат и секвенците /јч, јџ/: кујча, врајче, л'ујџе, или само /ч/ на почетокот: че, черка. 

Палаталниот назал /њ/ се среќава само во најсеверните села на погра
ничјето со кичевскиот говор, еп. коњ - коњи, Шgње Слив, ма:Zариња, uрасиња, 
Шgње. Год, Шgње, но јарина, uилина Врб. На другата територија од овој говор њ 
се дефонологизирало како и во градскиот говор, еп. којн, сирејне, uилина. 

Во врска со реализацијата на консонантските групи /шШ, жд/ говорот на 
Дебарца не е единствен. Во северниот дел на областа тие се реализираат како 
/шШ, жд/: шШица, шШ.авеј, клешШи, сШgнишШе, машШ'ејнца, дождоШ, :Zл'уждој, 
Бgждани Бел. Лак, чуждо Треб. Во јужните села, јужно од линијата Требе
ништа - Оровник - Велгошти превладува изговорот /шќ, ж2/: свешќа, машќеа, 
врешќе, Uлешќи, сношќи, маzиќејнца, :Zорешќина, межiа, дож2ој Гор, о:Zнишќе, 
uушќи, :Zл'ужfој Велес, :Zушќер, клешќи, о:Zнишќе Рамне. Географската рас
пространетост на групите /шќ, жi! укажува дека тие настанале во резултат на 
меѓудијалектен контакт, еп. сфеш'ч'а - во градскиот говор; свеќа- во Дебарца : 
свешќа - во граничните села. Потоа тој изговор се проширил и на целата група 
/шШ/, одн. /жд/ како во о:Zнишќе, клешќи, :Zушќер, дожiоШ итн. 

Што се однесува до реализацијата и дистрибуцијата на фонемите /л', ѕ, џ/, 
важи и за овој говор констатацијата за овие гласови во градскиот говор, еп.: /л'/ 
л'уiе, кл'уч, недел'а, uосШел'а, зел'ка, сол', жал'; /ѕ/ ѕемниШ, ѕира, ѕиври, ѕу
ниш, ѕвер, јанѕа, се :ZанѕаШ, менѕа, манѕер, наѕре, ѕgцки, еѕеро; /џ/ ноџе, бреџе, 
џуџе, и др. 

Во морфологијата на именките меѓу говорот на Дебарца и охридскиот на
оѓаме разлики само во употребата на дативната флексивна форма кај личните 
и роднинските имиња од м. и ж. род. Во Дебарца таа е многу почеста, пообична, 
во говорот на постарите на-формите се многу ретки. Сп.: Му рекол СШојану, 
Му сШори абер Јанкулу, Му нарача РадеШу да донесиШ леu, Му даоф Илију 
Шро: ii.apи, Речи му Маркоје. Кај именките од ж.р. како дативна наставка се ја
вува -е: (Је рече) Маре, ЦвеШе, Грозданице, ШеШке. 

Од множинските форми треба да ги истакнеме овде поради честотата збир
ните со наставката -је : бозје, вирје, дабје, Шраuје, ридје, дgмуње, uраќе, нивје, 
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Uланиње, uадиње, дудиње, враќе, ливаzе, ozpaze. Од именките 'нога' и 'рака' и 
во овој говор се задржале старите двоински форми: ноѕе, раце. 

Кај заменките како дијалектни карактеристики на овој терен се јавуваат 
формите: ја за 1 л. едн., показните овај, онај, посесивно-демонстративните за
менки: овеzов, оне2ов, овејзин, онејзин, и дативните облици: нему, овему / ово
му, онему / оному, за ж.р. нејзе је, овејзе, онејзе, и со посесивно значење: Татко 
му овому беше кмет Слив. И во говорот на Дебарца има тенденција да се гене
рализира дативната клитика му за сите лица и во еднинската и во множинската 
форма. Сп. Му рекоф на мајка ми, Му дадоф на uилинаша вода Гор. 

Глаголскиот систем во говорот на Дебарца од градскиот отстапува по 
наставките за 1 л. едн. и 3 л. мн. на презентот, по множинските наставки за 1 л. 
на минатите определени времиња и по образувањето на глаголскиот прилог. 
Во 1 л. на презентот овде отсуствува наставката -м воопшто, дури и кај помош
ниот глагол 'сум', еп. су, не су оден Кича:, ја ќе работа, носа, бера, ора. Во 3 л. 
мн. се употребуваат две наставки: -ат и -еШ. На -аШ завршуваат глаголите од и
и е-група, додека наставката -еШ е ограничена на глаголите од а-група, еп.: 
носат, uал'аШ, мол'аШ, сечат, јадат, ШкаШ, сјаШ (сеат), uијаШ : имееШ 
(име:Ш), викееШ, коuееШ, иzрееШ, збирееШ, или во контрактирана форма: 
име:Ш, коuе:Ш, итн. Наставката -еШ кај глаголите од а-група се употребува на 
исток се до линијата Врбјани - Сливово - Слатино - Велмеј - Брежани - Речи
ца - Скребатно - Рамне. Јужната граница на наставката -аШ кај глаголите од е
/и-група допира до линијата Требеништа - Оровник - Лакочере(в)и - Велес
то(в)о - Коњско. Во е. Горенци -еШ се генерализирало кај сите глаголи, еп. 
сuиеШ, uредеШ, водеШ, викееШ. 

По однос на глаголските групи треба да истакнеме дека на теренот на Де
барца во е-група се задржале само уште глаголите што им завршува општиот 
дел на -и и на -у од типот сuиеШ, се миеш, uиеШ, чуеш, обуеШ, како во пештан
ско-љубанишкиот говор. 

Наставката за 1 л. мн. на минатите времиња се јавува во разновидноста -фне 
: имафне, рекофне, бефне. Во 3 л. мн. не се развило хијатско /ј/, па поради тоа 
доаѓа до фонетски измени, еп.: бја (беа), носја (носеа), седја (седеа), дојдо: 
(дојдоа), има: (имаа), освен во најјужните села, каде што под влијание на 
градскиот говор како наставка се јавува -ја: рекоја, донесоја, окосија Треб. 

2 л. мн. во императивот кај глаголите од и-група завршува на -ете: носеше, 
земеше, сечете, куuеШе. 

Глаголскиот прилог е жива категорија и се образува со наставката -(е)ќи, 
одн. -јќи на целата територија на односниов говор, еп. рабоШеќи, ораќи, сечеќи 
Год, оде:ќи, седе:ќи Треб, коuајќи, ВЈ}Шејќи Слат. Во крајните југоисточни села 
наспоредно се употребуваат и прилошки образувања со наставката -еќу : седеќу 
Оп, а во најјужните села се среќаваат и форми на -ешкум, како: молчешкум, 
крадешкум Гор, поретко и образувања на -ешќем: викаешќем, седеешќем Гор, 
кои по структурата одговараат на охридските викаешчем, седеешчем. 
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СТРУШКИОТ ГОВОР 

На струшкиот терен можеме да изделиме три помали говорни индивидуал
ности: струшкиот говор во потесна смисла на зборот, вевчанско-радошкиот и 
торбешкиот струшки говор. 

Струшкиот говор ги опфаќа градот Струга и селата: Враниште, Октиси, 
Вишни, Лабуништа, Подгорци, Боровец, кои се наоѓаат на западниот дел од 
реката Дрим, и Присовјани, Глобочица, Брчево, Боговица, Ташмаруништа и 
Ложани, кои се распоредени по десната (источната) страна на Дрим. 

Фонологија. - Струшкиот говор по своите основни карактеристики стои 
најблиску до градскиот охридски говор. И тој ја познава фонемата /iiJ, што 
значи дека неговиот вокален систем се состои од шест вокални фонеми: 

и у 

е 0 

а 

Фонемата /а/ историски и овде е добиена како континуант на *Q во коренска 
морфема, еп. 2ради, заби, ја2лен, јадица, каде, касаШ, мака, uаШ, рака, или во 
случаите каде што *ј� > *jQ: јазик, јачмен, јадро Стр, 2насно, 2ажва, jiiжe, драк 
Глоб, jii2yл'a, мадро, uiiШ, рака, cкiiu, Шii2а ·Прис, ја2урец, јачмен, лачиш, раци
Таш, 2 азер, јадица, јазик, машка, Ирачка, uаШ Лож. По оваа црта струшкиот се 
поврзува и со дебарскиот, со кој преку малесиските села Збажди, Локов, Селци 
сочинува континуиран ареал . 

. На сето струшко подрачје каде што *Q е заменето со /а/ иста вредност на
оѓаме и место сек. о2 во почетен слог, еп.: бадник, ла2а, ма2ла, маска. На крајот, 
пак, пред сонантите има различни вредности - пред /н, р/ редовно стои /а/: о2ан, 
веШар, добар, итар, јадар, пред /л/ наоѓаме само /о/: рекол, uекол, а пред /м/ во 
потесното. струiпко подрачје има /у/: седум, осум, додека во некои периферни 
села се јавува /о/: седом, осом, седомдесеШ Прис, Виш. 

На разгледуваниов терен вокалното *r дало секвенца /ар/: дарво, 20.рло,
ciipнa. 

Место вокалното *Ј се среќаваат две вредности - /ал/ во градскиот говор и 
во најблиските села, еп. валк, вална, 2алШаШ, дал2о, жiiлШ, калниШ, малѕиШ, 
uално, uалжаф / uалџаф, салѕа Стр, Виш, Вран, и /ол/ во северниот дел на гово
рот: болва, волк, жолт, јаболко, молзачка Лож, болви, волна, молѕница, жол
Шок Таш, болва, волк, молкниШ, покрај бал' ваш, жалШица, калник Глоб, болва, 
дол2о, молчиш, uолџаф, но и 2iiлШаШ, калниШ, санце Прис, долџина, јаболко, 
молѕиШ, uолџаф, uолѕиШ, ШолчиШ : санце, и /ал/ зад веларните /к, 2/: 2алШаШ, 
2алШка, калк, калчка, кал'ваШ, калниШ, калбаси, покрај лукајнци Виш. 

Фонемата /iil во ред случаи се јавува и место /а/ најчесто зад сонантите /м, н/, еп. 
мiiшШја, мii.мuili, мii.мејнца, знii„iШ, cнii2a, Иознiiјнца, измii.ми, мiiШика ( < маШика ), мii
к:ар, знiiел, кiiнШар, мiiн2ал (т. mangal), мiiн2ар (т. mangar), сliндак (т. sandtk), во неколку 
лексеми и во соrедство со /ј/: кiiјче, одајче, jaCUl<ll, ја2оШка, ја2лика, ја2урина Виш, и зад 
/з/ во заш, зар, зiiек Лаб, Uiijaк, зајак Бор(: зе:к Виш). 
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Со /iil се заменува турскиот вокал /1/ во турските заемки, еп. забан (т. ztbtn}, 
замба (ztmba}, зандан (ztndan), кана (ktna). 

За разлика од охридскиот говор, струшкиот не ја познава измената на /а/ со 
liil во нагласен неиницијален слог, еп. ар'амија, маi'ареШо, ов'а-деШе, итн. 

Вокализмот на струшкиот говор се одликува со цела сериЈа дифтоншки сек
венци настанати со десилабизација на предните вокали /и, е/ и на задните лаби
јализирани, главно /о/, во одделни лексеми и /у/. 

Фонемата !и/ како прв член во група со сите вокали се десилабизира во [ј] 
образувајќи со следниот вокал двофонемна дифтоншка секвенца: /ие/ > [је], /иа/ 

>[ја], /ио/ > [јо], теориски би можело и !иу/ да премине во [ју], но во нашиот ма
теријал немаме потврда. Овие измени се позиционо ограничени. Тие не можат 
да се вршат на границата меѓу лексички морфеми од основата, вклучувајќи ги 
тука и службените зборови, еп. ниеден, иако, или со префиксите: uриака, uри
оди, uриучи и др. Оваа појава е ограничена само на струшкиот говорен ареал. 
Сп. примери: 

/ие/ > [је]: измиен> измјен, io фатие > io фатје Стр; 
/иа/ >[ја]: ловџиа > ловџја, коuрја, раќиа > раќја, маштја (маштиа), судја, 

шамја Стр, uочјало (uочиало < uочивало), uрежјат (uрежиат < uреживат), 
uрежјач, cuja (cuua), мамелеџја, сиромаштја, uјач (uиач) Таш, cuja Вран; 

/ио/ > [јо]: бел'јот (<белиот), царнјот, сечјо (сечио), uечјо (uечио), варјо 
(варио) Стр, iлувјот (iлувиот), слабјоШ, ilpociii.joт, еј одвит (си-одвит) Таш, 
цел'јот, нивнјот Лож. 

Вокалот /е/ исто така во секвенци со задните вокали образува дифтонзи: /еа/ 
> [ја], /ео/ > [јо]. Промената на групата /еа/ во [ја] позната е на поширок ареал 
во Западна Македонија. Констатирана е во говорот на Дебарца и готово на це
лото преспанско говорно подрачје, а во нешто поограничена мера се среќава и 
во некои кичевски и демирхисарски села. Меѓутоа, промената на /ео/ во [јо] ог
раничена е само на струшкиот терен, и повеќе е изразена во говорот на селата. 
Сп. примери: 

/еа/ > [ја]: н'ја (неа), се смја (смеа), iл'ја (iлеа < iледа), исuјано (исuеано), 
черја (череа < черева) Стр, отсјан (отсеан), л'ја (леа), изл'ал (излеал) Таш; 

/ео/ > [јо]: черјо (черео < черево), л'јонка (леонка), н'јол'а (неол'а), орјот (оре
от), Петрјо (Петрео < Петрева) Стр, орјон (ореон), Шел'јо (Шелео < Шелево) 
Таш, Петрјо (Петрео), СzТwл'јо ( Столео <Столева) Вран, черјо Виш, Лаб. 

Широко е распространета на струшкиот терен и десилабијализацијата на /о/ 
во /в/ во вокалните секвенци /оа/ и /ое/, еп.: 

/оа/ > [ва]: квач (коач <ковач), тва (тоа), твар (тоар <товар), тварено 
маiаре, некваш (некоаш < некоiаш), никваш, неiва (неiоа < неiова), буква (бу
коа <букова), дабва, свал'ка (соал'ка < совал'ка), водвач (водоач), чва (чоа) 
Стр, ева (соа), наквално (наковална), iотва (iотоа), ства(м) (стоам), ства 
(стоа) Таш, неква (некоа), никва (никоа) Виш, твар, квач, неiва, наквално, 
Глиiорва (Глиiороа < Глиiорова), но Јо:н, осно: (Јоан, осноа) Драе, ква (коа), 
ства (стоа), тва (тоа) Лож; 

/ое/ > [ве]: чвек (чоек < човек), iведо (iоедо), iведар Виш, јазвец (јазоец < 
јазовец), рекве (рекое, 3 л. мн. аор.), зедве, дојдве Стр, квел (коел), iвечко 
(iоечко), чвек, чвечки, ствел (стоел) Таш, ствет (стоет), најдве (најдое), 
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јазвец, Шарzвец (Шарzоец < Шарzовец), zведо, сШвеше (стоеше), рекве Драе, 
чвек, 2 ведо Вран, Лож. 

Во одделни случаи појавата се морфологизирала. Така, на пример, придав
ската форма за с.р. неzво: (неzоо < неzово), букво: (буково), дiiбво: (дабово), и 
др. слични се образувани според формите за ж.р., еп. неzоа > неzва, и според 
овој облик преобразувана е целата парадигма: неzоф - неzва: - неzво: (место 
очекуваното неzо: < неzоо < неzово). 

Таму каде што фонетските услови не допуштаат, процесот одел по друг пат, еп. 
осно: (< осноа <основа), Јо:н (Јоан <Јован), Шро: (Шроа), кре:Ш (< кроеШ), uојли 
(uоели < uовели), или во zреоШ, бре: (брое), бре:Ш (броеШ), бре:л (броел), zојадар, и 
zојадо Стр, покрај zведо, - или пак процесот се задржал, како на пример, кај глаго
лите од типот: сuиеШ, жниеШ, шиеш, во заменските форми мие, Шие, и др. Меѓутоа, 
:во ваквите случаи вокалните секвенци се разделуваат со слабо артикулирано f], еп. 
curlem, вrle, мrle, или бrlол, zpeioma, покрај биол, zреоШа. 

Сите споменативе појави во помала или поголема мера се познати на цело
то струшко говорно подрачје. Меѓутоа, тие се пофреквентни во западниот дел 
на областа на пограничјето со албанскиот јазик на правецот Боро(в)ец- Вевча
ни - Вишни- Радожда. - Измените на групите /оа, ое/ во [ва, ве] освен во струш
киот се среќаваат, видовме, и во говорот на охридските села Пештани и Љуба
ништа, и во одделни лексеми, како лексикализирана појава, се констатирани во 
преспанските села што се наоѓаат на југозападниот брег на Преспанското 
Езеро. - Уште поширок ареал, како што спомнавме, зафаќа промената изврше
на во секвенцата /еа/. 

Другите вокални групи се реализираат како во охридските говори. Групите 
со /и/ како втор член /еи, аи, ои, уи/, како и во сите други западни говори, се 
измениле во дифтоншки секвенци: еј, ај, ој, уј, еп. сШреј (сШреи), леј (леи), zлај 
(lлаи < zлави), upaj (uрави), лебој (лебои <лебови), uолојна (uолоина < uоло
вина). Исто и во секвенцата /еи/ добиена со метатеза на -ни- во -ин- во примери 

од типот водејнца (водеинца <воденица), Шоuејнца и др. - Два исти вокали се 
стегаат во долг фонетски глас, еп. ова:, она:, ра:Ш (оваа, онаа, раат), uе:Ш 
(uееШ), сече:Ш (сечееШ), оде:шчи (одеешчи). Групата /ае/ во повеќето села се 
асимилирала во [ее], еп. зе:к (заек), зне:Ш (знаеш) Виш, зе:ци, зне: (знае), зе:дно 
(заедно), де:Ш (даеШ), де:н (даен) Таш. Од другите вокални секвенци не можат 
да стојат уште оние што имаат како прв член /у/; тие по правило се разбиваат 
со вметнување на /в/, еп. мува, суво, руво, uазува. 

Другите вокални промени се исти како во охридскиот. Само да истакнеме 
дека на струшкиот терен бројот на примерите со /у/ место /о/ како во акценти
рана, така и во неакцентирана позиција е значителен, еп. zувејШ, убеШка, ушче, 
дури, Шакуzере, кун, jiizyiilкa, кумендја, кумисја, и др. 

Консонантскиот сисгем на струшкиот говор го сочинуваат следниве 25 фонеми: 

би в ф  м 
д т ѕ ц з с н л р 

џ ч ж ш л' 
l ќ њ ј 
2 к 
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Во поглед на реализацијата некои посебности покажуваат само фонемите 
/2 - к/ и /2 - ќ/. Веларните /2 - к/ имаат по два алофона- [2 - к] пред задните вока
ли, пред консонант и на крајот и [2' -к'] пред предните вокали, понегде и во од
делни лексеми тие преминуваат дури и во /2 - ќ/, еп. ќитка, Ќиро, ќирија, раќја 
(раќиа), сеќира, ретќи, широќи. 

Фонемите li -ќ/ како палатални фонови се реализираат, главно, во селски
от говор. Во градскиот говор тие како самостојни гласови се јавуваат на поче
токот и на крајот, додека во средината по правило се реализираат како сек
венци /ј2- јќ/, еп. ќерка, ќор, iаол, 2он, ноќ, но: кујќа, сфајќа, брајќа, л'ујlе. Во 
речта на помладото поколение овие два гласа се многу ретки, или воопшто не 
се слушаат, бидејќи се дефонологизирале преминувајќи во /ч - џ!, одн. /јч -јџ/, 
еп. че, брајча, цвејче, кујча, несрејча, да очорит, срејча, сфајча, домајчин, шеј
чер, нејчу, л'ујџе, ливајџе, па дури и во чиселина, рајчија / рајча. 

Историски li -ќ/ на овој терен се добиле со палатализација на групите -тј-, 
-дј- (< *tbj, *dbj): браќа, цвеќе, рабоќе, бруќе, iipaќe, -во2е, 2арма2е, лива2е, ло
бо2е, о2ра2е, и во извесен број лексеми место прасловенските палатали *t' *d', 
еп. веќе, куќа, ноќ, uо(ј)ќе, среќа, несреќа, ќерка, домаќин, во партикулата ќе / 
ќа, и во формите на глаголот нејќум, -ме2у, ар2а, у2е, таку2ере Виш. 

Старите палатали *t' *d' на струшкото говорно подрачје, :како и во градски
от охридски говор и соседните дебарски говори, се рефлектирале во /шт, жд/, 
одн. /шч, жџ!, еп.: врешче, 2ашчи, машчја, машчејнца, сфешча, фашчат, враш
чат, носеешчи, - вежџа, межџа, сажџи, 2ражџани, чужџина Стр, Вран, iашчи, 
лешча, Uлешчи, свешча, вежџа, межџа, uрежџа, сажџи, чужџо Драе, Uлечши, 
сфешчи, ношчи, вижџат, uрежџа Таш, свешќа, Uлешќи, веж2а, меж2а, uреж2а, 
сажiи, чуж2и Лож, 2ледаешти, виждат, uоiождат Глоб, iашти, межда, чуж
до Лаб, UлешШи, uрашШа, вике:шти, веждица, uрежда Виш. 

Приведениве примери не водат кон заклучок дека во градскиот говор и во нај
блиските села Враниште, Драслајца, Ташмаруништа превладуваат секвенците /шч, 
жџ/, во Ложани тие се реализираат како /шќ, ж2!, додека во другите села се пази ста
риот изговор на групите /шШ, жд/ во сите позиции, еп. шчица, нешчо, шчавеј, оiниш
че, iл'ужџој, дожџот Стр, 2ушчер, шчука, оiнишче Таш, - нишќи, шќица, 2уш
ќерица, сmарнишќе Лож, - 2ушШер, клешти, рутишШе, дуждалник Прис, Виш, Лаб. 

Меѓу градскиот и селскиот говор има разлики и во поглед на дистрибуција
та на назалниот палатал /њ/. Во градскиот говор оваа фонема е доста ретка. 
Може да се сретне во одделни случаи само во говорот на постарото поколение, 
и тоа, главно, во морфемата за збирна множина -ње, еп. тiiрње, Uланиње, каме
ње. Младите генерации веќе не ја употребуваат, еп. којн, јарина, навланчина, 
бана, uенушка, сирејне. Слична е положбата и во селата Враниште и Драслајца, 
еп. камење, тарње, Uланиње : кучина, uолина Вран. Меѓутоа, во говорот на се
лата таа има поширока дистрибуција, еп.: коњ, бања, камења, Uланиње, 2умење, 
јадење, орање, дечиња, телиња Лаб, коњи, сирење, телиња Бор, коњи, јадење, 
uилиња Виш, дрење, носење, мориња Глоб, свиња, ждребиња Таш, дење, свиња, 
2одиње, жниење Прис, коњ, uиралчиња Лож. 

Фонемата /ѕ/ во струшкиот, како и во охридскиот говор, е значително по
фреквентна отколку во другите западни говори, еп. блаѕе, ноѕе / ноѕи, белеѕи, 
кофчеѕи, uолоѕи, и во група со сонантите: молѕам, солѕи, јанѕа, наѕре, пред во
кал: ѕис, ѕемнит, и редовно во група со /в/: ѕвер, ѕвечит, ѕвезда и др. 
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Фонемата /џ/ и овде се јавува редовно место /ж/ пред деминутивната наставка -е 
: бреџе, uолоџе, ноџе, сШоџе, и во групите /џб/ и /џz/: џбараШ, џzураШ Лаб, Бор. 

Фонемата /х/ струшкиот говор не ја познава. Таа се загубила наполно на по
четокот и меѓу вокали, а на крајот и пред консонант по правило преминала во 
/в/, во одделни случаи и во /ф/, еп. евла, мевлен, мувлосан, чевли, ќе мавнит, 
бафча, бофча, моф - мофта, uолф - uолфој, кожуф - кожуфи, во морфемите 
за минатото определено време: беф, бефме, бефШе. Само во по некој пример и 
во оваа позиција таа се загубила наполно, еп. дуна ветар, веШ, мул'ја (мулиа), 
Шула Бор. 

Од другите фонетски појави, значајни за дијалектната диференцијација на 
западното наречје, ќе ги одбележиме: 

- пополнувањето на групите /ср, зр/ со дентален плозив: сШреќа, сШреда, 
сШрамота, сШребро, здрел, здрак Виш, Прис; 

- промената на групите /бн, вн/ со /мн/: демниШ, ѕемнит, мнук, оzламник, 
нимно, покрај Uлевна Виш, нимни онимни Прис; 

- алтернациите на фрикативните /е, ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфем
ската граница со /ф/: мафца, мефце, uрафци, uојафче, круфче, поретко и на 
морфемската граница со префикс: ифчисШи, се ифчади, се ифчаши Лаб; 

- асимилацијата на /з, ж/ зад сонантот /л/ во африкат: молѕиШ, солѕи, uол
џаф, олџица, и на секвенците /жб, жz/ во /џб, џz/: џбун, џбараШ, џzан, џzлеu, 
џzурало; 

- промената на /е/ во /ц/ во секвенцата /uc/ : цојсан ( < uсовисан ), Шеuцја, 
сШиuца Виш, uрокоuцан, сШиuца Драе, цалвит, цалШир ( uсалШир) Лаб, како и 
во групата /не/ во одделни лексеми: дојнце (донесе), ќе дојнциШ, дејнцка 
(денеска); 

- како и загубата на плозивот /U/ пред африкатите /ц, ч/ : цојса, цалШир, 
цалвит, - ченка, чејнца, чела. 

Не се без интерес и промените на консонантите извршени во лексемите: 
чужџо (Шуiо ), церzа, кнок, кночко покрај Шнок, uесма, uриказма, zлобок, 
кланик. 

Метатеза освен во групата -ни- во -ин- кај многусложните збороформи од 
типот водејнца, цеuејнца, uукајнца, констатирана е и во лексемите: ларо (рало), 
алШица, uокираШ, чеuурка Бор, лојзе Таш покрај лозје Стр, Виш. 

Испуштањето на консонантите /в, ј, д/ и други е широко распространета по-
јава и во струшките говори. Сп. примери: 

/ј/ Македонја (Македониа), раќја (раќиа), шамја (шамиа), бројШ (броиш); 
/д/ сејШ : седа, ојШ : ода, јајш : јадеш; 
/в/ :Zла:, не:сШа, Швар (Шоар), чвек (чоек), и др. 
Поцврсто овие гласови се држат во оние случаи кога вршат некоја морфо

лошка функција, или кога се јавуваат фонетски пречки. Така, на пример, /ј/ 
добро се пази во примери од типот броја, моја, кај глаголите од типот кријеШ, 
сuијеШ, па кај заменките мије, вије, које, моје, и др. 

Во консонантски групи најчесто се испушта /Ш/, еп. радосни, ilocнo, - мош
не, Uлешки, на крајот во групите -сШ, -шШ: ilомош, ilриш, дош, ѕис, покрај ѕисШ 
Виш. Согласката /и!, видовме, се испушта пред африкатите на почетокот на 
збороформите, еп. цојса, цалШир, цалвиШ, ченка, чејнца, чела Драе, покрај 
uцојса, uченка, uчела Глоб. 
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Од дијалектен аспект вреди да се истакне дека во западните периферни 
струшки села во неколку лексеми се запазила фопемата /ч/ во групата *cr; еп. 
чарвец, чарвоса, чарвејнца, чарuит Виш. Групата чере- има поширок ареал: че
реuна, черен, чересло, черјо ( < черео < черево ). 

Овде би сакале посебно да m истакнеме опие фонетски процеси што се во 
тек. Меѓу нив, како што видовме, најмногу до израз доаѓа тенденцијата во град
скиот говор да се дефополоmзираат палаталпите консонанти. Во говорот па 
помладото поколение во Струга палаталпиот ред па копсопаптите /њ, ќ, il е 
ликвидиран со изделување па палаталпиот признак во посебна фонема, еп. коњ 

> којн, куќа> кујча, л'уiе > л'ујџе, или со негово полно губење, еп. бања> бана, 
uилиња > uилина, ќе> че, ќерка> черка, iаол > џаол, iон >џон. Овој процес ги 

зафатил и случаите каде што се /ќ, il добиени од /к, 2./ пред /и/, еп. ракиа > раќиа 
> раќја > рајча, сејчира. Во рамките па оваа тенденција може да се објасни и ме
татезата извршена во секвепцата /л 'ј/ во /јл '/ во примерите uојл 'ак, војл 'а, 
невојл'а. 

Граматика. - Кај именските зборови за струшкиот говор карактеристични 
се две појави - искажувањето па дативпиот и па директниот објект со предло
гот на. Дативпата на-конструкција е општа појава па целото струшко говорно 
подрачје, еп. Му дал Иари на Никола, Му рекол на СИасета д-ојт на Дрим, Је 
рекоф на Цвета да дојт Стр., Речи му на Абаза нека uретарчит наваму Бор. 
Је сторе абер на Ленка Виш. Искажувањето па директниот овјект со на ограни
чено е па градскиот говор и, главно, во речта па помладото поколение од прет
школска и школска возраст. Сп.: Го викна на Но:мчета, Го фати на Кузета за 
рака Стр. Овој на-објект ограничен е па лични и воопшто па одушевепи имен
ки. Во говорот па струшките села вакви форми се необични. Сп.: Го виде Јонче
zИа /Стојана / Марка, Је викна Милица. Во поисточпите села можат да се срет
пат дури и синтетички дативпи форми, еп. Му uорачаф Карстану / Трајану / 
Маркоту / Тодету, покрај: Му рекоф на Карсшана / на Марка / на Тодета 
Драе. Му uриврескаф Вел 'јану / Николу Вран. 

Во мпожипските категории кај именките струшкиот говор не покажува 
поголеми отстапувања од охридскиот и од друmте западни говори. Кај именки
те од м. и ж.р. е во жива функција и збирната множина, еп. тарње / тарјне, даб
је, бруќе, uраќе, нивје Стр, враќе, ливаiе, 02.paie, камење Бор, враќе, рабоќе, 
воiе, ливаiе, 02.paze, лобоzе, бориње, Uланиње Виш. Кај именките од ж.р. па -а 
има тенденција да се генерализира паставката -и и па лексемите 'нога, рака'. 
Така, покрај старите облици ноѕе, раце се употребуваат и формите ноѕи, раци 
Виш, Таш. Мпожипските форми па -а кај именките од м.р. се многу ретки кога 
е именката придружена со бројот 'два', еп. два uеШли, куuи два лебој Стр. Сп. 
други множински форми: лакти, нокти; дедофци, шаткофци, тетинофци, но 
и: дедој, таткој, zuетиној, вујкој, зетој, чичкој, стрикој, и лактој, ноктој 
Виш; ридишта, соништа Таш. Кај именките од с.р. се повеќе продира мпожип
ската наставка -ишта (-ишча) со неутрално значење, еп. времишша, дечишта, 
покрај времиња, дечиња, ја2.нишша покрај ја2.анца и ја2.ниња Виш. Формите со 
паставката -ци од типот телци, uрафци, uилци повеќе се чувствуваат како 
збирни, спрема мпожипските uрасиња, телиња. 
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Од остатоците од старите падежни форми впечаток прават акузативната 
царков, која се употребува денеска како општа еднинска форма, и СШру2ав, еп. 
идиШ оШ СШру2аф, беф СШруzаф (< СШруzах). 

Морфеми за категоријата определеност кај именките се: -оШ (-Ша, -Шо, -те, 
-Ша), -он (-на, -но, -ни, -на), -ов (> -оф : -ва, -во, -ви, -ва), еп. дворот, 2ласоШ, 
2радоШ, -кошоф, кл'учоф, -мiiжон Вин. 

Разнообразен материјал струшкиот говор ни нуди во областа на заменките. 
Личните заменки се јавуваат во следниве форми: ја /јас (мене ми, мене ме), 
ми(ј)е (нас ни/ нам ни, нас не/ нам не), Ши, ви(ј)е (вас ви 1 вам ви, вас ве/ вам 
ве), Шој / Шоја, Шо: / Шва / Ше(ј)а (нему му, не2о 2о), Ша: 1 Шаја (нејзе 1 нејѕе је, 
неја / нја (ј)е), Ши(ј)а / Шzie / Шје (ними им/ му, ними и), себе се, себе си. Лично
предметните гласат: кој, ко(ј)е (кому му, ко2о 2о), која, кој (< кои), ш(ч)о / 
што, некој, нешчо /нешто, никој, нишчо /ништо, секој, сешчо /сешто, чи / 
чиф, чива, чиво, чиви; демонстративни се: овој / овај / ојве ( овему / овому му, 
ове2а / ово2о 2о), ова: (оваа) (овејзе / овојзе је), ова / ове 1 овеја, ови(ј)е 1 овје; 
оној/ онај / ојне (онему / оному му, оне2а / оно2о 2о), она: (онаа, онејзе / онојзе 
је), она/ оне/ онеја, они(ј)е / онје; Шој, Шо: (Шоа) / Шва, Ше(ј)а, Шаа / Ша: / Шаја, 
Ши(ј)е / Шје. Со посесивно значење покрај заменките мој, твој, не2ов, нејѕин, 
итн. се употребуваат уште: ове2ов, оне2ов, овејзин, онејзин, овифни, онифни. 
Општата заменка се јавува во фонетските разновидности: сиот, сиоф, сион, 
одн. сијоШ, сеШо / саШо, сеШа / саШа, еве. 

Забелешки. - Како и во другите западни говори, и овде има тенденција да се 
изедначат полните форми за дативен и директен објект кај личните заменки. Во 1 и 2 л. 
ми. негде превладува акцентираниот облик нас, вас (не, ни; ве, ви) Лаб, Бор, во други 
села се наложила дативната форма: нам, вам (ве, ви; не, ни) Виш. Во 3 л. ми. насекаде се 
генерализирала дативната форма ними и, ними им / му Бор. Во градскиот говор овој 
процес се наоѓа во почетна фаза. Кај некои говорни субјекти се уште се чува разликата 
меѓу дативниот и акузативниот облик кај заменките за 1 и 2 л ми. нам ни, вам ви - нас не, 
вас ве, но само: ними и - ними им(му). Во торбешкиот говор во Боро(в)ец кратката 
заменска дативна форма од 'тие' се среќава во две разновидности - им и му, еп. му рече 
на л 'yzeilio /им рече на децаiuа. Заменската форма јас се јавува паралелно со ја во град
скиот говор. Заменскиот облик ilieja Лаб, Виш карактеристичен е за дебарските говори. 
Таму каде што се употребува zlieja се јавува и овеја, онеја. Обликот iUoja за м.р. покрај 
zuoj во градскиот говор е секако иновација од поново време. Заменските форми ојве, 
ојне за м.р. ограничени се на говорот на Муслиманите во Боро(в)ец, еп. ојве лeil, ојне 
вол. Формите саzиа, саzио, саво, покрај cиjozu, забележани се во Вишни. 

Глаголи. -Во глаголскиот систем и во овој говор како во охридскиот од ди
јалектен аспект интерес претставува образувањето на 1 л. едн. и 3 л. мн. на пре
зентот, 1и3 л. мн. на определените времиња, 2 л. мн. на императивот и глагол
скиот прилог. 

Во 1 л. едн. на презентот на сето струшко подрачје отсуствува наставката 
-м, еп. бера, носа. Во 3 л. мн. се обопштила наставката -еШ, еп. береш, носеШ, ви
ке:Ш ( < викаеШ). Во некои села должината се препеела од глаголите од а-група 
и на другите глаголи, еп. беzе:Ш, сече:Ш, носе:Ш. 

Во говорот на е. Вишни -м е ограничено на глаголите од а-група, еп. имам, 
орам, коii.ам, Шерам, исто и знiiм, но: бера, кол' а, сја (сеа), Шка, чуја. 
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Целата презентска парадигма гласи: 

ора носа сеча uија чуј а 
ораш носиш е ечиш uијеш чујеш 
ораш носиш сечиШ uијеШ чујеШ 
ораме носиме сечиме uијеме чујеме 
ораше носите сечиШе uијеШе чујеШе 
оре:Ш 1 носеШ / сечеш 1 uијеШ 1 чујеШ 1 

ораеШ носе:Ш сече:Ш uије:Ш чује:Ш 

Забелешка. - Обликот со неконтрактираната група -ае- превладува во северо
источните села, каде што нема и удолжување на вокалот /е/ кај другите глаголи, еп. 
uzpaezU, викаеШ, ceдeiii Глоб, спрема вике:iu во Стр, Лож, Биџ, Драе, Мор, Мис. 

Презентот од глаголот 'сум' гласи: су, си, (ј)е, сме 1 ене, сШе 1 сфе, се. Обли
ците ене, сфе почести се во североисточните села (Лож, Биџ, Мор, Драе). 

Наставката за 1 л. мн. на аористот и имперфектот се јавува во аломорфите 
-фме и -фне (последнава во Боровец), а 3 л. мн. завршува на -е, како и во сосед
ните дебарски говори, еп. има(ј)е, носе(ј)е, бро(ј)ее Бор, Лаб, викее, носее, берее 
(> вике:, носе:, бере:) Стр, Виш, а кај глаголите одо-раздел: дојдве (< дојдое), 
зедве, рекве, донесве (со фонетска реализација: дојдве:, зедве:, донесве:) Лаб, 
Бор, каде што се јавила должината по аналогија, одн. дојдdе, рекdе Виш. 
Целата парадигма гласи: 

викаф носеф береф викнаф рекоф измиф 
викаше носеше береше викна рече изми 
викаше носеше береше викна рече изми 
викафме/ носефме/ берефме/ викнафме/ рекофме/ измифме/ 
викафне носефне берефне викнафне рекофне измифне 
викафШе носефШе берефШе викнафШе рекофШе измифШе 
викае/ носее берее викна(ј)е реко(ј)е/ изми(ј)е 
викее рекве 

Глаголите од типот 'сплетит, сметит, испредит' во аористот се од и-раздел, 
еп. сilлеШиф, смеШиф, исuредиф - сilлеШифме, сilлеШифШе, cilлeШile Лаб. 

2. л. мн. на императивот завршува на -иШе : бериШе, седите, донесиШе, леz
виШе, куuвиШе Стр, и на -ете : носеше, седеше Виш, uредеШе, станеше Вран, 
Драе, Вол. 

Глаголскиот прилог се образува со наставката -ешчи, оди. -ешШи : викаеш
чи, носеешчи Стр, викаешШи, одеешШи, седеешШи Виш ( фон. вике:шШи, име:ш
Ши, седе:шШи), вле:Zве:шШи Вран, Лаб, Бор. 

Партикулата за идните времиња се јавува во разновидностите ќе и че Стр, 
ќе и ќа Лаб, Бор, ќа Глоб. 

Што се однесува за другите глаголски форми треба да констатираме дека 
перфектот со л-формата се употребува, главно, за прекажани дејства. За мина
ти дејства се употребуваат формите со н-партиципот и тие се многу фрек
вентни. Сп.: Ова нешчо е бидено, На Мушмоф што му ie zледано, ОШ СШруzа 
ie биден, Сите шчо се бидени Шурски војници, Долноно е бидено uорано, Таја 
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шо је бидена учиШел'ка, Tiie се бидени сШружанци, Ѓор2о Чакар је биден, Беф 
ојдена во СШру2аф Виш, Су оден војник, -Имаш имано еден 2олем 2раШ, Овде
ка имало имано учители, Не 2о имам ilocjaнo, Немам заilјано, Не им имаш ка
жано, Од олко: не 2о имаф видено, Мије 2-имаме oilpaнo иште лани, Имам оде
но се2 дека, Имаш јадено сешто, Имам заборе:но ilриказми. 

Во струшкиот, како и во другите охридски говори, најпродуктивни се несвр
шените глаголи со суфиксот -в-, еп. куuвиШ, леzвиШ. Тие се шират за сметка на 
старите образувања на -а-, -ја-, -ва-, -ава-, -јава-, еп.: земвиШ (: земиШ), ШурвиШ, 
расШоварвиШ (: ШуриШ, расШовариШ), собервиШ, збервиiil, набервиШ, исШер
виШ (: собериШ), веШвиШ, 2решвиШ, смеШвиШ, сШреШвиШ, менвиШ, дојдвиШ, 
ilреодвиШ (: ветиш, видиш, 2решиШ, сШреШиШ, мениШ, дојдиШ), потоа: видвиШ, 
фаШвиШ, покрај фашШаШ, ilлашШаШ, рождаШ. Паралелни форми има кај гла
голите од типот 'препина, сопина' во литературниот јазик, еп. ШурвиШ, ле2виШ, 
ilлаШвиШ, ilpeilвиШ, соilвиШ, покрај: воринаШ, заilинаШ, соilинаШ, ilpeilинaШ 
Виш. Кај глаголите што им завршува општиот дел на -в од типот 'оздрави, 
поправи, остави' несвршени форми се образуваат со суфиксот -ј(а), еп. оздрав
јаШ, uoilpaвjaШ, осШавјаШ, а со нив се изедначиле и: uовевјаШ, заuевјаШ, дошив
јаШ, у2ревјаШ, из2ревјаШ, насмевјаШ, наuивјаШ, исмевјаШ (: заuејШ, дошиеШ), 
потоа: ШурјаШ, покрај ШурвиШ (: ШуриШ), а покрај вижџаШ, uлашчаШ, uушчаШ, 
и: видвиШ, ilлаШвиШ, ilушвиШ Виш, Вран, Таш. Овој тип девербативни глагол
ски образувања карактеристичен е за сето струшко подрачје, а надвор од 
струшките се среќава во граничните дримколско-голобрдски, во охридскиот и 
во сите преспански и костурски говори. 

Од службените зборови од дијалектен аспект интерес претставуваат: 
предлозите: из, ке, кун, накун, оШсем, еп.: шеташе из-двор, одефме ис шу

мата Таш, из ливада замина; ќе си дојШ ке Вели2ден, ќ-ода ке ШаШка ми; ќе се 
вратиш кун недел 'а, накун Враниште се сварШе; немаше дру2 оШсем не2 о Виш; . 

сврзниците: аку, ерко2а, оШколи, ilочим, еп.: Аку дојш си2урно, да Ше чека, 
Ерко2а да ојШ, 2о чекам Виш, Поарно да дојШ бpaiu ми, оШколи кој друк Лаб, 
Почим ќе седиш, дојди ilоможи ми, Почим сакаш, ајде со мене, Тој iloќe сакат 
да ilejШ оШколи да и2раШ Таш. 

Предлогот од почесто се среќава со посесивно значење, еп.: Му рече на 
браШ му од Стојана Вран, Се жениш оШ ПеШреШа мнук оШ ilapвa брачеда Бор. 

Прозодија. -Во врска со местото на акцентот во струшкиот говор ги истак
нуваме следниве констатации. 

Прво, овде не ретко се среќаваат случаи кога акцентот се префрла врз 
предлогот и во предлошки синтагми со сопствени именки, еп.: '0Ш-СШру2аф 
дојде, На-Вишни 2-'oilpe: Ј'аќима, Дојде 'од-ОриШ, Одавд'е -Дрим се з'асШој. 

Второ, не се необични овде акцентски целости со глагол, кога акцентот се пре
фрла врз кратка заменска форма и во ненегиран, одн. непрашален исказ, еп.: 
Олк'у-знiiм Глоб, Шолк'у-ојШ н'а-Uазар Таш. Сп. други видови акцентски целости: 
(именски) од дру2аШ'а-сШiiрна, сеШ'а-нива сеШ'о-село; ал се мијеш секв'о-уШро; Ше
/а-деШе, мно2'у-л 'yze; 2о виждаШ сек'ој-ден, Шокм'у-ноѕе, Шакв'о-нешчо, на жив'а-
2ла:, Шак'а-време 8еше, аџ'и-Тодор 8еше 'еден; (глаголски) Добре-Ш'е-најдоф, Ми
лан не-беш'е-овде, не-/е-Шука; (прилошки изрази) 'Ајрлија нек'а-Ши-је, се2'а-дојдоф. 
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Во селскиот говор има тенденција акцентот и во туѓи лексеми да се упра
вува по моделот за третосложното акцентирање, еп.: д'инамо, Ш'елефон, р'ешо 
Вран, р'ешоШо u'адна Лаб. 

Трето, струшкиот говор дава богат материјал за потврда дека местото на 
западномакедонскиот акцент се определува според бројот на морите во зборо
формите. Сп. ги примерите: Не-'е- зеоф сабјuШа, р'аќја - paќiaiila, судј'аШа му
в'елиШ, к'оuрја - коuрј'аШа, авлј'ана (авлиана), ИШ'ал'ја, Мал'есја, живј'ала, да
:Zо-наuiаШе (нauuaiile), имам забор'е:но uр'иказми, исuј'ано (исuеано), ciiiilo је 
uосј'ано (uосеано), сед'е:шШи, 2-исu'екве: л'ебоШ, да-фiiрл'/аве:Ш, UлашШ'аве:Ш. 
Местото на акцентот во приведениве примери покажува дека дифтонзите до
биени со стегање на вокални секвенци, како и оние што настанале со десилаби
јализација на предните вокали и на /о/ ја задржале должината од две мори. По 
таков начин во овој говор се добил нов квантитет, но позиционо ограничен, 
што значи без фонолошки статус. 

ВЕВЧАНСКО-РАДОШКИОТ ГОВОР 

Вевчанско-радошкиот говор ги опфаќа западните периферни струшки села 
Вевчани, Радожда, Мали Влај и селото Лин, кое се наоѓа на албанска територија. 

Од струшкиот говор вевчанско-радошкиот се разликува најмногу по вокал
ниот систем и по континуантите на носовката *Q и вокалните *r, */. 

Вокалниот систем во овој говор го сочинуваат седум фонеми: 

и у 

е 0 

а d 

Како дистинктивен признак, како што се гледа, покрај степенот на отворот 
и местото на артикулацијата се јавува и заокруженоста (лабијалноста). По дис
тинктивните признаци вокалите во коре�ативни парови го даваат следниов 
дијаграм: 

1.отворени
2.затворени
3.предни
4. заокружени

и у е о ii а d 

Вокалите !а, а/ во споредба со другите имаат нешто поограничена дистрибу
ција. Тие се јавуваат во акцентиран слог, не можат да стојат во фи-нална пози
ција, не се среќаваат во една иста збороформа, што значи дека тие не образува
ат група. По правило се среќаваат во коревски морфеми. Извесно ограничува
ње тие покажуваат и по однос на консонантското соседство. Фонемата /Ш не е 
констатирана зад лабијална согласка, додека /d/ се јавува претежно зад лаби-

271 



јална, многу поретко и зад нелабијална. Зад нелабијален консонант констати
рана е во следниве лексеми: лак, Шd2а, Шduан, ШdШниШ, сШаuица, сабоша (сите 
примери се од Вевчани). 

Фонемите /а, dl историски се добиени, главно, како континуанти на носов
ката *Q, сек. 'b2 и вокалните */, *r, и во ограничен број случаи од вокалот /а/, во 
сите случаи само во коревска морфема и во акцентиран слог. Врз рефлекса
цијата на споменативе гласови важна улога играл претходниот консонант. Зад 

лабијален глас *Q > ldl, *r > / ар/,*/> 1 ал/, и нема пример во оваа позиција со по
инаква замена. Зад нелабијален консонант по правило *Q > /ii/, *r >/ар/, */>!ал/. 
Меѓутоа, во оваа позиција има и по некој пример со рефлексот ldl и тоа 
најчесто место вокалното */и во неколку лексеми место *Q, и тоа повеќе во 
вевчанскиот говор, кој се наоѓа поблиску до дримколско-голобрдскиот, каде 
што за *Q има регуларен рефлекс /d/. Вокалното *r зад лабијална согласка се 
рефлектирало во /ар/, одн. зад нелабијална во /ар/ без исклучоци. Примери: 

*Q > 111/: маш, се мdжиШ, машШејнца, се мачиШ, маде, мадро, uаШ, uаШец,
Бев, Рад, зад нелабијална согласка во: лака Рад, даu, заби, лак, рабој, uраШ, 
Шраба, сШаuица, сШаuало, Шаzа, ШdжиШ, сабоШа Бев;> liil во: zажва, iac, iазер, 
iасејнца, iнас, :Zнасен, iнасоШја, iради, внаШре, даiа, јазик, јачиШ, јачмен, 
јаШарва, jiiжe, јаШок, јаШор, јаiорец, јадица, јадар, јанѕа, кадел'а, каклица, каШ
ник, касаШ, каuина, рака, скаuо, сШраiа, сак, саноќ, ШраШ Рад. Бев, даu, дабје, 
заби, кај, Шаuани, сазима, саiодина, сабоШа, драк, садој, наШре Рад, МВ; 

*r> !ар/: барzо, барзаШ, uарво, udрсШи, вdрба, вdрф, варШиШ, фарл'аШ, мар
Шоф; >!ар/: iарне, карф, каршиШ, дарво, даржиШ, Шарн, ШарчиШ, царно, зарно, 
capu, сарце -и редовно така зад нелабијален консонант; 

*/ > /dл/: бdл 'виш, јабdлко, Udлџаф, Udлно, вdлк, вdлна, мdлѕиШ, мdлчиШ Бев, 

Рад, зад нелабијален консонант: :Zdлillaiii, жdлiii, жdлчка, кdлк, ШdлчиШ Бев; > liiл/: 
санце, санчоzлеШ Бев, 2алШаШ, кiiлк, кiiлниШ, санце Рад, МВ; >/ал/ малчиме Рад. 

Сек. 'b2во почетни слогови исто така се рефлектирал во /d/: бадник, мdzла, маска. 
Вокалот /а/ е прегласен во ld/, одн. liil во лексемите: мdмиШ, мdмка, машШја, 

-јаiуШка, знајШ, знајме Бев, и во туѓи лексеми: касмеШ, забун, -зdмба.· 
Со изговорот на /ii/ во акцентиран слог совпаднала и артикулацијата на 

удолженото [е:] добиено со контракција на дифтоншките секвенци, еп. саф <се
еф, насШа (< не:сШа}, зак (заек), 2вадо (zоедо), чвак (чоек), осШ'ано (осШаено}, 
наuр'ано (наuраено ), uрано (uраено }, задно (заедно). 

Вокалните групи /оа/ и /ое/ овде со уште поголема доследност се дифтонги
зираат, еп. волвар, квач, накв'ално, ева (соа), Шва (Шоа), Швар (Шоар), ква (коа 
< коiа}, iоШва (2оШоа), неiва (неiоа), uосШва (uосШоа), зzван (зzоан), засШван 
(засШоан}, ква -којШ, сШва (сШоа.); zведар, чвек 1 чвак, uвели 1 uвали (uоели < 
uовели), јазвец (јазоец), вдвец (вдоец < вдовец), сШвеШ (сШоеШ}, квеф (коеф), 
квеШ (коеШ -3 л. мн. презент), идве, рекве (рекое, 3 л. мн. аорист}, јадве (јадое) 
Рад, МВ. Овде дури и вокалот /у/ во секвенцата /уа/ се десилабизирал, еп. обваШ 
(<обуаШ}. 

Вокалната група /ае/ се асимилира во liil или [е:], во одделни случаи образу
ва и дифтонг [ај], еп. задно (заедно), надно (наедно}, зак (заек), знаШ (знаеш), 
знал (знаел), Шкаф-ШкаШ (Шкаеф, ШкаеШ}, uраШ (uраеШ < uравеШ}, заборано 
(забораено), но и [ај] кај броевите: двајсеШ, дванајсеШ. 

· 
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По другите дијалектни диференцијални особини во областа на вокализмот 
вевчанско-радошкиот говор не се разликува од струшкиот. Промените на вока
лите /е, и/ во секвенците /иа, ио, ие, еа, ео/ се вршат во обем и со после
дователност како во градскиот говор, еп. коuриа > коuрја, белиоШ > белјоШ, из
миен > измјен, неол'а > нјол'а, машШеа > машШја. - Сек. 'b2 пред крајните /р, н/ и 
овде е заменет со /а/: о:Zан, иШар, јадар, веШар Бев, покрај веШер Рад, а пред /м/ 
наоѓаме покрај /у/ во седум, осум и /о/ во седомдесеШ, осомдесеШ. 

Во консонантизмот вевчанско-радошкиот говор од струшкиот отстапува по 
реализацијата на фонемите /ќ, il и на групите /шШ, жд/, по фонемата /њ/ и 
некои согласнички групи. Консонантите /ќ, il овде се реализираат, како и во 
говорот на другите струшки села, како заднопалатални фонови [ќ, i]. Таква 
артикулација имаат и етимолошките веларни /к, :ZI пред предните вокали, еп. 
Маќед'онја, раќја (< раќиа), сеќира. Назалниот палатал /њ/ овде се пази рела
тивно добро, особено кога е на крајот на основата, еп. сирење, Шiiрње, uолиња, 
коњ. Се јавува и секундарна /њ/ од секвенци со /ј/, еп. вуња (<вујна) цiiрњоШ 
( < цiiрнјоШ), Маќед'оња / Маќедоњја. Групите /шiii, жд/ не претрпеле промени, 
еп. UлешШи, лешШа, :ZашШи, upaшiila, сфешШа, клешШи, шШавеј, вежди, сажди, 
чуждинец, uрежда, виждаШ, рождаШ. Нешто се почести на овој терен и приме
рите со запазено Ш во крајните групи -сШ, -шШ: ѕисШ, UлошШ, и др. 

Иновација е во овој говор метатезата на групата /зј/ во /јз/: :Zројзе, лојзе, и 
измената на /е/ во /ц/ во секвенците -ек- во суфиксот -ск(и) кога му претходи 
консонант: дебарцки, сШаринцки, селцки, ciipuцкo време МВ. 

За увид ги регистрираме и другите појави на консонантите: вн > мн: мнук, 
о:Zламник, но и uлевна; uc > uц: uцојсало; жв > џв: џвакаш; лж > лџ: олџица; лз > 
лѕ: солѕа; нз > нц: дојнце (донесе), дејнцка (денеска); кв > кл: клачка (квачка); 
еп. уште: uесма, uриказма, Шнок, чажди (сажди), чуждинец, цер:Zа, сШреда, 
сШреде, чејнца. 

И во областа на граматичката структура нема некои поособени разлики ме
ѓу вевчанско-радошкиот и струшкиот говор. Дативните флексивни форми и ов
де се загубиле, еп. Му рекоф на Марка, на СШолеШа, на СШојана; Је рекоф на 
Кита. Кај заменките поради нивната форма заслужуваат да се одбележат об
лиците: јаса покрај ја Рад, овеа, ове, овје, онје, Шје Бев, Шије Рад, ciiШo, ciiШa : 
сијоШ Бев, соШо село, coiila кујќа МВ, посесивните ово:Zоф, оноzоф, овејзин, 
онејзин Бев, еркој, еркоја, еп. еркоја Шруба да је Бев. 

Во глаголскиот систем како дијалектни особини во вевчанско-радошкиот 
говор по однос на градот се јавуваат: обликот сфе во 2 л. мн. од 'сум', импера
тивната наставка -еШе во 2 л. мн. кај глаголите од и-група: носеше, јадеше, сед
неше, куuвеШе, наставката -ешШи во глаголскиот прилог: носеешШи, и:ZреешШи 

(> носе:шШи, и:Zре:шШи), партикулата ќа. Во 1 л. едн. на презентот наставката 
-м може само спорадично да се чуе кај глаголите од а-група во говорот на Вев
чани: имам, викам, орам, покрај пообичните форми без -м: вика, ора, и редовно: 
носа, бера, сеча, јада (кај глаголите од и-гр.) па и во помошниот глагол: су, не 
су. Глаголот 'сум' има две форми за минатото определено време - имперфект
на: беф, беше, бефме, бефШе, бее, и аористна: биф, би, бифме, бифШе, бије. 

Треба посебно да ги истакнеме овде и девербативните образувања од типот: 
добивјаШ, ШурјаШ, оздравјаШ (со секундарна ј). На овој терен промена претр
пеле и цела редица други глаголи, еп. :Zpeшвиiii, сШреШвиШ, дојдвиШ, зајдвиШ, 
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ii.реодвиШ, ii.риодвиШ, потоа: ii.адвиШ, ii.peii.uнвuШ, збервиШ, собервиШ, расШо
варвиШ. Од старите образувања со -ја незасегнати останале: виждаШ, рождаШ, 
ii.лaшiilaШ, фашiilаШ. 

СТРУШКИОТ ТОРБЕШКИ ГОВОР 

Во струшкиот регион муслиманското население (Торбешите) живее во се
лата Боро(в)ец, Лабуништа, Подгорци и Октиси. Говорот на Торбешите во Бо
ро(в)ец не се разликува по својата структура од говорот на македонското хрис
тијанско население во истото село. Неколку лексички разновидности сврзани 
со религиозната терминологија и домашниот живот не му даваат нему посебен 
дијалектен белег. Меѓутоа, говорот на Торбешите во Лабуништа и Подгорци 
отстапува од струшкиот и по цела редица структурни особини. Оние црти со 
коишто се разликува тој од струшкиот говор карактеристични се за соседниот 
дримколско-голобрдски говор. Негова најважна диференцијална фонетско-фо
нолошка особина е вокалот /d/. Негови фонолошки признаци се широкиот от
вор и заокруженоста, така што образува две корелации - со /а/ како заокружен 
корелат (а: а), и со /о/ се опонира по признакот компактност. Според тоа во
калниот систем на овој говор ни се предлага во следниов вид: 

и у 

е 0 

а 

а графички изразен според дистинктивните признаци го дава овој лик: 

заокружени 

отворени 

затворени 

d у о а и е 

Фонемата /а/ во однос на другите вокали има нешто поограничена дистри
буција. Таа не може да стои во финална позиција, ретко се среќава и во иници
јална положба, по правило се јавува само во коренска морфема. Историски таа 
се добила како континуант на носовката *Q и вокалните */, *r, во секвенци со 
сонантот, еп.: (*Q >а) 2ради, 2азер, 2нас, дaii., заби, јdже, каде, се каii.иШ, кадел'а, 

лака, мdш, uаШ, рака, cкaii.o, Ша2а, (*r >ар) варШ, 2арне, зарно, карф, арш, ii.ap
cШu, capii., (*Ј > dл), вdлк, дdл2о, жdлШ, јабdлко, кdлк, udлно, и др. Во извесен 
број лексеми /а/ се јавува и место вокалот /а/ еп. знајШ, мdмиШ, маштеа, заш, 
зајак, јd2оШка, снd2а (во сите овие примери во струшкиот има /а/). 

Торбешкиот говор од струшкиот отстапува во областа на фонетиката и по 
замената на сек. 'b2 пред /н/ во /о/: о2он, ја2онца, по континуантот /а/ пред крај
ното /л/: рекал, ii.екал, uресекал, по замената на почетната група мн- во мл': 

мл'о2у, мл'ук (< мнук <внук). Торбешкиот говор не m познава промените на 
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вокалот /о/ во /в/ во секвенците /оа, ое/ и промената на /и, е/ во /ј/ во секвенците 
/ие, иа, ио, еа, ео/. Овде не се врши ни асимилација на група /ае/ кај глаголите во 
3 л. ми. на презентот, еп. коuаеШ, имаеШ. Во консонантизмот нема разлики меѓу 
говорот на Торбешите и на православните Македонци во истото село. 

Од морфолошките особености во торбешкиот говор би ги истакнале за
менските форми ни, ви, кои се единствени и за директниот и за дативниот 
објект, еп. нам ни даде, вам ви рече, и: нам ни виде, вам ви викна, потоа замен
ката соШо 'сето'. 

Готово сите споменативе особености ги наоѓаме, како што спомнавме, во 
дримколско-голобрдскиот говор, со којшто струшкиот непосредно граничи на 
северозапад. 

1984 

ИЛУСГРА ТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Охрид 

На риби со коча 

Пред-неколку-г'одини н'ие риб'арите р'азбрафме оту-н'а-море ф'ашчет р'иби 
со-к'оча и-с'акафме и к'ај-нас со-т'аква к'оча да-ф'ашчаме р'иби, з'ашчо со-к'оча 
се-ф'ашчаше и-п'ојќе и-п'олесно. 'Арно-ама 'овде к'ај-нас н'емафме п'ампури, а
со-к'очата се-ф'ашат с'амо со-п'ампури. Ј'ас 'ојдоф н'а-море и-в'идоф риб'арите 
како-ф'ашчет со-к'оча. 'Овде ми-в'елеа риб'арите оту-ејз'ерово н'аше е-с'амо 
пл'амин'е и-чкарпи, ј'ас ко:-'ојдоф на-м'оре м'ене ми-ф'ати 'умоф оту-ќе-м'ожит 
да-се-ф'ашчет р'иби со-к'очата. И-п'омолиф риб'арите да-ми-д'адет една-к'оча 
т'аква. Ми-је-д'адоа к'очата сосе-ф'ортоми и-дв'а-дни с'о-ними б'еф на-к'оча. Ко:
је-д'онесоф овде к'очата, с'ите р'ибари се-с'обра. 'Едни в'елеа: Ж'иво ако-ф'а
тиш, ж'иво ќе-г-'изедам. - 'Арно-ама п'отем неколку-д'ена 'овдека п'ампурот го
напр'ајфме со-овд'ешниве п'ампури да-раб'отиме. Т'ака еден-д'ен се-с'обрафме 
с'ите р'ибари и-'ојдофме со-к'очата, је-ф'арлифме; т'аргај, т'аргај, 'онамо кон
Кр'ивина је-изв'адофме, ж'иво не-ф'атифме. Ко:-ф'атија риб'арите да-в'ике:т: 
"'Ај-бре в'ие мл'ади н'ишчо не-зн'ајте, ви-се-ч'инит св'е шо-.џ'етат се-ј'ајт. В-ова
'ејзеро какви-м'З.ЖИ 'име:т пом'инато, ама-н'ишчо не-напр'ајле. Потем-дв'атри 
д'ена п'ак 'ојдофме, 'ојдофме кун-Свети-Н'о:м. Је-ф'арлифме т'амо, парви'от-пат 
ф'атифме некој-три'естина к''ила б'ел'вици. Седне је-ф'арлифме от-П'ешчани 
к'он-вака. Колку-дојдофме до-Горица, је-изв'адофме, н'екој двест'е-к'ила б'ел'
вици фатифме. Ко-к'иниса: риб'арите с'едне да-в'икет: "Леле: мајко, ш'о-је ова
р'абота, ејзерово ќе-г'-исц'арпите, н'ишчо жив'о не-ќ-'останит". И-в'истина, по
тем-дв'етри г'одини с'амите н'ејќеме да-'ојме да-л'ојме со-к'очата. 
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Струшко 
ТребенишШа 

Двајцата браќа шо се делиле 

Б'иле дв'ајца бр'аќа. И-т'ије, 'едниот 'имал п'омалу д'еца а-б'ил п'остар, п'ос
тар и п'обистар б'ил. Пом'алиот б'ил н'огу пр'ос, с'иромаф, а т'рчал н'огу, ќ'умур 
пр'аел, д'рва н'осел, 'едно, др'уго, сф'е шо-п'ечалел п'арите, му-д'а:л н'ему, на
бр'атоф п'остар. А-'имал н'огу д'еца. И-'овој в'елит попам'етниоф: 11Бр'ату, ќе
се-д'елиме". ама-'имал ж'ена 'умна т'ој, 'ако б'ил пр'остуф. И-н'ејсе, го-д'елит. 11 А 
б'е т'и - р'ече - 'одиш н'а-пазар, н'осиш 'едно, н'осиш др'уго, н'ема да-ти-пр'ечам, 
ке-ќе-ме-т'ераш т'и ќ-'ода, з'аш да-се-д'елиме? 11 - му-в'елит бр'атоф п'омал на
пост'ариоф. "Н'е, ќе-се-д'елиме11 , му-в'елит бр'атоф п'остар. И го-д'елил. 'Имале 
едно-р'ало в'олој: едниот-вол б'ил ст'ар и-сл'ап. 'Имале една-кр'ава и едно-т'еле, 
едно-м'агаре и еден-к'ојн. С'ега 'овој, пам'етниоф, го-з'ема к'ојнот, на-бр'атоф 
му-го-да:т маг'арето, е-з'емат кр'авата, н'его му-го-д'а:т т'елето, го-з'емат в'олот 
'убаф, нему, на-бр'атоф му-го-д'а:т сл'абиот. И н'ејсе. И т'ије се-д'елиле. 'Овој 
пом'алиоф 'имал кал'абалак д'ечијна, т'рчат, ќ'умур пр'ајт, 'едно, др'уго, 'ама н'е
стасвит н'ишчо. Ид'е:јќи се-сл'изнал пусти'от-вол, сл'ап, си-е-ск'ршил н'огата. 
11 Ж'ено: - р'ече - в'олот си-е-ск'рши н'огата". "Па ко-е-скршил, зак'оли-го - р'е
че - нек-го-ј'адет д'ецава - р'ече -, шо-ќе-пр'ајме с'ега.11 И го-з'аклале в'олот.
'Ама гр'адот н'е-бил н'огу д'алеку, преку-една-т'умба се-пр'ефрлал да-'ојт да-е
пр'одајт кожата. Р'ече: "Ж'ено", ќе-е-пр'ода: к'ожава ј'ас.11 11 Пр'одај-а, бре-м'ажу,
пр'одај-а кожата. 11 И т'ој с'ега 'ојт, ќе-пр'ефрлит преку-т'умбата, 'ама ч'афки
нас'обрани и т'ије 11 г'а - г'а - г'а" ! А т'ој им-в'икат: А б'е, ќе-ви-е-д'адам, ама-ф
с'абота и-с'ака п'арите!" И им-е-ф'рлил к'ожата на-в'етките на-гавр'аниве, на
ч'афките, и се-вр'атил н'азат. Дур-д'ошол д'ома, се-ст'емнало. 11Шо-напрај? - го
пр'аша ж'ената. 11 Им-е-д'адоф на-ч'афките к'ожата, им-е-пр'одадоф- р'ече т'ој -
ама дури-ф-с'абота да-ми-и-д'е:т п'арите.: 11 Н'алет да-се-ст'ориш, от-ч'афки-ли 
ќе-з'ејш п'ари?11 - му-в'елит ж'ената. "Па-ми-р'екоја т'ије - р'ече - д'ојди ф-с'а

бота, ќ-и-з'ејш п'арите." 
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4.3. ПРЕСПАНСКИТЕ ГОВОРИ

01. Преспанските говори го исполнуваат котлинскиот дел околу Преспан
ското Езеро. Источната граница спрема централните говори ја сочинува пла
нинскиот венец Бигла - Ѓавато - Пелистер - Баба. Од Баба се спушта на југ и 
оди по водовоѓето меѓу Преспа и охридскиот слив и преку планината Горбец 
излегува на јужниот брег на Мало Преспанско Езеро. На западната страна 
спрема Албанија во преспанските говори спаѓаат сите приезерски села се до 
Галичица на север. На северната страна спрема охридското говорно подрачје 
исто така имаме природна граница која ја сочинува планинскиот венец Га
личица - Петрина и преку превојот Буково излегува на јужниот крај на Бигла. 

02. Преспанските говори сочинуваат дел од западното македонско наречје. 
Со другите западни говори - централните, охридско-струшките, дебарските и 
полошките ги поврзуваат следниве особености - од областа на фонетиката: 
третосложниот фиксиран и синтагматски акцент, образувањето на дифтоншки
те секвенци со [ј] како втор член, еп. снај, сШреј, деној, uол'ојна, муј, испушта
њето на вокалот во клитичките зборови кога следната збороформа почнува со 
вокал, еп. м-удри (ме-), :Z-oupa (zo-), в-обра (ве-), ќ-ојме (ќе одиме), д-излезиш 
(да-), н-умираШ (не-), н-оuаку (на-), з-инаеШ (за-), u-убо: (uo-), шШ-уба: (што 
уба(в)а), потоа загубата на интервокалното /в/ во определни позиции, замената 
на х на крајот на слогот со /в/, одн. /ф/: мавниШ, ИафкаШ, ореф, zреф. Од поваж
ните граматички особености заеднички за сите западни говори, респ. и за прес
панските, се: разликувањето на општата од номинативната форма кај личните 
и роднинските имиња од м.р. на консонант, на -о и на -е, еп. СШојан - Стојана, 

Јанко -Јанка, Л'убе-Л'убеШа, ШаШе- ШаШеШа, множинската наставка -ој (<-ови) 
кај именките од м.р. од типот деној, сzшој, тројниот член: дено(Ш), денов, денон, 
личната заменка Шој (таа, Шоа) за 3 лице, лазењето на синтетичкиот датив кај 
личните и лично-предметните заменки: мене ми, нему му, не(ј)зе, (ј)е 1 му, а кај
глаголите: лазењето на наставката -Ш во 3 л. еди. на презентот: имаш, ораш, 
носиш, испуштањето на помошниот глагол во 3 л. на перфектот: (Шој) дошол,
(Шие) дошле, големата фреквенција на конструкциите со 'има 1 нема', еп. имаш
дојдено, имаше дојдено, имал дојдено, беше имал дојдено, и со 'сум' и 
глаголската н/Ш-форма: (ј)е дојден, беше дојден, бил дојден, итн. Од синтаксич
ките особености како најмаркантни за западномакедонските говори се јавува 
препозитивната употреба на кратките заменски форми и на формите на по
мошниот глагол 'сум' по однос на глаголот, еп. ме викна, Ши рече, е дојден, и др 
(Vaillant, 1924: 53-66). 

0.3. Потесна целост преспанските говори чинат со охридско-струшкото го
ворно подрачје, а со еден број црти и со другите западни периферни говори 
(дебарските, горнополошкиот). На целата западна периферија старата група 
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*cre- се изменила во чере: череuна, череш(н)а, чере(в)о, череu, чересло. Место 
прасловенските *tj, *dj превладуваат примери со двофонемските секвенци lшiil, 
жд/ или /шч, жџ!: Uлeшiilи, лeшiila, Uлaшiilaiil, вежди, межда, рожда(Ш) - раж
да(Ш). Кај сонантите стариот палатал *l' не е наполно веларизиран, еп. л 'yiil, 
недел'а, upиjaiileл'. На еден потесен појас на сето пограничје со албанската 
јазична територија во одделни лексеми се уште се јавува гласот /Ш! во финал
ните секвенци -шiil, -ciil: дoшiil, upишiil, лociil, чeciil. Меѓу фонетските иновации 
преспанските и другите западни говори ги поврзуваат: метатезата на гласовни
те секвенци -ни- во -ин- во повеќесложните збороформи од типот вод'ејнца, си
u'ајнца, дисимилацијата на ! Ш/ во /ч/ во збороформата чуш - чуждо. На еден по
широк појас во Западна Македонија се употребува групата iл- во iлобок, одн. 
iломбок. 

0.4. Со охридско-струшкото говорно подрачје преспанските говори ги повр
зуваат и реализациите на вокалните групи /еа/, /оа/ и /ае/. Првата - /еа/ на еден 
широк ареал се реализира како дифтоншка секвенца Ua]: л'ја (леа), ciilpja 
(ciilpea), бја (беа), /оа/ се асимилирало во [о:]: iilo: (iiloa), iilo:p (Шоар < Шовар), 
ко:ч (коач < ковач), осно: (осноа < основа), а групата /ае/ се стегнала во [е:]: 
зне:Ш (знаеш), зе:дно (заедно). 

Доста сличности меѓу тие две групи говори има и во глаголскиот систем. Во 
образувањето на глаголите особено е продуктивен во тие говори суфиксот -в-: 
куuвиШ 1 куuваШ, кажвиШ 1 кажваШ. Во 1 л. едн. на презентот кај глаголите од 
и-група, негде и кај сите глаголи, отсуствува наставката -м, еп. носа, бера. На 
еден дел од тоа подрачје во 3 л. мн. на презентот се генерализирала наставката 
-eiil: викаеШ 1 вике:Ш, нoceiil 1 носе:Ш, итн. 

0.5. Говорите во преспанското подрачје не претставуваат апсолутна струк
турна целост. Како диференцијални црти меѓу поодделни локални говори на 
преспанскиот терен се јавуваат рефлексите на носовката *Q во почетните сло
гови и на вокалните */ и *r. Тие многу придонесле во оформувањето на денеш
ните вокални системи во одвоениве говори. Место *Q наоѓаме три континуанти: 
liiJ, /а/ и /а/. Исто така три различни вредности има и место вокалното */: /ол/, 
/ал/ и /d/, одн. /а - ал/, па негде дури и /а/. За вокално *r наоѓаме две вредности: 
/ар/ и lol. Во областа на консонантизмот меѓу поодделни локални говори се 
јавуваат разлики во реализацијата на консонантот /л/, на /ќ, 2/ и во поглед на 
присуството на фонемата /ф/. Извесен број разлики меѓу поодделни дијалектни 
региони се среќаваат и во морфологијата - кај некои заменски форми, во нас
тавките за аорист и имперфект, во присуството или отсуството на одделни гла
голски форми, на пример, л-партиципот и формите што се образуваат со него, 
глаголскиот прилог и други. 

0.6. Во зависност од реализацијата и распространетоста на диференцијални
те црти на преспанскиот терен можеме да изделиме четири говорни индивиду

алности: iорноuресuански (ресенски), долноuресuански *Q > /а/-iовор, долно
uресuански *Q > ld/-ioвop (или љубојнско-iермански) и шШрбовско-арваШски 
iовор. 
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0.6.1. Најголемо пространство зафаќа zорноuресUа.нскиоШ (ресенскиот) 
говор. Во него спаѓаат градскиот ресенски говор со говорот на околните села: 
Јанко(в)ец, Болно (Бо:Уно), Петрино, Избишта, Илино, Крушје, Лев'а-Река 
(Л"о-река), Кривени, Златари, Сопотско, потоа селата во Преспанското поле и 
во крајбрежјето: Претор, Асамати, Курбино(в )о, Рајца, Грнчари, Подмочани, 
Перо(в)о, Езерапи, Дрмени, Царев Двор, Горно Дупени, Евла, Лавци, Покрве
ник, Шурленци, и селата на северозападниот брег на езерото: Отеше(в )о, Лес
ко(в )ец, Стење и Коњско (Којнско). 

0.6.2. Со извесен број фонетски и морфолошки особености потесна целина 
чинат долнопреспанските села: Туминец (Tuminec ), Безмиште (Bezmiste ), Горна 
и Долна Горица (Gorica), Гломбочени (Glomboci), Шулин, Пустец (Pustec), Леска 
(Leitica), Зрноско (Zaroska) и Церје (Cerja), кои се наоѓаат на западниот брег на 
езерото на албанска страна, и десетина села околу Малото Преспанско Езеро 
на грчка страна: Граждено (Bpov1eв6v), Оро(в)о (Пu�6<;), Дробишта (Ласrер11), 
Трно(в)о (грч. 'Avкat}rotov), Дрено(в)о (грч. Краvеш{), Лак (Ланк, грч. Мtкро

Л{µv11), Буковик (грч. 'O�va), Оровник (Оромник, грч. Kapvat). 

0.6.3. Долнопреспанскиот *Q > /d/-говор (љубојнско-германски) ги опфаќа 
селата на југоисточната страна на Преспанското Езеро: Наколец, Љубојно 
(Љубовино), Долно Дупени, и на грчка страна: Герман (грч. ''Ayto<; Герµаvо<;), 
Роби (Раби, Рамби, грч. ЛmµО<;), Штрково (СТ}2ково, грч. ПЛаw), Рудари (грч. 
КаЛЛtt}еа) и Нивица (грч. 'Рар&бе<;), кои се расположени на источната страна 
на Малото Преспанско Езеро, а Нивица на северниот брег на полуостровот. 

0.6.4. Најмал простор зафаќа штрбовско-арватскиот говор. Него го репре
зентираат сел-ата: Брајчино, Сливница, Штрбо(в)о, Крани и Арвати, кои се 
наоѓаат на источната страна на езерото во полите на планината Пелистер. 

1. ГОРНОПРЕСПАНСКИОТ (РЕСЕНСКИОТ) ГОВОР

1.1. Фонологија 
1.1.1. Вокализам 
Вокалниот систем во горнопреспанскиот говор го сочинуваат фонемите: 

и у 

е 0 

а 

Од дијалектен аспект интерес претставува фонемата /а!. Таа се дефинира 
како задна, нелабијална и ненапрегната. По однос на другите вокали /iil има 
поограничена дистрибуција: се јавува само во коренска морфема, што значи на 
крајот на збороформите не може да се сретне, а во иницијална позиција по пра
вило се јавува само во група со сонантот /р/, еп. арш, apza. Историски таа се до-
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била како континуант на назалот *Q во коренски морфеми, место сек. 'b2 исто 
така во почетен слог, како и место вокалното *r во секвенцата /ар/. Сп.: 

*Q >/а/: бабоШиШ, illжвa, iаска, iнас, дабје, заби, jllжe, јаiлен, јабел, јадица и
јандица Стење, каде, каuина, каклица, кашај, лак, лачиш, мажи, мадро, матно, 
нailipe, рака, pail, и со метатеза во секвенцата /ра! во /ар/ кога не е на поче
токот: iарди, дарк - дарiој, ilapili, ciliapia, Шарба ЦДв1, потоа во случаите каде 
што е *Q добиено од *� во секвенцата *Й, јачмен, јазик, jailipo, jailiapвa, јанѕа (со 
запазен назализам), и зад /ч/: во чадо Стење. Во овој ред примери спаѓаат и 
оние со т.н. секундарен b2, како: бадник, маiла, маска, лајца, лајчник Лес, ла
жичка Претор, Леска, лајца покрај лојца Рајца; 

*r >/ар/: барiу, варба, ilapciliи, iарло, дарво, царно, capil, и редовно така.
Освен тоа фонемата /lz/ се јавува во еден број случаи и место /а/ кога се нао

ѓа во непосредно соседство со назален сонант (м, н) или со !ј!, еп. знајШ, Ванiел, 
маштеа 1 машШја Лес, сна - снај Ст, снава Лес, снаiа Прет, Лес, кандило, 
СШiiмбол Г. Д., јасика, јаiурина, маШика покрај маШика Прет, и во неколку слу
чаи во друго фонетско соседство: uадина Лес, фчас, каuица, каil'ајца ЦДв, Ст. 

Горнопреспанскиот говор покажува посебност во однос на другите соседни 
периферни говори и во поглед на континуантот на вокалното *Ј. Овде тоа е за
менето со секвенцата /ол/, одн. [оУЈ: боува (во Стење и боуба), воук, воуна, 
ioyiliaili, доуiо, жоуШук, жоушка, жоуШица, јабоуко, јабоушница, коук, коуниШ, 
моучиШ, моузиШ, моукум, ilоуниШ, ilojlжaк, соуза, Шоучиш, Шоучник. Исклучок 
претставуваат Боiарин, cilioileц и uаф Лес. 

Често во западните говори како диференцијална црта се јавува и континуантот 
за сек. 'b2 пред крајните /р, м, н/. Во горнопреспанскиот пред /р/ и /н/ редовно стои 
/а/: бистар, ведар, ветар, итар, - оiан, а пред /м/ има /о/: осом, седом. 

Вокализмот на горнопреспанскиот говор, како и во другите околни говори, 
се одликува со бројни дифтоншки секвенци. Надолни дифтонзи се образуваат, 
како и во другите западни дијалекти, кога вокалот /и/ се наоѓа зад друг вокал а 
да не е на морфемската граница со префикс, еп. [еј, ај, ој] cilipej, снај, сој (сои), 

зejili (зеиШ < земиШ), сејШ (седиш), јајШ (јадиШ), а нагорни од групите /еа, ео/ > 

[ја, јо], еп. л'ја (леа), сја (сеа < ceia), рја (реа), бја (беа), ilja (ilea), ioвjaili 
(iовеаШ), л'јонка (леонка), iloл'jo (iloлeo < ilолево), Смил'јо (Смилео <Смиле
во) Крушје, мiiшilija (маштеа), жнја (жнеа), iljaШ (ileaili), нја (неа) цдв, но: неа
рен, ilpeopa - на морфемската граница со префикс. 

Вокалната група /оа/ се реализира како дифтонг [о0] или пак се асимилира и 
дава долго [о:], еп. ко0м, Шо0р, Шо0рвам, бо: (боа < боја), осно: (осноа) Крив, 
со:л'ка (соал'ка < совал'ка), воло:р, вол'о:рка (воловарка), нак'о:уна, осн'о:Ша 

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Арв = Арвати, Асам = 
Асамати, Брај = Брајчино, Гер = Герман, Гломб = Гломбочени, Граж = Граждено, ГДуп 

= Горно Дупени, Езер = Езерани, Зрн = Зрноско, Злат = Златари, Изб = Избишта, 
Кр(ани), Коњ= Коњско, Крив= Кривени, KpymGe), Курб = Курбино(в)о, Леска, Лес= 
Леско(в)ец, Љуб =Љубојно, Нак =Наколец, Нив= Нивица, Отеш = Отешево, Пер(ово), 
Прет( ор ), Пус = Пустец, Слив = Сливница, Соп = Сопотско, ЦЦв = Царев Двор, Штрб = 
Штрбово, Шул = Шулин. 
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(осноаШа), ко: (коа < коzа), со: (соа), Шро: (Шроа), шума дабо: (дабоа), зедо: 
(зедоа) Крушје, па дури и на морфемската граница со uo-: uо:рен (uоарен) Соп. 

Место секвенцата /ое/ наоѓаме различни реализации: [ое] јазоец, блаiоец, 
[оЛ iојдо, iојдар, [е:] че:к (чоек <човек), че:чки (чоечки) Лес, Ресен. Реализаци
јата овде е условена од позицијата во збороформата и од фонетските услови. 

Групата /оа/ се чува неизменета: iаол, јаор, освен во формите за среден род 
кај придавките на -ав од типот крастав - красШо: (крастао < красШаво), убо: 
(убаво) Лес, но:Иаку (наоааку ). 

Различно се реализира во одделни села и групата /ае/. Најчесто се пази неиз
менета, еп. се наежи, во други случаи и во други позиции таа се асимилира во [е:]: 
upeup'e:нo (upeupaeнo), осШ'е:но (ociiiaeнo), заб'е:но (забаено < забавено), забо
р'е:но, окарв'е:но (окарваено) Рајца, покрај: ткаеш, лаеш, леuкаец, разлаен Злат. 

Во другите вокални групи нема некои позабележителни промени, еп. /ие/ 
вриеш, Шие, /ио/ биол, поретко и бијол, /еу/ меур, /ау/ аур, Иаун, /уе/ обуеш, /уа/ 
чуаШ, /уо/ уоШо Лес. 

Секвенци од исти вокали во сите западни дијалекти, респ. и во преспански
от, освен на морфемската граница со префикси, се реализираат како долги фо
нови: /ии/ > [и:] зми:, /ее/ > [е:] не:сШа, /аа/ > [а:] iла:, сна:, уба: (убава), /оо/ > [о:] 
оло: (олово), остро: (острово), дабо: (дабово). 

Од промените на вокалите на преспанскиот терен познати се: 
Прегласот на /а/ во /е/ зад /ј/ и некогашните палатали во одделни лексеми, 

еп. iарклен, лишеј, челеШ покрај чел'аШ Лес, Прет, Ресен, кашеј Стење, покрај 
кашај Лес, Ресен, есен Gасен), ес'ено: дарво Лес, баеч, баечка ЦЦв, еребица Ц,Цв, 
јеребица Прет, чеша покрај чаша Стење. 

Чести се овде примери со заменето /о/ со /у/, еп. кулера Стење, улера Ресен, 
урел'а Лес, уфкаШ Стење, покрај офкаШ Лес, iулуа, zулуби Стење, Лес : iулаа 
Прет, уште, дури, собур ЦДв, ути Кр. 

Во сШежер Слив, сШеџер Прет, покрај стожер Ресен, се работи за асимилација. 

1.1.2. Консонавтизам 

Консонантскиот систем на горнопреспансксиот говор го сочинуваат 6 сонанти: 

м 

н л 

л' р 

и 17 шумни консонанти (опструенти): 

б а в 

д ш 

ѕ ц з 

џ ч ж 

2 ќ 

2 к 

ј 

е 

ш 
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Како што гледаме, горнопреспанскиот не ги познава фонемите /њ/, /ф/ и /х/. 
Место /њ/ се јавува само /н/ или секвепците /јн, нј/, последнава, главно, во 

збирната множина, еп. банја 1 бајна, којна - којни, Шијна 1 Шина, јадејне, uоло
џијна, денја, сенјак, ременја, јаzленја, дренје, Шарнје, лединје, кiiuинје, zолинје 
Лес, којн, камејна, свинја, Шiiрнје, uилина Ресен. Во материјалите од Коњско и 
од Стење се среќава во секвепците сој и алофоп [н']: којн'а - којн'и, јаден'је, но 
uилина Стење, сајна, но којн'а, Uланин'је, камен'ја Коњ, еп. и: бајн'а, којн'ар, 
свијн' ар, јаден'је : сајна, којни IЏЈ;в, којн', камејн' е, корејн' а, покрај којн, камеј
на Рајца. 

Фопот [ф] се јавува само како алофоп па /в/ па крајот и пред безвучен кон
сонант. Во слободна Gака) позиција место /ф/ се јавува /в/ и во туѓи лексеми, еп. 
ваши, се валиШ, ваубаџија, вабрика, ванела, варШуна, варл 'аШ, ровја, вишеци 
IЏЈ;в, Ресен, Лес, Коњ, вал'ба, вурна, вереџе, каве, кадиве, кувер, Вранција Рајца. 

Гласот х наполно се загубил па почетокот и во иптервокалпа позиција; во 
секвепци со /у/ како прв член место него наоѓаме /в/, еп. мува, уво, руво, потоа 
кај придавките од типот суво - суви, zлуво - zлува: zлуф, суф, како и во форми
те па именките �ожуф, очуф, еп. кожуво(Ш), кожуви, очув - ми, очувот. 

На крајот и пред консонант по правило х се замепило со /в/, како и во 
другите западни говори, по овде се среќава и по некој пример со наполно загу
бено х, еп. ела, чели, мулија, мул'ја, Шула, мелем, покрај чевли, евла, мувла, мув
лосан Лес. 

Во врска со реализацијата и дистрибуцијата па фопемите од дијалектен ас
пект нашето внимание го привлекуваат сопаптите /л, л'/, звучните фрикативи 
/ѕ, џ/ и палаталните /ќ, il.

Фопемата /л/ се јавува во два основна алофопа- [л] пред задните вокали, еп. 
лани, лош, и [ј] - билабијалеп латералеп фоп па крајот па зборовите и пред 
консонант: ciiloy -сШојче, коуце ( : коло), воук. Алофопот [ј] се јавува во сите 
горпопреспапски села северно од линијата Коњско - Сливница. Пред предните 
вокали и пред /ј/ изговорот па /л/ се неутрализира со изговорот па /л'/, еп. кол'и 
(: кола-коуце), кол'је (: коу-колој). 

Алвеоларпото /л'/ се јавува во сите позиции па збороформите, еп.: сол', 
жал', секал ', uријаШел ', зел' ка, со:л' ка, бил' ка, мешл 'о, бол' а, кашл 'аШ, бл 'уШ, 
кл 'уч, л 'уШиШ. 

Место старото палаталпо *l' само во одделни пунктови може да се сретне 
во по некој пример /л/, еп. учиШеу Лес. 

Фопемите /ѕ, џ/ во овој говор имаат поширока дистрибуција во споредба со 
централните говори. 

/ѕ/ се јавува пред мпожипската наставка -и како корелат па /2/, еп. uолоѕи, 
бубреѕи, диреѕи, белеѕи, uoupasи 1 Иаuраѕи, враѕи, кофчеѕи, uouosи ( : uouoк) и 
пред -е во мпожипската форма од 'нога' - ноѕе, и во прилогот блаѕе му Лес. 
Доста е фреквептпа оваа фонема и во група со сопаптите /л, н/, еп. моуѕиШ, 
соуѕи, се zинѕа 'ружи' Ресен, Лес. 

Фопемата /џ/ во ред случаи па преспапскиот терен, како и во охридските и 
дебарските говори, е добиена од /ж/ пред демипутивпата наставка -е, еп. бреџе, 
враџе, книџе, ноџе, uолоџе, uoupaџe, снеџе, и во некои друm одделни случаи, еп. 
џежок (со дисимилација}, сШеџер Стење, Прет. 
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Фонемите /ќ, 2/ во некои северни преспански села се реализираат во 
секвенците /јќ, ј2/ кога не се во иницијална позиција, еп. кујќа Крушје, л'ујlе 
Крив, дома.јќин, кујќа, свајќа, брајќа, цвејќе, бејќар, шејќер, шејќерлија, рајќија, 
но: ќаја, ќош, ќумур, ќерал, ќе, ќерка, ќуШ, -л'ујlе, uоИај2а, upejle, покрај се2ер, 
iiiaкy2epe, zа2аш, ар2а, iip2ocвиiii, 2он, 2убре Лес, Стење. На другата територија 
ОД односниов говор се јавуваат само ќ, 2: куќа, браќа, цвеќе, ме2у, л'у2е Ресен, 
Езер,Прет. 

Во поглед на фреквенцијата треба да истакнеме дека овие гласови се почес
ти во североисточниот дел на областа, бидејќи таму нив ги наоѓаме и место гру
пите -Шј-, -дј-, (< *t&j, *d&j), еп. цвеќе, uарќе, рабоќе, л'у2е Ресен, брујќе, врајќе, 
војlе, ливај2е, л'ујlе Крив, свајќа, цвејќе, л'У2а Стење, uoиajla Лес, свајќа, цвеј
ќе, uouajla цдв, л'уј2е, ливај2е Отеш, брајќа, цвејќе, Шреќи, л'ујlе, ливај2е, пок
рај водје, оzрадје Рајца, браќа, лива2е, но и браШја, водје, лободје, расадје Прет. 

Место прасловенските *tj, *dj замена со /ќ, 2 / наоѓаме само во неколку 
лексеми: домаќин, куќа 1 кујќа, ќерка, веќе 1 вејќе, uојќе, среќа 1 ciiipeќa, Божиќ 
покрај Божик, во формите на глаголот нејќум, во партикулата ќе, - ме2у, Шаку-
2ере, ар2а, покрај аржа, се2ер, upe2e, поретко и во некои суфиксни образувања: 
ори2анец, беуzра2ани. 

Во другите случаи како регуларни континуанти за *tj, *dj се секвенците 
!шШ, жд!, еп. вpeиtiiie, мн. вpeшiiia, zopeшiiiuнa, :Zaшiiiи, :Zaшiiiepec ueiiieл, раз
:ZашШен, лeшiiia, машШја, машШејнца, iiлeшiiiи, свешШа, сношШи, врашШаш, 
iiлaшiiiazu, uoвpaиtiiiaiii, uрашШаме, вашШаШ, вeшiiiaвaiii, или со загубено /Ш./: 
нош, ношја, uој!нош, ношеска, ношви, uомош, uомошник, iiлешка, ношви, мош
не, овош (дрво), овошје (плод), потоа во образувањата од типот coiloшiiiaнeц, и 
по аналогија после во велешiiiанец, uрилеuшШанец, кpaiiioшiiiaнeц, ШеШошШа
нец, - вежда, межда, uрежда, uражда, uаждар, виждаШ, рождаШ, чуждо, чуж
(д )ина, поретко и чужо. 

Фонемите /к, 2/ пред предните вокали се неутрализираат со !ќ, 2/ еп. ќисел, 
ќиселина, ма.јќин, раќија 1 рајќија, уќиШ (окит), сќиШници, дренќи, рачќи, сќе
uар, вок. форма Миуќе, СШ.ојќе, ШеШќе, - :Zло2ин, бла2и, дол2и, чер2и Крушје, 
ќиваШ, рајќија Лес, Стење, сеќи ден, маќи, 2ибаШ, дру2ише ЦДв. 

Од фонетските промени за горнопреспанскиот говор карактеристични се: 
замената на почетна група /uш! во /uч/: uчејнца, uченкарница покрај мисер

ница Лес, 
и на !uc! во !uц/: uци, uцојсан, аuц'а:на, Шеuција, ciiiиuцa, (u)цалвиШ, 
замената на /е/ во /ц/ во групата /ек/ во суфиксот -ск(и) кај придавките кога 

претходи консонант: биШојцки, uрилеuцки, скоuцки, воуцки 
и на групата !Шн! во /кн/ во кноко, покрај Шнок Лес, и Шенок Ресен. 
Во одделни случаи извршена е замена на: 
/жв!во/џв!:џвакаШ, 
/мн! во /вн/ во вно:Zу Прет, 
/кл/ во !Шл/ во :Zapiiiлaн, 
/чк/ во /шк/ во жоушка Лес, 
/дл/ > !:Zл! во :Zлeiiio и /зл/ во злањ, зланiiiа Пер. 
Групата /вн/ со прилична доследност се асимилирала во /мн/: о:Zламник, 

:Zламна, :Zламница, одамна, iiлемна, рамно, димна :Zopa, мнук От, Лес, Прет. 
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Старите групи /сШр, здр/ се изедначиле со етимолошките /ср, зр/ по тој 
начин што во последниве се вметнува секундарно IШ/, одн. /д/, еп. сШреќа, сШре
да, сШребро, здрак Лес, сШра.моШ.а, сШребро Стење, сШрејќа, сШреда, сШрам, 
здрак, здрело, здри2на Рајца, но не насекаде, еп. среда, срам, сребро : сШрико, 
сесШра Прет. 

Во поглед на дистрибуцијата на /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфемска
та граница нема единство. Во едни случаи наоfаме замена на фрикативната 
компонента во /ф/: кофче (:коска), обрафче, круфче, мdфче (: мdска), а во дру
ги дисимилацијата не е извршена: 2dсче, бресче, расцуШи. 

Групите /шШ, жд/ само во градскиот ресенски говор и во Ј анковец се реали
зираат како /шч, жџ/ и тоа не регуларно, а на другата територија се пазат не
изменети, еп. 2ушШер, о2нишШе, дождој 1..ЏI;в, Прет, Лес. 

Од дијалектен аспект интерес претставуваат и промените извршени во при
мерите како церево, цереuна во некои југозападни села на областа при 
паралелна употреба со черешна, черен, чepeii, черемуша, чересло Стење, Прет. 
Се работи за еден резултат што се добил на меtудијалектниот контакт со гово
рите во кои старата група *Сте е заменета со цре- (черево ::п:: црево > церево ). 
Оваа појава е доста раширена во нашите јужни говори на целиот појас од Прес
па до Воден на пограничјето со централните говори. 

Од лексикализираните фонетски појави како поинтересни ги приведуваме 
замената на: 

/ж/ со /џ/ во џежок 1 џешк Стење, Отеш, Прет, 
/з/ со /ж/ во чижми Стење, покрај чизми Лес, Прет, 
/с/ со /ш/ во шлеме Ресен, Круш; 
паралелно се употребуваат фонетските облици стожер и сшоџер, оди. 

сШеџер - сШежер, чкраuја и шкраuја, iежве и џежве, жоушка и жоучка, чер:Zа и 
цер2а. 

Доста примери во горнопреспанскиот наоѓаме и со извршена метатеза, еп. 
2арван, ѕе2вар, урел'а (< улера), оломнани, олШица, винџал Лес, ејзеро Стење, 
покрај езеро. Редовно се врши :м:етатеза на фонетската група /ра/ во /ар/ кога не 
е во иницијална позиција, еп. 2арди, дарк, uарШ, uарчка, сШар:Zа, Шарба, како и 
во секвенцата -ни- во -ин-, еп. водејнца, кал'ејнца, Шуu'ајнца, ч'ејнца, и во гла
tолскиот прилог викајнчкум, Uлачејнчкум ( < Uлаченичкум ). 

Вокалите се губат, како и во другите западни говори, во клитичките зборо
ви кога следната зборофор:м:а почнува со вокал, и таа појава овде е доста интен
зивна. Сп.: с-обдена (се-), с-измиф, 2-удри, ќ-ода, н-убо: (не убаво), д-излезиШ 
(да-), И-еден uешник (uo-), з-инаеШ (за-), итн. - Освен тоа /о/ се испушта на по
четокот во одделни повеќесложни лексеми, еп.: 2ледало Лес, uашка покрај 
оuашка. 

И испуштањето на консонантите е широко распространета појава. Најрас

пространета е, како и во другите западни говори, загубата на /в/ во интервокал
на позиција. Најдоследно таа се врши во одделни завршоци, еп. (-ови) лебој, 
кл'учој, (-овица) ласШ'ојца, сур'ојца, (-авица), каii'ајца, iiиiajцa, (-овина) кал'ој
на, ждри2'ојна, (-ово) јас'ено:, д'або: (дабово), (-аво, -ава, -ави) уба: - убо:, кpa
cill.aj (крастави), и др. Во приведениве случаи, и уште во некои други /в/ се загу

биЈiо на целата територија на преспанскиот говор. Постојат некои локални раз

лики во поглед на испуштањето на /в/ во основната морфема на збороформите. 
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Така, покрај :Zојдо, лекојШ, лејчар, ќијајца, ќија, обуало, осно:, коачница / ко:ч
ница, оло:, јаор, во јужните периферни села можат да се сретнат и форми со /в/: 
левичар, ќивајца, обувало Прет, основа, ковачница, олово Леска. Нешто е по
стабилно /в/ во двосложните збороформи кога се наоѓа зад предните вокали, еп. 
нива, слива, диво, крива, живо, сиво, врева, Шрева, лево, Илева, девер, итн 
(Китанчев, 1893: 857-915; 1898: 163-217). 

Од другите консонанти најчесто се испушта во интервокална позиција /д/, 
еп. Боzор'ојца, :Zocilojн, клајнец, ливаеШо, е:н (еден), кај глаголите готово редов
но во 2 и 3 л. едн. и во 1и2 лице множина: сејШ (седит), :Zрејме (lредиме}, изеј
Ше, ојШ, извајШ (извадиш), изва:Ш (извадат), јајш - јајШ (јадиШ), ќе дојШ (дој
диШ), клајШ (кладиш). 

Во одделни лексеми се испуштаат уште: 
/м/ неаме Коњ, зејШ Лес, иам Лес, 
/н/ дојсоф, зајси (занеси), 
/2/ ко - дојде (коzа), ко0, сеа / сја (ce:Za} Лес, овео, онео (ове:Zо, онеzо) Стење, 
/ж/ јаичка (јажичка ), ноички / нојчки (ножички), 
/ш/ Шројчка (трошичка) Лес, 
/е/ 2о ilреекоф, uрејчен (uресечен), uојчено (uосечено), ilојкоме Коњ. 

Во иницијална позиција се загубиле: /в/ во име (виме), оја (воја < фоја) Лес, 
наШре Ст, Рес, Прет, чера. Во изба и исШина не се развило /в/. 

Фонемата /Ш/ редовно во горнопреспанскиот се губи на крајот во консо
нантските секвенци -сШ, -шШ: zapc, ilapc, лос, лис, брес, zлис, чие, zyc, веш, нош, 
uриш, 2 ореш, чу�и, дош, освен во неколку периферни села на западниот брег на 
езерото, каде што може се уште да се чуе факултативно едно слабо Ш, еп. вешт, 
ilришт, брошт, лост, чие'" Лес, Коњ. 

Понегде /Ш/ се испушта и пред /ч/ на морфемската граница во случаи како 
ilaчe (ilaillчe), сваче (сваШче) Рајца. 

1.1.3. Прозодија 
Горнопреспанскиот говор, како и другите западни дијалекти, не познава 

фонолошки квантитет. Меѓутоа, во него наоѓаме бројни случаи со фонетски 
должини добиени со контракција на две исти самогласки, како во примерите: 
не:сШа, :Zла: (< :Zлаа), или со контракција, еп. осно: (< осноа}, со:л'ка (< соал'ка < 
совал'ка), Шо: (Шоа). 

Овој говор не. отстапува од другите западни дијалекти ни во поглед на местото 
и функцијата на акцентот. Во трисложните и повеќесложните збороформи тој па
ѓа на третата мора од крајот, еп. бр'ачеШ - бр'ачеди - брач'едиШе. Во примерите од 
типот вод'ејнца, ласШ'ојца, ilол'ојна, викајнчкум, јал'ојШе и други слични дифтон
зите [еј, ој, аЈ] имаат по две мори, така што и во нив акцентот стои на третата мора. 
Таков е случајот и кај збороформите што содржат долги вокали, на пример: 
јасен'о:Шо (јасеновоШо), осн'о:Ша (основаШа},уб'а:Ша (убавата). 

Како дистинктивен признак акцентот се користи кај прилозите: леШ'ово, 
зим'ава, недел''ава, zодин'ава (: членуваните именски форми л'еШово, нед'е
л'ава, 2од'инава), и во именските состави со предлог од типот: череilнаШа е од
з'емја, вја:на на-к'ојн не на-м'аска, коilанкаШа е од-д'арво, - во кои синтагмите 
семантички се посебно маркирани, за разлика од оние што носат прилошка 
ознака, на пр. ќе Ш-удра 'од-земја, се качи н'а-којна, ilадна 'од-дарво. 
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1.2. Граматика 
1.2.1. Именки 
Морфолоmјата на именските зборови не отстапува осетно од морфологијата 

во охридските и централните говори. Кај личните и роднинските имиња на консо
нант, на -о и на -е општата форма и во преспанскиот завршува на -а, еп. Го виде Бо
жина, io викна ШеШина, беше со Ванча, со illaiil:кa, одн. на -illa кај имињата што за
вршуваат во номинативот на -е : Kapcille - КарстеШа, Миле - Mилeilla. 

Во северниот дел на областа не се ретки и флексивни дативни форми кај 
личните и роднинските имиња од м. и ж.р. Сп. Му даде Стојану, Јанку, Марку, 
Петрету, Илију, а рекоф Цвете, Босил'ќе, Марије, мајќе, тетќе, вујне Крушје, 
Изб. Однеси-и-је чорабите мајќе Г. Дуп, Видану, Николу, Сuиру, Зорету, Пав
лету, Невене, покрај на Невена Рајца, и со посесивно значење: Талету син му 
Арб. Како што се гледа, кај именките од м.р. се генерализирала една наставка 
за датив - -у кај сите основи, а во ж.р. наставката -е. Во селата што се наоѓаат 
јужно од линијата Отешево - Лескоец превладува дативната на-конструкција, 
еп. Му рекоф на Јанка, на Милета, итн. 

Во вокативот кај именките од ж.р. се генерализирала наставката -о кај сите 
именки на -а, вклучувајќи m и повеќесложните на -ица и на -ка, еп. Горицо, 
Катицо, лисицо, Босил'ко, Заiорко, Донко, Милко Стење. 

Наставки за обична множина се -ој ( < -ови ), -еј ( < -еви ), -и, -ишта, -офци, 
-а,-ина, еп. лебој, бројој, iрошеј, ножеј, кл'учеј, шуреј, вујчеј Лес, бојеј, ројеј 
цдв, мажи, воуци, кони, - иатишillа, ридишillа, - таткофци, дедофци, покрај 
таткој, дедој, вујкој, стрикој Рајца, и кај образувањата на -л 'о : смардл 'офци, 
2 арбл 'офци; - жени, офци; - uолина, uилина. Од именките -'нога' и 'рака' се 
среќаваат двојни множински форми - со -е: ноѕе, раце Ресен, Прет, Отеш, и со 
-и : ноѕи, раци цдв, Стење, Лес. 

Во именските основи некои промени претрпеле именките uou и којн, кои 
почесто се среќаваат во формите со -а : uoua, којна, еп. имаше еден којна Отеш, 
uoua Тодор. Именката стиuца се јавува и во обликот стиuц Лес. 

Категоријата определеност кај именските зборови граматички се изразува 
со морфемите -ов, -ва, -во, -от, -та, -то, -он, -на, -но, еп. лебоф, ракава, дете
во; лебот, каменот, денот, нивата, uолето; ридон, Uланинана, езероно. 

Може да се сретне и понекој остаток од деклинацијата на определените 
форми, еп. волутому во роiот, iлуфчетому на Uлакојне Рајца. 

Во деривацијата на именките во преспанскиот во целина многу се продук
тивни деминутивните образувања со суфиксот -е, еп. возе, воле, варше, едно 
iроше, iрозде, мосте, карсте, столе, дашле, овне и др. Отеш. 

Иновација на овој терен претставуваат образувањата од типот: бротјанец 
(:Брод), соuоштанец (: Соuот), uрилеuштанец, велештанец (:Велес), тетош
Шанец, кичошШани, кратошШанец цдв. 

Именските форми сретја, несретја ЦЦв се преобразувани спрема сватја. 

1.2.2. Заменки 
Кај личните заменки како дијалектни разновидности се јавуваат формите: 

јаска покрај јас, кратките форми за директниот објект ма, та, са, на, ва, 

формите ја и а за ж. р., дативната је покрај (ј)а и му за ж.р. Целата парадигма на 

личните заменки ни се претставува во следниов вид: 
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јас 11 јаска -мене ми -мене ма 

ни(ј)е - нам ни -нам / нас на 
Ши -Шебе Ши -Шебе та 
ви(ј)е - вам ви -вам / вас ва 
Шој, с.р. Шо: - нему му -не(z )о 2 о 
Шаја 1 та: -нејзе је / му / (ј)а - нја / неја ја / а 
Ши(ј)е - ним( и) му - ним( и) и 
Сп.: мене ма виде, нам ни виде, меiу нас / нам, со нас, нја ја зеде, неја не а 

виде, нејзе му рече, ними му даде, на ними му uаднало Рајца. 

Лично-предметни заменки се: 
кој, која, кое - ко„4· што / шо, 
некој, неко(ј)а, некое -неко„4· нешто / нешчо, 
никој, нико(ј)а, никое -нико„4· ништо/ нишчо, 
секи /секој, секоја, секое, 
еркој, ерко(ј)а, еркое; ерш(Ш)о, 
чи, чи(ј)а, чие -чи: 
Лично-предметните заменки имаат и посебни форми за директниот објект: 

ко2о, неко2о, нико2о, секо2о, и за дативен: кому, некому, никому, секому. 

Демонстративни заменки се: 
овој, ова:, ова - ови(ј)е, 
Шој, таја 1 та:, Шо: - Ши(ј)е, 
оној, она:, она -они(ј)е. 
Во северните села на разгледуванава област се среќаваат и посебни форми 

за објектот, еп. ове2а, оне2а ГДуп, овему, онему, овејзе Круш. 

Демонстративни заменки за признаци и количество се: 
вакоф, ваква, вакво, вакви, 
такоф, таква, такво, такви, 
онакоф,онаква,онакво,онакви,· 
оукаф, оука:, оуко:, оука„4· Шоукаф, Шоука:, Шоуко:, Шоукај 11 
11 Шокаф, Шока:, Шоко:, Шокај, 
оноукаф, оноука:, оноуко:, оноукај. 
Во појужните села се среќаваат и формите: оакоф, оаква, оакво, оакви, 

покрај вакоф, -ва, -во. 

Со присвојно значење се употребуваат следните форми: 
мој, моја, мое -мој; наш, -а, -е, -наши,· 
твој, твоја, твое -Шво„4· ваш, -а, -е -ваши,· 
не2оф, не2о: / не2оа, не2о:-не2ој; нимни, нимна, нимно, нимни,· 
незин, -а, -о, -и,· 
свој, -а, -е, -и. 

Забелешка: Посвојно-демонстративни форми од типот на охридските овеzов, 
онеz ов, овејзин не се забележани. 
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Општата количествена заменка се јавува во формите: 
сајоф, саво, сашо, сано Ресен, сајоф, сајон, сајоШ, саша, сашо, ГДуп, Евла, 

сајоШ, саша, сашо 1.ЏI;в. Во оваа функција почесто се употребува цел, -а, -о, еп. 
Цело село се смејШ, Г-изеде цел лебот, целиот леа. 

1.2.3. Глаголи 
Горнопреспанскиот говор ги познава сите граматички категории на глаго

лот познати во стандардниот јазик и во другите западни говори. Меѓутоа, во 
него денеска не се многу фреквентни можниот начин и глаголскиот прилог. Во 
некои говорни пунктови глаголскиот прилог во анкетите не се покажува вооп
што. Во споредба со централните говори овде повеќе доаѓаат до израз сложе
ните форми со 'има/ нема' и со 'сум'+ глаголската н/Ш-форма. 

Како дијалектни посебности во овој говор во областа на глаголот се ја
вуваат промените извршени во глаголската е-група, наставките за 3 л. еди. и мн. 
на презентот, множинските наставки за 1и3 л. во минатото определено време, 
и неколку други поситни промени. 

Глаголската е-група овде е готово наполно дезинтегрирана. Глаголите што 
им завршува општиот дел на консонант преминале во и-група и морфолошки 
се изедначиле со старата и-група, сечиш, uечиш, бериш, колит, uадниШ. Гла
голите кај кои општиот дел завршува на вокал во одделни пунктови наполно 
преминале во а-група, еп. мијаш - мијат, Шкајаш - ШкајаШ, дујаш - дујаШ Ресен. 
По нив се повеле и глаголите од и-група што им завршува општиот дел на 
вокал, еп. бројаш, кројат, 'iнојаШ, како Шрајаш - ШрајаШ, вијаш - вијат, сuијаш 
- сuијаШ ГДуп. Прегрупирањето се извршило, како што се гледа, според завр
шокот во основната морфема, дали е тој вокал или консонант. Меѓутоа, дезин
теграцијата на глаголите со вокал во коренската морфема не е наполно 
завршена на сета територија на горнопреспанскиот. Во некои говорни пункто
ви процесот е во тек, еп. uијаш - uијаШ - uијаме, кројаш - кројат, обујаш - обу
јаШ, чујам - чујаш, но и: Шкаеш - ШкаеШ I.ЏЈ;в, вијаш, вријат, мијаш, сuијаш, 
Шрајаш, 'iнојаШ, бројаш, но: сееш, вееш, uееШ, одн. се:ш, uе:ш ГДуп, бројам -
бројаш, uијам - uијаш, Шкајам - Шкајаш, Шрујаш, но: сја (< сеа)-сееш (се:ш}, се
еш ( се:Ш} Езер. 

Од и-група во горнопреспанскиот се и изведените глаголи со суфиксот -в- ,  

еп. куuвиШ, кажвиШ. 

Презент. - Во 1 л. ед. наставката -м е ограничена само на глаголите од а
група и тоа на сето преспанско говорно подрачје: викам, орам. Во северозапад
ните села спорадично -м може да се сретне и кај глаголите од и-група, еп. сечам, 
носам, покрај пообичните форми без -м: сеча, носа Лес, Стење. На другата 
територија од овој говор во анкетираниот материјал не се констатирани форми 

со -м кај глаголите од и-група. Ова важи и за глаголите од типот 'пие, пее, чуе, 

брои' - каде што минале тие во а-група во 1 л. еди. завршуваат на -м, а каде што 

останале уште во е-група, тие во 1 л. еди. завршуваат на -а, еп. бројам -бројаш, 

шијам - шијаш, сејам - сејаш, обујам -обујаш Стење, но: Шкаја - Шкаеш, сја 

(сеа)-се:ш, са смја-сме:ш, uja-ue:ш Крушје. 
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Во З л. едн. се пази наставката -Ш на сета територија на горнопреспанскиот 
говор: викаш, имаш, носиш, бериШ. Јужната граница оди по правецот Гломбо
чени-Претор (Конески, 1957: 173-219). 

Во З л. мн. на горнопреспанскиот терен се среќаваат две наставки - -аШ и 
-еШ, кои се географски јасно разграничени. Наставката -еШ превладува во села
та на северозападниот брег на езерото, еп. (Шие) сiiиеШ, iieeШ, носеШ, викаеШ 
Лес, Стење, Коњ. По оваа црта говорот на споменативе села се поврзува со 
охридскиот. На другата територија З л. мн. завршува на -аШ: вика:Ш (викаат), 
носат. 

Целата презентска парадигма гласи: 

викам носа сеча 
викаш носиш сечиш 
викаш носиш сечиШ 
викаме носи.ме сечи.ме 
викаше носите сечиШе 
викаат носат сечат 
[вика:Ш] 

Во Стење и околните села: З л. мн.: викаеШ, носеШ, сечеш. 
Презентските форми од 'сум' гласат: су // сум, си, е 11 (ј)еШ, сме 11 ене, сШе, 

сеШ 11 са11cii11 ciiili. Формите: сум, сеШ, ciiШ ограничени се на северозападните 
крајезерски села (Стење, Лескоец). 

Аорист. Имперфект. - Наставката -ф (<-в) во 1 л. едн. е општа на целото 
говорно подрачје. Во 1 л. мн. има две разновидности: -вме во северозападните 
села, и -вне 11 -фне во источниот дел на областа, еп. рековме, имавме, дојдовме 
Стење, Лес, Коњ : дојдовне, знаевне, бевне iiаднавне Прет, Езер, с-измифне 
Соп. Во централните села се јавуваат наспоредно и двете наставки, еп. iiаднав
ме 11 iiаднавне Пер. 

Во З л. мн. наставката -а е општа, еп. леШнаа, iiиjaa, ле:Zнаа, одн. леiна:, 
вика:, - по извршената контракција, зедоа, најдоа (зедо:, најдо:) Курб, беа, 
носеа, мелеа, т.е. бја, носја, мелја, со фонетската измена на /еа/ во Ua], ваШија, 
свiiршија, е-измија IЈДв, како да дојдја, берја, бја, вiiрлија, обеШе умрја Отеш. 
Во северозападните села за да се попречи контракцијата и другите фонетски 
промени елементот -ј- од глаголите од типот ваШија, свiiршија е пренесен на си
те глаголи, па се оформила двочлена наставка -ја : леzнаја, рекоја, викнаја, 
uокосија, носеја, седеја Стење. 

Забелеzика: Томиќ дава и форми на -е во 3 л. мн.: седае, вежае, нижае, ciUopje покрај 
дојдоа, береа, носеа (Конески, 1957 : 188). Во нашите материјали вакви форми не се кон
статирани. 

И во аористната основа, како во презентот, можеме да следиме некои инте
грациони процеси што имаат за последица сведување на глаголите на по
уедна чени модели. Како критериум исто така послужил карактерот на гласот 
на којшто завршува општиот дел на аористната основа. Така, на пример, во 
еден конјугациски модел се групирале глаголите од н-основи од типот 'паднит' 
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и 'менит' еп. iiаднаф, iiадна, iiаднавме, iiаднафте, iiадна(ј)а, - менаф, мена, ме
навме, менафте, мена(ј)а, uосинаф - uосинавне, збунаф - збунафте, zo uока
наф, zo uроменаф детето, са оженаф, са стемна, исuоунаф ГДуп. 

Во друг конјугациски модел се интегрирале глаголите од и-раздел, од типот 
'згазив, сварив, вратив', од е-раздел, тип. 'наѕрев, проврев', и дел од глаголите 
од о-раздел, на пр. 'сметов, сплетов, напасов'. Сите тие образувале нов и-/е-
раздел, еп.: 

наѕриф силетиф зzазиф обричиф 
наѕре си.лете зzазе обриче 
наѕре си.лете з:Zазе обриче 
наѕривме си.летивме зzазивме обричивме 
наѕрифте си.летифте зzазифте обричифте 
наѕрија си.летија зzазија обричија 

Сп. и: свариф - сваре, вратиф - врате, зzотвиф - зzотве, сториф - сторе, 
окосиф - окосе, овiiршиф - оварше, - наiiасиф - нaiiace, стретиф - стрете, сме
тиф - смете, uровриф - uровре, заuриф - заuре Езер, IЈДв, Стење. 

Извесно колебање во основите се забележува кај глаголите од типот 

'брои', еп. изброаф (> избро:ф), изброа (избро:), изброавне (> избро:вне), из
броафте ( избро:фте ), изброаја (> избро:ја) Езер, Ресен, и: изброиф (> из
бројф ), изброифне (> избројвне), изброифте (избројфте), изброија Прет. 

Во имперфектот нема некои поособени промени на основите. Во говорите 
каде што глаголите од типот 'брои, ткае, сее, шие, чуе' преминале во презентот 
во а-група, и имперфектната основа завршува на -а, еп.: 

ораф бројаф uијаф носеф 
ораше бројаше uијаше носеше 
ораше бројаше uијаше носеше 
оравме 1 бројавме 1 uијавме 1 носевме 1 
орав не број авне uијавне носев не 
орафте бројафте uијафте носефте 
ора: 1 броја: 1 uија: 1 носја 1 
орај а бројаја uијаја носе ја 

Императив. - И во императивот на горнопреспанскиот се пројавува тенден
ција за упростување на конјугациските модели. Тоа е постигнато со генерали
зирање на наставката -јте во 2 л. мн. кај сите глаголи, еп. викај - викајте, носи -
носејте, седни - седнејте. Така е на сето преспанско говорно подрачје. Извесни 
разлики меѓу горнопреспанскиот и долнопреспанскиот говор се забележуваат 
само кај глаголите што им завршува општиот дел на вокал. Во долнопрес
панскиот, каде што се тие глаголи од е-група, наставката -јте се додава на е
основата, еп. бројејте, ткајејШе, сејејте чујејте Гломб. Така е и во горнопрес
панските села, каде што се задржале овој тип глаголи во е-група, еп. uиејте, 
сеејте Стење, Лес, но не се туѓи формите бројте, сејте, дујте са, наuите са. 
Таму пак каде што се тие глаголи од а-група, наставката -јте во 2 л. мн. на 
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императивот се додава на основниот вокал -а бројајШе, ШкајајШе, ii.иjajiiie, 
сејајШе, ШрујајШе Прет.2 

Именски форми на глаголот. - Веднаш треба да истакнеме дека во поглед 
на глаголскиот л-партицип преспанското говорно подрачје не е единствено. Во 
крајните јужни преспански села л-партицип нема (в. подолу). На другата тери
торија тој се образува како и во другите западни говори, еп. имај, носиј - носеј, 
брај- береј. Кај глаголите одо-раздел од типот 'речит, печит' л-формата се об
разува, главно, од старата основа: рекој, ii.eкoj, осШри2 ој, дошој. Ретки се пар
тиципи на -ел. Но од друга страна забележани се форми како можиј, сечиј, 
ii.ечиу ГДуп. 

Во образувањето на н/Ш-партиципот овде имаме само една иновација: кај 
глаголите со завршок на -н- во општиот дел се генерализирала наставката 
-ат, еп. ii.ленаШ, изронаШ, сШемнаШо, исii.разнаШ, исii.ојнаШ, како ii.аднаШ, 
станат. Кај глаголите од типот 'шие, сее, труе' глаг. н-парт. се образува од со
одветната презентска основа, еп. скројани са, не јеШ измијан, оШрујани са Прет. 

Глаголскиот прилог е многу редок, а во западните села готово и не се ја
вува. Таму каде што не е загубен, тој се образува со наставката -јќум: викајќум, 
кревајќум, даржејќум, ii.лачејќум, мојчејќум, миејќум ГДуп. 

Во поглед на образувањето на глаголската именка преспанскиот не 
покажува ништо посебно, еп. викајне, одејне, и2рајне, жал'ајне ГДуп. Во појуж
ните села поретко се среќаваат и образувања на -Шје, кои се карактеристични 
за костурското говорно подрачје, еп. и2раШје, жнаШје Рајца. 

Сложени глаголски форми. - Минатото неопределено време со л-партиципот 
не е така често како во централните говори, а до колку се употребува тоа се јавува 
во функција за прекажување. Сп.: Су бил канат, ама јаска не знаеф, Вистина ли 
еШ, си бил БиШол'а?! Партизаните дошле ф село и са сместиле ii.o куќите. 

Предминатото време е мцогу ретко во упагреба особено во говораг на помладите. 
За изразување на минати дејства почесто се употребуваат формите со 'има' 

+ глаголската н/Ш-форма: 

а) имам дојдено 
имаш дојдено 
имаш дојдено 

б) имаф дојдено 
имаше дојдено 
имаше дојдено 

имаме дојдено 
имате дојдено 
имаат дојдено 

имавне дојдено 
имафШе дојдено 
има(ј)а дојдено 

в) су(м) имал дојдено сме имале дојдено 
си имал дојдено сте имале дојдено 

имал дојдено имале дојдено 

2 Формите од типот сурвајШе, видајШе, берајШе, кои ги приведува Томиќ од Стење 
(Конески, 1957 : 188) при нашите теренски испитувања не се констатирани. 
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Формите под а) и под б) се многу фреквентни. 
Можниот начин со 'би' + л-формата во горнопреспанскиот е во отстапу

вање. Неговата функција ја преземаат конструкциите со 'ќе'+ имперфектот за 
иреални ситуации, и друm модални искази. 

Од сложените форми со 'ќе' застапен е покрај формата за идно време, еп. 
ќе носа, ќе носиш, ќе носиш, ќе носиме, ќе носите, ќе носат, и обликот за идно 
минато време, еп. ќе носеф, ќе носеше, ќе носеше, ќе носевме, ќе нoceфiile, ќе 
носе(ј)а. Сп: Божем ќ - одевне зе:дно на сноuје ГДуп. Тешки 2одинје бја, ништо 
немаше, само еднуш во денот ќе јадевне, неко:ш само uченка ГДуп. Да не завар
неше дош ќ - одеф на дарва. Ќе i о земеф и неi о да зне:ф. Шiiloм ќе са забе:ше, 
зне:ф во шiilo је paбoiilaiila. 

Формата за прекажување на идни дејства се образува со аористниот л-пар
тицип, еп.: ќе су(м) носил, ќе си носил, ќе носил, ќе сме носиле, ќе ciile носиле, ќе 
носиле, Тие ќе Ши одиле на работа, Мори, yiilpe ќ-имало свадба в Евла, Ми ре
че oiily ќе му uyшiiluлe колеш, Миле дошоу, ќ-имало уiilакмица велја, али е 
вис Шина? 

За комплетен увид во глаголската флексија m приведуваме и следниве 
форми: 

а) ќе имам одено 
ќе имаш одено 
ќе имаш одено 

ќе имаме одено 
ќе имате одено 
ќе имаат одено, 

поретко и со 'ќе да': Ќе да имаат видено ГДуп; 

б) ќе имаф одено 
ќе имаше одено 
ќе имаше одено 

в) ќе су(м) имау одено 
ќе си имау одено 
ќе имау одено 

ќе имавме одено 
ќе имафiilе одено 
ќе има(ј)а одено; 

ќе сме имале одено 
ќе ciile имале одено 
ќе имале одено 

Доста се фреквентни на преспанското говорно подрачје и конструкциите со 
'сум' + глаг. н/Ш-форма од типот: 

а) су(м) дојден 
си дојден 
(ј)е дојден 

б) беф дојден 
беше дојден 
беше дојден 

сме дојдени 
ciile дојдени 
са / ceiil дојдени, 

бевме дојдени 
бeфiile дојдени 
бја дојдени. 

Во деривацијата на глаголите секако се најинтересни од дијалектен аспект 
девербативните несвршени глаголи со суфиксот -в- од типот кyiiвиiil / кyiiвaiil, 
кажвиШ / кажваШ. Тие се наложиле на местото :ца образувањата на -ува, Сп.: 
леiнит - леiваШ, iiадниШ - iiадвиШ, зајдвиiil, бидвит. Овој тип образувања се 
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шират за сметка на старите девербатива на -а-, -ја-, -јава-. Така во горно
преспанскиот покрај образувањата iiлашШаШ, врашШаШ, раждаШ / рождаШ, на
иждаШ, iiреиждаШ, обиждаШ, се употребуваат и форми на -в-: враШваШ, на
ожвам, uадваШ, зајдвиШ Езер, најжваШ / најждвиШ, зајдвиШ, uреожваШ Крушје. 

1.2.4. Службени зборови. 
Од предлозите ги истакнуваме: кај поради фонетската разновидност, мејlу, 

кон, и посебно uрекај, карз / каре. Последниов се употребува со значење 'низ', 
еп.: Помина каре-село, карз-ливада Асам. Не цаuај карз-река Курб. 

Предлогот во често се испушта, еп.: Ќ-ода iiланина. - Али беше БиШол'а?
- Беф Кича: ГДуп, - Јаска ојдоф Брајчино Прет. 

Од сврзниците дијалектно се ограничени уШи, поради фонетскиот лик, и 
Шака со каузално значење, еп. Не дојде Шака бил болен. - Го избаркаф момо
коШ Шака не работеше ГДуп. 

2. ДОЛНОПРЕСПАНСКИОТ ГОВОР

2.1. Долнопреспанскиот говор по своите најкарактеристични дијалектни 
структурни особености не отстапува многу од горнопреспанскиот. И: тој ја 
познава фонема1�а /а/ како континуант на *Q и во секвенцата /ар/ место *г, еп.
рака, uаШ, uарсШи. Меѓутоа, во долнопреспанскиот таа е добиена и како кон
тинуант на вокалното */во секвенцата /ал/, еп. калк, uiiлнo, жалш, салза, малчи,
iалШа, жiiлШица, балва, кални Граж, валк, вiiлна, са бiiлвеШ, жiiлШ, калниме,
калко Зрн, или само /а/ во говорот на крајните југоисточни села Лак, Буковик, 
Оровник и Папли, еп. как, жаШ, жачка, саза, гiiШа, даiо, мачи, бава, Шачи,
мазиш, iiдшок, покрај кални, сШалu, далжина, вiiлна, валк, uiiлнo, малкум Лак. 
Северната изоглоса на континуантот /ал/ за вокалното *Ј оди по правецот 
Шулин - Орово-· Папли. 

Поголем број од диференцијалните фонетски особини на долнопреспански
от се архаизми. Во вокализмот, на пример, во него среќаваме значителен број 
лексеми со запазен назализам, еп. iранди, дранк, зiiмби, манде, кранiо, јандица,
јандар, uандар, uандарница, сШранiа, Шрiiмба, кломко Лак, iранди, зiiмби, сiiм
боШа, кломко Зрн, iанiарец, Рiiмбе, ланiо, манде, зазii.мбица, јанiул'а, јандица,
iренда, iренди, лендина, uенда, девендесе, uендесе, iрендел', јарiiмбица, чом
брица Леска; 

Остатоци од старата промена на *�во *Q освен зад /ј/: јазик, јачмен, се среќа
ва и зад /ч/ во чадо, мн. чада Леска, Гломб. 

Во вокализмот во долнопреспанските села воопшто има помал број диф
тоншки секвенци. Во него, на пример, групата /еа/ се пази неизменета, еп. леа,
неа, сШре(ј)а Гломб. Во јужниот дел на овој говор не подлежат на промена ни
групите /ае, ео, оа/, еп. зае(д)но, неол'а, Шоа. Таму пак каде што дошло до нивно
отклонување, како, на пример, во селата на западниот брег на езерото, про
цесот одел понекогаш во друг правец. Во е. Гломбочени групата /оа/ различно 
се реализира во одделни лексеми, еп. осно: - осн'о:Ша, Шо:, Шро: - како во гор

нопреспанскиот, но: Швар, Швариш, свал'ка (< Шоар, соал'ка): снојам: ковач,
коваш, ковална (со запазено в), евал' ка, но и основа, Шовар, ковач Леска.
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Место групата /ое/, до колку таа не се запазила во одделни лексеми, се добиле 
нови резултати, еп. чојак, iојадар, покрај вдоец Леска, Гломб, чвек покрај чек и 
чоек Пус. 

Повеќе примери овде наоѓаме и со прегласено /а/ во /е/, исто така остаток 
од еден стар процес, еп. Гломбочени, чеша, есен, есено дliрво, ес'ејнца ( < есени
ца ), кliшеј, лишеј, челет, бliршлен, uолена Гломб, чиреј, чекија Леска, илеч Шул. 

Фонемите /ќ - 21 овде се многу ретки во словенски лексеми. Констатирани 
се во лексемите: куќа, домаќин, ќерка, веќе, uојќе, во партикулата ќе и во 
формите на глаголот нејќи Леска, Граж, покрај нejiiia, нејтиш Лак, Зрн, Божиќ 
покрај Божик, понегде уште во среќа и несреќа Гломб, но и сретја, нecpezuja 
Леска, -меzу, upeze, cezepe, iiiaкyzepe, lipza Граж, Леска, покрај lipжa Лак. 

Во сите други случаи како континуанти за *tj, *dj се јавуваат секвенците 
/Шт! и /жд/, оди. /ж/ во крајните јужни села на пограничјето со костурскиот го
вор, еп. вреште, ношти, i-loшja, ноштен, лешта, свешта, iaшzuи, uешта, 
-вежда, межда, сажди, чуждо Гломб, вежда, вижда, uрежда, чуждина, uражда 
(секундарно од upaшiiia) Граж, вежа, чужина, lipжa Лак. 

Групите -тј-, -дј- (< *tbj, *d&j) на сета територија на долнопреспанскиот го
вор останале неизменети, еп. братја, uiiтje, цве�uје - цветја, треШ'а - вечер, 
л'уди Гломб, братја, сватја, цветја, л'уди, дјавол, iiоИадја, според нив и iрад
јанин Граж, цветје, ливадје Лак. 

Во западните периферни села не се ретки и случаи со запазено -т на крајот 
во секвенците -ст, -шт: iорешт, uришт, ношт, брест Леска, брошт, iiiipcт 
Зрн, iiipcт, чист Лак. 

Во одделни лексеми и во одделни пунктови на долнопреспанскиот терен се 
задржал и палаталниот назал - /њ/, еп. коњ - коњо : кони Лак, бања - бањи 
Граж, свиња Леска. Во другите случаи во повеќето села њ преминало во /н/: 
кон, iуна, дуна, и во наставката -ина : дечина, ноџина, или пак депалатализа
цијата се вршела со антиципација на мекоста во /ј/, па се добила секвенцата /јн/: 
бајна, сајна, којнар, којнцка кола, сирејне, јадејне, или без метатеза -/нј/ бабун
јосан, денја, сенјак, синјак, тарнјак, дренје, јаiленје, коренје, лединје, сватош
тинје, тарнје Гломб. 

Преспанскиот говор, како што видовме, не ја познава фонемата х. Во 
иницијална и интервокална позиција таа се загубила без трага, еп. снаа, леа, 
арен, а пред консонант и на крајот, како во другите западни говори, /х/ се изме
нило во /ф/ во најголем број случаи, еп. бафча, бофча, uифтија, страф, рекоф, 
рекофте, одн. /в/ iлуф - iлуво, суф - суво. Само во одделни случаи во оваа 
позиција /х/ се загубило наполно, еп. чели, Шула, итиза, и во наставката -хме во 
1 л. мн. на минатото определено време, еп. рекоме, викаме. 

Во јужниот дел од областа во 1 л. ед. на аористот и имперфектот место /х/ 
се среќава и /к/: бек, имак, носек - претежно во речта на постарите говорни 
субјекти. 

Од другите фонетски особености како диференцијални по однос на горно
преспанскиот овде се јавуваат: 

фонемата /ф/: фатва, фурна, фурка, фил' ан Леска, Пус, Граж, Лак. 
испуштањето на крајното -т во десетичните броеви: дваесе / двајсе, iiендесе, 

девендесе Леска, Граж, 
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загубата на /ј/ во секвенци од две а во одделни лексеми, еп. заак / за:к, uаак / 
иа:к Лак, заачица, uаак, иаачина, ишак, одаа Граж, 

испуштањето на /в/ во групи зад денталите /Ш, д/: чеШорШок Зрн, надар, 

заШорено, оШорени Граж, жешар Леска. 

2.2. Од морфолошките особености со коишто се диференцира долнопрес
панскиот говор како покарактеристични ги истакнуваме: 

кај именките и придавките - отсуството на членските морфеми на -в и -н, 
загубата на -Ш во членската морфема за машки род, еп. чојако, сШисо, вiiлко, 
кранzо Шул, коно, сивио Пус, множинските форми ноѕи, раци, покрај ноѕе, 
раце, множинската форма деци од 'дете', 

а кај заменките - облиците не:Zа :Za за ж.р. покрај неа (ј)а, неми покрај ними, 
нејн -а, -о место горнопреспанската форма нејзин, формите нија, вија, Шија 
Шул, покрај ние, вие, Шие, и општата заменка свички, како и честата употреба 
на на-конструкцијата за изразување на дативниот објект, еп. на не:Zо му рече, на 
ними му даде Леска. 

Членските форми на -в и -н (-ов, -он) се доста ретки и во јужниот појас на 

горнопреспанското говорно подрачје, а јужно од линијата Коњско - Арвати 

готово и воопшто не се употребуваат. Северната изоглоса на членскиот облик 

за м.р. -о (дено) допира до Шулин и Арвати. Во Гломбочени на западниот брег 
и во Претор на источниот веќе превладува формата -оШ: денот, зеШоШ Гломб.3 

Во долнопреспанскиот говор кај именките карактеристично е тоа што 
избројаната множина на -а е многу ретка, готово се загубила. Именките од 

машки род во синтагми со број множина обично образуваат со наставките -и, 

-ој, како и обичната множина, еп. два лебој, доШера два кони Граж, Леска. 
Множинската наставка кај именките од среден род на -е на целото долно

преспанско подрачје се јавува во фонетскиот облик -ина : И.илина, Шелина, 

uолина. 
Множинските форми на личните заменки се јавуваат во две разновидности: 

ние, вие, Шие, кои се пораширени, и: нија, вија, Шија, коишто се среќаваат 
наспоредно со првите во западните села (Шулин, Леска). - Формата неми пок
рај ними се среќава во јужните села, како и разновидноста свички, еп. Неми и 
удри.ме, на неми му рекоф Лак. - Формата не:Zа :Za за директниот објект за ж.р. 
од 'таа', која е констатирана во Граждено, е ново образување спрема облиците 
за м. и е. род не:Zо :Zo, а со наслон на неа (ј)а. На целиот преспански терен, 
видовме, има силна тенденција да се упрости системот на зависните форми на 
личните заменки. Така се објаснуваат и формите не:Zа :Za за ж.р., и кратката 
заменка му : на неzа / неја му рече, му рече на жената Граж. Во долнопреспан
скиот говор силно е изразена и тенденцијата дативниот објект да се изразува 
аналитички со предлогот на : на коz о му рече, на не:Z о му даде, на ними му ис
uраШи здравоживо Лак. - Прашално-присвојната заменка 'чиј' има само еден 
облик за сите три рода, еп. Чи есШи, мори момиче? Чи есШи она деШе? Но во 
вакви случаи присвојноста почесто се изразува аналитички - со предлогот на 
+општата форма од заменката 'кој': На ко:Zо си? На коzо е деШеШо? 

3 Кон крајот на минатиот век Томиќ забележал неколку форми на от и во е. 

Граждено, еп. мажот - мажо, конакоШ - конако (Конески, 1957 : 186). 
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Во областа на глаголот долнопреспанскиот говор покажува некои специ
фичности во образувањето на презентот, минатото определено време, глагол
скиот прилог, како и во деривацијата на некои девербативни глаголи. 

Во 1 л. едн. на презентот и овде, како во горнопреспанскиот, наставката -м 
е ограничена на глаголите од а-група: орам, викам. Во 3 л. едн. на овој терен 
наставката -Ш веќе не се среќава, еп. (Шој) вика, носи, сечи, шие. Исто така -Ш 
се загубило и во 3 л. мн. на презентот, и тоа завршува на -е кај сите глаголи, еп. 
(Шие) вике, носе, бере, шие.4 

Некои дезинтеграциони процеси кај глаголите се извршиле и во овој говор, 
но нешто поинаку отколку во горнопреспанскиот. Глаголите од е-група што им 
завршува општиот дел на вокал останале неинтегрирани, еп. (Шој) знае, сее, 
шие, обуе. Кон овој модел се приклучиле и глаголите од и-група кај кои корен
ската морфема завршува на �о-, еп. брое, стое, крое. Сите други глаголи од по
ранешната е-група (што им завршува општиот дел на консонант) преминале во 
и-група, еп. сечиш - сечи, дојдиш - дојди. 

Целата парадигма на презентот го има следниот вид: 

викам носа бера Шраја сеј а миј а броја 
викаш носиш бериш траеш сееш миеш броеш 
вика носи бери Шрае сее мие брое 

викаме носиме бериме траеме сееме миеме броеме 
викате носите бериШе траете сеете миете броеше 
в ике носе бере Шрае сее мие брое 

Изведените глаголи со суфиксот -в- во долнопреспанскиот се од а-група, еп. 
фаШваш, uамеШва Пус, куiiва, зборва, влеzва Леска, менваШ, наречват Гломб. 
Границата меѓу формите кажвиш - кажвит и кажваш - кажва(Ш) оди по праве
цот Коњско - Претор. Во овие две села превладуваат формите од и-група: iiа
меШвиШ, разбервиШ Коњ, леz виш, куiiвит Прет. 

Во минатото определено време од дијалектен асцект интерес претставуваат 
наставката -к во 1 л. едн. која се употребува паралелно со -ф ( < -в) во говорот 
на селата што се наоѓаат на западната страна од Малото Езеро, и наставките 
-ме и -Ше во 1и2 л. мн., еп. бек, зедок, леiнак, покрај беф, зедоф, леiнаф Граж, 
викаме - викате, јадоме - јадоШе, јадеме - јадете, носеме - носете Лак, Граж. Во 
селата на западниот брег како наставки за 1и2 л. мн. се јавуваат -ме и -фШе: 
викнаме - викнафШе, дојдоме - дојдофШе, зzрешиме - з:Zрешифте, изiореме - uз
zopeфille Леска, Гломб. Во говорот на е. Шулин диференцијација се извршила 
меѓу наставките за аористот и за имперфектот на тој пачин што во имперфек
тот се обопштиле морфемските форми -фме, -фШе, а во аористот -ме, -те, еп. 
аорист викнаф, викна, викна, викнаме, викнате, викнаја; дојдоф, дојдоме, дој
доШе, дојдоја, имперфект: викаф, викаше, викафме, викафШе, викаја; носеф, 
носеше, носефме, носефШе, носеја. Во 3 л. мн. на двете определени времиња има 

4 Кон крајот на минатиот век Томиќ од Пустец и од Граждено дава за 3 л. еди. и 
форми со -Ш: ojiU, велиzU, чиниш; и во 3 л. мн. примерите од Граждено ги дава и со -Ш, 

. оди. -еШ, и без -zu: вeлeiil, oдezU, бeze:iil, са сме:Ш- веле, име:, оде: (Конески, 1957: 188). 
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наставка -а, во некои пунктови и -ја, еп. викаа, носеа, дојдоа Лак, јадеја, дадоја 
Граж, носеја, сечеја, дојдоја, з:Zрешија, из:Zореја, викнаја Леска, Шулин, Гломб. 
Во Граждено се забележани и неколку форми со -ва : седнава, дојдова, покрај 
седнаја, дојдоја, но само з:Zрешија, са наuија, беја (зад преден вокал). 

Во западните села има уште една тенденција во минатото време. Во 
множинската форма на имперфектот има тенденција да се генерализира една 
основа - на е кај сите глаголи. Така глаголите од а-основа се изедначиле со 
оние од е-основа, еп. носеме, носеше 1 носефШе; викеме, викефШе, викеја Леска, 
Гломб. Очигледно овде се работи за формално диференцирање на импер
фектот од презентот за да се избегне омонимијата (еп. презент викаме, викаше, 
вике:, имперфект викеме, викеШе 1 викефШе, викеја ). 

Целата парадигма на минатите определени форми гласи: 

а) аорист: 
викнаф дојдоф с-измиф 
викна дојде е-изми 
викна дојде е-изми 
викнаме дојдоме с-измиме 
викнафШе дојдо(ф)Ше с-изми(ф)Ше 
викна(ј)а дојдо(ј)а е-измија 

б) имперфект: 
викаф 
викаше 
викаше 
викаме 1 викеме 
викаше 1викеШе1 
викафШе 
вика (ј)а 1 в ике ја 

носеф 1 носек 
носеше 
носеше 
но семе 
носеше 1 носефШе 

носе(ј)а 

За императивот кажавме погоре дека се образува во 2 л. ми. со наставката 
-ајШе (кај глаголите од а-група) и -ејШе (кај глаголите од е-/и-група). Кај глаго
лите од типот 'брое, ткае, сее, пие, труе' во 2 л. ми. има двојни форми, еп. број
те 1 броејШе, ШкајШе 1 ШкаејШе, сејШе 1 сеејШе, ШрујШе 1 ШруејШе. 

Глаголскиот прилог во јужните преспански села е многу редок, негде и во
општо не се добива. Таму каде што не се загубил наполно, тој се образува со су
фиксот -ичкум, кој се додава на глаголската н-форма, еп. викајнчкум ( < вика
ничкум ), носејнчкум, Uлачејнчкум Леска, јаденичкум, оденичкум Шулин, вика
ничкум Лак. Поретко се среќаваат во овој говор и прилошки образувања од 
типот малчен'аШа Леска. 

Во крајните јужни села, каде што е влијанието на костурскиот говор доста 
силно, се загубил и глаголскиот л-партицип (во Лак, Граждено) со што се реду
цирал глаголскиот систем на сложените форми. Денеска на овој дел од прес
панското говорно подрачје формите со 'сум' + л-партиципот (перфектот, плус
квамперфектот, идното прекажано време), вклучувајќи го тука и потенцијалот 
со би, не се употребуваат. Функциите на сложените минати времиња ги презеле 
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конструкциите -со 'има / нема' и глаголскиот н/т-партицип од типот: имам 
одено, имаш одено, ... и: uмаф одено, имаше одено ... Категоријата прекажаност 
како морфолошка формација во тој дел на разгледуваниов говор не постои. 
Функциите на би-конструкцијата (можниот начин) ги презела формата со 'ќе+ 
имперфект': ќе седеф, ќе седеше, ќе седеше, ќе седеме, ќе седе( ф )те, ќе седе(ј)а. 
Инаку, основното значење на оваа форма е, како и во другите западни говори, 
да изразува идни дејства по однос на минат момент, како и за изразување на 
категоријата повторливост. Сп: Ќе му а земеф uушката од рака, ама се накаш
л 'аф uрет тоа и се разбуди Граж. 

Неколку посебности во долнопреспанскиот говор наоѓаме и во деривација
та на несвршените девербативни глаголи. Образувањата со -в- овде готово на
полно ги истиснале старите форми на -а, -ја, -јава, еп.: оборва, отвора, uофШор
ва, Шурва, UлаШва, вратва, фаШва, сметва, uадва, родва, обидва, наотва, заоШ
ва, видва, досадва, дојдва, uреидва, uриодва, или: оШворва, расШоарва, uоШuир
ва соuинва Лак, менваШ, ле:Z ваш, са сШемваШ, заilлеШват, uреilлеШват, седват, 
uадват, uо:ZодваШ, uрејдват, расШворваШ Гломб. - Кај глаголите на -ва (од ти
пот заборава во литературниот јазик) оваа наставка се проширила и се добила 
нова - -ива, еп. заборавива, оздравива Лак, одн. -ева : оздравеваШ Гломб, оздра
вева, заборавева, оживева Леска, секако според моделот кiiршШева, uрошШева. 
- Од глаголот 'извади' несвршената форма гласи извава, а од 'собери, збери' 
несвршените завршуваат на -ува : соберува, збирува; од 'фарли' се среќаваат 
две несвршени форми: фiiрл'а и фiiрл'ува, покрај фiip:Za. Кај глаголите од типот 
'обуе, собуе' несвршените корелати гласат: обува, собува, са оШрува, а од 'за
спие, зашие, испие' -засuива, зашива, исuива. 

Во јужниот дел на долнопреспанскиот говор како дијалектна разновидност 
се јавуваат и негираните форми од стариот глагол *x'bteti: нејШа, нејтиш, нејШи, 
нејтиме, нејтите, нејте Лак, кои се употребуваат наспоредно со формите: 
нејќам, нејќиш, нејќи, нејќиме, нејќиШе, нејќе. 

Помошниот глагол 'сум' во презентот се јавува во следниве форми: 

су 11 са 
си 
е 1 (ј)ет 1 (ј)ести 

сме 1 ене 1 сме 
сте 1 ста 
са 

Во 3 л. едн. формите (ј)ет и (ј)ести се употребуваат готово паралелно, со 
тоа што негде превладува едната, во други пунктови другата. l\l[ножинските 
форми ема, ста ни се познати од говорот на е. Граждено (еп. са, си, е, ема, ста, 
са) и добиени се по аналогија. l\l[ножинскиот облик ене забележан е во Лак: са, 
си, јеШ, ене, сте, са. Во е. Шулин парадигмата од 'сум' гласи: су, си, ести, сме 1 

ене, сте, са, а во Леска: сум 1 са, си, еШ 1 ести, сме, сте, са. 

2.3. Интересен материјал долнопреспанскиот говор ни дава и во поглед на 
местото на акцентот во одделни збороформи како и во синтагматски групи. 

Во јужниот негов појас завршува изоглосата на третосложниот стабилизи
ран акцент. Селата Трново, Дреново и Буковик се последни пунктови на тој дел 
од нашата јазична територија каде што доминира третосложното акцентирање. 
Во е. Дреново се чувствува и костурскиот акцент. 
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Во селата на западната страна на Малото Езеро од Трново па до Нивица се 
забележува тенденција акцентот да се стабилизира на иницијалниот слог и во 
збороформите со повеќе од три слога (мори), еп.: м'озоци - м'озоциШе, 'образи -
'образите, н'осој - н'осојШе, iapc - i'apciilojiile, л'ендина - л'ендинаШа, }'арамби
ца, ј'ан:Zурида, 'овесница, ј'ачменишШе, д'абојца, смр'екојца, кр'асШајца, л'убенца, 
Ш'уuајнца, покрај: ждриi'овина, кисл'овина, ес'ејнца, бал'в'ајца Граж. 

Иницијалниот акцент во долнопреспанските села не е изолирана појава во 
нашата дијалектна акцентуација. Таков акцент наоѓаме на целиот појас меѓу 
западното наречје и костурско-леринските говори од Преспанското Езеро пре
ку селата Рула, Бесвина, Трново (на преспанско-костурското пограничје), Ош
чима, Желино, Буф, Опцирина, Драгош (на пограничјето меѓу централните 
говори и леринскиот) па се до пограничјето со мариовското говорно подрачје. 
Бидејќи овој акцентски систем е малку познат во нашата дијалектолошка лите
ратура, ќе приведам повеќе примери од сите споменативе села. Сп. примери: 
i'оШовач - i'оШовачи, л'осШови - л'осШовиШе, ч'еканче - ч'еканчина - ч'еканчи
наШа, д'уало - д'уалоШо, с'ирење - с'ирењеШо, ii.'онеделник, 'улишчарник, л'оii.а
Ша - л'оuаШаШа, ј'алица - ј'алицаШа, в'оденица, в'алевица, ј'аловица, к'овачница, 
б'иолица, н'азiiмбица, с'уодолица, 'ечменишче, 'овезишче, м'учуришче, iр'озје
бранје, к'аменливо, ii.'есокл 'аа земја, з'авеШерно, з'адушливо, ј'аворово, 'есеново, 
'асШелиШо, ii.р'екосено, к'озинени чораuи, ii.p'eceкoe, 'исШруiаме - 'uciilpyiae, 
р'асцвеШое Рула, i'оендари, б'унишШарец, i'улдуii.арник, ј'аранбица, в'ерверица, 
н'евесШул 'ка, ii.'ерјаница, н'араквица, к'иселина, џ'уберинки, ц'ерево - ц'еревоШо -
ц'ерефцина, м'очуришче, 'измiiлiу - 'измiiлiиме, 'избрикоме, 'исii.араме, ii.'омисли
ме, 'облеквиме, u'омладио, в'иканичкум, во акцентски групи: н'а-орање, н'а
косење Ошчима, i'абајца - :Z'абајцаШа, 'ораница, р'аменаШа Желево, 'Америка, 
кр'асШавица, 'осумдесет, д'онесоа, и во акцентски целости: н'е-видоа, шШ'о
наuрави, к'ој-Ши-рече Буф (Леринско ), б'иоли - б'иолиШе, л'исица - л'исицаШа, 
к'окошк'и - к'окошк'иШе, i'авашќ:ани, 'жители на Ѓавато', фарли а ј'адицаШа, 
к'окошарник, i'улабарник, ж'абјарник - ж'абјарници, 'орешлини 'мекиот дел на 
кората од орев', с'иромашчија, з'акадено, к'аменливо, потоа во збороформите 
од типот: в'одејнчар, в'ал 'ајчар, в'одејнца, в'олојШе, н'ожојШе, и во акцентски 
целости: н'е-бериме (: ќ:е-б'ериме ), н'е-жнијеме Драгош (Битолско). 

Негде во вакви случаи се јавува на пенултима еден слаб акцент, еп. 'Оii.ци
рµна, м'ашин,аШа, н'евесШ,аШа, б'орина - б'оринµШа, ii.'арам,ајка, к'оii.ил 'че - к'о
uил 'ч,иња, с'ирачµна, ii.р'ијаШ,ели, ф'амил,ија, u'осесШрµма, св'екарв,аШа, с-'ис
uоб,оли, и во целини: н'е-ојд,оа, Шр'и-мес,еци, н'е-велµме Опцирина (Леринско ). 

3. ЉУБОЈНСКО-ГЕРМАНСКИОТ ГОВОР 

3.1. Меѓу поважните дијалектно-диференцијални црти на љубојнско-гер
манскиот говор во областа на гласовниот систем спаѓа фонемата /d/. Со неа тој 
има шесточлен вокален систем: 

и у 

е о 

а d 
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Како релевантен дистинктивен признак покрај степенот на отворот се ја
вува заокруженоста (лабијалност). Вокалот ldl образува корелација со /а/ како 
негов заокружен (лабијализиран) член, додека со /о/ се опонира по отворот: /d/ 
е низок (отворен, широк) вокал. Сп. минимални парови: каuи, 'капе, бања' : ка
uи, uаШ 'пат': uоШ, заu 'заб' : зоu 'зоб', маШка 'матка во бутин' : моШка 'дрво', 
pau 'раб' : роб, саШ 'сад' : соШ 'сот кај пчелите', мaz.!ia 'магла' : моzла (л-пар
тицип ж.р. од може), zради 'гради' : zради (3 л. ед. презент од глаголот zради). 
Фонемата /d/ по однос на нејзините корелати /о, а/ има поограничена дис
трибуција. По правило таа не се јавува во иницијална и во финална позиција. Се 
јавува само во коревска морфема. Историски /dl се добило во одвоениов говор 
како континуант на носовката *Q во коревски морфеми, на секундарниот 'b2 во 
почетен слог, потоа како континуант на вокалното */ само или во група со л 
/ал/, и во неколку примери се јавува место вокалот /а/ во соседство со назален 
сонант. Сп. примери: 

*Q > /а/: внатре, zабајца, 2лабок, zac, 2азер, uоzазечки, 2асајнца, zнасно, 
iнас, 2ради, даu - дабје, заби, ја:Zлен, јdже, јаШок, јадица, касни, кашеј, каШ, 
катник, кадел 'а, каuина, каклица, са каuи, лачи, одлачи, мака, маш, - мажи, 
мdШи, мdтка, uадар, uади, uduoк, uат - uатје, uатец, Ирачка, pau - рабој, uо
раби, сат - садој, сdжен, cкailo, сШаuало, стаuица, санош, татни, таuан, и во 
случаите каде што секвенцата *ј� се изменила во *jQ : јадар, јазик, јачмен, 
јатро, јачи (Шокларова, 1972 : 298). Во говорот на е. Нивица забележани се 
уште: жолади, uонада, uонdдиш. 

Во неколку лексеми вокалот /dl се јавува место *Q во секвенца со назален 
сонант /dн/, одн. /dм/, еп. zdнzлo, јdндро, кранк - кранzо, трdмба Љуб, zdмба, 
мdндро, кdндел'а, сШрdнzа, uандар, дранк - дранzо Нив. 

Поинаква замена на *Q во овој дел од преспанското говорно подрачје кон
статирана е во лексемите: јатuва, рака, ракаф, рачка, јатор, uадар, uадарница, 
чабрица, јанzорец, јанzар, јанzул'а Гер, во Љубојно уште и: zради, даu, каuина, 
zасајнца, каклица, садој, јазик, јачмен. 

Патем да споменеме дека освен во споменатите случаи (zанzло, zdмба, 
дрdнzо, јdндро, крdнzо, кандел'а, јарамбица, јанzул'а, мандро, трdмба, ilандар) 
остатоци од назализмот има во лексемите: лендина Љуб, zренда, zовендо, 
2 овендар Нив. 

Место сек. 'b2 вокалот /d/ е забележан во лексемите: бадник, лdјца, ма2ла, 
маска. 

а место вокалното */во: бdам, са бdва, Бdiарин, Бdiарија, вdк, idтa, idтеш 
'голтка', zафа 'колва', даzо, жdто, жачка, жатица, јабако, как - кdкој, качиш
та (од коноп), мази, макум, мачи, мања, ilашок 'полжав'' са смdкнаф, сdза, сdн
це, тdчник, тачи лук, смdкнаф е(д)но влакно, и во група со л /ал/ во: вdлна, 
кdлни, 2 о ilрекdлна, udлно, са наilална Гер. 

Во лексемите: вdкаф, такаф ( < волкаф, толкаф) /d/ е добиено аналошки. 
Важна диференцијална особина на љубојнско-германскиот говор претста

вува и вокалното lol: дово, зоно, uости, оти, uia. Во лексемите: zомада, сШона, 
тоuеза тоа е од секундарна потекло. 

По другите црти во вокализмот љубојнско-германскиот говор не отстапува 

видно од долнопреспанскиот *Q > /а/-говор. Вокалните секвенци /еа/ и /ое/ се па

зат неизменети, еп. сШреа, маштеа, 2оедо, чоек, вдоец, неол'а, леонка. Освен 
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тоа и групата /оа/ најчесто не се асимилира: коач, Шоар, соал'ка, осноа, дадоа, 
рекоа, покрај: Шо:, зашо:, Шро:. 

Консонантизмот на љубојнско-германскиот говор е готово идентичен со 
долнопреспанскиот. Тој ја познава фонемата /ф/: фашШа, фурна, са фали. 
Нешто е пофреквентна овде само фонемата /њ/, бидејќи процесот на затврдну
вањето не ги опфатил сите позиции. Редовно /њ/ се јавува во збирната множина 
кај именките: Uланиње, Шgње, камење - камења, јесење ( < јасење ), во наставката 
за глаголската именка: јадење, косење, орање Нив, и во неколку одделни лек
семи, еп. бања, мања, сињак, дења покрај дењја, но почесто: uилина, uрасина, 
Шелина, иако не се непознати и форми со /њ/ во посеверните села. Во говорот 
на помладото поколение процесот на депалатализација на /њ/ е во тек и во 
наставката -ње. Така покрај дрење, камење, орање се среќаваат и разновиднос
тите со н'ј: дрен'је, оран'је, Шgн'је. 

Фонемата /л/ на крајот на слогот има алофон [л], а не [ј] како во горно
преспанскиот, еп. сШол, сШолче. 

Фонемите /ќ, 21 и овде се ретки. Место *tj, *dj тие се среќаваат само во 
неколку лексеми, еп. домаќин, куќа, ќерка, uараќерка, веќе, uојќе, Божиќ 
покрај Божик, ќе, - меzу, gza, свеzере, Шакуzере, во Нивица е забележана и 
формата зао2 ва. Во другите случаи *tj, *dj се континуирале во /шШ, жд/, еп. 
врешШе, zашШи, zорешШо, лешШа, маштеа, ношШи, ношШви, сношти, Uлеш
Ши, сфешШа, сфешШалник, UлашШа, фашШа, или со загубено /Ш/ во: нош, uол
нош, uешник, и.лешки, сфешник, а место *dj - /жд/: вежда, межда, uрежда, саж
ди, чуждо, чуждина, zражданец, белzражданец, оди. /ж/ во: gжа, gжосан, покрај 
gza, чужо, наожва, uреожва. Во лексемата мрежда се работи за секундарна /д/. 

Групите -Шј-, -дј- ( < *љј, *dbj) овде се пазат неизменети: браШја, uраШје, 
uаШје, uролеШје, l{ВеШје, zgмадје, ливадје, л'удје, дјавол, uouaдja. 

За фонемите /ѕ/ и /џ/ важи и за овој говор се што е речено за нив во другите 
преспански говори, еп. /ѕ/ диреѕи, uолоѕи, uoupasи, кофчеѕи, /џ/ бреџе, кофчеџе, 
uолоџе, ноџе. 

Веларните /к, 2/ пред предните вокали /и, е/ не се неутрализираат со /ќ, 2/, 
еп. кива, кишка, кисел, zини. 

Нема доследност овде во промените на фонемите /с, ш/ пред африкатите /ц, 
ч/ на морфемската граница. Пред суфиксите -це, -че /с, ш/ најчесто алтернираат 
со /ф/: брес - брефче, лис - лифче, месо - мефце, uушка - uуфче, но и: клас - клас
че Нив, масца Љуб. Меѓутоа, во префиксите во оваа фонетска позиција /с/, по
некогаш и /ш/, обично се испушта, еп. рацеuи, рацуШи, да а ичисШи, ичешл'ај си 
а косата Љуб, рацуШи, ичисШи, покрај исчисти, ичеша Нив. 

Патем да ги споменеме и алтернациите к - ф во лакШ - лафШи, нокШ 11 
нофШ - нофШи Нив. 

Испуштањето на вокалите се врши во рамки и во мера како во другите 
преспански говори. Овде се нешто почести случаите во кои се загубило /ј/ меѓу 
две а, еп. заак, заачица, iiaaк, iiаачина, одаа, шаак, како и во групата /иа/: змиа, 
ракиа. 

Овде се губи согласката /Ш/ редовно на крајот во десетичните броеви: 
осомдесе, деведесе Љуб, Шринајсе, Шриесе, ueece, седомдесе Нив. 
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3.2. И морфолошките особености на љубојнско-германскиот говор во најго
лем дел се исти како во долнопреспанскиот *Q > /ii./-говор. Тој не познава член
ски форми на -в и на -н, членската морфема за машки род е без -Ш: бреzо, дено, 
мозока, zлувијо,5 множинските форми од именките 'нога, рака' завршуваат на 
-е: ноѕе, раце. Понегде се среќаваат остатоци од синтетичката деклинација на 
членот, еп. жали се uоuуШому, и со посесивно значење: uоuуШому чуuаШа, ца
руШому двора, царуШому сарајо, и кај личните имиња: РисШоШому чуuеШо, 
ПеШреШому куќата Нив. 

Кај глаголите во 3 л. едн. и 3 л. мн. се загубила наставката -Ш, еп. (Шој) бе
ри, носи, вика, мн. (Шие) бере, носе, каuе, викае, сее, мие, Шкае, обуве. 

Отстапувањата од долнопреспанскиот во граматиката се ограничени на 
одделни збороформи и лексеми. Така, на пример, кај придавките во опре
делените форми за м.р. вокалот !и! пред членската морфема -о по фонетски пат 
се изменил во [Ј1, така што се оформила како морфема секвенцата -јо: слабјо, 
слеuјо, здравјо, младјо, бuзјо, боеја, лошјо, чужјо, мекјо, зеленјо, бел 'јо, иШрјо. 
Во одделни заменски форми често се испушта гласот !Z/, еп. нео zo, покрај неzо 
zo, овео, онео (овеzо, онеzо) Нив. Во случајов имаме тенденција за израм
нување на формите за м.р. и с.р. нео со формата за ж.р. неа, одн. нео о : неа а. 
- Покрај заменката нејзин можат да се сретнат и формите нејн, нејна, нејно, а 
не се непознати и посесивните Шеен, Шејна, Шејно, Шејни Нив, кои се карак
теристични за соседниот костурски говор. Кратката заменска форма му се ге
нерализирала за сите три рода и во еднината и во множината. Меѓутоа, често за 
ж.р. се употребува и акузативна форма, еп. на неа а 11 му рекоф, на Љуба а ка
заф, на Љуба ваша а дадоф калем Љуб. Индиректниот објект кај заменките ов
де често се изразува и со предлогот на : речи му на не(z )о, на ними му каза Нив, 
на нејзе му викна Нак. Прашално-присвојната заменка 'чиј' се јавува само во 
еден облик, еп. Чи е овој саат? Чи е ова каuа? Чи е ово дете? Чи са овје деца? 

Во глаголскиот систем како посебност во љубојнско-германскиот говор се 
јавува наставката за 1 л. мн. на минатото определено време -меф, еп. викамеф, 
имамеф, носемеф, која се употребува наспоредно со -ме. Таа може да се објасни 
на два начина - со метатеза од -фме, ако судиме според -фШе, или пак ф е 
внесено од 1 л. едн. за да се избегне можната омонимија со 1 л. мн. на презентот 
кај еден број глаголи: имаме - имамеф, носиме - носимеф, сееме - сеемеф 
( : през. имаме, носиме, сееме). Целата парадигма на аористот и имперфектот 
изгледа како што следува: 

дојдоф викнаф носеф uиеф 
дојде викна носеше uиеше 
дојде викна носеше uиеше 
дојдомеф викнамеф носемеф uиемеф 
дојдофШе викнафШе носефШе uиефШе 
дојдоа викнаа носе(ј)а uиеја 1 uијеа 

5 Членски форми на -оШ, какви што приведува Томиќ (Конески, 1957: 187), денеска 
веќе не се слушаат. 
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Од службените зборови како дијалектна посебност и овде го истакнуваме 
предлогот кgз: uројде кuc-ceлoiiio, киз-ливада. 

3.3. Акцентскиот систем во љубојнско-германскиот говор е како во горно
преспанскиот - третосложен со широки можности за образување на акцентски 
целости. 

Една посебност во акцентирањето покажува само говорот на е. Нивица, кое 
се наоѓа на северниот брег на полуостровот. Во нивичкиот говор во зборофор
мите со три и повеќе слогови се јавуваат по правило два акцента, од кои едниот, 
појакиот, паѓа на пенултима, а другиот стои на иницијалниот слог. Треба при 
тоа да се нагласи дека претпоследниот акцентиран слог се изговара нешто 
подолго од другите слогови во збороформата. Сп.: јрз'и:ци (. /азик), ,им'а:ње, 
ppfJo:iiia, м,ин'у:Ши, Г,ерм'а:нци, z,од'и:на - z,один'а:Ша, дрмfЈи:ца - дрмбиц'а:Ша, 
б,ел 'в'и:ца - 6,ел 'виц'а:Ша, јррii.мfЈи:ца - јррii.мбиц'а:Ша, upiiiep'и:цa - upiiiepи
ц'a:iiia, нрракв'и:ци - нрраквиц'и:Ше, мрzар'и:ца - мрzариц'а:Ша, кppciii'a:jцa -
кppciiiajц'и:iiie, Ш,енџер'и:на - Ш,енџерин'а:Ша, лpciiiaZ'a:pкa, б,ојаџ'и.ја, л,ерин
ч'а:нка, н,есiiiрам'а:рец, н,есiiiрам'а:рка, z,ол'е:ма - z,олем'о:Шо (: z'олем), в,ика:ме 
(: в'икам), ,ouиilla.ja, ,µм'а:ше, с-,оiiiворв'а:ше, и во акцентски групи: нр-р'е:ка, нр
река:Ша, up,eд-вpailla:iiia. 6 

4. ШТРБОВСКО-АРВАТСКИОТ ГОВОР 

Пlтрбовско-арватскиот говор е преоден говор меѓу горнопреспанскиот и 
љубојнско-германскиот, од една страна, и битолскиот, од друга. Преодноста се 
состои во тоа што овој говор содржи црти во помала или поголема мера од сите 
споменативе говори со коишто непосредно граничи. 

4.1. Со битолскиот говор, а преку него со централните дијалекти, него го 
поврзува на прво место рефлексот /а/ на носовката *Q, еп. zради, zлабок, 
zасајнца, zазер, даu, заби, зазабица, jaiiioк, jaiiiop, јанzорец (со запазен назали
зам), јадица, jaiiipo, каклица, кадел'а, мака, матен, нaiiipe, uaiii, Иадар, Ирачка, 
рабој, uораби, раце, рачка, сабота, садој, санош, сак, скаu, cмaiiioк, ciiipaza, 
Шраба, iiiaiiiни, чабрица, потоа во случаите каде што е *Q добиено до *�: јадро, 
јаzул'а, јачи, јачмен, јазик, зајак, покрај заек - заеци, заече Арв, Крани. Но од 
друга страна наоѓаме и континуант /а/ во неколку лексеми, еп. zac, каса, кашај 
Пlтрб, zазер, zac, zасајнца, uоzазички, каса, касна, кашај Брај, како во горно
преспанскиот, и јајчка (јdжичка) - како во соседниот љубојнско-германски 
говор. 

Исто така континуант /а/ наоѓаме и место сек. 'b2 во почетните слогови, еп. 
лајца, лајчка, маzла, маска, мафче, додека на крајот пред !м/ се јавува /о/: седом, 
осом, и /а/ пред !н, р!: оzан, ведар, вeiiiap, јадар, како во љубојнско-германскиот. 

Од друга страна место вокалното *Ј има континуант /d/, и во неколку 
лексеми /dл/ - како во љубојнско-германскиот, еп. бава, бdaiii, баајца, вак, zaiiia, 

6 Удолжувањето на акцентираниот преmоследен слог нема фонолошко значење. 
Сп. поинаку за тоа кај Б. Шклифов, 1979 : 40. 
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да:Z о, жачка, жатица, јабако, как, мази, мазница, мачи, сdнце, сази, и: вална, 
валнен, uалн, засални. Поинаква замена има само во Бу:Zарин, Бу:Zарија, чун и 
uашок 'полжав'. 

Вокалното lul овој говор го поврзува и со битолскиот, и со љубојнско-гер
манскиот: вgф, uово, соце. 

Од претходново излагање произлегува дека штрбовско-арватскиот говор 

има седумчлен вокален систем: 

и у 

е 0 

а 

Како важен дистинктивен признак и овде се јавува заокруженоста, како во 

љубојнско-германскиот, бидејќи /d/ образува корелација со /а/ како заокружен 

член на корелацијата, а вокалот /о/ со истиот признак образува корелација со 

/а/. Треба, меѓутоа, веднаш да истакнеме дека фонемата /d/ во арватскиот фигу

рира како маргинална фонема; таа е ограничена на еден мал број лексеми. Што 

се однесува до дистрибутивните карактеристики на /а/ и за овој говор важат по

рано изречените констатации. 
Штрбовско-арватскиот со љубојнско-германскиот поблиску стои и во по

глед на реализацијата на вокалните секвенци /еа, ео, ое/. Тие овде не се стегаат, 
остануваат двосложни, еп. /еа/ ле(ј)а, леата, беа, /ео/ леонка, /ое/ чоек, 2оецко 
месо. Исто така овде не подлежи на асимилација ни групата /оа/, еп. коач, коач
ница, осноа, сноаш, соа, соал 'ка Арв. 

Консонантскиот систем на штрбовско-арватскиот говор е готово идентичен 
со долнопреспанските говори: тој ја познава фонемата /ф/: фурна, фgли, фати; 
фонемите /ќ., 11 се реализираат без јотов придружник, еп. куќ.а, сваќа, цвеќе, 
л'у1е, о1а, upe1e, зао1ва, uoua1a. Веларните /к, 2/ пред предните вокали /и, е/ се 
реализираат со многу слаба палатализација: к'ифа, к'исне, ск'еле, Гини, но не 
се врши неутрализација со /ќ., 11 како во горнопреспанскиот. Сонантот /л/ не се 
лабијализира на крајот на слогот, еп. дел, бел, столче. И овој говор ја познава 
фонемата /њ/, како љубојнскиот, и таа се јавува, главно, во наставките, еп. то
ње, камење· - камења, но: uилина, телина, кон 1 којн, сајна, орајне, јадејне Брај. 

Поинаков развој овде имале секвенците *tbj, *dbj. Во повеќето случаи место 
нив наоѓаме /ќ., 21, како во горнопреспансксиот, еп. браќа, сваќа, цвеќе, uouafa 
Арв, ливаfе Слив, цвеќе, л'уfе, покрај братја, сватја, водје, расадје Брај, сваќа, 
цвеќе, л'уzе, но и братја, uратје, ливае, :Zомае Штрб. Во формата лоз1е, топ. 
Под - лоз1е Слив, -ze се сфатило како збирна наставка. 

По другите консонантски особини штрбовско-арватскиот говор поблиску 
стои до љубојнско-германскиот. Така, на пример, и овде се губи -т во десетич
ните броеви, еп. триесе, uejece; согласките /с, ш/ пред африкатите на морфем
ската граница со префиксите најчесто се испуштаат: рацути, ичешл'а; /с/ во су
фиксот -ск(и) се африкатизира: во турцко време Слив. Овие говори ги повр
зуваат исто така фонетските разновидности од типот церево, цереuна, покрај 
черешна, потоа чужо, чезма, и др. 
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4.2. И морфолошките особености на штрбовско-арватскиот говор во нај
голем број се исти како во долнопреспанските говори. Членските форми на -в 
и -н се многу ретки, а членот -оШ се јавува во разновидноста -о, еп. сино, iioii.o, 
носо, забо, сШисо, скаii.ио. Во одделни изрази можат да се сретнат остатоци од 
деклинацијата на определените форми на именките, еп. :ZробуШому вратата, 
оди на uоuуШому ако Ши е криво Брај. Во материјалот ја најдовме и членската 
форма мажити-му. 

Кај заменките како дијалектни особености ги истакнуваме: употребата на 
една иста кратка форма и за директниот и за дативниот предмет од заменката 
'таа': неа а видоф, незе а дадоф, и кратката заменска форма о за м. и с.р.: ќе о 
сомелиме житото, Ши не о кажваш нео Крани. Кратките дативни форми често 
се среќаваат со посесивно значење во случаи од типот: мнуче-ми, на брата-му 
ове:Zоф Крани, со луuаШа-ми Слив. 

Во глаголскиот систем со долнопреспанскиот *Q > /а/-говор и со љубојнско
германскиот овој говор го поврзуваат: губењето на наставката -Ш во 3 л. еди. на 
презентот, еп., Шој јади, носи, има, наставката -меф во 1 л. мн. на минатото оп
ределено време: бемеф, носемеф, беремеф, броемеф, орамеф, наставката -јШе 
во 2 л. мн. на императивот: носејШе, iiepejШe, сШанејШ.е, наставката -ничкум во 
глаголскиот прилог: седејничкум Брај. Но овде наоѓаме и неколку иновациони 
појави што настанале на овој терен. Една таква иновација претставува интегри
рањето на глаголите од типот 'пее, сее' (со вокалот е во општиот дел) во а
група, еп. сејаш, сеја. Оваа појава се наоѓа во процес кој уште не е завршен. 
Така во односниов говор од е-група останале само глаголите што им завршува 
општиот дел на -и,. -а, -о, еп. iiиe, ткае, брое. Наставката -м во 1 л. еди. на пре
зентот не еограничена само на глаголите од а-група: имам, орам, а често се 
среќава и кај глаголите од е-група, еп. Шраам, знам, Шрујам (: Шраеш, знаеш, 
Шруеш ). - Во говорот на е. Штрбово во 1 л. мн. на минатото време покрај нас
тавката -меф се среќава и -мо, поретко и -моф, еп. викамо, uосеамо, uаднамо -
uаднамоф, исШрујмоф. Најверојатно таа се преобразувала за да се избегне 
можната омонимија на 1 л. мн. на имперфектот и презентот. Според тоа целата 
парадигма на минатото определено време гласи: ораф, ораше, ораше, орамеф / 
орамо, орафШе, ораа (имперфект); uаднаф, iiадна, ii.адна, uаднамеф 1 ii.аднамо / 
uаднамоф, ii.аднафте, uаднаа. 

Меѓу синтаксичките особености ја истакнуваме како честа појава испушта
њето на предлогот во/в, еп. Љубојно имам учено, Татко ми заошШо ојде Аме
рика Брај. 

4.3. Во оваа група села со неколку црти отстапува говорот на е. Брајчино. 
По реализацијата на фонемите /л/ и /ќ, 2 / тој поблиску стои со горно
преспанскиот. Во одделни лексеми место /ќ, 21 наоѓаме секвенци /јќ, ј2/: цвејќе, 
не е Uлајќано, кујќа, л'ујtе, Шенејќе, iipejzecкa. /л/ на крајот и пред консонант 
има алофон [У.]: доу, дау, војЈнен, воуна. Вокалната група /оа/ се контрактира во 
[о:]: осно: (осноа), ко:чница (коачница), но: дојдоа, рекоа (3 л. мн. аорист). Во 
морфологијата со горнопреспанскиот говор го поврзуваат: трајниот член, еп. 
бре:Zоф, бре:Zон, бре:Zо, колекШиво, uадаро, моето (секогаш без крајното m.). 
Не се непознати и дативни флексивни форми кај личните имиња од м. и ж. род, 
еп. Му рече СШ.ојану, Марку, Наде, Стојне, покрај аналитичките: на Стојана, 
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на Марка, на СШојна. Кај глаголите со горнопреспанскиот говор го поврзуваат: 
наставката -Ш во 3 л. едн. на презентот: сириШ, сШиzаШ, не сејШ (седит); во 1 л. 
мн. на аористот и имперфектот покрај формите со -ме, -меф, кои се пообични, 
се среќава и наставката -вне: и фаШивне арами:Ше. 

Како дијалектни разновидности во брајчинскиот говор се јавуваат: кратките 
заменски форми ме, Ше, се, и множинските ни, ви за директниот објект, еп. што 
ни не викаш нам, нам ни виде, вам ви сШреШи, потоа наставката -еШ во 3 л. мн. на 
презентот: Ќе одет работниците за Маврово; НосеШ киселец да сфареШ; После 
мајсШориШе се клаваеШ. Брајчинскиот говор од другите околни говори се разли
кува и по образувањето на 2 л. мн. на императивот кај глаголите од е- и и-група, 
еп. носете, косете, одете, леzнеШе, измиете се, оШруете-ј- рибите. 

Горна Пресuа 
Кривени 

ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСГОВИ 

Петлето и лисицата 

1982 

Б'ил-еден-д'едо и-една-б'аба, б'иле многу сир'омаси. Си-'имале с'амо едно
к'уче и едно-п'етле. К'учето му-р'екло на-п'етлето: "'Ајде, бр'ате, д'едо и-б'аба 
с�-мн'огу сир'омаси, 'ај да-си-б'араме р'ана". 'Одиле ц'ел д'ен и-н'ашле една-н'ива 
ко-с�-смр'ачило. Во-н'ивата 'имало еден-д'ап д'упен. К'учето му-р'екло на
п'етлето: "Брате-п'етле, к'ачи-са на-д'абот", т'уа ќе-ноќ'еваат. К'учето вл'егло 
во-д'упката во-д'абот да-н'оќеват. Ко-д'ошло вр'еме п'етлето поп'е8ло: кики
р'игу-у-у! Го-д'очула кум'а-линдра и-д'ошла д'о-него бл'изу и му-с�-оп'улила: "А
море-п'етле, од-д'алеку те-ч'ув, мн'огу 'убав гл'ас си-'имало и мн'огу 'убаi п'ерца 
си-'имало, елези да-се-пор'адува". П'етлето р'екло: "Кум'а-линдро, ј'ас н'е-су 
с'ам, 'има и-др'угар". - "К'ај-ти-е др'угарот?" - т'а: му-к'азала. "'Ето-го во-д'уп
ката во-д'абот". Т'а го-ст'орила п'етле, л'апнала да-го-д'авит и к'учето ск'окнало, 
ја-уд'авило лис'ицата. 

Долна Пресиа 
Герман 

Свадба 

Св'адбата п'очва во-саб'отата кај-'ужина. Са-б'ереа пријат'елите и д'ецата 
мл'ади и 'одеа да-и-ч'еке тап'аните. Коа-ќе-зб'лижва: до-с'елото тап'аните за
ф'атва: да-св'ире. Гр'едеа, вл'егва: во-дв'оро и са-ф'атва: да-'игре 'оро л''удјето. 
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Свек'рвата со-п'огача н'а-гла: ќ-'играше п'рва, а с'етне пријат'елите. 'Одвечер со
св'ирките 'одеа по-к'умо и по-побрат'имите и бл'изните р'однини. санош 'игра:, 
ј'адеа, п'иеја. На-'утрото во-н'е:л'ата о-з'ева: з'ето, (г)о-кл'ава: во-дв'оро н'а-стол 
и (г)о-бр'ичеа к'умо и побрат'имите и п'ееја б'абите: "З'ето ми-са-бр'ичи та к'ој 
ми-(г)о-бр'ичи", а св'ирките св'иреа. Брич'ен'ето о-св'ршваше б'ербер. З'ето 'об
ричен 'одеше д'ома да-са-сл'ечи, а св'ирките 'одеа п'о-куќи к'анеа л''уцје. Са-б'е
реа пријат'елите и 'одеа по-н'е:стата. Пр'ед да-т'ргне кл'ава: п'огача на-ст'оло во
дв'оро, а нат-п'огача ч'еша в'ино. Пријат'елите ф'рл'а: п'ари во-ч'ешата и в'елеа: 
"Да-са-ќ'ердоса". К'умо о-ист'урваше в'иното н'а-земја, а п'арите му-ј-ф'рл'аше 
во-п'олата на-з'ето. Кин'исва: по-н'е:стата со-к'ојнте. Ако-б'еше н'е:стата д'але
ку, 'одеа с'ите со-к'они, ако-б'еше бл'изу 'одеа ч'етири. На-едни'о-кон фк'ачваше 
свекоро, на-др'угио з'ето, на-тр'етио к'умо, на-четв'ортио која да-б'еше. На-к'ој
нте му-беа-в'рзани оп'ашките, на-б'ул'ката ш'ами: в'рзано (на-к'оно, на-н'е:стата, 
на-з'ето и на-к'умо ). 'Еден о-н'осеше б'арјако, а дв'амина к'артата со-вино. На 
б'арјако на-в'рво 'имаше ј'абако нак'ачено, а на-к'артата 'имаше цв'етја в'рзано 
н'а-крс. Деч'ињата шо-а-н'осеа к'артата по-пато c-ia (си-ја) исп'и-ва: пол'ојната. 
'Одеа н'апре и з'ева: с'ијарик : 11 Гр'еде сват'оiте 11• Ако-беше-н'е:стата д'алеку, 
стројнич'арите и-граб'ина: к'ојнте, ч'иј к'он ќ-'излези п'рф. 
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• 

• 
ConoTCKO 

f'asaTo • 

K yp6HHOBO 
• 

: CJJ HBHH~a~ 
aH~ W T so 

• • Epaj'rnHO 

• HaKOJJe~ 
• Jb 

)J,peHOBO 

• 

B )J,OJJ HOnpecnaHCKl1 *Q >a - rosop (Jby6ojHCKO- r epM 3HCK 11) 
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5. ГОВОРИТЕ НА ИСЛАМИЗИРАНИТЕ МАКЕДОНЦИ

ВО ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА 

0. Во Западна Македонија исламизирано македонско население живее во
неколку географски реmони на македонско-албанското пограничје: во областа 
Река по долината на Радика (Жировница, Видуше, Болетин, Требиште, 
Велебрдо, Ростуша, Аџиевци, Јанче, Присојница, Скудриње, Горно и Долно 
Косоврасти, Могорче, Ба-!Јанци, Мелничани), во Дебарско - во Жупа (Брош
тица, Бајрамовци, Горенци, Житинени, Кочишта, Мал и Голем Папрадник, 
'Рковци) и Голо Брдо (Врбница, Владимирци, Гиневци, Клење, Лешничани, 
Љуболези, Големо и Мало Острени, Окштун, Отишани, Пасинки, Радовиште, 
Себишта, Српетово, Стеблево, Тучепи, Торбач, Џепиште), во Струшки Дрим
кол (Боровец, Лабуништа, Октиси, Подгорци), во селото Јабланица, во неколку 
оази во Централна Македонија - во Кичевијата (Бачишта, Другово, Лисичани, 
Србјани, Староец, Челопеци), во Бродско (Пласница, Преглово), во Прилепско 
(Дебреште, Лажани, Пешталево), Велешко (Горно Врановци, Мелница), во 
Скопско (Држилово, Евлово, Д. Количани, Умово, Цветово), во Полог (Јелов
јане, Урвич). Една поголема компактна група исламизирано македонско насе
ление со македонски мајчин јазик живее во областа Гора на српската и на 
албанската територија. 

За домицилно може да се смета она исламизирано население што се наоѓа 
на пограничјето со Албанија - во Гора, Река, Жупа, Голо Брдо, Дримкол, дел 
од жителите во споменатите села во Кичевско и Прилепско, додека насе
лението во скопските и велешките села, како и она во селата Урвич и Јеловјане 
во Полог е доселено кон крајот на 17 и во почетокот на 18 век, и тоа во Урвич и 
Јеловјане од Гора, а во скопските и велешките оази од Река. 

Во повеќето од приведениве села покрај исламизираните Македонци 
живеат и Македонци христијани - православци. Такви мешани села на кон
фесионален план се: Ростуша, Веле Брдо, Требиште, Јанче, Долно Косоврасти 
(во Река), Горенци, Житинени (Жупа), Обоки, Орбеле (Поле), Џепиште, 
Себишта, Пасинки, Г. и М. Острени, Клење, Требиште (Голо Брдо), сите спо
менати дримколски села, и во централна Македонија трите села во Прилепско, 
бродските муслимански села и кичевските по долината на Треска (Велика). 

Во селата: Жировница, Видуше, Болетин, Аџиевци, Присојница, Скудриње, 
Г. Косоврасти (Река), 'Рковци, Кочишта, М�ш и Голем Папрадник (Жупа), 
Отишани, Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, Љуболези, Владимирци, 
Тучепи (Голо Брдо), Бачишта (Кичевско), Урвич, Јеловјане (Полог), спомена
тите села во Скопско и во Велешко, како и во селата во Гора живее само исла-
мизирано население. . 

Во еден број села во Гора, Голо Брдо и
' 

Поле (Дебарско) покрај маке
донското население од двете конфесии живее и албанско население со мајчин 
албански јазик. 
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Нашата тема е говорот или поточно говорите на македонското население 
од мухамеданската конфесија и нивниот однос кон дијалектите на македонски
те православци во истите региони и во истите населби каде што живее мешано 
население. 

1. Веднаш треба на прво место да ги изделиме оние црти што им се 
заеднички на сите говори во Западна Македонија без оглед на конфесионал
ната припадност на нивните говорители. Во таа група заеднички дијалектни 
дцференцијални особености како покарактеристични ги изделуваме: 

- фонетски фиксираниот акцент на третата мора сметајќи од крајот и него
вите синтагматски карактеристики, еп. Uл'анина - Uлан'инаШа, вод'еничар - во
ден'ичароШ - воденич'ариШе, н'а-:Zла(в)а, uрек'у-рамо, з'еми-:Zо, зем'еШе-:Zо, зе
меШ'е-му-:Zо, итн.; 

- отсуство на редукција на неакцентираните самогласки; 
- можноста да се образуваат дифтоншки секвенци од типот мојш (можеш), 

снај (снаи), чиреј (чиреи <чиреви), :Zлај (:Zлаи < :Zлави); 
-множинската наставка -о(в)и : дено(в)и; 
- чувањето на синтетичките дативни и генитивно-акузативни форми кај 

личните и роднинските имиња од м.р. и дативната форма кај личните и род
нинските имиња од ж.р., еп.: му рече СШојану / Бислиму - Марко(в)е / Сулеве 
-ПеШреШу / СулеШу; :Zo виде СШојана / Бислима - Марка/ Фејза - ПеШреШа / 
Дулеша; му рече ШеШину, с(Ш)рико(в)е; :Zo виде ШеШина, деда; u/je рече Фаiд.ими 
/ Борјанки, одн. Фатиме / Борјанке; 

- во сите западномакедонски говори добро се чуваат синтетичките дативни 
и акузативни форми и кај личните заменки, еп. нему му рече, нејзи( е) ulje рече, 
нам ни даде, ним им рече, не:Zо :Zo виде, неа ја/ је виде, итн., исто и кај демон
стративните заменки: овој-овему-ове:Zа, ова(ј)а, ова(ј)зи(е) и др.; 

- за сите западни говори карактеристична е употребата на три вида членски 
морфеми (на -Ш, -в, -н): лебо(Ш), лебоф, лебон; 

- и три вида демонстративни заменки: Шој, овој/ овај, оној/ онај. 
Од областа на конјугацијата западните говори m обединуваат: 
- наставката -Ш во 3 л. едн. на сегашно време: викаш, носиш; 
- наставката -ле во глаголската л-форма во множината: биле, дошле; 
- испуштањето на помошниот глагол во 3 л. во пефектот: Шој дошол, Шие 

дошле. 
Важна дијалектна диференцијална особеност за западните говори е широ

ката употреба на глаголските форми со помошниот глагол 'има/ нема' + гла

голската н/Ш-форма од типот имаш дојдено, имаше дојдено, имал дојдено, беше 

имал дојдено, и во конструкциите со ќе : ќе имаш дојдено, ќе имаше дојдено итн. 

Видна особеност за тие говори е и препозитивната употреба на заменските 

и глаголските клитики во искази од типот: му рече на детето, и виде децата, 

си бил на одмор. 
Приведениве дијалектни особености ја потврдуваат генетската поврзаност 

на сите говори во Западна Македонија од двете конфесии. 

2. Во рамките на западното македонско наречје можат да се изделат две 

групи диференцијални дијалектни црти. 
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Едната група особености ги диференцира западните периферни говори од 
централното дијалектно подрачје, од една страна, но истовремено ги поврзува 
сите македонски говори на македонско-албанското пограничје на целиот прос
тор од Кораб до Јабланица вклучувајќи ги и македонските говори што се нао
ѓаат на албанска страна (во Гора, Дебарско Поле, Голо Брдо и говорните оази 
во охридскиот и преспанскиот базен), од друга страна. 

Меѓу покарактеристичните особености од таа група спаѓаат: 
- фонемата /л '/ како континуант на старото палатално *l' и на секвенцата 

*-lb: кл'уч, л'уШ, uријаШел', сол', жал', мол'ба; 
- чувањето на финалните секвенци -ст, -шт: лист, uришт, дошт; 
- групата чере- место старата *cre-, еп. череu, чересло, чере(в)о, череш(н)а; 
- како основни континуанти за прасловенските групи *tj, *kt' / *dj на сето 

ова подрачје доминираат /шт - жд/ и/или /шч - ж(џ)/, еп. лешШа / лешча, Uлеш
ти 1 Uлешчи, вежда 1 веж(џ)а; 

- во повеќесложните збороформи секвенцата -ни- се метатезира во -ин-: во

деница > водеинца, а потоа водејнца. 
Во областа на флексијата би можеле да m истакнеме како покарактеристични: 
- дативната наставка -о(в)е кај личните и роднинските имиња што завршу

ваат на -е од типот Петре - му рече Петреве, СШолеве; 
- заменскиот облик ми(ј)е; 
- наставките -ет во 3 л. мн. на сегашно време и -е во 3 л. мн. на минатото 

определено време, еп. викает / викееШ, носет / носеет - вика(ј)е, дојдо(ј)е. 
Особеностите од оваа група западните периферни говори по однос на цен

тралните ги претставуваат како поархаични на историски план. 
Втората група дијалектни диференцијални црти го разбиваат дијалектното 

единство на периферните говори. Оваа група не е бројна, но е доста значајна за 
дијалектната поделба. Од оваа група како покарактеристични ги издвојуваме: 

- рефлексите на стариот назал *Q во коренските морфеми, во тој контекст и 
рефлексите на т.н. секундарен о2 во истата позиција; 

- рефлексите на старите *Ј и *г; 
- рефлексите на сек. о2 пред сонантите /р, н, м! во финална позиција; 
- чувањето или отсуството на назалниот сонант /њ/; 
- чувањето или испуштањето на согласката /в/ во интервокална позиција; 
- присуството или отсуството на фонемите /ѕ, џ!; 
- процесите сврзани со гласот /х/; 
- реализацијата на групите /шШ, жд/ и на некои вокални и консонантски 

групи на морфемскиот состав; 
во морфологијата: 
- видот на дативната наставка кај именките од ж. р.; 
- множинската наставка кај именките на -а; 
- присуството или отсуството на наставката -м во 1 л. едн. на сегашно време; 
- видот на некои конјугациски модели; 
- како и бројни зборообразувачки и лексички дијалектизми. 
Во зависност од реализацијата на споменативе појави во рамките на перифер

ната група можеме да изделиме шест помали говорни индивидуалности: 2орански, 
2осШиварски (zорноuолошки), рекански (жировнички), малорекански (2алички), 
дебарски и дримколско-2олобрдски 2овор. 
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Најпрво ќе се осврнеме на говорите во областите каде што живее само исла
мизирано македонско население. Такви се горанскиот и жировничкиот говор. 

3. Горанскиот говор. - Горанскиот говор го репрезентираат триесетина се
ла распоредени на самото пограничје меѓу македонската, српската и албан
ската јазична територија. Повеќето од тие села денеска се наоѓаат на српската 
територија: Баќка, Брод, Враништа, Глобочица, Диканце, Драгаш, Зли Поток, 
Голем Крстец, Мал Крстец, Крушево, Кукуљане, Лештане, Љубовиште, Мли
ке, Орќуша, Радета, Рапче, Рестелица, Шајновец, десетина се на албанска стра
на: Борје, Запот, Кошаришта, Ново Село, Оргошта, Орешек, Пакиш, Црно
лево, Шиштевец, и две села - Јеловјане и Урвич се расположени на падините на 
Рудока на полошката страна југозападно од Тетово. 

Говорот на набројаниве села по неговиот фонолошки систем и по грама
тичката структура во целина и на синхрониски и на дијахрониски план влегува 
во составот на македонскиот дијасистем. 

Со македонскиот дијасистем него го поврзуваат: рефлексите /е/ и /о/ место 
*b, *'b во сите позиции на збороформите, еп. ден, uec, темно, лесен, жеден, овен,
овес, оцет, старец, - бочва, вошка, дош, сон, uеток, низок, со, во, чувањето на 
/в/ во секвенците *vb- / *v'b-, еп. внатре, влезе; замената на *Q со /ii/: дiiб, заби, 
zнiic; рефлексот /ал> ав/ за */, еп. вавна, савза (< вална, салза); отсуството на 
епентетско */', еп. сабја, земја; во морфологијата: категоријата определеност 

кај именската флексија (лебот, лебоф, лебон); множинската наставка -ина (<-иња) 
кај именките од с.р. на -е (iiолина); во глаголската флексија: наставките -ме во 1 л. 
мн. и -т во 3 л. мн. на сегашно време (носиме, носеШ, викајет), наставката -ле на 
глаголската л-форма (рекле), и уште ред други структурни особености. 

По однос на основните наречја горанскиот говор потесно е поврзан со за
падното македонско наречје. Со другите западни говори тој ги споделува след
ниве црти: рефлексот /а/ место носовката *Q во некоренски слогови (uајак, uаа
чина, имаа, берат, uанат), протетичкото ј пред рефлесот на *Q во иницијална 
позиција (јуже, јеток), загубата на /в/ во интервокална позиција во одреден 
број лексеми (лебој, гуедо, куач, туар, негуа), третосложниот акцент (Uл'анина 
- Uлан'ината, с'ирома - сир'омаси - сиром'асити, се к'ачи н'а-дово, u'о-река, ви
ш'е-куќа ); и во овој говор кај именските зборови се пази трајниот член (лебот, 
лебоф, лебон); кај личните и роднинските именки од м.р. се чуваат синтетички 
форми за директен и индиректен предмет (му рече Адему, го виде Адема); доб
ро се чуваат синтетичките дативни и ген. -акуз. форми кај личните заменки во 
сите три рода (еп. он - нему му, него го; она - нејзи и, ња ја / гу, и во мн.: они -
оне - ним им, ни(х) iи / ie); и во овој говор како во западното наречје во 3 л. на 
минато неопределено време се испушта помошниот глагол ( он дошол, они 
биле). Од синтаксичките особености заслужува да се истакне местото на кли
тиките по однос на глаголот: и во горанскиот говор тие можат да стојат пред 
глаголот во искази од типот: му рече Асану, го виде Адема, сме з'еле uape. 

Извесен број црти горанскиот говор го поврзуваат со западните периферни 
говори на правецот Гостивар - Река - Дебар - Струга - Охрид, или со еден дел 
од нив. 

Во горанскиот говор во еден број лексеми место носовката *Q во корен
ските морфеми има рефлекс /iiJ како во гостиварскиот и дебарскиот, еп. гp'iizи 
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(*grQdi), liic, zнiic, :Ziiceнцa, дiiu, заби, се каие и др. Таков развој имала и 
самогласката /а/ во соседство со назален сопапт, еп. знiiм, cнiiia. Рефлексот /е/ 
место сек. 'b2 пред финалното р овој говор го поврзува со гостиварскиот, еп. 
бистер, ветер, итер, мокер, и редовно така, како и пред -њ во о2ењ, а реф
лексот /о/ пред -м во лексемите сом, седом, осом стои поблиску до рекапскиот. 
Во некои локални говори во Гора и вокалното */се рефлектирало во liiлl во 
некои фонетски позиции, еп. вiiвна, жафт, се кавне, сiiвза, длii.к (<ал), покрај 
бује, вук, јабука, uуно, uужот. Во едеп број села, пак, има рефлекс /ол/: вовна, 
жофчка, јабовко, мовзе и др. И двата рефлекса (iiл, ол) се карактеристични за 
западните говори. - Со периферните говори горапскиот го поврзуваат и резул
татите од развојот па старите палатали *l' и *п'; првиот се затврдпал па алве
олареп фоп со вредност па посебна фонема, еп. л'ут, л'уuи, кл'уч, недел'а, 
сел 'анин - како во гостиварскиот и сите западни периферни говори. Таква 
вредност наоѓаме и место секвепцата *lb во примери од типот сол', жал', 
мол'ба, жал'ба, бришал'ка и др. /њ/ се наоѓа во фаза на депалатализација, еп. 
којн, бана, сирене, uилина, поретки се примерите во некои локални говори со 
запазепа мекост, еп. камењ, сирење (Млике). Гласот /ѕ/ и овде има статус па 
посебна фонема и со дистрибуција како во западните говори, еп. ѕебе, ѕит, ѕвер, 
и др. Како во соседните западни периферни говори се реализираат и копсопапт
ските групи: uc > uц (uцује), ср, зр > ciilp, здр, (сШреда, страм, здрел - во некои 
села); групите д, 2 + н се упростуваат со испуштање па плозивите, еп. сенале, 
зајено (заедно), ќе uане, лејни (ле:Zни), ќе сШејнем (сте:zнем), забејнале. 

Посебен интерес привлекуваат примерите од типот јеШок, кедел 'а, кеде, 
откеде, во кои место пазалот *Q се јавува /е/. Овие примери ги објаснуваме ка
ко импорт од дебарските говори. 

Од морфолошките особености горапскиот со западните периферни говори 

го поврзуваат: паставките -ои (< -ови) и -офци (лебои > лебој, Адемофци), чува
њето па -Ш во членската форма за м. род (чујекот), заменските форми ја, мије, 
кај глаголите паставката -ет во 3 л. мп. сегашно време ( викајеШ, сuијеШ, сиuет, 
носеШ). 

Со една група дијалектпи диференцијални црти горапскиот се поврзува со 
долпополошките говори па македонска страна и со призрепските па српската 
јазична територија со кои непосредно граничи. Како покарактеристичпи меѓу 
нив ги истакнуваме: чувањето па ј пред ипицијалпото е, еп. јеш, јела, јелен, 
језеро, палатализацијата па веларпите /к, 2/ пред предните вокали /и, е/, еп. 
рук'е, сек'ира, оi'ин, ноi'е, веларизацијата па /л/ во [У] и потоа со лабијализа
ција во /в, ф/ на крајот па слогот, еп. рекоу, uетеу, рауник зоува, оди. воф (вол), 
котеф (котел), вiiвна (вiiлна), рефлексот /у/ место *Q во едеп број лексеми, еп. 
вруќина, :Zолуби, јуже, јужица кукол', муш - мужи, се мучи, мутно, обруч, рука, 
Шуuан, zuyza, удица, и место */ зад лабијалпи согласки, еп. бује, вук, јабука, 
uужој, uуно, вуна покрај вiiвна и вовна, во флексиите: мпожипските паставки -е 
кај именките што завршуваат во едп. на -а : жене, ловџије, и кај едеп број имен
ки од м.р., еп. беневреке, обојке, uoлo:Ze, uоШоке, мусШаќе, чораuе, ораје, рукаје, 
паставката -еќи во глаголскиот прилог: барајеќи, дgжееќи, идееќи. Во 1 л. едп. 
се геперализирала паставката -м кај сите глаголски основи, еп. коuам, сечам, 
берем, сuијем, куuујем, носим. 

313 



Најпосле можеме да издвоиме еден број особености со кои горанскиот го
вор се разликува од сите околни дијалекти и на македонската и на српската 
страна. 

Еден дел од тие црти се архаизми, кои во граничните говори денеска не се 
среќаваат. Како покарактеристични од тие особености ги истакнуваме: фоне
мата /х/ и процесите сврзани со неа, палатализацијата на согласките lт, д/ во 
старите секвенци со *b (*tb, *db), а во флексијата чувањето на флексивните да
тивни форми во еди. и мн. и кај определените и кај неопределените именски 
форми. 

Во еден дел од горанските села се чува /х/ најчесто во финална позиција и 
пред согласки во средните слогови, многу поретко во иницијална и интервокал
на позиција. Еве примери од говорот на е. Брод: влах, :Zpax, орах, upax, сиромах, 
страх, :Zpex, мех, них, мух (мох), вох, :Zлух, задух, очух, пред согласка: вохче, 
махка со крилата, охка, тахтабита, пред сонанти /х/ се реализира како звучен 
спирант [у]: здиуна, мауна, киуна, ниуно, о:Zлууна, тиуна, муулисано, во настав
ките: бех, беуме, бехте. Од печатени материјали ексцерпирани се и примери со 
/х/ во други позиции, еп. јахај коња, механа, зехер, јоха, јанаха, издојдоха, Хасан, 
Хедија, ходоква но и кожуф - кожуфи, суф - суво. 

Место старите секвенци *tb, *db редовно има /ќ, il, еп. зеќ, домазеќ, клеќ, ла
коќ, нокоќ, uролеќ, :Zлаќ - :Zлаiот, :Ziipiи (*grQdb), челеќ - челеiот, uеќ, назаќ, 
окиќ, uaupaќ. 

Стара диференцијална црта на македонскиот ареал е појавата на сек. о2 во 
секвенците *cvb- И * SVb-, СП. цафти, савне, савнује. 

Горанскиот е единствен западномакедонски говор каде што се запазил син
тетичкиот датив кај општите именки и во еднината и во множината, еп. старец, 
дат. старцу - сШарцим, цар : цару - царим, сестра : сестри - сестрем, дете: де
тету - децам, и во членуваните форми: старецот : старцутому - старцитим, 
сШарецов : сШарцувому - сШарцивим, старецон : сШарцуному - старциним, сес
трата : сестрити - сестретем, сестрава : сестриви - сестревем, сестрана : 
сестрини - сестренем, детето : дететому - децатам, детево : детевому - де
цавам, детено : детеному - децанам. Кај именките од м.р. што завршуваат на 
консонант, на -е и на -о се чува и генитивно-акузативната падежна форма, еп. 
ciilapцa, деда, бабеШа, со член: cШapцaiilozo, ciilapцaвozo, ciilapцaнozo. 

Дативните и акузативната синтетичка форма се задржале и кај придавките, 
еп. добер чујек: доброму чујеку- доброzо чујека- добрем л'уiем, добра жена: 
добројзи жени - добрем женем, и членувани: дoбpojeiil чујек, добројев чујек, 
добројен, дат. добротому / добровому / доброному (чујеку), акуз. дoбpoiilozo / 
доброво:Zо / доброно:Zо (чујека), итн. 

Овој говор е единствен на целата македонска јазична територија и по 
фонетскиот облик на членските морфеми за м.р. кај придавките, еп. добројет, 
добројев, добројен, оди. дoбpyjeiil, добрујев, добрујен. 

Од друга страна, во историскиот развој на горанскиот говор се јавиле и 
еден број иновациони појави од кои некои се задржале во рамките на тој гео
графски регион. Лабијализацијата на /л/ во [У.] оди. /в - ф/, видовме, ја познаваат 
и други говори во шарскиот регион - сретечкиот и сириниќскиот на призрен

ската страна и долнополошките од македонската група. Во горанскиот /л/ пред 

предните самогласки се реализира како палатализиран фон, еп. мол'и, се сел'и, 
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сл'ива, Шел'е, јасл'е, па така имаме цела редица алофони условени од фонет
ското опкружување; беу (беф)-бела-бел'и. 

Посебност на горанскиот говор претставува промената на /о/ во /у/ во сек
венци со друг вокал и најчесто таму каде што се испуштаат согласки (в, ј) во ин
тервокална позиција, еп. zуедо, зуала (зовала), сонуа, uyac, uye (uoe), суел'ка, 
Шуар, чуек (чоек <човек), муа (моа <моја), Швуа, неzуа, zоШуа (zоШоа < zоШо
ва), донесуа (донесоа), окуана (окована), и др. Оваа појава се задржала, главно, 
во рамките на односниов говор, додека во другите говори на шарскиот регион е 
ограничена на неколку лексеми, еп. чуек во тетовскиот. 

Во именската флексија иновација претсгавува множинската наставка -иќа со 
разновидноста-иќшш и -ика кај именките од с.р. на -е, еп. внучика, браШчик:а (внуче, 
браШче ), брадичик:а ( брадиче), мачиќа, кучиќа, uилиќа и Uилиќшш покрај Uилшш. 

Посочивме и редица иновации во членуваните форми (еп. zладнујеШ, zладну
јев, zладнујен; сШа.рциШи, сШа.рциви, сШа.рцини : женете, женеве, женене, и др.) 

Во глаголската флексија се пазат старите категории и форми; во простите 
минати времиња се задржале наставките -х, -хме, -хШе, поретко и -ха. Во некои 
локални говори покрај старата формација на имперфектот се употребуваат и 
форми со проширување на наставките, еп. викашох, викашохме, викашохШе, 
викашуа -викаше, носешох -носешохме, бешох -бешохме -бешуа, покрај ви
ках -викахме, носех -носехме. 

Нова формација претставува обликот со би + аорист од типот: би дојдох, би 
дојде, би дојдохме, би дојдохШе, би дојдуа, кој се јавува наспоредно со формата 
од типот: ја би сом чиШа.ф (чиШал), Ши би си чиШа.ф, ... 

Формите со 'има/ нема' (има дојдено, имаше дојдено и др.) на овој терен 
уште не допреле. 

Лексиката е, главно, словенска. Турцизмите се ограничени, како и во другите 
говори на исламизираните Македонци, на религиозно-битовото семантичко поле. 

3.1. Автентичниот горански говор добро го чуваат и жителите во муслиман
ските оази Урвич и Јеловјане во Тетовско иако тие подолго време живеат во 
друго дијалектно окружување. Во тој говор некои особености се случиле дури 
подоследно во однос на матичниот горански говор. Така, на пример, фонемата 

/х/ овде се јавува во сите фонетски позиции и со поголема доследност, еп. харен, 
ходим, х.uбеШ, ухо, рухо, киха, мехлем, охка, zлухци, орах, zpex, мох, в.uх, zлух и 
др. Добро се чува во урвичко-јеловјанскиот говор и фонемата /њ/, еп. њива, 
њеzово, њезин, коњ, бања, дури и во глаголската придавка: жењеШ, кањеШ, а во 
ред случаи се јавува и ново /њ/, еп. камењ, Ш.uњ, јасењ, дењ, кочањ, уzњишШе и 
др. Примерите од типот камењ, дењ укажуваат дека на горанскиот терен 
назалот н пред малиот ер (*kamenb, *dbnb) се палатализирал, како што е случа

јот и со согласките Ш и д во истата позиција (*z�tb > зеќ, *pQtb > uуќ). Вака доби
еното /њ/ после се проширило во финалната позиција и по нефонетски пат (еп. 
Ш.uњ, кочањ и др.). За одржувањето на /њ/ во овој говор, секако, придонесле и 
полошките говори во кои /њ/ добро се чува. - Говорот на овие две села не ја познава 
палатализацијата на л пред предните вокали, еп. лице, биле, леШо (: л'ице, бил'е во 
горанскиот). Овој факт упатува на заклучок дека палатализацијата на /л/ во споме
натата фонетска позиција во горанските села се извршила по миграцијата на жи
телите во Урвич и Јеловјане од старите огништа. 
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Од морфолошките посебности во урвичко-јеловјанскиот говор како пока
рактеристични ги истакнуваме: продуктивноста на множинската наставка -ој 
(< ови), еп. браф -бравој, uуќ -uуќој, зеќ -зеќој, uecoj, ueiileф -ueiilлoj, кoiil
лoj, uecoj, и на наставката -иња наспоредно со -иќа и новообразуваната -иќиња, 
еп. дечиња, дејќиќа, јаzњиќиња, како и испуштањето на -iil во 3 л. мн. сегашно 
време кај глаголите од а-група, еп. викае, коuае, но береш, носет. Последнава 
особеност карактеристична е и за полошките говори. 

Бројот на особеностите со кои се разликува урвичко-јеловјанскиот говор, како 
што се гледа, е ограничен на неколку црти. Но тие се важни показатели за утврду
вање на времето кога настанале иновационите појави во едната и во другата среди
на. Предците на денешните жители на Урвич и Јеловјане ги чувале во својот сис
тем фонемите /х/ и /њ/ и во новото дијалектно окружување овие гласови· се за
чувале, а тоа значи дека во горанскиот загубата на тие гласови започнала подоцна 
од времето на миграцијата на горанското население во Полог. Од друга страна, во 
матичниот говор наставката -т во 3 л. мн. се чува, а во говорот на тетовските мус
лимани процесот на загубата се извршил во новото куќиште. 

Горанскиот говор се формирал на еден поширок ареал во сливот на реката 
Љума и во долината на двата Дрима, а на јужната страна непосредно граничел 
со дебарската група говори. Со време под притисок на албанскиот етнички еле
мент, кој бил особено изразен кон крајот на 17 и во почетокот на 18 век, гра
ниците на овој говор се стеснувале и со албанизацијата на Горна Река се преки
нала и врската со говорите по долината на Радика. Како сведоштво на тој кон
тинуитет останале повеќе десетици топоними по долината на Љума и Црни 
Дрим. Приведуваме само неколку од богатата македонска топонимија, еп. Бела, 
Белова, Белица, Бистрица, Боровјан(и), Велешта, Галица, Добрача, Деброва, 
Дупјак, Душиште, Забел, Заград, Коловоз, Колесјан(и), Лешница, Манастирец, 
Молчани, Нанковце, Осталица, Подбреѓа, Плоштан, Положан(и), Радомир, Ра
доја, Радиште, Стрезова, Сопаник, Слатина, Светиград, Стредок, Староец, Су
ходол, Тровјак, Ујмиште, Чернава, и др. 

Дијалектните особености што го репрезентираат горанскиот говор како по
себна индивидуалност во рамките на западното наречје се од два вида. 

Една група од нив се зачувани стари црти кои во другите околни говори во 
разни временски периоди претрпеле промени и денеска се веќе необични, да ги 
наречеме „архаизми". Тие се претежно од областа на флексијата. Како пока
рактеристични на структурен план ни се наложуваат: чувањето на дативната 
флексивна форма и кај општите именки од сите три рода и во едн. и во множ., 
како и кај атрибутските зборови, еп. добер муш, датив едн. доброму мужу, да
тив мн. добрем мужим, членувани: мужот -мужутому, мужов -мужувому, му
жон -мужуному, мн. мужити -мужитим, муживи -муживим, мужини -мужи
ним, член. добро(ј)ет муж - добротому мужу, итн., жена : жени, мн. женем, чл. 
жената -женити, мн. женетем, дете -детету, мн. деца -децам, чл. дете
тому, детево -детевому, детено -детеному, мн. децаШам, децавам, децанам, 
итн.; чувањето на генитивно-акузативната флексивна форма кај именките од 
м.р. на -Ф, -о, -е во едн., еп. старец -сШарца, дедо - деда, бабе -бабеШа, чл. фор
ма: старецот-сШарцатоzо, сШарецов -сШарцавоzо, сШарецон -сШарцаноzо, 
со атрибутска придружба: доброzо старца, чл. добро(ј)ет сШарец-добротоzо 
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старца, доброноzо 1 добровоzо cillapцa. - Кај еден број именки од м.р. се задр
жала мн. наставка -е : ора - ораје, рукаф - рукаје, чopaii.e, мустаќе, uотоке, и 
др. - Во горанскиот говор наполно се зачувани старите глаголски форми за ми
натост и идност. Формите со 'има 1 нема' и со 'сум' и глаголска придавка се нео
бични, би рекол, дури непознати. - Од областа на фонологијата ќе ја споменеме 
фонемата /х/, која во некои села, особено оние што се наоѓаат на албанска 
страна и во Полог, уште се чува во сите фонетски позиции. 

За запазувањето на приведениве особености во нашиов говор можеле да 
придонесат и граничните српски призренски говори, со кои непосредно грани
чи, а посредно во некои случаи и албанските дијалекти. Чувањето на флек
сивните членски форми покажува дека горанскиот говор подолго време бил от
кинат од другото западномакедонско јазично подрачје. 

Од иновационите појави еден број зафаќаат пошироки ареали на шарскиот 
регион. Така, на пример, лабијализацијата на /л/ во [У, в - ф] на крајот на слого
вите, палатализацијата на /л/ пред /и, е/ и на /к, zl во истата позиција, или ис
пуштањето на преградните /2, д/ во секвенци со /н/, еп. дине, и.ане, ги познаваат 
и другите говори и на српската и на македонската страна на Шара. Тоа се одне
сува и на процесите извршени во 1 л. еди. на сегашно време - генерализирање
то на наставката -ми проширувањето на основниот вокал од 2 и 3 еди. и во 1 л., 
еп. сака-м, нос-и-м, бер-е-м (: нос-и-ш, нос-и-ф, оди. бер-е-ш, бер-е); оваа појава 
се среќава на сето македонско-српско јазично пограничје. 

Како типични горански иновации можеме да ги третираме: преминот на /о/ 
во /у/ во фонетски позиции со испуштена согласка во интервокална позиција, 
еп. ii. ya (ii.ojac), чуек (човек), туар (товар), палатализацијата на /т, д/ од гру
пите *-fb, *-db, еп. зеќ, zpiiiи, и во флексијата - множинската наставка -иќина и 
глаголската форма со би + аорист: би дојдох. 

4. Жировничкиот (реканскииот) zовор го претставуваат жителите на
селата Жировница (диј. Жернаница), Видуше и Болетин, кои се наоѓаат во гор
ниот (изворишниот) тек на реката Радика. Во сите три села живее само ислами
зирано македонско население. 

Меѓу најкарактеристичните дијалектни особености на овој говор со кои тој 
се разликува од другите говори во дебарската група на прво место доаѓаат до 
израз континуантите на носовката *Q, на *Ј, *r, секундарниот 'b2 во коренските 
морфеми и пред финалните сонанти /р, н, м/. 

Место *Q во коренските морфеми во жировничкиот има континуант ldl 
(еден вид лабијализирано а), кој се реализира во два алофона: [d] во едно
сложни и двосложни збороформи во акцентирана позиција и [{l] (еден вид за
темнето а кое се реализира во неакцентирана позиција, а во акцентиран слог 
само во збороформи со три и повеќе слогови). Ваква дистрибуција на рефлек
сот на *Q не познава ниту еден од другите македонски дијалекти. Во неко
ренските морфеми, како во сите други западномакедонски говори, има рефлекс 
/а/. Сп. примери: даu - дабот, два дабје, но д'{lбица, д{lбицата, се качи н'а д{lii., 
з'aii.- з'dбоШ - з'dби : з'{lбиШе, з'{lбиве, ii.'o-з{lбu, драк- дрdzоШ : др'{liови, zр'dди: 
н'а-iрt;�ди, zр'{lдиШе, idc, zазер, zнdc, zнdсен : ZHf!.C'oШuja, к'dсаШ, К1{lii.инка, к'dШ
ник - к't;zШници, к'џШникоШ, мdш - мdжи : м'(;lЖиШе, се м'dжи : се 'омt;zжи, м't;zЖу
ле, м'(lЖишче, мадро, мdка, се мdчиШ : се м'џчиме, uаШ - ii.'аШоШ: ii.'џШишча, н'а-
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Иt;zШ, u'адиШ : да 'ucut;zдuШ, р'ака : р't;zкаШа, н'а-рt;zка, pdu - р'dбоШ : р't;zбови, 
u'opt;zбu, р'акаф, CKQU - CKQUO : CK't;zuuja, И ВО Примери каде ШТО е *Q добиено ОД 

*�во секвенцата *Й: ј'dзик: ј't;zзикоШ, ј'r;zзици, ј'аШро, ј'dчмен : ј'r;zчмејне, ј'dже :
ј'r;zжина, j't;z2yл'a но: 'обрач, u'oupaк - u'oupasu, u'онада, 'оШаде, uај'ажина, неа, 
сШ'анал - сШ'анале, б'ерам (во некоренски морфеми). - Така е и во примерите 
со сек. 'b2 м'а2ла : м'r;z2лаШа, м'аска, л'ајца, л'dжам: л'r;zжеме, Ш'анко: Ш'r;zнкичко. 

На ист начин под споменатите фонетски услови се рефлектирале и */, *r, еп. 
вdлк - в'dлци: в'r;zлциШе, в'r;zлчица, в'ална - в'r;zлнаШа, жалШ - ж'алШа : ж'r;zл
ШиоШ, ж'r;zлШило - жt;zлШ'илоШо, б'dлва, 2'dлШаШ - 2'r;zлШаме, д'алzо - д't;zлџина, 
калк - к'r;zлкови, к'r;zлчишча, к'алнеШ - к'r;zлнеме, ј'абr;zлко, м'алѕеШ - м'r;zлѕеме, 
м'r;zлѕница, udлн - u'ални: н'аur;zлниШ, сu'dлџај, с'алѕа - с'r;zлѕаШа; в'арба - в'џр
беШе, ќа в'арнеШ, :Z'арне - 2'џрнина, 2'арло - z'џрлово ме б'олиШ, д'арво - д'џрво
Шо, д'аржиШ- д'r;zржава, м'ардаШ -м'r;zрдаШе, ј'аШr;zрва, Ш'арн - Ш'арноШ : т'џр
нинка, u'арсти - u'арстен : u'r;zpcтeнu, с'арце: н'а-сџрце, и редовно така без 
исклучоци. 

Рефлексите на *Q и на */, *r придонесле жировничкиот говор и на типолош
ки план да се диференцира од другите локални говори во дебарско-реканскиот 
регион. Вокалниот систем во него ни се претставува во следниов вид: 

/и/ 

/е/ 

/а/ 

/у/ 

/о/ оди. 

/а/ 

[и] 

[е] 

[r;z] 

[а] 

[у] 

[о] 

Од вокализмот како дијалектна карактеристика на жировничкиот говор се 
јавуваат рефлексите на сек. 'b2 пред финалните сонанти: /а/ пред -р, еп. бистар, 
ведар, ветар, итар, остар, 2абар, сфекар, /о/ пред -н: о2он, /а/ пред -м: седам, 
сам, не сам, но осом, веројатно со асимилација на почетното о; - фонетскиот 
облик заек (: зајак во централните говори); - стариот преглас на /а/ во /е/ се 
задржал во примерите: еребица, баршлен, 2арклен, челет. - И во жировнич
киот говор, како во другите западни периферни говори, самогласката /а/ во со
седство со назалните сонанти се затемнила и гласовно се совпаднала со реф
лексот на *Q, СП. знdм - знr;zеме, н'е-ЗНfЈМ, сна2а - снr;z2ата, u'о-снџ2а, uозн'r;zница, 
мџшчеа. Така се развил и темниот вокал во турските заемки од типот замба -
ЗtЈМбата (т. zzmba), забан - зt;zбанот ( т. zzbm). - Во јо2отка /о/ место /а/ можело 
да се јави со асимилација според следниот слог. 

А.ктуелниот консонантски систем на жировничкиот говор го сочинуваат 
фонемите: ( сонантите) м, н, л, л ', р, ј, ( опструентите) б-u, в-ф, д-т, ѕ-ц, з-с, џ-ч, 
ж-ш, 2-ќ, 2-к. Фонемата /њ/, како што се гледа, отсуствува. Старото *п' во едни 
позиции затврднало· и се изедначило со /н/, еп. uилина, телина, а во други 
палаталниот признак се излачил во /ј/, еп. бајна, дејна, којн, јадејне, сирејне, 
шеuтејне. - Фонемата /в/ е доста стабилна; таа се чува и во интервокална пози
ција, еп. ковач, јавор, основа, товар, човек, uоловина, и по оваа особина жиров
ничкиот оди заедно со соседниот малорекански (галички) говор. - Звучните 
африкати /ѕ/ и /џ/ се чести: /ѕ/ се јавува готово редовно како корелат на /2/ пред 
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множинската наставка -и кај именките од типот: белегот -белеѕи, uологот -
uолоѕи, блага -блаѕи, а /џ/ корелира со !г/ пред деминутивниот суфикс -е : брек 
/ брегот-бреџе, снек / снегот-снеџе, бубреџе, сток / стогот-стоџе. На ис
ториски план тие се добиени и со африкатизација на /з, ж/ во групи со со
нантите /л, н, р/: сdлѕа -сdлѕе, мdлѕит, сuалџај, бенѕин, и др. 

Порано спомнавме дека во периферните говори на пограничјето со албан
ската јазична територија се среќаваат се уште примери со запазено ч во стари
те секвенци *cr- и *cvr-, и финалните групи -ст и -шт. Во жировничкиот говор 
се забележани примерите: чdрвец, чdрви, чr;r,рвојадина, Ч{lрвеница, чарuит, 
чвdрст, чв{lрстина, но и царн, царвен; групите -ст и -шт > (-шч) редовно се чу
ваат во едносложните збороформи, додека во суфиксот -ост, т се редуцира, еп. 
бресШ, лисШ, мосШ, udpcШ, uришч, дошч (дожд), но радое, милое. 

Во западните говори како диференцијална особеност се јавуваат и рефлек
сите на прасловенските групи *tj / *kt' и *dj, како и реализацијата на групите 
/Шј/ и /дј/ од постарите секвенци *tbj, *dbj. 

Во жировничкиот говор, како и во повеќето македонски дијалекти, и за 

двете групи место Ши д наоѓаме двојни рефлекси - за *tj > /шч, ш/ и /ќ/, еп.: 
горешчо, М{lшченица, мt;zшчеа, Uлешчи, uрашча, мошен, мошне, немошница, uо
мош, имашен, овошка, но: веќе, вреќа, zаќе, леќа, домаќин, куќа, меќава, ноќ, 
ноќно време, uолноќ, сваноќ, сШреќа, несШреќа, ќерка, кај глаголите: ќа, неќеШ, 
UлаќаШ, фаќаш, сШреќаваШ, освен во наставката за глаголски прилог каде што 
се задржал стариот облик -ешчи : викаешчи, одеешчи; на поинаков начин е до
биена формата синека (еп. синојќа, синојка, сношШи во други говори); и за *dj 
покрај стариот рефлекс /жџ/ се јавува и /2/: вежџа, вежџица, межџа, uрежџа, 
нужџа, наuрежен, енаш, дваш, Шриш, но: меzу, dpza, caze, Шуzи, Шуzина, upe
ze(cкa), свеzере, Шакеzере, белzраzани, ориzани, виzаШ, наваzаШ, uazaШ, роzаШ. 

Слична е положбата и со реализацијата на групите /Шј, дј/ < *tbj, *dbj, еп.: 
браШја, pacii{lШje, цвеШје, покрај браќа, сваќа, саќе, Шреќи, цвеќе, и: л 'уди, 
zредје, :Zt;zpмaдje, ливадје, оzрадје, но лаzа, zавол. 

Таков незавршен и нестабилизиран процес наоѓаме и при трансформаци
јата на фонемата /х/, која овој говор не ја познава. Во морфемите за минатото 

определено време х > /в/, одн. /ф/, еп. беф, бевме, бефШе, во бројни случаи и 
пред согласка: бdлва, бувна, мавна, Шивна, чевре, но и: дуна, елла, udл (uолх), 
udpyШ (uпхуШ), мулла (мухла), челли (чехли), а во финална позиција имаме: 
zpa, сирома, сШра, вар (вох), - Влаф, моф, буф, кожуф, и греј, меј, zлуј, суј, 
uердуј, и /е/ во орес -ореси, каде што е добиено по морфолошки пат. 

Во примерите: елла, мулла, челли, одн. ел:а, мул:а, чел:и, сонантот се удол
жил, потоа се удвоил, како компензација за х. 

Во централните и во повеќето западни периферни говори во /х/ се асимили
рале и согласките /е, ш/ на морфемска граница пред африкатите /ц, ч/ и поната

мошниот процес се одвивал заедно со етимолошкото /х/ (еп. месо -месце > мех
це > мефце, круша - крушче > крухче > круфче). 

Во жировничкиот, во кој фонемата /х/, веројатно, подолго време се чувала 
по однос на другите западни говори, овој процес не се извршил, па така соглас
ките /е/ и /ш/ во споменатата позиција се задржале, еп. бресШ - бресче, квас -
квасче, вое (воз)-восче, месо -месце, круша -крушче, или во одделни лексеми 
/е/ се асимилирало во /ш/ во секвенцата /сч/, еп. лисШ -лишче, квас -квашче. 
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Од консонантските особености релевантни за овој говор се уште: реализа
цијата на групите !шШ, жд/ како /шч, жџ/, еп. шчица, zушчер, оzнишче, дожџоШ, 

- редукцијата на /2, д/ пред /н/: едно -ено, ена, uана, сена (uадна, седна), лена 
покрај леiна, - асимилацијата на групите /вн, бн/ во /мн/, еп. одамна, рамно, 
:Zламна, zламница, оzламник, Uлемна, осамнеШ, мнук, мнука, нимнин, - демнеШ, 
ѕемнеШ, -метатезата на групата -зј-: zројзе, лојзе, потоа пополнувањето на ети
молошките групи -ср-, зр-, -жр- со соодветен преграден плозив, еп. сШреќа, 
сШреда, сШребро, здрак, здрел, ждребе. 

Во областа на флексијата жировничкиот говор од другите говори во дебар
ската група се разликува со следните црти: именките на -а множина образуваат 
со наставката -е : нива - ниве, овце, варбе, куќе, во ноѕе и раце, судејќи по 
согласките /ѕ, ц/, се задржала старата двоина;-дативната синтетичка форма кај 
личните и роднинските имиња од м. и ж. род се пази добро и се образува со 
наставките: -у кај именките од типот Илија - Илију, му рече Ил'ију, -ове кај 
именките на -о : Рамко -Рамкове (му рече), бабо-бабове, миџо-миџове, дајџо 
-дајџове, -еШу кај именките на -е : Сале -му даде СалеШу, Рамче -РамчеШу, и 
со наставката -е кај именките од ж.р. на -а, еп. Атиџа -(ј)е рекоф Атиџе, Ајша 

-Ајше, но: је рече на нане. -Збирната множина исто така добро се чува и мор
фолошки се изразува со наставката -је, еп. бос - бозје, лисје, сноuје, Шdрнје, и 
кај именките од ж.р.: вода - водје, река - рекје ( : мн. реке), ливадје, нивје, 
о:Zрадје, Uланинје, Шревје, главно кај именки што означуваат географски поими. 
- Избројаната множина како граматичка категорија овој говор не ја познава, 
формите на обичната множина се употребуваат и кога се со број, еп. два 
лебови, два uеШли, Шри шиници, два заби, два бунари, Шри месеци, два ноќови. 

-Кај именките од ж. р. на согласка нема поголеми промени, еп. нашата власт, 
ката вечер, ена вечер (добро вечер според добро уШро ), лоша карф, убава сол' 
и др. Кон оваа група се придружиле и еден број именки од м. р. од типот кал -
калта, iолема кал, ueueл - ueueлma, uесок -ситна uесок, uесокШа (главно од 
семантичкото поле на почвата). Членските форми имаат нормално образу
вање, еп. лебот, лебоф, лебон, итн. -Множинската наставка -и кај придавките 
се употребува и кога се тие во атрибутска употреба со именки од ж.р., еп. бели 
кошуле, високи Uланине, отровни змие. 

Во заменската флексија како дијалектни се предлагаат формите: нимнин 
(нивни), овоzоф, овејзин, онејзин, овимнин, онимнин, овакоф - оваква, овол'
каф -овол'кава, кај личните заменки: ја, мие, нами не (виде), нами ни (рече), 
вами ве, вами ви, неа ја (виде), нејзе е (рече), Шие, ним и (виде), ними им (рече), 
кај демонстративните: овја, ојна (човек), овеа, онеа, Шеа (дете), овоzо, оноiо, 
овому, оному, овејзе, онејзе. 

Во глаголската флексија за жировничкиот се карактеристични, истовре
мено и диференцијални по однос на околните говори, формите: сам, ести (1 и 3 

л. еди. од *byti), наставката -м во 1 л. еди. сегашно време, еп. коil.ам, носам, 
берам, сечам, -наставката -ешчи во глаголскиот прилог: викаешчи, носеешчи, 
сечеешчи, суфиксот -ува за образување несвршени од свршени глаголи: 
куuуваШ, кажуваш, стануваш. -Посебност во овој говор претставуваат проме
ните што се извршиле во основите кај глаголите од е- и и-група; тие се слеале 
во еден конјугациски модел, еп. бро-и-ш, нос-и-ш, бер-и-ш, сеч-и-ш : бро-е-Ш, 
нос-е-Ш, ueч-e-iii, бер-е-Ш, мн. броеме, носеме, береме, сечеме -броеше, носете, 
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береше, - броеШ, носеШ, береш, сечеш. - Со друmте особености од конјуга
цијата жировничкиот се слага со другите говори од дебарската група: 3 л. мн. на 
сегашно време завршува на -еШ: викаеШ, носеШ, береш, 3 л. мн. на простите ми
нати форми се образува со наставката -е : викае, дојдое, берее, носее, uие(ј)е, 
з:Zрешие, 2 л. мн. на заповедниот начин кај глаголите од и-/е-група има наставка 
-иШе : носите, донесиШе, набериШе, оШвориШе. Глаголската л-форма може да 
се образува и од аористната и од имперфектната основа, еп. рекол - речел, мо-
2 ол -можел, јал -јадел, млел -мелел, uрел -uредел, брал -берел, носил - но
сел; - двојни форми се среќаваат и во н/Ш-партиципот: бран -берен, Иран - uе
рен, клан - колен; кај глаголите од старата и-група се генерализирала нас
тавката -аШ: женат, канат, udлнаШ, ранаШ, ценат, како во uанаШ, ле(:Z )наш; 
партикулата за идни глаголски форми се јавува во фонетскиот облик ќа : ќа 
викам, ќа викаф, ќа сам викал. Глаголските форми со помошниот глагол 'има / 
нема'+ глаголска придавка се доста фреквентни (имам дојдено, имаф дојдено, 
сам имал дојдено, ќа имам дојдено). Во деривацијата на имперфективни од 
перфективни глаголи превладуваат старите модели, еп. добиеш - добиваш, 
менеШ - менаваШ, :ZрешеШ -zрешаваШ, 2 осШеШ -2 ошчаваШ, UлаШеШ -UлаќаШ, 
родеШ - раiаШ и роiаШ, оШвореШ -оШвораШ, ШуреШ - ШураШ и ШуруваШ, 
осШавеШ - осШаваШ; по моделот соuнеШ - соuинаШ, клекнеШ - клекинаШ е 
образуван и обликот uозинаШ (: знdеШ). 

Меѓу приведениве диференцијални особености во жировничкиот говор се 
изделуваат два главни слоја. Од една страна, во него се чуваат не мал број 
архаични црти, на пр. фонемата /ѕ/ пред мн. наставка -и (блаѕи), групата *cr- во 
фонетскиот облик чdр- / Чflp-, финалните групи -сШ, -шч, групите -Шј- / -дј- во 
примери од типот браШја, ливадје, и други, од друга страна, пак, среќаваме и 
иновации, на пр. депалатализацијата на њ, африкатизацијата на звучните фри
кативи /з, ж/, наставката -м во 1 л. едн. сегашно време, нови модели во гла
голските групи и др. Но најкарактеристична црта за жировничкиот говор прет
ставуваат рефлексите на носовката *Q и на старите вокални */ и *r. Токму тие 
рефлекси нему му даваат обележје на автономен микродијалект во рамките на 
западната група македонски говори и истовремено укажуваат дека денешниот 
жировнички говор релативно рано, сигурно пред исламизацијата на предците 
на денешните негови претставници, почнал да се диференцира од околните 
говори. Порано тој зафаќал поширок ареал, веројатно и се формИрал подла

боко на запад во соседство со денешниот голобрдски *Q > /d/-говор во Албанија. 
Подоцна претставниците на тој говор се повлекувале кон исток и североисток 
по долината на Радика како најпогодна комуникација и дел од нив се задржал 
на денешното станиште, каде што потоа почнал процесот на исламизацијата. 
Со исламизацијата жителите во споменативе села во жировничката група поч
нале да живеат како еден вид изолирана социјална група во православно окру
жување негувајќи ја својата традиционална реч. Така може да се објасни, на 
пример, чувањето на /в/ во интервокална позиција, нејотуваните групи /Шј/ и 
/дј/, финалното -Ш во групите -сШ, -шШ, или ч во секв. чdр- / Чflp- и чвdр-. Во 
овој говор подолго време се чувала и фонемата /х/ во споредба со говорите на 
новите соседи, а кога почнал процесот на дефонологизација во некои позиции и 
во одделни лексеми х давало поинакви резултати отколку во соседните говори, 
еп. орес - ореси, :Zpej, меј, zлуј, суј, uердуј, дуна, елла, челли, zpa, сШра, покрај 
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тивна, моф, и во глаголските наставки: беф, бевме, бефте (: ореф, zреф, iipaф, 
zраф, дувна, евла, значи редовно х > в/ф во соседниот малорекански (галички) 
говор. Во рамките на жировничкиот говор во новото станиште се јавиле и 
некои иновациони појави кои околните говори не ги познаваат, еп. дефоноло
гизацијата на /њ!, генерализирањето на наставката -м во 1 л. едн. сегашно 
време, прегрупирање на глаголите од старите -е- и -и- групи, и др. 

4.1. Кон крајот на 17 и во почетокот на 18 век дел од исламизираното на
селение од Река, претежно од жировничката група села, мигрирало на исток и 
формирало населби на падините на Караџица на скопската страна и на па
дините на Бабуна и Голешница во Велешко. Така настанале селата Горно Вра
новци и Мелница во Велешко и селата Држилово, Евлово, Д. Количани, Умово, 
Цветово во Скопско. Според прекарот „ торбеш" и целата таа област е наре
чена Торбешија. 

Говорот на споменатите муслимански енклави во Скопско и во Велешко е 
готово идентичен со жировничкиот говор. Неслагање меѓу тие говори има, 
главно, во реализацијата на консонантските групи !шт - жд/, /с, ш + ц, ч/ на 
морфемска граница, по некои појави сврзани со фонемата /х/, и во флексијата 
во глаголските групи. 

Во говорот на скопските и велешките муслимани групите /шт/ и !жд/ не 
претрпеле измени, еп. о:Zниште, рутишта, одеешти, вежда, дождот (Држи
лово, Мелница) : оzнишче, вежџа (Жировница ). 

Во говорот на Мелница и Врановци процесот на загубата на !х/ уште не е 
наполно завршен во сите позиции. Пред согласка и во финална позиција во 
некои лексеми кај постарите информатори забележавме слабо /х/ без фоно
лошка вредност, еп. бtУла, крffко, мffлем, т�tко, мtѓна, зд�tна, н�tно, Мffмет, 
змff, zлу, су, или пак /х/ наполно се загубило оставајќи како компензација 
должина на претходниот вокал, еп. бd:ла, ме:лем, ја:на, ма:на, ни:но, zлу:, стра:, 
zpe:, ме:, а во ограничен број примери преминало во /ф/ и/или во /в/: zлуф, суф, 
покрај zлу:, су:, вdрф, кожуф, и редовно во морфемите во 1 л. едн. и 1 и 2 л. мн. 
на имперфектот-аористот: беф, бефме, бефте; рекоф, рекофме, рекофте. Во 
говорот на скопските муслимани /х/ наполно се загубило: Вла, вра, zpa, стра, 
сирома, ме, zpe, zлу, вар, бdла - бdле, елла, нинни, но и: кожуф - кожуфи, 
кожуфче, рекоф, рекофме, рекофте (Држилово ). 

Во говорот на двете енклави промени претрпеле и фрикативните /с, ш/ пред 
африкатите !ч, ц/ на морфемската граница преминувајќи во /ф/, а процесот 
одел преку /х/, како и во други западномакедонски говори, еп. мост - мофче, 
квас - квафче, uojac - uојафче, udрфче, круфче, мефце, мафца (Држилово ), 
брест - брефче, трошка - трофче, фефче (Мелница). Во жировничкиот говор 
во оваа позиција фрикативите се чуваат неизменети: брест - бресче, клас -
класче, круша - крушче, или, пак, во одделни случаи /с/ се асимилира во !ш/ 
пред ч: квас - квашче, лист - лишче. 

Во говорот на Држилово множинската наставка -ови се генерализира и зад 
историски меките согласки, еп. кл 'учови, жарови, спрема кл 'учеви, жареви, оz
неви во Жировница. 

Незнатни отстапувања меѓу жировничкиот и говорот на скопската и велеш
ката енклава има и во конјугациските модели. Во говорот на Држилово гла-
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голите од е-група се интегрирале во и-група: сечам, сечиш, сечиШ, сечиме, се
чиШе, сечеш; чуиш, чуиШ, чуиме, чуиШе. Во мелничкиот говор интеграцијата на 
е- и на и-група се извршила нешто поинаку, еп. кажиш, Шкаиш, iiечиш, носиш: 
кажеш, ткаеш, iiечеШ, носеШ, месеШ, и мн. : iiечеме, iiечеШе - носеме, носеше. 
Во говорот на Д. Количани се задржал жировничкиот модел: сечам, сечиш, 
сечеш, сечиме, сечиШе, сечеш, и: носам, носиш, носеШ, носиме, носите, носеШ. 
- Формите на глаголот 'сум' во сегашно време гласат: сум, си, (ј)е, сме, сфе, се -

како во централните говори; обликот ести во 3 л. едн., карактеристичен за 
жировничкиот говор, во Држилово не е констатиран. 

Како што се гледа, во новите станишта и во окружување на говори од 
централната група, говорот на исламизираното население не претрпел позабе
лежителни промени. Приведените примери со издишно слабо х во мелничко
горноврановскиот говор покажуваат дека миграцијата во тие села се извршила 
уште во времето кога /х/ имало статус на фонема во жировничкиот говор. 

5. Од социолингвистички аспект посебен интерес можат да претставуваат 
говорите во населбите каде што живее население од двете конфесии. 

Прво ќе го разгледаме говорот на селата од ростушката група (Ростуша, Тре
биште, Велебрдо, Аџиевци, Јанче, Присојница) кој непосредно се надоврзува на 
жировничкиот и условно ќе го наречеме ростушки по името на централното село 
Ростуша, кое порано било и општински центар за целата област Река. 

Ростушкиот говор го карактеризираат три групи особености, не земајќи ги 
предвид и оние што ги истакнавме порано како заеднички за сите локални го
вори во дебарската група. 

5.1. Една група црти е карактеристична само за речта на исламизираните 
жители. Повеќето од тие црти говорот на ростушките муслимани го поврзуваат 
со жировничкиоШ. Во таа група како покарактеристични ги изделуваме: 
рефлексот а - (l место носовката *Q и сек. о2: зaii - заби : З(lбиШе, ii'о-з(lби, јазик : 
ј(lзици, маска : М(lската, М(lшШеа, - рефлексите ал - (lЛ и ар -(lp место старите */ 
и *r: валк - валци : в(lлците, в(lЛчица, дарво : д(lрвото, н'а-д(lрво, - замената на 
сек. о2 со /а/ пред финалните -р, -м: ветар, итар, седам, осам, отсуството на фо
немата њ, еп. којн, бајна, iiилина, чувањето на финалните групи -сШ, -шт: 
iiapcт, лист, дошШ, iiришШ, и на ч во старата секвенца *cr-, еп. чарвец, чарви, 
чарiiиШ, покрај царн, царвен, испуштањето на согласките д и 2 пред н во среди
ната на зборот, еп. iiaнa, се дина (iiадна, се диzна), чувањето на спирантите /с, 
ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфемска граница, еп. мосче, месце, крушче, гла
голскиот облик ести. 

Но од друга страна наоѓаме и црти со кои говорот на ростушките 
муслимани се разликува од жировничкиот. Во него се чуваат согласничките 
групи /шт, жд/: iiлешти, М(lштеа, оzниште, вежда, межда, дождот, дождал
ник; - интервокалното /в/ се губи под условите како и во другите западномаке
донски говори, еп. волој, деној, волоар, zоедо, биулица, чоек, iiолојна, дури и во 
членските морфеми: работаа наша, 2 (lрнео; групите -Шј- и -дј- (од *tbj, *dbj) се 
асимилирале во /ќ, il: браќа, бруќе, рабоќе, вода - воiе, zреда - zpeie, ливаiе, 
лобоiе, л'уiе и др.; именките на -а множина образуваат со наставката -и : 
врати, книzи, куќи; личната заменка за 1 л. мн. гласи ние; кај глаголите во 1 л. 
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еди. сегашно време отсуствува -м: zледа, кажуа, ида, ода, седа; во 3 л. ми. се 
генерализирала наставката -еШ кај глаголите од сите групи, еп. викаеШ, идееШ, 
одееШ, броееШ; интеграцијата на глаголите од е- и и-група во овој говор се 
извршила во корист на првата, еп. носеш, носеШ, носеме, носеше, носееШ, како 
во идеш, идеш, идеме, идеше, идееШ. 

Со овие црти говорот на ростушките муслимани се поврзува со дебарскиот, 
со кој непосредно граничи на југ. 

5.2. Во говорот на православците приведениве особености се реализираат 
како во соседниот малорекански (zалички) zовор. Спореди: /о/ како рефлекс на 
*Q и сек b2 во коренските морфеми: зоu - зоби - зобиШе - u'о-зоби, рока - рока
Ша - н'а-рока; моzла - моzлаШа, моска - москаШа, ложеШ - ложеШе; сноzа -
сноzаШа, мошќеа; веШор, иШор, оzон, седом, осом; lol ја задржало слого
творната функција, еп. воф - вgоШ, вgба, uосШи; /њ/ се чува во сите позиции: 
коњ - коњи, коњче, јадење, uилиња; освен тоа овде и групата /јн/ се асимили

рала во /њ/, еп. војник > воњик, вујна > вуња; х на крајот на слогот е заменето 
со /в - ф/: вgф, zраф, uраф, меф, zреф, суф, мафта, дуфна, ефла, и во случаи 
каде што ех добиено со асимилација од /с, ш/ пред африкатите /ц, ч/: мас - маф
ца, лис - лифче, круша - круфче; согласките /с, ш/ се испуштаат во финалните 
групи -сШ, -шШ, еп. лис, uoc, uриш, дош; - групата *cr- се дисимилирала во цр
во сите случаи: ЦЈ}Н, цовен, цgви, ЦDИиШ; во овој говор подоследна е замената на 
групите *tj, *dj со /ќ, il, еп. викаеќи, носееќи (: викаешШи во говорот на мусли
маните); глаголскиот облик ести ограничен е само на говорот на муслиманите. 

Посебност на говорот на ростушките православци во однос на малорекан
скиот, од една страна, и говорот на локалните муслимани, од друга, претставу
ваат: рефлексот /ол/ на старото вокално *Ј, еп. волк, волчица, жолто, жолчка, 
јаболко, колк, uолно, - реализацијата на групите /шШ, жд/ како /шќ, жi!: 
мошќеа, Uлешќи, оzнишќе, uоШишќа, межiа, дожiош, дожiалник (: UлешШи, 
межда во говорот на муслиманите, оzнишче, дождот во малореканскиот); го
ворот на ростушките православци ги познава звучните африкати /ѕ, џ/, еп. ѕвез
да, ѕис, оџа, џамија, и во примери каде што се добиени тие од звучните фри
кативи /з, ж/ во групи со сонант: молѕиШ, uолџаф (:звер, звезда, жеu, ожа во ма
лореканскиот); - согласката /в/ се губи во меѓувокална позиција, еп. zоедо / zој
до, коач, осноа, Шоар, чоек; - глаголите од и-група овде се интегрирале во е
група, еп. носа, носеш, носеШ, носеме, носеше, носееШ, а во 3 л. мн. како што 
покажува последнава форма, се генерализирала на ставката -еШ (: бepezu, носеШ 
во малореканскиот); натаму: /о/ за *Q и сек. b2' вокалното о, фонемата /њ/, 
замената на х во /ф/ во споменатите позиции, групата цр-, испуштањето на Ш во 
финалните групи -сШ и -шШ, отсуството на -м во 1 л. еди. сегашно време, замен
ските форми овеа, онеа, Шеа. Во малореканскиот *Ј ја зачувало старата вред
ност (в.gк, в.g.на), групите /шШ, жд/ се реализираат како /шч, ж/, еп. нешчо, 
дожоШ; во него в во интервокална позиција добро се чува; тој не ги познава 
звучните африкати /ѕ, џ/, еп. звер, ожа, жеu; кај глаголите добро се чуваат три 
глаголски групи: викаш, носиш, береш; наставката -еШ е ограничена во 3 л. ми. 
кај глаголите од а-група, еп. викаеШ : носиш, береш. 

Како што се гледа, во речта на ростушката група може да изделиме три 
групи особености: а) црти што се карактеристични за жировничкиот говор, 
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б) црти што се карактеристични само за малореканскиот (галичкиот) говор, и 
в) црти што се разликуваат и од жировничкиот и од малореканскиот. Овде не 
ги земаме предвид оние особености што им се заеднички на сите западни и/или 
на западните периферни говори коишто ги истакнавме на почетокот од нашево 
излагање. 

Диференцијалните особености под а) се карактеристични за речта на 
исламизираните жители. Тоа укажува дека исламизираните жители во ростуш
ката група ги чуваат особеностите, одн. дел од особеностите на говорот од ста
рото пребивалиште, чиј најдоследен претставник е жировничкиот. 

Диференцијалните црти под б) се карактеристични за малореканскиот го
вор. Претставниците на малореканскиот говор во ростушката група, денешни
те православци, ги сочувале особеностите на матичниот говор. 

Особеностите под в) се иновации што се развиле на ростушкиот терен во 
времето на заедничкото живеење на денешниве два конфесионални ентитета. 
Нив не ги познаваат ни денешниот малорекански, ни жировничкиот говор. 
Можеле да настанат на два начина: под влијание на надворешните фактори со 
подновување на население од друга дијалектна средина, најверојатно од сосед
ните дебарски села, со мешање на автохтоно население, и/или во резултат на 
внатрешни вкрстувања, како и со генерализирање на една од особеностите на 
едниот или на другиот говор. По последниот начин би можело да се објасни 
генерализирањето на вокалното о, кое е карактеристично за малореканскиот, 
одн. за говорот на православните жители во ростушката група. Рефлексот /ол/ 
м. *Ј (карактеристичен за малореканскиот) во речта на ростушките православ
ци најверојатно е преземен од жировничкиот преадаптиран по малореканскиот 
модел. Согласничките групи /шќЈ и lжil во говорот на православците можеле да 
настанат во резултат на вкрстување на старите групи /шШ, жд/, сочувани во 
говорот на ростушките муслимани, и групите /шч, жџ/ во жировничкиот, одн. 
/шч, ж/ во малореканскиот. Процесот на загубата на /в/ во интервокална пози
ција, генерализирањето на наставката -еШ во 3 л. мн. сегашно време и на глаго
лите од е- и и-група, директниот објект со предлогот на, еп. И овја ја закол'уаШ 
на ламјаШа Битуше, ЧоекоШ (i)o исече на арсланоШ Ростуша (во речта на 
двата ентитета) - најверојатно се јавиле под влијание на дебарскиот говор, каде 
што се овие црти наполно стабилизирани. Интеграцијата, пак, на и- во е-група 
(нос-е-Ш) е внатрешен процес. 

Како заклучок за карактерот на говорот на двата конфесионални ентитета 
во ростушката група села можеме да го :кажеме следното: исламизираните 
жители во ростушката група во добра мера го задржале својот говор, поточно 
постарите особености на својот говор, а потоа во заедничкото живеалиште со 
православците развиле еден број нови црти. Тоа важи и за православните 
жители како претставници на малореканскиат говор. 

6. Дебарскиот zовор зазема централно место во поширокото дебарско 
говорно подрачје, подразбирајќи ги тука и говорите во Голо Брдо, Дримкол и 
Река. Него го репрезентираат градскиот дебарски говор и говорот на македон
ското население со мајчин јазик македонс!QI од двете конфесии во географ
ските области Поле, Жупа, Малесија и во јужните рекански села Могорче, 
Горно и Долно Мелничани и Горно и Долно К.осоврасти. 
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Како што истакнавме порано, на дебарскиот терен покрај жителите со 
македонски мајчин јазик живее и население со албански и со турски мајчин 
јазик. Население со албански мајчин јазик живее во градот Дебар (заедно со 
Македонци од двете конфесии), во полските села Хаме, Спас, Селокуќи, Ко
нари, Сушица, Бомово, Кривци, Трнаник (само Албанци), во областа Жупа во 
селата Власиќе, Баланци, Житинени, Броштица (во последниве три села заедно 
со Македонци од муслиманската конфесија), турски етнички елемент во об
ласта Жупа - во селата: Коџаџик, Новаци, Брештани, Елевци, Евла, Долгаш, 
Осолница и Праленик, и нешто во градот Дебар. Население со мајчин јазик 
македонски живее во гр. Дебар (од двете конфесии), во селата: Присовјани, 
Локов, Збажди, 'Ржаново, Буринец, Селци (православни)- во Малесија, Горно 
Косоврасти, 'Рковци, Кочишта, Мал и Голем Папрадник (муслимани), Долно 
Косоврасти, Мелничани, Броштица, Житинени, Горенци (од двете конфесии), 
Елевци, Рајчица, Пареши, Баниште (православни). 

Во речта на православните и исламизираните Македонци готово нема раз
лика, ако ги исклучиме неколкуте лексикализирани фонетски црти и еден број 
лексеми од верската и обичајната терминологија. Оваа констатација ќе ја 
потврдиме со дијалектниот материјал од речта на информатори муслимани од 
селата Голем и Мал Папрадник (ГП, МП), Горно Косоврасти (ГК), од право
славни информатори од Баниште (Бан), и од информатори од двете конфесии 
од Д. Косоврасти (ДК) и Горенци (Гор ). 

Најмаркантна типолошки релевантна фонетска особеност на дебарскиот 
говор во однос на реканскиот и дримколско-голобрдскиот говор спаѓа фоне
мата lliJ како рефлекс на носовката *Q во коренската морфема, еп.: Uiбa, iазер, 
iради, даu, дабје, даiа, драк - драiоШ, заби, се каuиШ, каШник, каuина, касаШ, 
лачиш, мака, uраШ, uаШ, рака, caбoilia, садој, Шаiа, Шраба (Бан, ГК, Гор, ГП). 
Примерите со /о/: iлобок, клоuче, uouyк, оШоде, своноќ, свозима (Бан, ГП), 
кодраф, uодиШ, ШоИан (Бан) претставуваат импорт од дримколско-голобрдски
от говор, но со адаптиран дебарски изговор. 

Во оваа серија треба да ги приклучиме и примерите со lliJ добиено од секун
дарниот 'b2 ОД ТИПОТ: бадник, Маiла, маска, ШасШ, ШашШа, И ОД секундарно наза
ЛИЗИраНОТО /а/ во соседство со назален сонант во лексемите: знајШ, снаiа, 
мамиш, мамец, машШеа, мачурек, одамна, и во туѓи лексеми: анi ел, канШар, 
кандисаШ, манiар, замба, сандак, И уште ВО неколку случаи исто така од /а/ но 
во друго фонетско окружување: заiар, заек, заш, јазоец, јасика, јасен (Бан, ГП). 

Со рефлексот на *Q се поклопува и вокалната компонента на рефлексите на 
вокалните */, *r - /ар/: барiу, iарсШи, зарно, uарсШи, capu, и /ал/: бала, калк, 
кiiлчка, калнеШ, малзница, uiiлф (ГП), вiiлна, балва, жалчка, жалШарка, кал
ниШ (Бан), жалчка, јабалко, iaлiliaШ (ГК). Овој рефлекс треба да се смета за 
основен во дебарскиот говор и кај православците и кај муслиманите. Примери
те со /ол/ што се јавуваат во одделни пунктови, како и примерите со /о/ од *Q, 
треба да се сметаат како импорт од околните говори, и нив ги наоѓаме не

рамномерно распоредени и по селата и во говорот на претставниците на двете 

конфесии, еп: волна, жолШак, жолња, солѕа, ШолчеШ, молчеШ, молѕеШ, јаболко 

(ГП), солѕа, молчиш, молѕиШ, јаболко (Бан). Во ГК превладуваат примерите со 

рефлексот /ал/, еп. калчник, санце (салнце), салѕа, мiiлчиШ, по аналогија и залва 
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(:золва ГП, Бан). Кон оваа група примери ја приклучуваме.и лексемата олѕица 
(ГК}, олѕица и олџичка (Ш), олџица (Бан (< .qжица < *l'biica). 

Како карактеристични за овој говор во областа на вокализмот се јавуваат 
примерите со запазен преглас на /а/ во /е/: н'ајеве, есен, есено: дiiрво, paeiil, uече
лиШ, :Zарклен, челеШ, ЖиШинени (Бан, Ш}, одеја (ГП) : одаја (Бан), но чакаШ 
(Бан), чакај, чакаешШ.ин (ГП). 

Значителен е и бројот на примерите со промена на /о/ во /у/, еп. :Zyвejiil, 
убеШки, улера, ii.асумце покрај ii.acii.мцe, еднуш, и во суфиксот -ок: белШ.ук, во
сук, жолШук, ueiilyк (ГП, Бан). 

Наполно е идентичен во речта на двете конфесионални групи и консонант
скиот систем како по бројот на фонемите, така и по дистрибуцијата, со неколку 
исклучоци и во реализацијата на согласничките групи. 

На сето говорно подрачје се пази фонемата /њ/: коњ, бања, сфиња, жолња, 
камење, uилиња (Бан, ГК, ГП). 

Звучните африкати /ѕ, џ/ имаат стабилна позиција: /ѕ/ редовно алтернира со /2/ 
пред множинската наставка -и : белеѕи, бубреѕи, uолоѕи, диреѕи, кофчеѕи, чивлиѕи, 
ноѕи, а /џ/ се јавува како алтернант на /21 пред деминутивниот суфикс -е : бубре:ZоШ 

- бубреџе, вpa:Zoiil- враџе, кни:Zа - книџе, но:Zа - ноџе, cнe:Zoiil - снеџе. 
И двата гласа редовно се јавуваат во групи со сонантот /л/, еп. молѕиШ / 

молѕеШ, солѕа, олѕица, и олџица, долџина, сuолџаф. 
Основни рефлекси за прасловенските групи *tj / *kt', *dj се /шШ, жд/: 

брошШ, :Zopeшiil, лешШа, мiiшiilea, мiiшШ.ејнца, UлешШ.и, upaшiila, викаешШ.и / 
викаешШ.ин (Бан, ГП, ГК), ueшiila (ГП), - вежди, веждица, межда, uрежда, 
сажди, и др. (Бан, ГП, Гор). Примерите со /ќ, 2/: ноќ, синоќ, соноќ, вреќа, сфеќа, 
ciilpeќa, :Zаќи, - iipza, меzу, :Zраzани, сфеzере, Шакуzере, и во некои суфиксни 
образувања, еп. Uлaќaiil, враќаШ, виzaiil, зaozaiil, се импортирани од северните 
дијалекти, како и во повеќето македонски дијалекти. 

Групите IШЈ� дј/ < *tbj, *dbj во сите случаи се палатализирале во /ќ, il: браќа, 
бруќе, upiiќe, цвеќе, - :Zpeie, ливаzе, лобоzе, o:Zpaze, л'уzе покрај л'уди- во гово
рот на сите претставници во дебарскиот регион. 

Заеднички црти на сето дебарско говорно подрачје претставуваат и: чува
њето на старата група *cr- во еден број лексеми, еп. чiiрвец, чiiрви, чарвојадина, 
чарвјосан, чарuиШ / чapueiil, но царн, цiiрвен, чувањето на финалните групи -ciil, 
-шШ во едносложните лексеми, еп. :Zapciil, кiipciil, uiipciil, лuciil, чисШ, - брошШ, 
вешШ, дошШ, uришШ, но: болес, радое, жалос и др. (во суф. -ociil, -eciil), испуш
тањето на плозивот /U/ пред африкатот /ч/ во иницијална позиција, еп. ченка, 
ченкен леu, чејнца, како и испуштањето на /д, 21 во групи со сонантите /н, л/ во 
средината на зборот: енуш, венуш, ено, uана, сена, Паuраник, - сфiiрле, Шiiрни 
се (едно, uадне, сфiiрдле, Шар:Zни се). 

За африкатизацијата на /з, ж/ пред сонантот /л/ спомнавме погоре, еп. сал:Ѕа 
/ солѕа, долџина. 

Старите групи /ср, зр/ и /ciilp, здр, ждр/ се изедначиле во корист на вториве: 
ciilpeдa, ciilpaм, здрел, здрак, ждребе, - сШ.рана, здравје. 

Загубата на /в/ во интервокална позиција е општа појава на сето дебарско 
говорно подрачје, еп. коач, Шоар, чоек, јаор, јалојна, iiолојна, чуаш, дури и во 
членските морфеми: куќаа, ракаа, деШ.ео, жuiiloo (ГК). 
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Од дијалектен аспект на македонскиот терен интерес претставуваат и фи
налните групи од типот воск (покрај восук), ниск, сниск, zорк, жешк, Шешк, 
реШк, Шифк, нокШ, лакШ, сШиuц, добиени спрема формите за ж. и е. р. (ниск-а, 
zорк-а, -о, -и, итн.) 

Нема повидни разлики во речта на православните и исламизираните Маке
донци ни во областа на флексиите. 

Личните и роднинските имиња од ж.р. датив образуваат со наставката -е: 
Цвета, датив: је рече ЦвеШе (Бан), је даде лeil Емрије (ГП). 

Именките од м. р. на -а и на согласка во датив имаат наставка -у: СШојан, 
датив: му рече СШојану, Николу (Бан), му сШоре абер Ирфану (ГП), а кај имен
ките што завршуваат на -о и на -е како дативна наставка се генерализирала -е 
(<-ве): Маркоје, ПеШрее, МиШрее (Бан), Сул'оје, Реџоје (ГП, ГК). Меѓутоа, не 
се необични и аналитички дативни форми, еп. Му рече на Јоана, је рече на 
СШојна, на Шефика. 

Во говорот на помладите генерации, и тоа претежно кај мажите, можат да 
се чујат и синтагми со аналитички директен објект, еп. да ми :Zo оilериШ на де
ШеШо (ГК), ќе ја даржеШ на невесШаШа (ГП). 

Кај заменките како дијалектна разновидност по однос на околните говори 
се јавува кратката заменка је и за дативен и за директен објект: је рече на же
ната, и: је виде женflШа (Бан, ГП). 

Демонстративните заменки за е. р. се јавуваат во формите ове, оне : ове де
Ше, оне село. 

Во глаголската флексија го обединуваат сето дебарско говорно подрачје: 
отсуството на наставката -м во 1 л. еди. сегашно време: (ја) вика, носа, бера, 
наставката -еШ во 3 л. мн.: викаеШ, носееШ, берееШ, сечееШ, одн. вике:Ш носе:Ш 
(по извршената контракција), наставката -е во 3 л. мн. на простите минати вре

миња: викае / викее > вике:, дојдо(ј)е, реко(ј)е, наставката -иШе во 2 л. мн. кај 
глаголите од и- и е-група: земи - земиШе, речи - речиШе, донесиШе, наставката 
-аШ (-ата, -аШо) кај глаголите од типот uанаШ, женат, ранаШ; партикулата за 
идни времиња се јавува во разновидностите ќе и ќа во речта на сите гово
рители. 

Бројот на диференцијалните црти во речта на православците и на исла
мизираните македонски говорители на дебарскиот терен се сведува само на 
неколку системски и на еден број лексикализирани појави и одделни лексеми. 

Во областа на вокализмот како значајна диференцијална особеност се јаву
ва рефлексацијата на носовките *Q и *� во позиција зад ј. 

Во говорот на православните говорители рефлексот на *ј� се изедначил со 
рефлексот на *jQ, како и во најголем број западномакедонски говори, еп. *j�zykb 

>јазик, јазиче, јачмен, јанѕа, јадар, јачиШ, jiiШpo (како во: јаже, јаШор, jiizлeн, ја
дица), во малесиските села: јоzул'а, јозик, јонѕа, јоШка, јочиШ, јочменец (Сел
ци), бидејќи таму *Q се рефлектирало во /о/: рока, uоШ, итн. 

Во говорот на муслиманите во Г. Папрадник во оваа позиција изедначува
њето се извршило во корист на *ј�, еп. језик, јеШарва, јечиШ, јечмен, јечменче, 
јенѕа, јеШро, но и је:Zлен, јеже, јежица, јеШок, во одделни случаи и кај другите 
муслимански жители во Жупа, еп. :Zреди покрај zради, кеде, кеј (Гор). Само во 
лексемата заек (Бан), зоек (ГП) *ј� е заменето со /е/ на поширокото дебарско 
подрачје, вклучувајќи ги тука и галичкиот говор (еп. зоек), делумно и дрим-
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колскиот (зiiек). Одделни лексеми со /е/ место *jQ имавме можност да конста
тираме и на костурско-леринското говорно подрачје, еп. 'е:Zлен, ед'ица, 'еШок, 
еж'ица, еж'ичка (Видоески, 1983: 27). Овие примери во двата говора упатуваат 
на заклучок дека на некој дел од западните македонски говори носовката *Q во 
секвенцата *jQ се изедначила со *ј� (!). 

Нема полно единство во говорот на православците и муслиманите на 
дебарскиот терен ни во резултатите од рефлексацијата на вокалното *Ј и на 
сек. 'b2 пред финалното р. 

Во говорот на муслиманите во посеверните села превладуваат примери со 
рефлексот /ал/, еп. вiiлна, жiiлчка, јабiiлко, Ќiiлк, калчка, малзница (ГК), вiiлк, 
дал:Zо, жiiлШица, калниШ (Могорче), додека во говорот на православците во 
Дебар и во Поле превладува рефлексот /ол/, еп. болва, волна, волк, дол:Zо, 
жолто, жолчка, јаболко, молчиш, молкум, молѕиШ, uолно, солѕа, сuолџаф 
(Дебар). Во говорот на Г. Папрадник (муслимани) овие два рефлекса се јаву
ваат наспоредно, еп. волна, долџина, молѕница, жолШок, солѕа, uолно, молна, 
јаболка, но и бала (*bjxa), бал'вење, кiiлк, се кiiлниШ, uаф (*p]Xb), санце (*ѕјпсе). 

Познато е дека во периферните говори на македонско-албанското пограничје 
рефлексите на *L *r оделе заедно со рефлексот на *Q. Ако ова правило важи за 
дебарскиот говор, тогаш како основен рефлекс за */треба да се смета liiлl. 

Секундарниот 'b2 пред -р во говорот на православците се рефлектирал во 
/о/: бисШор, веШор, иШор, добор, Дебор (Дебар), во селата во долниот тек на 
Радика има /а/: бисШар, ведар, веШар, иШар (Гор ), а во говорот на муслиманите 
/е/: веШер, мадер, иШер (ГП). 

Во консонантизмот некои разлики во говорот на муслиманите и православ
ците се откриваат во резултатите од загубата на /х/ на крајот на слогот и на со
гласките /е, ш/ пред африкатите /ц, ч/ на морфемските граници. 

Во речта на православците /х/ во споменатата позиција се изменило во /в -
ф/, еп. болва / бiiлва, евла, дувна, здивна, беф, бевме, бефШе, како и во случаите 
од типот обрафче, uојафче, лифче, круфче (< uојахче < uојасче) (Бан), додека 
во говорот на муслиманите ваква замена на /х/ редовно има во наставките за 
минато определено време: беф, бевме, бефШе, и во финална позиција: :Zраф, 
варф, ореф, додека пред согласка во бројни примери х се загубило наполно, еп. 
буне, здине, мелем, мулосан, чели, Шула (ГП). Групите /с, ш + ц, ч/ се чуваат 
непроменети, еп. брест - бресче, класче, мосче, обрасче, uојасче, крушче, uуш
ка - uушче (ГП). 

Во говорот на муслиманите често се слуша прејотација на е, еп. јемиш, је
Шим, јеШимче, језик, јечмен, јечиШ, јеШарва, но и: еден, есен, еш, езеро (ГП). 

Неколку посебности говорот на муслиманите покажува и во областа на 
глаголот. 

Глаголски прилог во него се образува со наставката -ешШин (< ешШим): ви
каешШин, носеешШин, седеешШин. 

Глаголите од и-група се интегрирале во е-група, еп. брана - бранеш, бра
нет, бранеме, бранеше, бранееШ, носа - носеш, меса - месеш. 

Глаголите од типот 'вее, сее' преминале во а-група, веројатно да се избегне 
контракцијата на -ее-, еп. веја, вејаш, вејаШ, вејаме, вејаШе, вејаеШ, ueja - uејаш, 
се смеја - се смејаш, сеја - сејаш, но: Шкаја - Шкајеш, ШкајеШ, uија - uијеш, чуја -
чујеш, чујеШ (ГП, Гор, Џеп). 
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Во говорот на православците глаголскиот прилог завршува на -ешти : ви
каешти, носеешШи; глаголите од е-група се интегрирале во и-група, како што 
бидува најчесто и во други западни дијалекти, еп. бера - бериш, бериШ, бериме, 
бериШе, берееШ, зема - земиш, uepa - uериш, кол' а - колиш, веја - веиш > вејш, 
знајШ ( < знаит), и др. 

Имперфективни глаголи се образуваат со суфиксот -оа ( < -ова), еп. куuоа -
куuоаш, бацоаШ, меноаШ, и по тој модел се преобразувани и глаголите од типот 
'iрешоаШ, uростит- uросШоаШ, исuечоаШ, видоаШ, зајдоат, ШуриШ - Шуроат, 
спрема: куuуаШ, доШечуаШ, кажуаШ ( < куuуват, ... ) во говорот на муслиманите. 

Еве и неколку лексикализирани фонетски црти во говорот на муслиманите 
во Г. Папрадник: cШp'iiн'ia, ламба, јасика, мотика, зоек, одеја, il.асинек, чокор, 
чакат, дарман, il.acQмцe, колуба, ноуШ, чеШворШук, uеШук, воск, стиuс, 2луфец, 
земја, Шеблик, вијат, upeje, довец, мнук, покрај нук, обzала, шкраuќа, зејле, uој
л 'ак, осШрем, uарсШем, Шакеzере, омуројна, 'iазар. Еквивалентните форми во 
говорот на православците во Баниште гласат: ламба, јасика, маШика, заек, ода
ја, il.асинок, чекор, чекаш, дармен, uасомце, 'iојадо, колиба, науШ, чеШварШок, 
uеШок, восук, сШиuца, 'iлушец, земња, желездо, Шевлик, виzаШ, upeze, вдовец, 
внук, објала, шкраuја, зелје, uол'јак, остен, uарсШен, Шакуzере, омаројна, 2азер. 

Во поодделни пунктови во говорот на двете конфесии можат да се сретнат 
разлики и во некои морфолошки облици еп. : ове, оне (дете), естит (3 л. едн. 
од сум) (Ш), ести (МП, Џеп), овеа, онеа (дете) во другите пунктови. 

И во областа на лексиката разликите во речта на овие две етно-конфесио
нални групи се минимални. Тоа го потврдува лексичкиот материјал добиен пре
ку единствена анкета со околу 3500 одбрани лексички позиции од околу триесе
тина семантички полиња. Анкетирани се повозрасни луѓе, главно мажи, во се
лата Баниште и Голем Папрадник. Од анализата на тој материјал го конста
тиравме следното. 

Основниот лексички фонд е словенски и ист во говорот на претставниците 
на двете конфесии. Во речта на муслиманите можат да се сретнат дури и некои 
поархаични лексеми од тој фонд, еп. ведро 'кобел', дра'iа 'длабнатина напра
вена од снежен нанос', ueшiiia 'пештера', Шашта 'мајката на сопругата', и др. 

Во голема мера се идентични и по фонетскиот облик и по значењето во 
говорот на двете конфесионални групи и турските заемки. Нешто повеќе 
турцизми (заедно со арапско-персискиот слој) превладуваат во говорот на мус
лиманите во областа на религиозната и обичајната терминологија. Ќе приве
дам само неколку покарактеристични Лексеми од таа сфера на лексиката, кои 
се јавуваат како лексички дијалектизми во регионот, еп. (од роднинската тер
минологија) ала тетка, бабо, бабај татко, бабалак родителите на сопругата, 
балдаска свеска, дајо, дајџо вујко, дајојца вујна, јеШим сирак, каин шура, коџа 
дедо, сШаркоџо предедо, миџо чичко, стрико, нона, нана, нена мајка, нун, нунко 
(алб. nun крстен кум), Шеза тетка, цуца (алб. cuce) девојка, џица стрина, кабиле 
род, роднина, сој; (од други области) бакрач котел, машШраil.а чаша, суџуци 
колбаси, Шузлик соларник, серzен, асар рогожа, сандак ковчег, окла'iија сукал'
ка, шервеШа шамија; џенезе закоп, погреб, џенем пекол, џенет рај, до(в)а мо
литва; астар постава, кундри чевли, кондури, сеШре палто, il.aнiiiyли панталони, 
миндил' шамивче, учкур гашник; ауч морков, корук зелено грозје, јагурина, 
карuус лубеница, uиринч ориз; акшам вечер, шефак мугри, 2азеu бура, многу 
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лошо време, дере дол, басШра есенска
' 
роса; аскер војник, араба кола, шејШан 

араба велосипед, и др. 
Но кога зборуваме за разлики во речта на муслиманите и на православците 

на дебарското говорно подрачје, тоа не значи дека говорот на одделните кон
фесионални групи е апсолутно единствен. Постојат помали или поголеми раз
лики и во речта меtу одделни села во рамките на истата конфесија. Така, на 
пример, во говорот на муслиманите во Скудриње место старите групи *jQ и *ј� 
има рефлекс /jii/, како и во говорот на православните, еп. jiizлeн, јазик; место 
вокалното*/ редовно се јавува /iiл/: жiiлШо, uiiлнo; во бројни примери место 121 
се среќава /ј/, еп. вија, Иаја, uoii.aja, oipaja, upeje (м. виzа, иа2а, uouaza, upeze). 
Во областа на конјугацијата за тој говор се карактеристични: отсуството на -м 
во 1 л. едн. во су (си, е), партикулата ќа (ќа носиш), суфиксот -оа- (куuоаШ); се 
чуваат неизменети е- и и-група: носиш - носиш, береш - береш, глаголскиот 
прилог завршува на -ешШи : викаешШи. Во говорот на муслиманите во Г. Пап
радник, видовме, групите *jQ и *Й се изедначиле во корист на втората: јеzлен, 
језик; за */ превладува рефлексот /ол/; глаголот сум се јавува редовно во обли
кот со -м; глаголите од е- и и-група се интегрирале во еден модел; за образува
ње на несвршени глаголи превладува суфиксот -уа- (куuуаШ); глаголскиот при
лог завршува на -ешШин (в. погоре). 

Ваквото шаренило во дијалектната реч на ова подрачје може да се објасни 
како резултат на мешањето на населението. На дебарскиот терен низ вековите 
се слевало население од пошироката западна дебарска област, од Мат, Писку
пија и друm места подлабоко во Албанија, но претежно од дијалектните облас
ти со рефлексот lii/ за *Q. Секоја социјална група, зависно од бројноста на гово
рителите и компактноста во новите станишта, можела да задржи по некоја 
црта од старата дијалектна база, понегде дури и да ја афирмира неа пошироко 
во областа, а со мешањето со домицилното население и да презема од неговата 
реч. Имајќи ја предвид рефлексацијата на *Q во сите фонетски и морфолошки 
позиции во денешниот поширок дебарски реmон, не сме склони да веруваме 

дека замената на *jQ во *ј� > /је/ можела да се изврши на овој терен. Тој процес, 
секако, настанал на еден поширок регион во денешна централна и/или јужна 
Албанија. По време, со албанизацијата на регионот одделни миграциски групи 
ја сочувале оваа особеност од стариот дијалект и ја препееле во новите ста
ништа. Порано спомнав дека одвоенава црта е констатирана како лексикали
зирана појава во повеќе пунктови во Костурско и во Леринско. 

7. Дримколско-2.олобрдскиоШ 2 овор го репрезентираат селата: 1. Лакавица,
2. Јабланица, 3. Пискупштина, 4. Безово, 5. Нерези, 6. Луково, 7. Модрич, 8.
Дренок - во областа Дримкол, и: 9. Џепиште, 10. Отишани, 11. Стеблева, 12. 
Гиневци (Гинеец), 13. Клење, 14. Себишта (Себишча), 15. Окштун, 16. 
Лешничани, 17. Големо Острени, 18. Мала Острени, 19. Требиште (Требишќе), 
20. Тучепи, 21. Радовиште (Радоешта),· 22. Пасинки, 23. Владимирица, 24.
Српетово, 25. Торбач, 26. Љуболези (Љуболеш), 27. Горица, 28. Врбница 
(Врмница)- во географската област Голо Брдо. Во селата под бр. 1-8 и 11 жи
вее православно население, во селата под бр. 10, 13, 14, 22 населението на кон
фесионален план е мешано - Македонци православци и муслимани, а во дру-
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гите села превладува македонско исламизирано население, понегде измешано 
со Албанци (со мајчин јазик албански). 

Меѓу поважните дијалектни диференцијални особености на говорот на 
двете македонски конфесионални групи спаѓаат: 

во областа на фонологијата: фонемата /d/, која историски е добиена како 
континуант на носовката *Q во коренските морфеми, еп. внаШра, zради, zазер, 
zнdc, zdжба, јdже, на секундарниот 'b2: маzла, маска, снаа, снаzа, мdмиШ, зна (м), 
маштеа, зајак / заек, јаzоШка, и во секвенците /ар/ и /ал/ како континуант на 
вокалните *r и */, еп. баршлен, варниШ, zарклен, дарво, чарф, - балва, вdлк, 
вdлна, жdлШица, јабалко, салѕа, рефлексот /а/ на сек. 'b2 пред финалните -р и -л 
во примери од типот бистар, ветар, остар, рекал, исuекал, доШекал, во оzан 
покрај оzон, рефлексот /о/ пред -м во осом, осомдесеШ, седом, чувањето на 
вокалните групи /оа, ое, еа/, еп. Шоар, чоек, леа, африкатизацијата на согласки
те /з, ж/ во /ѕ, џ/ во групи со сонантите /л, р/, еп. малѕиШ, салѕа, dлџица, udлџаф, 
дарџиШ, чувањето на финалните групи -сШ и -шШ, еп. ѕисШ, 2 арсШ, лист, 
брошШ, zорешШ, дошШ, uешШ, и на групите /сц, сч, шч/ на морфемска граница 
во примери како zусче, класче, мосче, масца, месце, крушче, како и образување 
на нови консонантски групи во финална позиција од типот ниск - ниска, жешк, 
Шешк (: жешка, тешка), zорк, Шифк, реШк (: zорка, zорко, Шифко, ретко). 
Старите групи /Шј/ и /дј/ (< *tbj, *dbj} и овде, како во другите говори во Дебар
ско, се асимилирале во /ќ, il: браќа, цвеќе, ливаiе, ozpaie. 

Од морфолошките црти на дримколско-голобрдскиот ареал се ограничени: 
образувањето на општата форма кај именките од типот МиШре, Миле, Сале (на 
-е) со наставката -а : zo виде Митра, СШоле - СШол'а, Миле - Мил' а, Сале -
Сал'а, како Марко -Марка, - множинската наставка -ења кај именките од с.р. 
на -е, еп. јаре -јарења, кучења, маzарења, покрај поретките форми на -иња : ја
риња. Кај личните именки на -а добро се чува дативната флексивна форма и се 
образува со наставката -е : Фикрија -Фикрие, миџојца -миџојце, а кај двослож
ните има наставка -ее : Фата - му / је рече ФаШее, Ајша -Ајшее. Избројаната 
множина кај именките од м. р. е во фаза на загуба, еп. два џебој, Шри ножој. 
Множинските форми од именките ноzа, рака се образуваат со наставката -и, 
како и кај другите именки од ж.р. на -а : ноѕи, раци (со комбинација на двоин
ската основа). 

Во глаголската флексија како посебност на овој говор се издвојуваат: гла
голските форми изведени со суфиксот -в- од типот куuвеШ, менвеШ, uрашвеШ 
(: куuиШ, мениШ), наставката -фне во 1 л мн. на минатите определени форми 
(бефне), наставката -ешШем во глаголскиот прилог, еп. носешШем, покрај 
носешШи. 

Меѓу поодделни села можат да се сретнат и неколку разлики, еп. ушШе и 
иште, чакаШ и чекаш, млоzу и ноzу, uченка и ченка, ни виде и не виде, овја и 
ојаф, ќа и ќе, и др. 

Како посебност во говорот на исламизираните Македонци во некои села се 
констатирани форми со загубено х пред согласки, еп. вето, дуна, мелем, молосан, 
заменката му покрај је : му рече Фатиме, формите од типот бемеф, викамеф - со 
извршена метатеза, но бефШе, бее (Џепиште ), глаголската форма ести (Шој ести), 
прилошки образувања од типот .мdлчејнчук 'молчејќи' (Џепиште ). 
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· Дримколско-голобрдскиот *Q > /d/-говор се формирал на еден поширок
ареал во областите Голо Брдо, Черменика и вb изворишниот дел на реката 
Мат, а можеби и подлабоко по долината на Шкумба. Тоа го потврдуваат и 
бројни топоними од тие области, еп. Белева, Год:И:вја, Згожда, Костења, Могли
ца, Мокра, Орешја, Предани, Привал, Сопоти, Споленик, Скроски, Черменика, 
Черника, и др. И на овој терен, како и на другата западна македонска јазична 
периферија, дијалектната граница се повлекувала кон исток, и тој процес трае 
и денеска. Со примањето на исламската религија и филозофија на дел од прет
ставниците на овој дијалект структурата на говорот не претрпела промени, со 
исклучок на оној дел од лексиката што е сврзана непосредно со религиските 
обреди и обичаи. 

8. Исламизираните Македонци во струшки't'е села Јабланица, Боро(в)ец, 
Октиси, Подгорци и Лабуништа живеат заедно со православното население. 

Говорот на селата Боровец, Октиси, Подгорци и Лабуништа (со исклучок 
на Долно маало) наполно се поклопува со говорот на Струга и другите 
македонски струшки села и по фонолошкиот со�ав и по граматичката струк
тура. Неколку лексички разновидности сврзани со религиозната терминологија 
и во областа на обичајната лексика на говорот Џа исламизираните жители не 
му даваат посебен белег од лингвистички аспект. 1 

Како дијалектни особености на говорот на сhоменативе села заедно со це
лиот струшки говор се истакнуваат: фонемата lat како рефлекс на носовката 
*Q, секундарниот ер ( 'b2) и вокалните *r и */, еп. заби, piiкa, uiiт; мiiмиШ, мiiштја,
знiijili, cнiiza; вiiлк, вiiлна, кiiлниШ,· :Ziipнe, iliipcти; рефлексите на сек. 'b2 - /а/ 
пред /н, р/: о:Zан, ветар, итар, jiiдap, /о/ пред /л/: ilекол, рекол, /у/ пред /м/: седум, 
осум; - измените на вокалните секвенци /оа/ и /ое/ во /ва, ве/, еп. коач > квач, 
тва (тоа), твар (тоар), не:Zва (не:Zоа), свал'ка (соал'ка), водвач (водоач), чоек 
> чвек, :Zведо (zоедо), јазвец (јазоец), ствеше (стоеше), дојдве (дојдое), рекве 
(рекое), или во /оо > о:/ и /ее >е:/, а каде што не ја допуштале горната промена 
фонетските околности, еп. осноа -осноо > осно:I Јо:н (Јоан), тро: (троа), -де
вокализацијата на предните вокали /е, и/ во [ј] �о секвенците /еа, ео/ и /ие, иа,
ио/, еп. смеа> смја, лја (леа), :Zл'ја (zлеа < :Zледа), черја (череа < черева), неол'а > 
њјол'а, черјо (черео < черево), Петрјо (Петрео), орјон (ореон); измиен > из
мјен, фатје (фатие), Македониа > Македоњјај раќиа > раќја, шамја (шамиа), 
cilja (cilиa), варио > варјо, слабјот (слабиот), ц(lрњјот (цiiрниот). 

Од консонантските диференцијални црти карактеристични за ова говорно 
подрачје се изделуваат: фонемата /њ/: дења,: сања, јадење, јариња, тiiрње, 
широката дистрибуција на фонемата /ѕ/, еп. ѕист, ѕвер, одѕаде, оѕемните, потоа 
место /з/ во секвенци со сонантите /н, л, р/: олѕиЦа, ноѕри, наѕри, бронѕа, и како 
корелат на /2/ пред множинската наставка -и, еп. белеzот - белеѕи, iloilpasи, 
мно:Zу-мноѕина, -фонемата /џ/ како корелат на/z/ во примери од типот: дiiлzo 

-дiiлџина, бреzот-бреџе, бубреzот-бубреџе, нрzа-ноџе, -палатализацијата 
на /к, zl во /ќ, il пред /и/: раќиа / раќја, сеќира, лii�a -лiiiu, -промената на фри
к�тивите /с, ш/ во /ф/ пред африкатите /џ, ч/ на!

_
мррфемска граница, еп. мiiска -

мафче, клас - клафче, круша - круфче, мас - мафца, - рефлексите /шт, жд/ за
прасловенските *tj / *kt', *dj: вреште, zашти, носеешти, вежда, сажди, межда, 
-пополнувањето на групите /ср, зр/ со дентален плозив: стреќа, стреда, здрак, 
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здрел, асимилацијата на /вн/ во /мн/ во мнук, мнука, африкатизацијата на со
гласките /з, ж/ во /ѕ, џ/ пред сонантот /л/: малѕиШ, салѕи, ilалџаф, олџица. 

Во именската флексија како дијалектни се нагласуваат: чувањето на флек
сивната дативна форма кај личните и роднинските именки, еп. Му рече Ра.млдану, 
Саме - Самее и СамеШу, му рече бабеШу покрај на бабо, но: је рече на Фикрија, на 
Самија, - множинските форми ноѕи, раци, - заменските форми: ми(ј)е, посесив
ните ове'iоф, оне'iоф, овејзин, онејзин, потоа сејоШ- саша - сашо (Октиси) покрај 
сиот, сета, сето во другите села и демонстративните ове, оне за е. р. 

Во глаголската флексија како покарактеристични особености ги истакну
ваме: отсуството на -м во 1 л. едн. сегашно време (ора, носа, сеча, uија), настав
ките во 3 л. мн. -еШ за сегашно време ( ораеШ, носееШ / носе:Ш) и -е во минато 
определено време (викае / викее, носее, изми(ј)е, рекое / рекве), наставката -иШе 
во 2 л. мн. на заповедниот начин кај глаголите од е- и и-група (седите, 
куuвиШе), наставката -ешШи за глаголски прилог (викаешти, носеешШи), гла
голските образувања со суфиксите -в- и -ј- од типот ШурвиШ (: ШуриШ), 2реш
виШ, менвиШ, видвиШ (: видиш), фаШвиШ (: фатиш) и/или: оздравјаШ, осШав
јаШ, uоuравјаШ (:оздравиш, uоuравит), одн. кровјаШ, сновјаШ (: кројШ, снојШ). 
- Партикулата ·за идни времиња се јавува во формата ќа. 

Сите приведениве црти се карактеристични за говорот на двете конфесио
нални групи во истите села, како и во говорот на околните села со православно 
население. 

Говорот на муслиманите од говорот на нивните православни соселани се 
разликува, како и во другите области со мешано население на конфесионален 
план, со извесен број лексеми од конфесионалната терминологија кои веќе беа 
спомнати во претходното излагање. 

Говорот на селата Боровец, Октиси, Подгорци и Лабуништа преставува дел 

од струшкиот говор, но задржал и особини од дебарскиот *Q > /а/-говор, како 
што се: реализацијата на секвенците /шШ/ и /жд/, еп. 2ушШер, о2нишШе, дож
дот, фонемата /њ/, дативната флексивна форма кај личните и роднинските 
имиња од м. и ж.р., и некои заменски форми (Шеја, оне, ове, саша, сашо, саво и 
др. ). Во потесното струшко подрачје старите групи /шШ, жд/ се реализираат 
како /шч, жџ/, еп. 2ашчи, шчица, вежџи, дожџоШ, во некои села и како /шќ, жi/: 
свешќа, веж2а (Ложани); во градскиот струшки говор фонемата /њ/ се наоѓа во 
процес на депалатализација, еп. којн, сирејне, бана, јарина. Примери со флек
сивен датив во градот и околните села се веќе реткост; почести се дативните 
на-форми, еп. Му дал Иари на Никола, Му рекол на СиасеШа, Је дал uари на 
Ленка. Во градскиот говор дyplt и директниот објект се изразува често ана
литички, еп. Го викна на НомчеШа. 

Говорот на селата Ј абланица и во долната маала на Лабуништа ги има сите 
особини на дримколско-голобрдскиот. Жителите на овие две населби се пре
селници од голобрдските села со исламизирано население. 

9. Говорот на исламизираните оази во Кичевско (Бачишта, Лисичани, Чело

пеци и др.), Порече (Пласница, Перглово) и во Прилепско (Дебреште, Лажани, 

Пешталево) во својата основа се поклопува и на синхрониски и на дијахрониски 

план со говорот на локалното православно население, како што е случајот и во 

дебарското говорно подрачје. 
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На синхрониски план сите говори од централната група (кичевскиот, по
речкиот, прилепскиот, битолскиот со демирхисарскиот, велешкиот и скопските 
блатски и каршијачки говори) ги поврзуваат: петочлениот вокален систем /и, е, 
у, о, а/, слогообразната функција на Jl во позиција меѓу две согласки и во 
иницијална позиција пред согласка (uia, сuце), широка дистрибуција на 
фонемите !ќ, il, отсуството на сонантот /л'/; на дијахрониски план: рефлексите
/а/ за носовката *Q во сите позиции (ИаШ, рака - раката), /ол/ место*/ (жолт, 
uолно ). Сите овие црти карактеристични се и за говорот на исламизираните 
жители во споменатите населби. Потесна целина нивниот говор сочинува со 
кичевско-поречкото говорно подрачје. Во сите локални говори во таа област, 
вклучувајќи ги и говорите на муслиманите, вокалните групи /оа/, /еа/ се чуваат
неизменети, со исклучок на западните кичевски села, еп. коач, Шоар, неа, беа; 
фонемите /њ/ и !ф/ се чуваат, еп. коњ, бања, јадење, uилиња, фурна, фаќаш, ка
ко и согласничките групи /шШ/ и /жд/: штица, о2нишШе, дождот. 

Како диференцијални црти во областа на граматиката во кичевско-по
речкиот дијалект по однос на другите централни говори се јавуваат: членската 
морфема -оШ (со запазено Ш): лебот, чувањето на синтетичкиот датив кај 
личните и роднинските имиња од м. и ж.р., еп. (му рече) СШојану, Илију, дедое, 
СШојанки, фонетскиот лик на заменката ја (во 1 л. едн.), наставките -Ш во 3 л.
едн. сегашно време, еп. имаш, носиш, -фне (поретко -фме) во 1 л. мн. аорист-им
перфект: бефне, рекофне. Сите овие црти се јавуваат и во речта на споменатите
муслимански оази.

Отстапувањата на говорот на исламизираните жители од говорот на право
славците се сведуваат на следниве црти. 

Фонемата /х/ по правило и во говорот на муслиманите пред согласка и на 
крајот на збороформите преминала во /ф/: 2раф, 2реф, моф, суф, вuф, бефне, 
бефШе, 2рафче, кожуфче; во интервокална позиција во најголем број случаи х 
се загубило: мааШ, раат, саат, саан, 2реоШ, 2раоШ. Во иницијална позиција 
пред самогласка и пред р процесот на загубата уште не е наполно завршен. Во
говорот на постарите генерации може уште да се чуе едно слабо издишно х без
фонемска вредност, еп. хаван, хајван, хан, халва, хајде, хем, хојШ, хuш, ХЈlШ, xuia, 
хuкаШ, хuкулец Дебреште, харно, халва, хунер, во ограничен број примери и пред
согласки и меѓу самогласки, еп. jifaШ, cifaн, uууШ, � ла, нU:но, мifрама Пласни
ца. Оваа особеност, видовме, ја познаваат и други муслимански оази во Западна
Македонија. 

Групата -ни- во повеќесложните збороформи се метатезирала, еп. машШе
ница > машШеинца > машШејнца, uжајнца, Шоuејнца (: Шоilеница во говорот на
православците). Звучните африкати /ѕ, џ/ и во дебрешкиот и во пласничкиот
говор имаат поголема фреквенција; /ѕ/ се јавува готово редовно како алтернант 
на /2/ пред множинската наставка -и во примери од типот беле2оШ - белеѕи, 
uолоѕи, кофчеѕи, друѕи, а /2/ алтернира со /џ/ пред деминутивниот суфикс -е, еп.
бре2оШ - бреџе, но2а - ноџе, снеџе. Освен тоа /ѕ/ и !џ/ во овој говор се добиле и 
со африкатизација на /з, ж! во групи со сонантите /л, н, р/, еп. солѕа, uолџаф, 
бронѕа, ќе наѕриШ. Во областа на флексијата во говорот на муслиманите има
тенденција да се загуби избројаната. множина, еп. два лебој, Шри коњи. Во плас
ничкиот говор именките на -е од типот Мале, Симе дативна форма образуваат 
со наставката -е : Малее му рече, Муче - Мучее (: МучеШу во поречкиот), а во
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дебрешкиот превладува аналитичкиот датив: му рече на Mypaiila, му uродаде 
iilyiilyн на Myчeiila. И во двата говора во 3 л. едн. и мн. од глаголот 'сум' се чува 
наставката -Ш: jeiil, ceiil. Во 3 л. мн. сегашно време се генерализирала наставка
та -aiil и кај глаголите од е- и и-група, еп. викаат, нocaaiil, бepaaiil. Од стариот 
глагол *byti се чуваат и аористната и имперфектната форма, еп. биф, би, би, 
бифне, бифШе, бија (аорист) и: беф, беше, беше, бефне, бефШе, бе(ј)а (импер
фект). Глаголскиот прилог се образува со наставката -(ј)ќум: викајќум, одејќум 
Дебреште, викаќум, седеќум Пласница. Неколку посебности во говорот на при
лепските и поречко-кичевските муслимани можат да се откријат и во сферата 
на глаголските конјугациски модели. Глаголите од и-раздел, на пример, во 
аористот и партиципските облици се интегрирале во е-раздел, еп. се враШеф, се 
вpaiile, се враШефне, се вpaiileфiile, се вpaiilea, овgшеф, сфареф, во дебрешкиот 
говор по нив се повлекле и некои глаголи одо/е-раздел: донесеф, иciilpeceф, но 
само рекоф - рече. Од новата основа се образува кај овој тип глаголи и л
партиципот, еп. се вpaiileл, 20 овgшел zpaoiil, 20 сфарел ipaoiil, 20 заuалел oi
нoiil. По морфолошки пат дошло до изедначување на основите кај глаголите 
што им завршува општиот дел на -н- од типот uока-н-иш и uад-н-еш. Интегра
цијата е извршена во корист на вториот тип во аористот и во двата партиципа, 
еп. 20 женаф дeiileiilo, 20 наранаф коњот, 20 uоканаф на iociilи, 20 исuолна 
Uлaнoiil, и во партиципите: се оженал, наранал, одн. оженаШ, наранаШ, upoмe
нaiil, како во uаднаф, uаднал, uaднaiil. 

Некои промени се извршиле и во презентските основи. Во дебрешкиот го
вор глаголската е-група се дезинтегрирала: глаголите што им завршува општи
от дел на согласка преминале во и-група, додека глаголите со вокал во темат
скиот дел се интегрирале во а-група, еп. бериш, бериШ, бериме, бepиiile, бepaaiil, 
така и глаголите од типот сееш > сеиш > сејш, cejiil, uejiil, жнејШ, како во бројш, 
бpojiil (< броиш), но: мијаш, мијаШ, мијаме, мијаШе, миjaaiil, cuиjaaiil. Во 1 л. 
едн. сегашно време во дебрешкиот се генерализирала наставката -м: орам, но
сам, сејам, uијам. И уште една посебност во дебрешкиот говор сврзана со им
перфектот. Во 2 и 3 л. едн. кај глаголите од и-група тематскиот дел завршува 
на -и-, како и во презентот, еп. (Шој) нос-и-ше, бер-и-ше, јад-и-ше (: јад-и-ш), и 
целата парадигма гласи: јадеф, јадише, јадише, јадефне, јадефШе, јаде(ј)а. 

Во пласничкиот говор се дезинтегрирала и-група во корист на е-група, еп. 
носа, носеш, нoceiil, носеме, носеше, нocaaiil, како во береш, бepeiil. Во 1 л. едн. 
наставката -м во овој говор отсуствува, како и во говорот на поречките и ки
чевските православци. 

Овде не ги зедовме под внимание некои лексикализирани фонетски особе
ности. Што се однесува до лексичките особености во говорот на прилепските и 
кичевско-поречките муслимани, важи онаа констатација што ја искажавме за 
говорот на исламизираното население во другите региони во Западна tvfа
кедонија. 

Приведениве особености со кои се диференцира говорот на муслиманите во 
споменатите населби од говорот на православните соседи и/или соселани може
ме да m поделиме во три групи според нивната провениенција. Една група од 
тие црти е карактеристична за прилепското говорно подрачје; тука спаѓаат: 
наставката -м во 1 л. едн. сегашно време (седам, викам), генерализирањето на 
наставката -aiil во 3 л. мн. (носаа(Ш), бераа(Ш)), облиците jeiil и ceiil, дезин-
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теграцијата на е-група кај глаголите (бериш, сuијаш), наставката -јќум во гла

голскиот прилог (одејќум), аналитичкото искажување на дативниот објект. 
Овие црти, видовме, се лоцирани, главно, во говорот на дебрешката група 
муслимани и веројатно се јавиле уште во времето пред исламизацијата на маке
донскиот етнос во тие села. Иновационите појави што настанале во при
лепскиот говор по ова време, како што се: дифтонгизацијата на групите /еа/ и 
/оа/, депалатализацијата на /њ/, еп. бајна, јадејне, И.илина, загубата на ф во 
селските говори, согласничките групи /шч, жџ/, загубата на -Ш во членската 
морфема -о(Ш), еп. лебо, и во 3 л. едн. и мн. сегашно време (вика- викаа, носи -
носаа) - во говорот на муслиманите од дебрешката група не нашле место. Но 
од друга страна, во тој временски интервал во дебрешкиот говор се јавиле 
неколку нови црти, меѓу кои како покарактеристични ги одбележивме фор
мите од типот носише, јадише (2-3 л. едн. имперфект), враШеф, овnшеф - овn
ше, кои се задржале во рамките на тој говор. Во посебна група ги набројуваме: 
африкатизацијата на согласките /з, ж/ во /ѕ, џ/ во покажаните фонетски услови, 
метатезата на групата /ни/ во /ин > јн/, тенденцијата на губење на избројаната 
множина, дативната наставка -е кај личните имиња на -е од типот Муче - Му
чее, промените што настанале во основите кај некои глаголски групи (еп. 
носеш, оженаф, оженал, оженат). Овие црти карактеристични се за дебарската 
дијалектна област, а некои од нив познати се и во други западни периферни 
говори. Тие можеле да продрат во говорот на кичевско-поречките и при
лепските муслимани по пат на мешање на жителите од двете дијалектни зони. 
Во географско-етнографските проучувања на односниве области утврдено е 
дека во последниве три столетија миграцијата на населението од граничните 
региони со Албанија непрекинато тече. Исламизираниот дел од македонското 
население се задржувал во стаништата на својот етнос до колку преселувањето 
на населението не било поорганизирано во нови населби, како што е случајот 
со денешните муслимански населби во Полог, Скопско и Велешко. 

Да заклучиме: 

1) На географски план населбите со исламизирано население со мајчин 
јазик македонски распоредени се на денешното пораничје меѓу Р. Македонија и 
Р. Албанија готово континуирано по долината на реката Дрим од нејзиниот 
изворишен дел (Охридското Езеро) па до составот со Бели Дрим и до пл. 
Коритник. Најголема концентрација на муслимански населби има на комуника
циите Дебар - Полог по долината на р. Радика (Река, Жупа, Поле), Дебар -
Струга - Охрид (Поле, Дримкол и Голо Брдо), и на север на главната комуни
кација што води од Албанија по долината на Бели Дрим за Призрен и според
ниот крак од таа комуникација по долината на р. Љума преку Гора за Полог. 
Муслиманските оази во централна Македонија исто така се распоредени на ко
муникацијата Дебар - Кичево - Брод (Челопеци, Лисичани, Пласница) - При
леп (Дебреште, Лажани, Пешталево ) . 

Географскиот фактор може да послужи пред се за одредување на правците 
на движењето на предците на денешните муслимански оази во Полог (Гора -
Урвич и Јеловјане), Скопско (Река - Скопска Торбешија), Кичевско и При-
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лепско (Дебар- кичевските и прилепските муслимански села), а до извесна ме
ра и за причините и поводите за нивното раздвижување. 

2) Претходната анализа на дијалектниот материјал покажа дека говорот на
македонското исламизирано население во наброените села и на историски план 
и по современата состојба на севкупниот граматички состав е идентичен со го
ворот на христијанското македонско население во истите населби и/или во 
соседните села. Мали разлики можат да се откријат единствено во фреквенци
јата на употребата на еден број лексеми од турско потекло од областа на оби
чајната и религиозната номенклатура, која не го нарушува ни фонолошкиот 
состав, ниту граматичката структура на односниот дијалект. 

1991 
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6. МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ ВО АЛБАНИЈА

0. На територијата на Албанија денеска се наоѓаат педесетина населби со
македонскиот мајчин јазик, кои се раштркани по целиот граничен појас од Ко
раб на север па до Грамос на југ. 

Целта на нашево излагање е да се фиксираат македонските говори во гра
ниците на Албанија, да се претстават тие со најглавните дијалектни диференци
јални црти, како и да се одреди нивниот однос и поврзаност со главните дија
лектни бази во Западна Македонија. 

1. ГолобрдскиоШ говор. - Најголема група со македонско население прет
ставува голобрдскаiil.а. Неа ја сочинуваат дваесетина села во областа Голо 
Брдо, која се наоѓа на западната страна од планината Јабланица на правецот 
Охридско Езеро - Дебар. Тука спаѓаат селата: Стеблева, Гиневци (Гинеец), 
Клење, Себишта (Себишча), Окштун, Лешничани, Големо и Мало Острени, 
Требиште (Требишќе ), Тучепи, Радовиште (Радоешта), Пасинки, Владимирица 
(Ладимирица, Ладомирица), Српетово (Серпетово), Торбач (Трбач), Љуболези 
(Љуболеш), Горица, Врбница (Врмница). 

Во повеќето од спомнативе села живее мешано население - со македонски 
и со албански мајчин јазик. Албанското население доминира во северните голо
брдски села (Себишта, Пасинки, Врмница, Големо и Мало Острени). Селата: 
Лешничани, Требиште, Српетово, Торбач, Љуболези, Владимирица и Тучепи се 
населени со Македонци муслимани (Торбеши), а во Себишта, Требиште, Г. и 
М. Острени живее мешано население - православни и Торбеши. 

Системски говорни разлики меѓу Торбешите и православните нема, ако не 
се земат предвид оние лексички диференцијални црти што се сврзани со рели
гијата, домашното уредување и обичаите во поширока смисла на зборот. 

Говорот на споменатите села во литературата е познат под името 
дримколско-голобрдски говор. 

ГолобрдскиоШ македонски говор спаѓа во групата на дебарските говори. Со 
нив го поврзуваат следниве особености: метатезата на гласовната секвенца -ни

во -ин- во повеќесложните збороформи, еп. водејнца (< водеинца <воденица), 
фонемата /л'/ како континуант на старото */': л'уШ, кл'уч, недел'а, групата 
чере- место старото *cre : черешна, череu, черево, во морфологијата: пазењето 
на дативната синтетичка форма кај личните и роднинските имиња од машки и 
женски род: Му рече Маркое, ПеШрее, Николу, дедое; Је рече Цвете, ШеШке, 
личната заменка за 1 л. мн. мие, демонстративните заменки за среден род Шеа, 
овеа, онеа, дативните облици овому, оному, Шому (за м.р.) овојзе, онојзе (ж.р.) и 
облиците за директниот објект ового, оного, того. 

Повеќе заеднички. црти меѓу голобрдскиот и другите дебарски говори 
наоѓаме и во областа на глаголската флексија, меѓу кои особено се забележли
ви: партикулата ќа за о�разување на футурските облици: ќа носиш, ќа носеше, 

339 



ќа носел, пазењето на наставката -Ш во 3 л. едн. на презентот: викаш, носиш, 
-еШ во 3 л. мн.: iрешеШ, куuвеШ, средеШ, речеш, наставката -е во 3 л. мн. на ми
натите определени времиња: дојдое, имае, носее, потоа наставката -иШе за 2 л. 

мн. на императивот кај глаголите од и-група: носите, сечиШе, и партиципската 
наставка -ешШи (-ешчи): викаешШи, носеешШи, одн. викаешчи, носеешчи во 
јужниот дел на областа. 

Поголема целост голобрдскиот образува со говорот на областа Дримкол, 
со којашто непосредно граничи на источната страна. 

Голобрдскиот и дримколскиот говор ги обединува покрај погоре приведе
ните црти уште и фонолошкиот систем како на синхрониски, така и на дијахро
ниски план. Вокалниот систем и овде се состои од шест фонеми /и, е, у, о, а, dl, а 
консонантизмот го сочинуваат 25, од кои се седум сонанти /м, н, њ, л, л', р, ј1 и 

18 опструенти /б, u, в, ф, д, Ш, ѕ, ц, з, с, :i, ќ, џ, ч, ж, ш, i, к/. Како дијалектна 
разновидност и за двата говора по однос на околните дијалекти се јавува фоне
мата ldl, која во системот образува корелација со /а/ по признакот лабијалност. 

Историски таа е добиена како регуларен континуант на носовката *Q во 
коренските морфеми, еп. внdШре, iрdди, iнас, дабја, заби, јаiлен, и на вокал

ните */, *r во секвенците /ал/, /ар/: балва, вdлк, вална, жdлШ, јабdлко, кdлк, 
мdлѕиШ, - баршлен, варШ, idpнe, зарно, карф, udpciilи, Шdрн, чарф. Дијалектна 

особеност на голобрдско-дримколскиот говор е и замената на /а/ во /d/ во сосед

ство со назал: знdм, мdмиШ, машШеа, канШар, анiел, и во неколку други лек

семи во друrо консонантско окружение, еп. заш, зајак - заек, jdioiilкa, јаiурина, 
ражен. Во областа на морфологијата како диференцијални особености на голо
брдско-дримколскиот се јавуваат: изедначувањето на наставките за директниот 
и дативниот објект кај личните имиња од м.р. на -е и на -о: ПеШрее - Маркое, 
ПеШра - Марка, изедначувањето на заменските форми за директен и индирек

тен објект во 1 и 2 л. мн.: нами ни (рече), вами ви (рече) - нами ни (виде), вами 
ви (виде), а во глаголската флексија: глаголските образувања од типот куuвеШ, 
менвеШ, седвеШ, uрикажвеШ, се радвеШ, кои се од е-група (спрема: куuвиШ, 
менвиШ - во соседниот струшки говор, одн. куuоаШ, меноаШ во дебарскиот). 
Овој тип глаголи посебност покажуваат на овој терен и во образувањето на им

перативот, еп. куuвеј-куuвејШе. 
Цртите со коишто се разликува голобрдскиот од дримколскиот говор се 

минимални, и се ограничени главно на поодделни лексеми. Од дијалектен 

аспект интерес претставуваат фонетските разновидности: оiон, веШор, иШор, 
uресекол, рекол, со /о/ место секундарниот 'b2 пред сонантите /н, р, л/ - во голо

брдскиот, спрема: оiан, ветар, остар, рекал во дримколскиот (со а), осум, се
дум во голобрдскиот спрема осом, седом во дримколскиот. Во голобрдскиот во 
споредба со дримколскиот наоѓаме поголем број примери со /шШ, жд - шч, жџ/ 
место *tj, *dj: ношШи, uешШ, UлашШаШ, вешШаШ, вежди, uаждаШ, наождаШ, 
рождаШ. Во северните голобрдски села покрај /шШ, жд/ се среќава и изговорот 
/шч, жџ!: фашчаШ, сuијешчем, вижџаШ. Побројни се во голобрдскиот и приме
рите со запазено /ч/ во старата група *cr- : чdрви, чdрuиШ. Поредовно во него се 

пазат и финалните групи -сШ, -шШ, еп. ѕисШ, кdрсШ, udpciil, лист, брошШ, 
iорешШ, дошШ, uешШ. Од морфолошките диференцијални црти меѓу голобрд
скиот и дримколскиот како покарактеристични се истакнуваат: множинската 
наставка -е кај именките од ж.р. на -а: жене - женете, ниве, наставката -ења, 
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која се јавува во конкуренција со -иња во говорот на Торбешите, еп. јарења, 
кучења, ма:Zарења, покрај јариња, кучиња, поретко и јарина, ма:Zарина, потоа 
кратката дативна форма за ж.р. му покрај обликот је : му рече на жената (Се
бишта), и кај глаголите партиципските форми со наставката -ешШем (-ешчем), 
која се употребува во конкуренција со -ешШи (-ешчи) и -ејнчук, еп. саијешчем, 
носеешчем (Стеблево), носешШи, рабоШашШи (Клење), малчејнчук (Гинеец). 
Во голобрдскиот значително почесто се употребува и обликот ести во 3 л. еди. 
од 'сум', особено во речта на торбешкото население. 

2. До последната деценија на минатиот век македонско население со 
македонски мајчин јазик имало и во селата: Блато, Клобучиште, Алајбеговци 
(Алајбеmја, Алај Беги), Крчиште, Почести (Почешти), Макеларе, Граждани, По
пинаре, (Попијавра), 'Рбеле (Орбеле, Хербели), Обоки, Песјак, Деољане (Девол
јани), Еребар, Бреждани, кои се распоредени меѓу планината Дешат и Дрим на 
правецот Дебар - Пискупија. За говорот на овие села дознаваме, главно, од сту
дијата на Ватрослав Облак ,,Мacedonische Studien" (Oblak, 1896: 5; Селmцев, 1931б : 
11) во која е претставен во најопшти црти и говорот на селото Обоки. 

ОбочкиоШ :Zовор, како репрезентант на споменатава група села, ги има го
тово сите одлики на дебарскиот полски говор. 

Во неговиот вокален систем како дијалектна посебност се јавува вокалот 
/iil, кој претставува континуант на носовката *Q во почетните слогови, еп. :Zра
ди, :Zнiicнo, :Ziiбa, iliiШ, на секундарниот 'b2исто така во почетни слогови, еп. мii:Z
лa, маска, и на вокалното *r во секвенцата liipl: бiip:Zy, aiipcШu, ciipцe. Во оддел
ни примери може да се сретне и во секвенцата liiл/ место вокалното */, еп. :Zал
ШаШ, кiiлниШ. Инаку за вок. */во повеќето случаи има континуант /ол/ како и 

во дебарскиот, еп. болва, волк, јаболка, аолно, солза, сонце(< солнце). 
И консонантскиот систем во обочкиот говор е скоро идентичен со системот 

во дебарскиот градски и полски говор. И овде во повеќе лексеми како контину
анти за прасловенските групи *tj *dj се јавуваат секвенците !шШ! и /жд/: лешШа, 
фашШаШ, алешШи, мошШеа, аомош - межда, сажди, но и: куќа, ноќ:, свеќа, 
вреќа, домаќин, ќерка - Шуzо, iipza, меzу. Фонемите /ќ:/ и /z/ редовно се јавуваат 
место поновите групи !Шј! и /дј!, еп. браќа, цвеќе, Шреќ:и - л'уzе, покрај л'уди. 
Старото /ѕ/ се задржало во повеќе случаи, еп. ноѕи, аолоѕи, белеѕи. Африкатот 
/џ/ е значително пофреквентен отколку во другите околни говори, бидејќи на 
овој терен тој се добил од /ж/ пред вокалот е во деминутивните образувања од 
типот бреџе, ноџе, сШоџе, аолоџе, и др. 

Во номиналната флексија како дијалектни карактеристики за ова говорно 
подрачје се јавуваат: флексивната дативна форма кај личните и роднинските 
имиња од машки и женски род, еп. СШојану, Николу, Марко(је)е, МиШрее, -
Цвете, заменските облици: мије и демонстративните за с.р. Шеа, овеа, онеа, а во 
областа на глаголот: наставките -Ш за 3 л. еди. и -еШ за 3 л. мн. на презентот, еп. 
Шој јадеш, имаш, Шије јадеш, имаеШ, потоа наставката -е во 3 л. мн. на минатите 
определени времиња, еп. Шије оШидое, дојдое, зедое, умрее, - земае, знаее, и 
партикулата ќ:а. 

3. На западниот и југозападниот брег на Охридското Езеро има три населби 
каде што живее македонско население - во селото Лин, на северозападниот дел 
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покрај македонско-албанската граница, Тушемишта и Пискуuија, кои се наоѓа
ат нешто поисточно од Поградец, на јужната страна на езерото. Нешто на
селение со македонски мајчин јазик има и во градот Поградец. 

Говорот на е. Лин.. - Говорот на македонското население во Лин е многу 
сличен, поточно идентичен, со говорот на соседните Радожда и Мали Влај 
(Струшко). Лин, Радожда, Мали Влај и Вевчани образуваат посебна говорна 
индивидуалност во охридско-струшката група говори. Од другите македонски 
дијалекти во Охридската котлина тие се разликуваат со повеќе фонетски осо
бености, меѓу кои како покарактеристични се јавуваат фонемите /ii/ и /d/. Со 
нив односниов говор има седумчлен вокален систем: 

и у 

е 0 

ii а а 

и тој е единствен говор со таква вокална структура на македонскиот јазичен 
ареал (Видоески, 1981: 667). 

На историски план вокалите /ii/ и /а/ се континуанти на носовката *Q во ко
ренските морфеми, еп. /ii/ zpiiди, zнiic, ziiжвa, дiiu, зiiби, piiкa, сабота - секогаш 
зад нелабијален консонант, /d/ мdжи, мадро, uаШ, uадар - претежно зад лаби
јален консонант, поретко во друга позиција: лака, траба; место т.н. секундарен 
b2 исто така само во почетна позиција: бадник, маzла, маска; во секвенците /iip, 
iiл/ и /ар, dл/ како континуанти на вокалните *r, */: /iip, iiл/ iipш, ziipлo, дiiрво, 
зiiрно, ciipцe, тарње, - кiiлк, кiiлнит, сiiнце (зад нелабијални консонанти и во 
иницијална позиција), /ар, dл/ барzу, мартоф, uарсти, фарл'ат, - валк, мал
ѕит, udлно (зад лабијални согласки), но и: жалт, тdлчит. 

Во говорот на Лин, и воопшто во вевчанско-радошкиот, со поголема до
следност по однос на другите струшки говори се врши стегање на вокалните 
групи /оа/ во /ва/, /ое/ во /ве/: волвар, квач, наквално, ева, тва, zотва (< волоар, 
коач, соа, тоа, zотоа), - zведар, чвек, квеф 11 zвiiдap, квiiф, чвак, јазвец, рекве 
(zоедар, чоек, коеф, јазоец, рекое), како и на групите /иа, ио, ие, еа, ео/ кои дале 
дифтонзи [ја, јо, је], еп. коuрја (коuриа), белјот (белиот), измјен (измиен) 
маштја (маштеа). 

И: по ред други особености линскиот говор оди заедно со вевчанско-ра
дошкиот (Hendriks, 1976). 

4. Говорот на селата ТушемишШа (алб. Tushemishti) и Пискуuија (алб. 
Peshkepia). - Говорот на овие две села претставува целина со говорот на селото 
Љубаништа, кое се наоѓа непосредно до границата на македонска страна. По 
основните дијалектни особености овој говор стои најблиску со говорот на ох
ридските крајбрежни села Трпејца и Пештани. Сите нив ги поврзува фонемата 
/iiJ, која е добиена како континуант на носовката *Q во коренските слогови: zpii
ди, ziiжвa, ziicajнцa, jiiжe, јаzарец, uат, рака, Ирачка, страzа, трат, траба, и со 
запазен назализам во дранк, на вокалното *r во секвената /ар/: барzу, варба, 
карстот, сарце. Во повеќе случаи /iiJ среќаваме и место /а/ кога се наоѓа тоа во 
група со назалните сонанти /м, н/ и со /ј/: снаzа, нана (алб. пепе), машчеа, снаа, 
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мii.миШ, јасика, ја2урина, јаzуШка, во одделни лексеми и во други случаи, заден, 
заш, покрај зашто, место вокалното */ во: санце, uаф, бii.л' виш, кii.лниШ, и ре
довно место вокалот l во турските заемки: зii.мба, аз2ан. 

Вокалното *Ј во повеќето случаи е заменето со /ол/: болва, голташ, јабол
ко, колк, солѕа, толчиш, а место секундарниот 'b2 наоѓаме /а/ пред /р, н/: ветар, 
итар, о2ан. 

Остатоци од старата замена на *�во *Q наоѓаме редовно зад /ј/: ја2ул'а, ја
чиШ, јазик, јачмен, и зад /ч/ во лексемата чадо, мн. чада. 

Од вокалните секвенци, ако ги исклучиме групите со /и/ како втор член, кои 
и овде образуваат дифтонзи, еп. лебој, снај, леј, на промена подлежи /оа/, која
што редовно се асимилира во /оо/ > [о:]; еп. Шо: (Шоа), осно: (осноа < основа). 
- Групата /ое/ само во одделни лексеми се изменила во [оЈ1: zојдар покрај 2оја
дар, и во /ве/ во чвек, но вдоец. Многу се чести во овој говор контракции на два 
исти вокали, еп. ile:Ш, ile:шe, ile:л (uееШ, uееше, uеел), се:ф (сееф), uре:коф 
(< uреекоф < uресекоф). 

Во системот на сонантите треба да се одбележи алвеоларната реализација 
на старото палатално *l': кл'уч, л'уiе, недел'а, и затврднувањето на старото па
латално *п': којн, бајна, дуна, дујна, сајна, што подразбира дека во системот от
суствува фонемата њ. 

Системот на шумните консонанти е релативно стабилизиран. Сите опстру
енти се опфатени во корелацијата по признакот звучност, вклучувајќи ги и аф
рикатите /ц-ѕ/, /ч-џ/, а кај веларите таква опозиција образуваат само /к-2/, до
дека х се загубило, одн. пред консонант и на крајот на збороформите премина
ло во /ф-в/. Фонемите /ќ, il се значително поретки во споредба со другите 
охридски говори, бидејќи *tj, *dj најчесто се заменети со /шч/ и /жд/, одн. /жџ/, 
еп. врешчи, 2ашчи, Uлешчи, uришчи, машча, лешча, Uалешч, сфешча, uрашча, 
фашчаШ - вежда, uрежда, сажди - вежџа, сажџи, чужџо, 2ражџанец, поретко и 
!жi!: чужiо. Меѓутоа, групите Шј, дј ( < *љј, *dbj) во односниов говор редовно се 
заменуваат со /ќ, il: браќа 1 брајќа, ливаiе, л'ујiе 1 л'уiе. 

Во врска со дистрибуцијата на опструентите како дијалектни посебности на 
тушемишко-љубанишкиот говор се јавуваат: преминувањето на /к, 21 пред пред
ните вокали во /ќ, il: шќембе, сеќира, ќиска, уќиШ, замената на групата /шШ/ во 
/шч/ во почетокот и во средината на збороформите: шчица, о2нишче, но вешт 
(на крајот), пополнувањето на групите -ср-, -зр- со преграден дентал: сШребро, 
здрел, африкатизацијата на спирантите /з, ж/ во /ѕ, џ/ зад /л/: солѕи, молѕиме, 
долџина, uолџаф. Фонемата /џ/ место /ж/ редовно алтернира со /2/ пред демину
тивниот суфикс -е кај именките: бре2оШ - бреџе, но2а - ноџе, сШо2оШ - сШоџе, 
uолоџе, шилеџе. - Во групата на овој вид дијалектни особености треба да се 
одбележи во овој говор и упростувањето на групата -дн- со испаѓање на /д/: 
iiaнa, енуш (iiадна, еднуш) и чувањето на секвенците -шШ и -сШ на крајот: 
барсШ, брест, карсШ, uapciii, ѕисШ, лост, чист, мресШ, - 2л'ушШ, дошШ, вешт, 
чушШ 1 чушч. Воопшто во разгледуваниов говор консонантските групи на кра
јот не се реткост, еп. и: нофШ, лакт, ниск (:ниска, ниско, ниски), 2орк (: 2орка), 
uолк (uоло2). 

И морфолошките особености на тушемишкиот говор во најголем број 
случаи се совпаѓаат со говорот на ц:риезерските охридски села. Во членската 
морфема за м.р. крајното -Ш редовно се пази: лебот, ножот, нашиот. Кај 
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именките од ж.р. наставката -и се проширила и на именките 'нога, рака', ми. 
ноѕи, раци. Кај личните и роднинските имиња од м. и ж. род синтетичките 
дативни форми се многу ретки. Обично датвниот однос се изразува со пред
логот на : На Марка му рече. Пообични се дативните форми со на и кај личните 
заменки за 3 лице: на не:Zо му рече, на неа му викна, мн. на неми му рече. Лична
та заменка за 1 л. се јавува во две разновидности: јас и јаска. Кратката акуза
тивна форма за ж. р. гласи је : неа је виде. Полната зависна множинска форма 
од 'тие ' гласи неми : неми и виде, на неми му даде. Кратката форма му, како 
што кажуваат претходниве примери, се генерализирала како општа форма за 
дативен однос: на не:Zо му (рече), на неа му (рече), на неми му (рече). Општата 
заменска форма се јавува во фонетската разновидност саШ, саша, сашо. 

Глаголскиот систем во тушемишкиот говор исто така во голема мера се 
совпаѓа со глаголската флексија во охридскиот пештанско-трпезички говор. Во 
1 л. еди. на презентот се генерализирала наставката -м кај сите глаголи: неќам, 
носам, сечам, викам; во 3 л. еди. се пази наставката -Ш: викаш, носиш, сечиШ, а 
во 3 л. ми. се генерализирала наставката -еШ: неќеШ, носеШ, сечеш, (ќе) речеш, 

викееШ (< викаеШ) во фонетската реализација вике:Ш (по извршената контрак
ција). Прегрупирањето во основите извршено е спрема гласот на којшто завр
шува општиот глаголски дел, еп. нос-и-Ш, бер-и-Ш (кога е консонант), зна-и-Ш, 
Шка-и-Ш, се-и-Ш, бро-и-Ш, во фонетска реализација знајШ, ШкајШ, сејШ, бројШ, 
но: ви-е-Ш, се кри-е-Ш, uи-е-Ш, обу-е-Ш, чу-е-Ш (со основниот вокал -е- само кај 
глаголите што им завршува општиот дел на -и и на -у). Од дијалектен аспект 
вредно е да се споменат наставките: -фме и -фне, кои се употребуваат пара
лелно: викафме - викафне, носифме - носифне (1 л. аорист), носефме - носефне 
(имперфект) и наставката -ја во 3 л. ми.: викаја, дојдоја, uосШојаја. Доста се 
ретки во тушемишкиот форми како реква, дојдва - кај глаголите од о-раздел 
(со фонетска измена на оа во ва ), но не се и непознати. - Во тушемишкиот, 
како и во љубанишкиот говор, има тенденција во имперфектот да се генерали
зира како општ основен вокал -е- кај сите глаголи, еп. викеф, викеше, викефме, 
викефШе, викеја, како носеф, носеше. - Кај глаголите што им завршува основа
та на -н- се обопштила во глаголската н/Ш-форма наставката -аШ и кај глаголи
те од старата и-основа, еп. женаШ, бранаШ, канаШ, како во uа(д )наш, сШанаШ. 

Посебност е во овој говор отсуството на глаголскиот прилог и на потен
цијалот со би. 

Лексиката на тушемишкиот говор се одликува со бројни заемки од албан
скиот, еп. нана 'мајка', нусе 'невеста', џаџе 'стрико', зојна 'постарата јатрва по 
однос на помладата', iишче 'латица', шкумба 'пена', вија 'бразда', дамал'ук 
покрај Uлy:Z, кудра 'наковално', и др. 

5. ЗаuадноuресuанскиоШ iовор. -Третата група села со македонски мајчин 
јазик е расположена на западната страна од Преспанското Езеро. Тука спаѓаат 
селата: Туминец, Безмиште, Горна Горица, Долна Горица, Гломбочени (алб. 
Glomboci), Шулин, Пустец, Леска (алб. Leitica), Зрноско (диј. Зарноско, алб. 
Zaroshko), Церје (алб. Cerja). Говорот на споменативе села, да го наречеме 
условно западнопреспански, претставува дел од преспанското говорно подрачје 
(Конески, 1957 : 173-219). Него го карактеризираат три групи особености. Една 
група црти западнопреспанскиот го поврзуваат заедно со горнопреспанскиот 
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(ресенскиот) со другите западни дијалекти, меѓу кои како покарактеристични 
се истакнуваат: третосложното акцентирање, образувањето на дифтоншки сек
венци со /и/ како втор член: сШреј, деној, муј, испуштањето на вокалот во кли
тиките кога следната збороформа почнува со вокал: м-удри, z-oupa, ќ-ојШ (ме 
удри, zo oupa, ќе одиш), потоа губењето на интервокално /в/ во одредени фо
нетски позиции, замената на /х/ со /в/ на крајот на слогот: :Zреф, сШраф -сШра
воШ, мавниШ, а во граматиката: разликувањето на општата од номинативната 
форма кај личните и роднинските имиња од м. р. на консонант, на -о и на -е : 
СШ.ојан - СШојана, Јанко -Јанка, Л'убеша, вујко -вујка, личната заменка Шој 
за 3 л., пазењето на синтетичкиот датив кај личните и лично-предметните за
менки; мене ми, нему му, кај глаголите испуштањето на помошниот глагол во 
3 л. во перфектот: Шој рекол, Шие рекле. 

Втората група ја сочинуваат оние особености што се ограничени на потес
ниот периферен дел од западното наречје - во преспанско-охридската и делум
но во дебарската дијалектна зона. Во таа група диференцијални црти спаѓаат: 
метатезата на -ни- во -ин- во збороформите како водејнца, сиuајнца, секвенцата 
чере- место старата група *cre-: череu, пазењето на /л'/ како посебна фонема: 
кл'уч, л'уШ, во областа на граматиката: пазењето на -Ш во 3 л. едн. на презен
тот, глаголските образувања од типот куuвиШ, силната фреквенција на глагол
ските форми со 'има/ нема' и со 'сум' од типот има(Ш) дојдено, имаше дојдено, 
имал дојдено, и сум дојден, беф дојден, сум бил дојден 

Со потесното охридско-преспанско подрачје западнопреспанскиот говор го 
поврзуваат уште: континуантите на носовката *Q и на вокалното *r. Носовката 
*Q и овде е заменета со /iiJ во коревски морфеми, еп. бабоШиШ, 2iiжва, zаска,

дабја, zнас, jiiжe, јаzлен, каuиШ, лачиш, рака, uаШ Горица, :Zарди (< zради), заби, 
катник, јазик, мадро, скаuо Гломбочени, uаШец, рака Леска, а место *r наоѓаме 
секвенца /ар/: zарло, варба, сарШ, zарне, uарсШи. 

Во тесна врска со континуантот на *Q стои и реализацијата на /а/ во корен
ските морфеми во соседство со сонантите: знiiм, снаzа, снаа, мамиш, мiiмелеџи
ја, машШја, маШика (од маШика), јаzурина, јаребица, јанzуличка 'бел гороцвет' 
Гломб, јасика Горица. 

Во поглед на континуантот на вокалното *Ј преспанското подрачје не е 
единствено. Во горнопреспанскиот *Ј е заменето со /ол/, во југоисточните прес
пански села со /dl, во јужнопреспанскиот со /а/ и /ал/. Западнопреспанскиот по 
оваа црта поблиску стои со горнопреспанскиот - има рефлекс /ол/, со таа раз
лика што овде не се лабијализира сонантот /л/, еп. волна, волк, жолт, жолчка, 
долк, uолн Горица, болва, бол'ваШ, волк, :ZолШаш, дол:Zо, јаболко, колк, мол
чиш, uолшок, солѕа, ШолчиШ Гломб, колк, жолшШ, молчи, :ZолШа Леска. Во 
Зрноско може да се сретне и по некој случај со /ал/, како во соседните јужно
преспански села, еп. бал' ва, санце. - Во оваа група црти вреди да се споменат 
уште фонетскиот облик на лексемите чуж(д)о, чужина, :Zлобок, олџичка Леска, 

Шнок (< *tbn'bk'b). 
Во третата група дијалектни црти спаѓаат оние со коишто се диференцира 

наполно или делумно западнопреспанскиот од горнопреспанскиот и од другите 
преспански говори. Дел од тие црти претставуваат архаизми и повеќето се од 
фонетски карактер. Така, на пример, овде среќаваме доста лексеми со запазен 
назализам, еп. zранди, зiiмби, сiiмбоШа, кломко, zанzарец Зрноско, ланzо, 
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манде, зазiiмбица, jiiн'iyл 'а, јiiндица Рамбе, јарiiмбица, чомбрица Гломбочени 
(со континуанти на *Q), 'iренда, 'iрендел', лендина, uенда, uендесе, девендесе (со 
рефлекс ен од *�) Леска. Стариот премин на *� во *Q освен зад /ј/: јачмен, јазик, 
јатро, јатарва, јанѕа, јандар, го наоѓаме на овој терен и зад /ч/ во лексемата 
чадо, мн. чiiда Леска, Гломб. 

Добро се пази овде и фонемата /ѕ/: ноѕи, враѕи, uолоѕи Гломб, uouosи, кар
луѕи, uoupasи, јанѕа Леска. Ново /ѕ/ се среќава во група со в /вѕ/, со некои со
нанти и во одделни лексеми пред вокал, еп. солѕа, молѕи, ѕвезда, ѕемнит, ѕидар, 
ѕаден Гломб. Доста е фреквентен и африкатот /џ/, кој освен во туѓи лексеми се 
јавува како алтернант на /z/ место /ж/: ноџе, бреџе, стоџе, и др. Подоследно се 
пази во западните преспански села во споредба со другите преспански говори 
крајната група -ст: брест, лист, карст, поретко и групата -шт: брошт, покрај 
'iл'уш, чуш, овош Леска, Зрноско. 

Во западните преспански села не се развиле во полна мера оние процеси 
што се сврзани со вокални групи /еа/ и /оа/. Првата се пази неизменета, еп. леа, 
неа, стреа, додека место /оа/ наоѓаме различни резултати - [о:], како во горно
преспанскиот: осно: (осноа < основа), то:, тро:, и така е најчесто на крајот, во 

одделни лексеми се јавува /ва/: твар, твариш, свал'ка (соал'ка < совал'ка) 
Гломб. Групата /ое/ најчесто се пази неизменета, еп. чоек, вдоец Леска, покрај 
чвек во Пустец и чојак во Зрноско. - Во неколку лексеми е запазен и стариот 
преглас на /а/ во /е/ зад палатален консонант, еп. ес;ен, есено: дарво, есејнца, 
чеша Гломбочени, кашеј, лишеј, uолена, баршлен, челет Гломб, илеч Шулин. 

Во консонантизмот на синхрониски план во овој говор треба да се истакне 
многу ретката употреба на фонемите /ќ, 2/. Во домашни зборови тие се сре
ќаваат само во неколку лексеми, еп. куќа, uојќе, ќе, нејќи, веќе, ќерка, домаќин, 
среќа, несреќа Гломб, покрај сретја, несретја Леска, меzу, upeze, cezepe, 
такуzере, iipza. Во сите други случаи место *tj, *dj има /шШ, жд/. Новите групи 
Шј, дј (< *t&j, *d&j) овде се неизменети, еп. браШја, uiiШje, цвеШја, ШреШа вечер, 
л'уди Гломб, дјавол, ливадје uoii.aдja Леска, а според нив се преобразувани и 
сваШја (:сват), 'iрадјанин (: 'iрад). Интересен материјал западнопреспанскиот 
говор ни нуди во врска со фонемата /њ/. Таа се задржала само во неколку 
лексеми: бања, коњ, свиња Леска. Во другите случаи �есто /њ/ наоѓаме или /нf: 
дуна, дечина, или /јн/: сајна, сирејне, или без метатеза /нј/: денја, бабунјосан, и 
редовно така каде што /ј/ влегува во состав на суфикс: сенјак, синјак, Шiiрнјак, 
дренје, коренје, лединје, Шiiрнје Гломб. 

Со неколку црти западнопреспанскиот од другите говори во преспанскиот 
базен отстапува и во областа на граматичката структура. Тој, на пример, не ги 
познава членските морфеми со -в и -н, така што овде има само еден член. Со 
оваа црта одвоениов говор стои поблиску со јужните преспански села. Членска
та морфема за м.р. во појужните села од оваа група почесто се среќава без крај
ното -Ш: чојако, сШисо, 'iл'ужо Шулин, сивио Пустец, но: денот, зетот Гломб, 

носот, мiiжоШ Горица. - Во врска со множината западнопреспанскиот говор го 

карактеризираат две црти - отсуството на избројаната множина со наставката 

-а и образувањето на збирната множина со -ја : Шiiрнја, дiiнја, нивја, цвеШја. 
Глаголскиот систем е доста уедначен на сето преспанско говорно подрачје. 

Најпродуктивни се глаголите од а-група. Од е-група се само глаголите што им 

завршува општиот дел на вокал, еп. мие(т), трие(Ш), сее(Ш), 'iрее(Ш), Шкае(Ш), 
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брое(Ш). Некои разлики меѓу одделни локални говори се јавуваат во образува
њето на 1и3 л. едн. и 3 л. мн. на презентот, во 1и2 л. мн. на минатите опреде
лени времиња и во глаголскиот прилог. Во поглед на тие црти западнопреспан
скиот стои поблиску со долнопреспанскиот. И во него, како во долнопреспан
скиот, во 1 л. едн. на презентот наставката -м доследно се јавува кај глаголите 
од а-група: викам, орам, додека кај другите глаголи таа се јавува факултативно. 
Во 3 л. едн. наставката -Ш се задржала уште во посеверните села, еп. викаш, бе
риШ, носиш, во Горица и Гломбочени, додека во јужните села таа е многу рет
ка: јади, носи Шулин, ii.и(j)e, ткае, бери Леска. Во 3 л. мн. редовно на целиот 
терен од разгледуваниов говор има наставка -еШ: береш, носеШ Горица, викеШ, 
сечеш Гломбочени, јадеш, ii.и(ј)еШ Шулин, а во Леска се губи крајното -Ш, така 
што како наставка останува само -е, како и во долнопреспанскиот и костур
скиот: бриче, ii.epe, Шрие, обуве, сее, снове Леска. 

Во поглед на наставките за 1 и 2 л. мн. на аористот нашиов говор не е 
единствен. Во најсеверните села наставки се: -фне 1-фме и -фШе, како во горно
костурскиот: рекофне 1 рекофме, рекофШе Горица. Во Гломбочени и во селата 
јужно од него 1 л. мн. завршува на -ме, а 2 л. на -фШе, еп. викаме - викафШе, 
викнаме - викнафШе, дојдоме - дојдофШе, носеме - носефШе Гломб, береме -
берефШе Леска, јадоме - јадофШе, дарџеме - дарџефШе Шулин, Пустец. За да се 
избеmе можната омонимија со презентските форми, кај глаголите од а-група 
во множинските лица во имперфектот како основен вокал се генерализирал -е-, 
еп. имперфект викеме - викефШе - викеја (: през. викаме - викаше - викеШ) 
Гломб. Во 3 л. мн. како наставка се обопштила секвенцата -ја кај сите глаголи: 
викеја, носеја, викнаја, дојдоја. 

Во 2 л. мн. на императивот исто така се генерализирала една наставка -јШе 
која се додава на основниот вокал: викајте, куii.ејШе, носејШе, бројејШе, сејејШе, 
ШкајејШе, чујејШе Гломб. 

Интерес претставуваат во овој говор и презентските форми од глаголот 
'сум', еп.: са, си, еШ, сме, сШе, са Гломб, (ј)еШ 1 (ј)есШи Пустец, су, си, ести, сме 1 
ене, сШе, са Шулин. 

Глаголскиот прилог е многу редок, во некои села во анкетите не е добиен. 
Таму каде што се среќава, се јавува во формата со наставката -ничкум: вика
ничкум, носеничкум, сееничкум Шулин. 

Во областа на глаголската деривација од дијалектен аспект интерес прет
ставуваат образувањата од типот: ii.адва, видва, ii.o:Zoдвa, родва, ii.лаШва, фаШва, 
дојдва, ii.рејдва, кои наполно ги истиснале старите творби со -ја од типот 
ii.лашШаШ, рождаШ во другите преспански говори. Образувањата со суфиксот 
-ева како оздравева познати се и во костурските говори. 

6. ВрмничкиоШ :Zовор. - На југозападниот дел од Малото Преспанско Езеро 

на албанска страна се наоѓа селото Врмник (диј. Вармник < Врбник) во кое жи
вее македонско население. 

Говорот на ова село е ист со костурскиот кореmчански говор (Vidoeski, 1981 : 
763-768). Него го карактеризираат - во фонетиката: фонемата /а!, која историски е 
добиена од *Q во коренските морфеми: кашча, рака, и во секвенци сом (пред лаби
јална согласка) и со н: :Ziiмбa, liiлiiмби, дiiмбја, кliндел'а, кранк, место секундар
ниот b2: мii.н:Zла (со секундарен назализам), место вокалните *r, *Ј во секвенците 
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/ар, iiл/: вiiлк, uiiлнo, жiiлiiio, - дiiрво, ciipцe, од /а/ во соседство со назален со
нант: знае, сана, и во турски лексеми место вокалот i : кана, а во консонантиз
мот: отсуството на палаталниот назал, еп. бана, садејне, и на звучните африкати 
ѕ, џ.. Многу се ретки и фонемите /ќ, z/, бидејќи прасловенските *tj, *kt', *dj овде 
се рефлектирале во /шч, ж/, еп. кiiшча, Uлешчи, шчерка, - вежа, межа, iipжa, 
сажи, а новите групи iiij, дј (< *tbj, *dbj) останале неизменети: бpaiiija, л'уди. 
Освен тоа за консонантизмот на врмничкиот говор карактеристични се: заме
ната на х со /ј/ на крајот зад /е/: меј, ореј, палатализацијата на /к, 21 пред пред
ните вокали во [к' 2'] : к'исел, за2'ина, пополнувањето на групите -ср-, -зр- со 
преграден плозив: ciiipaм, ciiipeдa, здрак, асимилацијата на групата -бн- во /мн/: 
Вармник, отсуството на групите -шiii, -жд (првата е заменета со шч : о:Zнишче, а 
жд се асимилира во жж > ж : дожо). 

И во поглед на местото на акцентот врмничкиот говор оди со говорот на 
Корешчата. Тој не може да стои на последниот слог. Кај многу именски групи 
тој е стабилизиран на пенултима или покажува тенденција за таква стабилиза
ција, еп. брек - бре:Z.'ови, д'евер - дев'ери, 'елен - ел'ени, з'елен - зел'ена - зел'ено 
- зел'ени. Од ова се исклучуваат членските морфеми, еп. д'еверо, зел'енаiiiа. 

Во областа на морфологијата и синтаксата исто така нема поголеми 
разлики меѓу врмничкиот и корешчанскиот. Во именската флексија отсуству
ваат членските форми со -в и -н. Членската морфема за м.р. редовно се јавува 
во разновидноста -о (без iii) :  човеко, лебо. Не се непознати множински форми 
со наставката -нишча од типот Ш'еле - Шелен'ишча, u'оле - uолен'ишча, иако не 
се толку чести како во костурските говори. - Во глаголската флексија како ди
јалектни особености се јавуваат: наставката -е во 3 л. мн. на презентот: вике, 
носе, и во 3 л. мн. на минатите определени форми: рек'ое. Сите тие особености 
карактеристични се и за говорот на соседното корешчанско село Вамбел. 

7. Бoбoшiiieнcкuoiii 2.овор. - Во непосредната околина на градот Корча во
Јужна Албанија се наоѓаат уште две македонски говорни оази- селата Бобош
тица (алб. Boboshtica) и Дреновени (алб. Drenova). Говорот на овие две села спа
ѓа меѓу најархаичните македонски дијалекти. Меѓу архаизмите посебно зна
чење за дијалектната диференцијација имаат: фонемата /ii/ во акцентиран слог, 
еп. pjiiкa - peк'aiiia, млјiiко - млек'оiiiо (стариот изговор на *�), 2.рјiiнда, јiiзик, 
жjiiiiiвa, iiijiiшк (како континуант на *� во акцентиран слог), jiizнe, jiijцe, jiic (во 
секвенцата ја под акцент), запазениот назализам во бројни примери, еп. 2.амба, 
самбоШа (пред б), 2.ранди, канд'ел'а, дранк, кран:Z.о (континуанти на *Q), ipjiiн
дa, ujiiндa, ленд'ина (континуанти на *�), прегласот на /а/ во /ii/ под акцент и во 
/е/ во неакцентиран слог зад палатален консонант: jii:Z.нe, жјiiба - јер'емче, u'ojec, 
к'очен, во морфологијата: чувањето на дативот кај именките како во неопре
делената, така и во определената форма, еп. ж'ене - женј'дШуј, мн. женј'iiШем, 
демонстративните заменки сој, сози како континуанти на *sb, и др. Во поглед на 
иновациите во однос на костурските говори бобоштенскиот покажува посеб
ност во развојот на носовката *Q, која е овде заменета со /а, ан-ам/: рака, каш
ча, 2.ранди, zамба, на вокалните *r и */,кои се рефлектирале во секвенци /ар, 
ал/; бар2у, жалШо, валк, стабилизирањето на акцентот на пенултима: с'ело - се
л'оШо, м'орје - морј'еШо - морјен'ишча, и др. 
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Бидејќи е овој говор опстојно опишан од А. Мазон (еп. Mazon, 1936; 

Vidoeski, 1981 : 745-761) , нема потреба да се задржуваме поопширно и на ова 
место. 

8. Во областа Гора, северозападно од Враца и Рудока, на албанска страна 
остануваат селата Пакиша, Запад, Очикле, Борје, Орешек, Шиштевец, Ново 
Село, Оргоста и Црнолево, кои се населени со муслиманско (торбешко) насе
ление. Говорот на споменативе села спаѓа во горанскиот дијалект, кој претста
вува преод меѓу реканскиот дебарски говор и горнополошкиот, од една страна, 
и призренско-сретечкиот, од друга (Сели�цев, 1929 : 406-410; Видоески, 1984-

1985: 127-137) . Бидејќи располагаме со материјал само од селата Запад и Борје, 
ќе го именуваме заuодско-борјански zовор како дел од горанскиот. 

Во областа на вокализмот заuодско-борјанскиоШ со горанскиот го поврзу
ваат: континуантите на носовката *Q и секундарните вокали во сите позиции, 
континуантите на вокалното *Ј, потоа некои измени на вокалите, пред се на во
калот о во некои позиции, а во консонантизмот: вредностите место прасловен
ските групи *tj, *kt', *dj, реализацијата на фонемите /л/ и /л'/ и нивната дистри
буција, како и повеќе промени сврзани со согласките /в/ и /х/. 

Место носовката *Q во коревски морфеми во повеќето случаи има рефлекс 
/у/, еп. вруќ, zуска, zолуби, желудец, јуже, клуuко, мука, мужи, наuудим, одо
вуШ, uуШ, uуШник, uуШќе, рука, скуu, Шуuан, удица, во извесен број лексеми 
има а, еп. zpazu, zасеница, дабје, дабојна, заби, каuина uраќе, рабој, саШ - садој, 
сабота, сШаuало, Шаuаф. Лексемите јеШок, кеде, кедел 'а во формите со /е/ поз
нати се во сите горански села, како и во говорот на Муслиманите во тетовските 
села Урвич и Јеловјане (Видоески, 1973: 21-32) . 

Нема разлики меѓу горанскиот и разгледуваниов говор ни во поглед на ре
зултатите од замената на носовката *�; во сите позиции има рефлекс е, еп. језик, 
јечмен, јетова, зајец. Во Иајак најверојатно било *Q. 

И секундарниот 'b2 во почетните слогови се рефлектирал во /а/, еп. јаzанца, 
лаже, излажа, маzла, савнује, цавШе, со исклучок во ложица, каде што е /о/ од 
секундарна потекло, како во призренскиот и долнополошкиот. Во тенок вока

лот /е/ е аналошки (Шенка, Шенко > Шенок). Во крајните слогови пред сонанти

те 'b2 имал поинаков развиток: пред р тој се изменил во /е/: добер, иШер, модер, 
осШер, пред мима /о/: сом, седом, осом, и /и/ во лексемата оzин. 

За вокалното *Ј има неколку вредности: /у/, еп. буа - бује, вук, /ул/ во Бул
zар, Булzарија, /ол/ (> ов) : вовна (<волна), жофчка, uовни, lii.лl : кавне, савза, 
мавзница, /iiJ во сабец, сабица, санце, и /лаt во длак- длаzо. 

Од вокалните промени како дијалектна посебност се јавува промената на 
/о/ во /у/ во поголем број лексеми во кои има загубен консонант во интервокал
на позиција, еп. zуецко, куач, куачница, куа (:кој), муа (:мој), uyac, uye, заuуаф, 
суел 'ка, накуално, чуек, Шоzуа, оноzуа, iолему(ј)еШ ( < zолемојеШ), и во некои 
суфиксни образувања: восук, мозук, uouyк и др. 

Сонантот /л'/ овде има поширока дистрибуција отколку во околните ди
јалекти, бидејќи старото *l' уште не затврднало, еп. кл'уч, жел'ка, осил'ка, zре
дел', жул', а пред предните вокали /и, е/ исто и *l преминало во /л'/, како во го
ранскиот (Видоески, 1984-1985 : 129-137) , сретечкиот (Павловиh, 1939) , урвич-
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киот (Видоески, 1973 : 21-32), вратничкиот, еп. дел'и.ме, кол'иба, :Zл'исШе, сл'и
ва, л'еШ, вл'ечем, Шел'е, кл'ечи, обл'екло. 

Фонемите /ќ/ и lil се доста чести, зашто покрај континуантите за *tj, *dj, еп. 
веќе, . воќка, вреќа, вруќ, куќа, маќеа, ноќ, ноќви, Uлеќо, мн. Uлеќи, среќа, ќе, 
ќерка, божеќ, сесШриќ, дожеќи, веќава, ii.paќa, - веiа, :Zocii.oia, меiу, ii.peia, paia, 
Шуiо, чаiе, тие редовно се јавуваат место групите Шј, дј (< *tbj *dbj), еп. браќа, 
ii.paќe, ii.уШќе, Шреќи, - лаiа, л'уiи, и место секвенците *tb, *db на крајот на 
лексеми од типот: :Zлаќ- iлаiоШ, зеќ- зеќоШ, кл'еќ, лакоќ- лакоќи, назаќ, но-
коќ- нокоќи, окик, иаирак, иек (: ii.еШи), ii.ролеќ, челеќ. 

Замената на краесложното /л/ во /в/ е општа појава во горанскиот дијалект, 
еп. воф - волој, вреф (: врела), :Zоф (: iоло), жиф (: жила), коШеф (: котли), 
жофч, равник, зова (< зовва <золва). 

Фонемата /х/ доста е присутна во говорот на е. Запод, еп. :Zpax, ii.pax, јоха, 
ipex, во морфемите за аорист: викнах, викнахме, викнахШе (Видоески, 1973: 21-
32). Во Борје се среќава само во неколку лексеми, еп. ipax, ii.pax, додека во дру
гите случаи таа по правило се губи, еп. во, ора, ме - меој, су- суо, а во одделни 
лексеми таа преминала во /ј/ : :Zpej - ipeoj, и /ф/ : кожуф - кожуфи. 

Именската флексија во односниве села во целина се поклопува со флекси
јата во Гора и во урвичко-јеловјанскиот говор. Кај одушевените именки се пази 
дативната флексивна форма и во еднината и во множината, еп. син - сину, 2.ос
Ши - iосШи.м, 2.олуби - :Zолуби.м, деца··- децам, zуске - zускем, и кај атрибутски
те придружби: сину мојему, доброму, ж.р. добројзи. Именките на -а множинска 
форма образуваат со наставката -е : дејка - дејке, со атрибутски збор: беле 
zуске. Множинската наставка -иќа за с.р. која ни е позната од горанскиот и 
урвичкиот говор, се јавува и во говорот на овие села, еп. куче - кучиќа, маче -
мачиќа, кај деминутивите на -иќе: крилиќе (:крило), мн. криличиќа. 

Посебност за овој говор, како и за горанскиот, чинат и членуваните форми. 
Има три вида членски морфеми еп. забов, забон, забот, мн. забиви, забиШи, за
бини; брадава, брадата, брадана, мн. брадеве, брадеШе, брадене. Кај придавки
те посебен интерес претставува членската форма за машки род, еп. бос : босо
јеф, босојен, босојеШ; осШер: осШројеШ, zоШоф: zоШовојеШ, јалоф : јалојеф, 
јалојеШ, или : босујеШ, осШрујеШ итн. 

Заменскиот систем исто така е единствен за сето горанска подрачје. Од 
личните заменки за 3 л. он, она, оно, дативните форми гласат: нему му, за ж.р. 
њејзи zy, мн. њи.ма zи, еп. кажи zи да земеш (=им), акузативните: неzо zo, ж.р. 
ња ја, мн. њи zи. Општата заменка за сите лица се јавува во формата свакој. 

Во областа на глаголот исто така нема разлика меѓу заподско-борјанскиот 
и говорот на другите горански села. Како дијалектни карактеристики во сите 
нив се јавуваат формите на глаголот 'сум': сом, сме, сШе, се, презентските нас
тавки: -м за 1 л. едн. кај сите глаголи, еп. иzрам, носи.м, сечем, -еШ во 3 л. мн.: 
сii.ремајеШ, расШеШ, смијеШ, учеШ, наставките за имперфектот: -ше за сите фор
ми во еднината, -ме, -Ше, -а за множина, еп. береше, - береме, береше, береа Бор
је, одн. берехме, берехШе, береа Запад, а кај аористот формите од типот: дојдо, 
цафШо, зарасШо, засеко, назебна, Фол'и - во 1 л. едн. и во множината: дојдоме, 
дојдоШе, дојдоа, потоа наставката -иШе во 2 л. мн. императив кај глаголите од 
е- и и-група, еп. сii.ремиШе, сиii.иШе, како и наставката -еќи во глаголскиот 
прилог: идееќи, зборееќи. 
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9. И покрај тоа што разгледуваниве говорни оази меѓу себе се разликуваат, 
сепак има еден број особености со кои тие се поврзуваат. Тие особености се, 
главно, запазени постари црти, коишто во другите македонски дијалекти пре
трпеле целосна или делумна промена. Меѓу нив од дијалектен аспект посебно 
се значајни: пазењето на крајните консонантски групи -сШ, -шШ, на гласот ч од 
старите групи *сг- и *cre- (чiipii.uШ, чiipii.uШ, чdpii.uШ, - череша); во сите овие 
говори се пази фонемата /ѕ/. Место *tj, *kt', *dj во нив најдоследно се пази стара
та континуација со /шШ, жд/, одн. /шч, жџ - ж/, со исклучок на горанските села. 
Во појужните говори видовме бројни остатоци од стариот назализам. Во пове
ќето од нив се пази дативната флексивна форма кај личните и роднинските 
имиња од м. и ж. род, во бобоштенскиот и нешто пошироко. 

Втората група заеднички црти се иновации. Во фонетиката такви се: разво
јот на групата *cre- во чере (чepeii.), појавата на ново /ѕ/ место /з/ во група со 
сонанти ( солѕа, cii.лsa, сdлѕа) и на /џ/ место /ж/ пред деминутивната наставка -е 
(ноzа - ноџе, uoлoz - uолоџе), образување на консонантски групи на крајот 
како во случаите zорк, Шешк, ниск, uолк (< iloлoz), испуштањето на /д/ во 
групата /дн/ (ено, ilaнa), преминот на секвенцата -ни- во -ин- во примери како 
водејнца, и во глаголската флексија: глаголските образувања од типот 
куii.ви(Ш) - куii.ве(Ш) - куuва(Ш), прегрупирањето на глаголите според завршни
от глас во општиот глаголски дел, наставката -е(Ш) во 3 л. мн. на презентот и -е 
во 3 л. мн. на аористот и имперфектот, обликот есШи во 3 л. едн. од 'сум', и уш
те неколку друm. 

1985 
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ln place of а summary 

Тhе Dialects of the Macedonian Language 

Тhе book before us is the first of three volumes that together form а monographic de
scription of the dialects of Macedonian. Before we turn our attention to the publication it
self, I would like to ѕау а few words on the special place that Macedonian occupies in the 
world of the Slavic languages аѕ а unique dialectal complex that has undergone two differ
ent standardization processes. Тhе first, and earliest, was the Cyrillo-Methodian standardi
zation, which gave literacy to the entire Orthodox Slavic world. Тhе second, one of the 
latest among the Slavic languages, brought Macedonian into the group of modem standard 
languages. I write "one of the latest" and not "the latest" despite the fact that we often en
counter the idea that Macedonian is the "youngest Slavic standard language" in works on 
Slavic languages. This latter formulation would be justified if we took the date of the po
litical-administrative declaration of Macedonian аѕ the official language of the People's 
Republic of Macedonia (2 August 1944) аѕ the only valid criterion. However, from а 
broader perspective, this view appears to be incomplete and even mistaken. I would argue 
that the more important chronological limit is the one determined by the first attempts of а 
society to choose and codify consciously а common linguistic standard аѕ а reflection of its 
own spiritual unity. Тhе political opportunity to create а single powerful center that will 
make those efforts official is something secondary and rarely depends exclusively on the 
cultural group in question. Seen from such а perspective, the process of the standardization 
of Macedonian is an integral part of а variety of parallel efforts begun during the first half 
of the 19th century, efforts that led to codification of Slovak, Ukrainian, and Bulgarian -- to 
mention only the processes most closely coттelated temporally to the Macedonian national 
awakening. Of course, the date of official recognition is а tuming point in the life of any 
dialectal complex, one that leads to the normativization and legalization of its standard ex

pression. Nonetheless, that date, that official act, in and of itself is а consequence of а 
lengthy preparation without which there would be no hope of success. 

The official recognition of the standard Macedonian language in 1944 оссuттеd at а 
time when many prominent representatives of Slavic studies - among them Sandfeld, Vail-

lant, Mazon, Malecki and others -- had already confirmed and proclaimed the independence 

of Macedonian based on the results of research on its dialects. Only after 1945, however, 
was systematic research begun by the first generation of Macedonian dialectologists, the 
most competent to analyze their mother tongue. Among the representatives of that first 
generation а central role belongs to the author of this monograph, Bozidar Vidoeski. Now, 
finally I can state why it seems appropriate to те that this work should begin with remarks 
connected with the late official recognition of the Macedonian standard language. Тhе de
layed entrance of а dialectal complex and/or а standard language into the circle of generally 
recognized languages has its advantages insofar аѕ during the course of that process the 
appropriate people are to be found in the appropriate place. In the саѕе of Macedonian, this 
is exactly what occuпed: Blafe Koneski and Bozidar Vidoeski appeared on the Slavic lin
guistic scene, and they knew -- each in his own way -- how to avail themselves expertly of 
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the many tools provided by modern linguistic theory for achieving the goal of providing а 
scientific description and analysis of Macedonian linguistic reality. 

А rare and lucky coincidence happened to Macedonian dialectology: Тhе analysis and 
description of living dialect systems, which until recently had not been subjected to the 
ihfluence of the young standard, became the life's work of а scholar who mastered contem
porary linguistic theory аѕ well аѕ the methodology of dialectology, and he was able to ap
ply them creatively and originally. Vidoeski knew Macedonian dialectal differentiation in 
its entirety, down to the smallest detail, and when he worked on these details, the whole 
picture was always before his еуеѕ. Аѕ а result of this, every new datum enriched the syn
chronic mosaic and at the same time made the reconstruction of the diachronic path of the 
Macedonian dialectal complex that much easier. 

Тhе dialects of Macedonian are an invaluable source of new knowledge not only for 
Slavic studies, but also for Balkan studies and even for general linguistic typology. Vidoe
ski's works are an expert and reliable guide to all these riches and are, moreover, extremely 
competent because many of the discoveries аѕ well аѕ the synthesis are based on his own 
research. 

То the Slavist working on Macedonian studies, the works of Vidoeski offer а fascinat
ing overview of the past of the linguistic material in question. Macedonian dialectal terri
tory is on the periphery of the Slavic linguistic world and is one of the oldest such periph
eries. It is one where the Slavic (Macedonian) linguistic boundary has been gradually re
treating, albeit slowly, for many the centuries, mainly before Greek in the south and Alba
nian in the west. Vidoeski's research has enriched our knowledge of the path of this retreat 
and, above all, of the earlier linguistic situation in the areas from which living Macedonian 
dialects withdrew. Не paid much attention to the connections between Macedonian and 
Montenegrin dialects which have left numerous traces on today's Albanian linguistic terri
tory. The results of this research led to the conclusion that the western Macedonian dialect 
region, beginning with the earliest period of its independent development, formed an ex
tremely strong center from which linguistic innovations radiated. During this earlier period 
this region was located more centrally in relation to the limits of Macedonian ethnic and 
linguistic territory, and only later did it undergo significant losses along its western bound
ary. These data confirm and complete the picture of two polarized Slavic linguistic and 
cultural centers in the central Balkans in the early Medieval period: А west Macedonian 
center and an east В ulgarian center. 

То the comparative Slavist, Vidoeski's works provide richly documented confirmation 
of that which linguistic theory tells us is characteristic of any linguistic periphery, namely, 
that here are preserved archaisms which contribute to the internal reconstruction of the 
older situation, in our саѕе not only for the Macedonian but also for the Slavic diasystem in 
its broadest sense. On the phonological level, we can mention such phenomena аѕ the pres
ervation of old phonetic values and phonological distinctions in the vocalic system, the 
different phases in the evolution of the vocalic sonorants preserved in individual dialects, аѕ 
well аѕ the stages of the evolution of the accentual system from а mobile and free, mor
phologically motivated accent, to different types of phonetic stabilization, to mention only 
the most important and the most complex phenomena. On the morpho-syntactic level we 
can mention the preservation of the old synthetic past teilses, the stabilization and func
tional evolution of the three-partite system of demonstrative pronouns, the preservation of 
possessive adjectives in their genitive function, the preservation and evolution of collective 
nouns аѕ а grammatical category, etc. Finally, on the lexical level we should mention many 
of the unmotivated and motivated formations that were lost in the center of Slavic territory 
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and preserved in one, two, or even more peripheral areas, аѕ well аѕ many semantic archa
isms, and finally some ancient boпowings that are evidence of the linguistic contacts of 
Common Slavic with non-Slavic linguistic communities. In а word, the Macedonian dialect 
area, thanks to its peripheral position and centuries of independent development, presents а 
picture of the well-known truth -- а truth that is difficult to accept for some other parts of 
the Slavit linguistic world аѕ а result of other historical developments -- that linguistic ge
ography is а record of linguistic history. Vidoeski was aware of this fact and was able to 
utilize it to the greatest degree possible. 

1 have already mentioned that the Macedonian dialects represent an especially impor
tant source of information not only for Slavists and those concerned with Macedonian 
studies, but also for Balkanists. In essence, every student of the Macedonian language 
must, like it or not, be а Balkanist. Тhе Balkan Sprachbund is known аѕ а classic example 
of а community of dialect complexes (diasystems) of different origins that for centuries 
have had а convergent development and have achieved significant structural parallelism. 
However, the theoreticians, utilize this example also emphasize that it is quite isolated аѕ а , 
phenomenon. Ву this 1 mean that in Europe, aside from the Caucasus perhaps, we do not 
have other language communities of а similar type. This leads to the conclusion that the 
specific historical conditions of the linguistic and cultural development of multi-ethnic 
communities in the Balkans created а situation almost without precedent. This situation in 
its linguistic aspect is the subject of research for the Balkan linguist and the relevant proc
esses reach their culmination precisely in the Macedonian dialects. Here we must mention 
again the connection between language history and language geography. The tremendous 
differentiation among Macedonian dialectal systems permits the investigation of the stages 
of their "Balkanization", which is most evident in the modern-day central area of the west
ern Macedonian dialect region. The cause of this can be sought not only in the central posi
tion of this section of the Balkan peninsula, but above all in the intensive symbiosis of the 
Macedonian and Aromanian populations precisely in this area. These are well-known facts, 
but their increasingly richer documentation and more precise historical contextualization is 
due to the multi-faceted and rigorous analysis of the Macedonian dialects that has been 
pursued during the last fifty years by specialists in Macedonian, above all by the author of 
this work. 

Balkan linguistics is а branch of dialectology. The young Balkan standard languages 
either eliminate their Balkanisms in the process of standardization or impede their further 
development. Even on the level of the dialects, new political borders are baпiers to conver
gent innovations. То а lesser degree, however, in the border zones or in the zones of mixed 
linguistic populations, а small degree of convergence continues, all of which is carefully 
documented in Vidoeski's minutely detailed analysis. The precision and ѕсоре of his obser
vations allow the Balkan comparativist to discover new Balkan parallelisms, even when the 
author himself does not mention it. Тhе two basic lines of development in the process of 
Balkanization -- i.e., 1) the semantic and morpho-syntactic restructuring of саѕе relations, 
and 2) the semantic and morpho-syntactic restructuring of the aspectual-temporal and tem
poral-modal systems -- are "inscribed" in Macedonian dialectal geography in all their de
tails and are precisely reflected in Vidoeski's work. 

All the characteristics of the Macedonian dialects mentioned to this point make them 
an attractive subject of analysis for general linguistics and for theoreticians interested in 
synchronic and diachronic typology, mechanisms of language change, interference between 
two systems, etc. 1 would also like to mention some other characteristics which are, in my 
opinion, especially interesting from а typological point of view. Тhеу are all closely con-

363 



nected with centuries of unregulated, unstandardized development, without the unifying 
influence of "their own" common prestigious code. Namely, this situation has allowed 
some tendencies, present also in the other Slavic and non-Slavic environments, to be devel
oped to their ultimate conclusion, thus revealing the natural logic and hierarchy of numer
ous mechanisms of development. In other words, Macedonian dialect systems represent an 
unusually well-equipped laboratory for research on the spontaneous life of language аѕ 

such. Of special interest are those tendencies which, while spreading horizontally on one 
level of linguistic structure, with time achieve а vertical dimension and cause structural 
changes on other, higher levels. First of all, 1 should mention а tendency connected with the 
character of stress, that is the tendency towards the qualitative and quantitative reduction of 
vowels, which through а chain reaction leads to secondary long syllables, to the change of 
syllabic structure of words, to the syncretism of categorial morphological markers, and, 
finally, to the restructuring of categorial paradigms and the loss of а part of their grammati
cal (grammaticalized) information. Secondly, among the more frequent processes whose 
spread leads to far-reaching changes are analogical levelings in the field of derivation. 
Here, first and foremost one should mention formal imperfectivization with the suffix -uva 

in all of its morphological variations. The spread of this suffix to all the inherited deriva
tional models leads not only to the formal simplification of verbal morphology, but also -
depending on the lexical meaning of the verb -- initiates а change in the internal structure 
of the category of aspect. These two tendencies with all of their far-reaching consequences 
are known to us from Vidoeski's work. 

А separate complex problem is the way in which the Macedonian dialectal system has 
reacted in the course of every day communication to the numerous impulses that arose, and 
to some extent still arise, from the dialectal systems of other languages. W е place them 
together under а common heading "Balkan languages"; however, we should be aware that 
these (e.g. Greek, Albanian, Aromanian, Megleno-Romanian and on the margins of the 
"Balkan union", Osmanli Turkish and Romani) are languages with very different gram
matical heritages. At issue here is also how bouowed syntagms are adopted at all levels of 
linguistic structure and -- perhaps most important of all -- how bouowed grammatical 
functions and meanings are adapted, i.e. how inherited grammatical and lexical material is 
made suitable for use in new functional complexes. 

Тhе general impression gained from contact with Macedonian dialect systems, above 
all with the "most Balkan" among them, is that, generally speaking, all changes caused by 
the Balkan cultural and linguistic environment were conditioned by pragmatic anQ/or se
mantic factors and led to increased transparency of grammaticalized information, i.e. to
wards еаѕе of communication with representatives of other language codes. 

Аѕ 1 said above, we have before us the first volume of the monographic description of 
the dialects of Macedonian. This volume contains the general synthetic part, i.e., а series of 
studies that describe and explain the dialectal differentiation of the Macedonian language 
area, аѕ well аѕ а series of monographs on the dialectal complexes that make up the western 
Macedonian dialect region. That which in the course of the research itself would соте at 
the end of the work, i.e. the general synthetic view based on conclusions derived. from de
tailed descriptions of the individual dialect systems, we have here at the beginning аѕ the 
first segment of the complete description: А systematic overview of this rich and multi
faceted topic that 1 have tried to outline above. Only а linguist who through his own experi
ence knows the whole dialect territory and the dialectological problems of his native lan
guage can offer this type of solution. 
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The book begins with а general synthetic review of the present dialectal differentiation 
of the Macedonian language along with а dialectal map of Macedonian. The next three 
chapters contain а richly-documented reconstruction of the stages of dialectal differentia
tion in the Macedonian diasystem. This reconstruction culminates in the following two 
chapters with the presentation of the main dialect groups that were formed аѕ the result of 
these processes, the character of the borders, or, more precisely of the transitional zones, 
between those groups, the main directions of the isoglosses, etc. Following this presenta
tion and discussion of internal dialect borders, the subject of analysis in the eighth chapter 
turns to the relation between the dialects of Macedonian and the dialects of the other, 
neighboring languages аѕ well аѕ the contribution of interference from language contact to 
the differentiation of the Macedonian dialects. This is followed by an overview of dialectal 
differentiation from the perspective of the social axis: relations between rural and urban 
dialects and the influence of religion аѕ а factor in differentiation. The general part should 
have concluded with а chapter on the place of Macedonian among the other Slavic and 
non-Slavic languages in the Balkans. Unfortunately the author did not finish that text -- we 
have presented only the main theses on which such а text would have been constructed in 
accordance with his plan. 

I am not aware of another synthesis of this type whose subject is limited to а single 
Slavic language in all its dialectal variations, viewed both synchronically and diachroni
cally. Usually synchronic syntheses are published separately, i.e. the current dialectal dif- · 

ferentiation of the given territory is separate from the diachronic synthesis, the so-called 
historical grammar, where the history of the standard language dominates at the expense of 
the study of the development of dialectal systems. And yet again, а separate publication 
will be devoted to the social differentiation of the dialects, etc. In this work, the entire 
enormous corpus of factual material that is the subject of description and analysis is synthe

sized and interpreted in all the aspects mentioned above. Only an author who masterfully 
controlled this material and knew how to put it in а broad theoretical perspective could 
have accomplished such а task. 

In the second part of this volume the western Macedonian dialect region is treated. Тhе 

second volume of this publication includes monographic descriptions of the dialect com
plexes that comprise the southeast dialect region and also an overview of the northern dia
lects. The third volume consists of monographs on individual structural characteristics of 
vital significance for the dialectal differentiation of Macedonian. 

Zuzanna Topolinjska 
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