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III

ЈУГОИСТОЧНОТО НАРЕЧЈЕ

Како шiuo веќе сuомнавме во воведот кон вториот дел на "Дијалектите
на македонскиот јазик" (cu. том

1, стр. 143), Авzuорот на овој труд не io

обработил целосно jyiоисточното наречје. Оваа оuшта констатација треба
ceia да се доуточни:
- Видоески лично iи има обработено сите клучни iоворни комалекси
кои�ито одлучуваат за iраниците

и

оuштиот карактер на јуiоисточното

наречје; тука cuaiаат uиринско-малешевските, серско-драмско-лаiадинските
и костурскиШе iовори; од zиирокиот ilojac дијалекти коишто му ilрииа2аат
на jyiоисточното наречје, а истовремено uретставуваат ilpeoд меzу неi0 и
заШzдното наречје (т.е. шШиuско-струмичките, тиквешко-мариовските и
долновардарските), Видоески лично ilодiоШвил синтетичка моноiрафија на
леринскиот дијалект којшто, cilopeд неiовите зборови, "uреШставува ilреод
на зона меzу биШолскиот дијалект, од една страна, и долновардарските и
мариовските, од друiа, а Шоа на ilоширок алан значи ilреоден uojac меzу
заиадното и источното наречје" (cil. стр.

152 во овој том). Леринскиот

дијалект клучното место во uреодниот uojac io заслужил, iлавно, uоради
својата ilрозодична uанорама; имено, акцентските Шиuови ilрисутни на
леринското ilодрачје ја ilоuолнуваат и ја заокружуваат сликата за развој
ниоzu иат на акцентскиот систем во македонските дијалекти.
- Видоески имаше карактеристичен начин на работа, добро ilознат во
современата ареална линiвистика, а којzито тој io усоврши и io елаборира
до деШали: ilpвo ја обработуваше "базата", т.е. централното, најкаракте
ристично uодрачје за дадениот iоворен комалекс, а аотоа диференцијално iи
оuишуваше осuшнатите делови

на комалексот.

Така,

иако не ycilea

да

наilрави синтетска моноiрафија на ilиринско-малешевските iовори, остави
исцрilна моноiрафија за uетричкиот iовор како неiова "база". Уиtте uред
тоа, uo ilовод uрославата на

100-2одишнинаШа од смртта на Вук Стефа

новиќ Караџиќ, Видоески моноiрафски ја обработи сеiаzината состојба на
разлошкиот дијалект и ја сilореди со материјалот што 2о има собрано Вук
од Разлоi, како и со Вуковиот коментар на тој материјал. Оваа сuоредбена
студија во скратена верзија ја вклучивме во овој том: таа не само што iи
ilретставува денешните состојби на разлошкото iоворно ilодрачје, туку
дава и интересен увид во историјата на малешевско-ilиринскиот iоворен
комалекс.
- Видоески работел сuоред ilрецизен и далековид алан. Оние iоворни
комilлекси што сам синтетски не iи обработил веќе се обработени или се во
обработка од czupaнa на неiовите ученици. Од веќе објавените моноiрафии
тука треба да се наведат: Дојранскиоiii iовор од К. Пеев (Cкoilje, 1979),
Кукушкиоiii iовор од К. Пеев (1 том - Cкoilje, 1987; 2 том - Cкoilje, 1988), Kaj
лapcкuoiii iовор од В. Дрвошанов (Cкoilje, 1993), Meiлeнcкuoiii iовор од С. Бој-

ковска, 11МакедонисШика 5", ciiip. 185, Скоuје, 1988). Чекаат објавување Ениџе

вардарскиоiii iовор од М. Каранфиловски, КривоUаланечкиоiii iовор од Е. Сто
ева-Денчова и Радовишкиоiii iовор од С. Бојковска. Во изработка се Шiiiuucкuoiii

iовор од Б. Маленко и Пpoбuшiiiuucкuoiii iовор од З. СШамаШоски.
*

Оuишувајќи zи македонските zовори во Пиринска Македонија, Видоески
во zолема мера zи користел буzарскиШе извори. Maiiiepиjaлuiiie од Шие извори
zи uреШсШавувал во изворна Шранскриuција. ТранскриuциониШе симболи кои
uоШекнувааШ од Шие извори не zи внесовме во нашиот инвентар на симболи
upeiiiciilaвeн на ciiip. III. Во однос на ШранскриuциониШе знаци засШаuени во
upвuoiii Шом на ова издание, во овој вiiiop Шом инвенШаро�u е збоzаШен со зна
кот за билабијално

w,

кое се uојавува во јуzоисШочниШе zовори.

1. РАЗЛОШКИОТ ГОВОР*

1. Во

1787 -1789 г. по иницијатива на руската царица Екатерина Велика бил

објавен двотомниот компаративен речник под наслов "Glossarium comparativum
linguarum totius orbis. СравнителbНbiе словари всех изbrков и наречиЙ, собранblе
десницеrо всевbiсочаЙшеЙ ocoбbI. Отделение первое, содержаrцее в себе Евро
пеЙские и Азиатские изbIКИ. Частb перваи. В Санктпетербурге

1789 г. (В. .Лгич, 1910: 70-72).
Речникот содржи еквиваленти на 285 лексеми (273

1787

года". Вто

риот дел е издаден во

збора и

12

броја) од

200

јазици во Европа и во Азија.Лексичкиот материјал е собран врз основа на ан
кета што ја извршиле дипломатските претставници на царицата. Списокот на
зборовите го изработила царицата Екатерина, а собраниот материјал му бил
поверен на обработка на академикот П. С. Палас. Во

1790 -1791

г. е објавено

второто издание на овој речник под наслов "СравнителbНbIЙ словарb всех изbI
ков и наречиЙ (...).В Санктпетербурге 1789 -1791", во кој се придодадени уште
79 африкански и американски јазици и во редакција на Теодор Јанковиќ.
И во двете редакции на Речникот меѓу 200 јазици приведен е материјал и од
13 словенски јазици, односно дијалекти по следниот ред: 1. руски (како заглавна
одредница), 2. славјански (старословенски или црквенословенски), 3. словенско
унгарски (словачки, според некои прекумурски словенечки - Славски, 1965),
4. илирски (западните хрватски дијалекти), 5. бохемски (чешки), 6. српски, 7. венд
ски (горнолужички), 8. сорапски (долнолужички), 9. полапски, 10. кашупски, 11.
полски, 12. малоруски (украински), 13. суздаљски (офенски - еден таен јазик кој
бил во широка употреба во тоа време во Русија).
Од јужнословенските јазици, како што гледаме, во Речникот се дадени како
посебни српскиот и илирскиот, додека бугарскиот и македонскиот воопшто не
се споменуваат.
Речникот на царицата Екатерина во тогашниот научен свет наишол на ши
рок одглас, но ниту во една од објавените рецензии не е укажано на отсуството
на овие два јазика (бугарскиот и македонскиот). Добровски во својот одзив за
Речникот објавен во "Слованка"

(П, 189)

само забележува дека словенските ја

зици (наречја) во Речникот не се добро распоредени и тој предлага две групи,
во првата ги зема: малорускиот, суздаљскиот, славенскиот (старословенскиот),
илирскиот и српскиот, а во втората: чешкиот (бохемскиот), словачкиот (негов
термин), вендскиот, сорапскиот, полапскиот, кашупскиот и полскиот. Подоцна
во "Слованка"

(П, 193) Добровски ќе го додаде уште "рватското наречје".

2. Македонскиот и бугарскиот јазик во славистичката наука ќе ги открие
допрва Вук Стефановиќ Караџиќ во неговиот "Додатак к санктпетербургским

*

Ова поглавје претставува скратена варијанта на текстот објавен во ПрилОЛЛН,

МАНУ, 1988, XIII, 2, под наслов РазлоzикиоШ zовор во Буковите заuиси и денеска.
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сравнитељним рјечницима свију језика и нарјечија, с особитим огледима бугар
ског језика. У Бечу 1822". Како што е познато, материјалот од овој ДодаШак
прво е објавен во 14 продолженија во Новине Сербске во 1821 (во броевите 102 104) и во 1822 (во броевите од 2 - 6 и од 8 - 13).
.
Караџиќ со својот ДодаШак сакал да постигне две цели. Од една страна тој
сакал да ги исправи грешките што биле допуштени во српскиот и илирскиот
дел на Речникот, и од друга - да даде поточна информација за јазичната ситуа
ција кај Славените на Балканот.

3. Буковиот ДодаШак се состои од два дела: 1) "Додатак к Санктпетербург
ским сравнитељним рјечницима свију језика и нарјечија"

(1

- 32) и 2) "Особити

огледи бугарског језика" (33-54).
Во вториот дел Караџиќ приведува два евангелски текста (за самарјанинот
и блудниот син, Лука Х, 30, XV, 10), молитвата "Оче наш" - на српски и во "бу
гарски" (македонски) превод, и 27 народни песни. И на крајот има партија "По
говор" (с. 48 - 54) во која Караџиќ дава краток но содржаен преглед на јазикот
на текстовите.

4. Се поставува прашањето околу дијалектната основа на Буковиот "бугар
ски" јазик, заложен во текстовите во неговиот ДодаШак. Од каде Караџиќ го
црпел материјалот и во која мера тој ги познавал јазичните прилики на словен
скиот југ.
Неколку податоци во врска со поставените прашања дознаваме од кратки
от увод кон I и кон П дел на ДодаШак. Повикувајќи се на препораката на Аде
лунг дека е потребно при бележењето на лексички и воопшто на јазичен мате
ријал да се знае местото каде односните зборови се употребуваат, Караџиќ
вели: "Зато ево и ја кажем, да је ове Бугарске ријечи мени писао и казивао пра
ви Бугарин, родом из Разлога

11•

Во врска со евангелските текстови и песни Вук

додава: "За ово из јеванlјелија дужан сам благодарити оном истом Бугарину,
како и за ријечи, а за пјесме другоме Бугарину, такоlјер из Разлага" (с. 33). Ме
ѓутоа, Караџиќ не ги споменува и имињата на неговите информатори и соби
рачи, ниту пак дава податок за местоположбата на градот Разлог. Подоцна bД
неговата кореспонденција ќе се дознае дека главниот Вуков информатор - пре
ведувачот на речникот и на евангелските текстови бил некој Лазар Германов
од Банско кај Разлог (ПетровскиЙ, 1914: 61). Во едно писмо од 15 / 27 декември
1822 г. Караџиќ му соопштува на Копитара и за географската положба на
Разлог - дека се наоѓа во Македонија, кај Серез, според информацијата добие
на од споменатиот Лазар Германов (ПетровскиЙ, 1914 : 61).

5. За Буковиот ДодаШак и за "бугарскиот" материјал во него во науката се
пишувало доста опширно, особено во бугарската наука. На таа тема постои це
ла една мала литература.
Ние ќе се обидеме врз основа на постојната литература и нашите најнови
материјали од селото Елешница (кое се наоѓа во близината на Банско), добие
ни со анкетата за македонскиот дијалектен атлас, да укажеме на најважните
особености на разлошкиот говор и неговото место по однос на околните дија
лекти, и како е тој претставен во Буковите записи.
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Разлошкиот говор го зафаќа изворишниот дел на реката Места меѓу пла
нинските гребени на Рила, Доспат (огранок на Родопите) и Пирин. Планините
Рила· и Доспат претставуваат природни граници меѓу разлошкиот говор и со
седните, граничните бугарски дијалекти - на исток родопските и на север југо
западните бугарски говори. Планината Пирин претставува граница меѓу раз
лошкиот и благоевградскиот, а на југоисток се граничи со гоцеделчевскиот
(неврокопскиот)говор.
Разлошкиот говор претставува еден вид преоден говор меѓу малешевско
пијанечките, со коишто непосредно граничи на запад, и со гоцеделчевскиот, кој
претставува дел од поголемата група серска-драмски дијалекти во Југоисточна
Македонија.
5.1. Со малешевско-пијанечките говори него го сврзуваат следниве особе
ности:
- континуантот /а/ на носовката *Q во сите позиции на збороформите, еп.
:Z'аска, :Z'aлau, даu, заu, маш, р'ака и др., како и на "секундарниот" о2 во лексеми
од типот лt;1:Z'a, л'аже, л{lЖ'ица, Л{lЖ'ичка, мt;1:Zл'а, мt;1:Zл'иф, с'авне, сt;1вн'ушка, цаф
Ш'и, цt;1фШ'ок (Ел)1;
- континуантот lii/ за вокалното*!: дii:Zo, вiiк, жiiill, ciiзa, сiiнце;
- замената на сек. о2 со /е/ пред лабијалниот назал м во осем, седем, во одделни ле.ксеми и пред р : в'iiillep, 'одер, покрај, 'едt;1р, 'uillt;1p, 'ocillt;1p, м'окt;1р;
- замената на*е со /а/ зад ц : цt;1н'а, цал, upoц'au;
- рефлексот /о/ место *� во зборообразувачките форманти, еп. вузд'и:Zt;1,
суб'ирt;1 (< соб'ира), вt;1i11'ок, uес'ок, ill'aнyк (< illaнoк), кt;1к'оф, i11t;1к'оф, во
членската морфема за м.р. кај именките: в'оло, чув'iiко, во предлозите воз, сос
(> вуз, сус): вуз peк'ailla, сус н'е:Zо, во одделни лексеми и во коренска морфема,
на пр. з bлва, соњ, illoj;
- замената на *� со /е/ во секвенцата *ј�, еп. 'едt;1р, 'ечи, eill'iipвa, u'аек, еч
мен'ик, со исклучок на јаз'ик, з'ајако.
Во областа на консонантизмот споменативе дијалекти ги поврзуваат:
- палатализацијата на консонантските групи -illj- и -дј- (< *tbj, *dbj) во /ќ, 21,
еп. браќа, б'аќу, :Z'осќа (< :Zocillja), л'исќа (< лucillja), Kpiicќy (< Kpiicilljy), св'аќа,
illp'eќu, ill'iiќy, i'авул (Алексиев, 1931: 108);
- палаталната регресивна асимилација на веларното /к/ (зад палаталните
согласки) во примерите од видот в'осќа (војска), в'iiќа - в'iiч'а (вiiјка), м'аќа
(мајка), 'уќу (ујко), дев'оќа, в'ул'ќа, лул'ќа (лул'ка), јад'ал'ќа, upecill'eл'ќa,
с'iiн'ќа, сл'ун'ќа (слун'ка), (Разлог, Алексиев, 1931: 108), б'ол'ќа, в'iiч'а, в'осч'а,
м'ач'а (СтоЙков, 1964: 311-314), ш'аќа (шајка), ж'ел'ќа, л"ул'ќа, uер'ал'ќа, uуu
р'ел'ќа, руд'ил'ќа (Ел);
- палатализацијата на веларните /к, 21 во /ќ, 21 пред предните вокали, еп.
z'асќи, мр'афќи, u'ушќи, ув'ошќи, ќ'ине, ќиu'и, бл'аiи, 'о2ин, др'у2и, д'а2и (Ел);
- силната палаталност на крајното -ill од старата група *-tb во примерите
:Z'ocuyќ (zocuoill < :Zocuoд), :Zр'оуќ (< :Zpoxoill), вр'аскуќ, Дусu'аќ (Дocuaiil), ск'о
куќ, Шр'оскуќ, зеќ, кам'аќ, uаќ (Алексиев, 1931: 108);

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Бан (Банско), Раз (Разлог),
Ел (Елешница ).
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- лазењето на консонантската група -вн- во примери како iлавн'иШе, од'ав
и дисимилацијата на групата мн во вн во случаите кравн'ак, ii'овниш,

на, р'авну,

Ш'евну, сzu'овна;

- фонемата /х/ се пази, главно, на крајот на слогот (пред консонант и во фи
нална позиција) готово во сите говори од ова дијалектно подрачје, додека во
интервокална и иницијална позиција таа се загубила, еп. врох, ор'ах, cl7lpax, них,
сух, в'ехШо, ј'ахни, мехл'ем, но: 'ајде, 'иШар, л'адно, р'ан'а, др'еи, д'уа, м'azuinea
(Бан, БДА), с'уи, ј'оор, м'уа, б'ераа, д'адоа (Раз, БДА).
Граматички особености за сите споменати говори се:
- членската морфема -о кај. именките од м.р., еп. бреl'о, дв'оро / дв'ору, од
носно -е зад историски меките консонанти, еп. к'оне, маж'е, бер'аче, ц'аре, u'azue,
д'ажде (Алексиев, 1931 : 111),
- отсуството на наставката -z71 во 3 л. мн. на сегашното време, еп. 'и.маа, iл'е
даа, бер'а, iiлеШ'а,

- отсуството на гласот х во 3 л. мн. на минатото определено време, еп. р'е
(Ел),
- и проширувањето на наставката за 3 л. мн. на имперфектот со -ше, на пр.
кл'анааше се, iл'едааше, 'идааше, јад'ааше - во Белица и во северниот дел на
Разлошка (Алексиев, 1931 : 113).
Во голема мера разлошкиот со малешевските и благоевградскиот се слага
и во системот на акцентирањето. На сето тоа дијалектно подрачје има слободен
и морфолошки подвижен акцент со можност тој да стои и на отворената улти
ма кај именките од ж.р. на -а, еп. тип жен'а, офц'а, додека во гоцеделчевскиот и
серска-драмските говори тука има ограничувања.
Во сферата на зборообразувањето дијалектна посебност за сите говори од
односнава група претставува суфиксот -шком за глаголски прилог, еп. иiраш
к'ом, ловешк'ом, орешк'ом, uејешк'ом (Бан, БДА; Молерови, 1954: 48), cl7lyetu
к'oм, лежешк'ом (Раз, БДА; Алексиев, 1931: 115).
коа, бр'аа, мол'иа

5.2. Со неколку црти разлошкиот говор се поврзува со гоцеделчевскиот и
преку него со серска-драмските и бугарските родопски говори. Меѓу помар
кантните особености од оваа група треба да се истакнат:
- двојното акцентирање кај повеќеслоЖните збороформи ако зад примар
ниот акцент следуваат три неакцентирани слога, еп. б'уков.ица, i'асен,ица, к'уку
в.ица, м'аzuор.ица, м'есеч.ина, б'абиц,аШа (: б'абица), д'евер.еzuу (: д'евере), u'иле17i,аШа (: u'илеШа), н'абер,ii.Ше (: н'абери), p'aczuyв,apu, како и кај повеќесложни
именки што завршуваат на консонант ако зад примарниот акцентиран слог се
наоѓаат два неакцентирани, еп. Б'уiар.ин (: мн. Б'уiари - кога е слогот отво
рен), i'абров,ец (: i'абровци), з'амес,ок, н'арам,ок, р'азiов,ор, Ш'иквен.ик, сл'обо
д,ен, 'изед,ен, з'инув,ам - вториот акцент паѓа секогаш на последниот слог;
- рефлексот /Ш место *е во акцентиран слог и неговата замена со /е/ во не
акцентирана позиција, еп. бал - б'ала - б'али, брак, в'iiжи, в'iiШер, iр'ашка,
д'iiдо, дран, кул'ано, р'ака, нев'iiсШа, 2. л. мн. заповеден начин: кyu'iiШe, реч'iiШе
(Бан, БДА), б'iiл'ка, вр'iiлу, лiiu, мл'iiку, iн'iiзда, снiк
i , ceч'iix, но: бреi'о, дрен'о,
рек'аШа (Бан, БДА), брез'а, iнезд'о, млек'оШу (Ел).
- Во разлошкиот се уште како активен процес се врши прегласувањето на
/а/ зад меките согласки во /iil - под акцент и во /е/ - во неакцентирана позиција,
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еп. i'iijцa - јејц'е, в9денич'iiр, ч'iiши, кл'уч'iiрка, уџ'iiк, или: б'ане, к9ш'ул'е, ф не
д'iiле (Бан, Молерови, 1954: 48), јејц'е, ч'iiши, ж'iiба, уџ'iiк, :Zл'авн'е - :Zлавн'iiШа
(Бан, БДА), вудинч'iiр, uyл''iiнa (Раз, БДА), уфч'iiр, Шелч'iiр, бабеч'iiни, дуuни
ч'iiнин, :Zрончар'еШо, uo чiic (Раз, БДА; Алексиев, 1931: 104), u'oec, uyл"iiнa, ба
џен'ак, iiy:Z'aчe, с'еленин (Ел).
- Разлошкиот говор во својата целокупност ја познава и редукцијата на не
акцентираните /о/ и /а/. Вокалот /а/ во неакцентирана позиција има висок ало
фон [џ] - со реализација блиска до темниот (шва) вокал, еп. 'едџр, р'екџл, ву
д'аzuџ итн. Редукцијата на /о/ е значително поизразена и многу често доаѓа до
неутрализација со вокалот /у/, еп: субер'е, м'озук, ј'аzудџ, uул"iiнџ, кл"учуве, ѕву
н'ец, св'екур, нуфШ'ок, муШ'ика, Ш'анку, Ш'евну, 'оку, 'ушу, на н'е:Zу (Раз, БДА),
вуд'аШџ, мум'иШе, му'а, Шву'а, с'елу (Алексиев, 1931: 99), вузв'ивџм, zув'ори, к'о
шуве, мум'а, чув'iiк, ув'ес, м'еШух', 'офчу, ч'есШу, сн'оuеШу (Бан, БДА), zур'аШа,
кур'а, кун'ец, л'iiШу, мл'iiку, н'ебу (: :Z'opu, к'ори, леШ'оШо) (Ел).
- Во областа на консонантизмот како дијалектна црта што ги доближува
разлошкиот со соседниот гоцеделчевски и соседните бугарски дијалекти е ме
коста на сонантите /л'/ и /њ/ на крајот. Не само што се пазат во оваа позиција
старите меки *l', *п' (соодветно како л' и њ), туку се развиле и нови меки во
случаите каде што зад овие гласови имало мал ер ( *b ), а после мекоста можела
да се шири и автоматски, иако процесот на аналогијата не ги зафатил сите слу
чаи, еп.: /л'/ сол', U/bрв'ул', каж'ел', дури и u'eueл', куШ'ел', шШр'акул', вид'iiл',
муж'iiл', покрај мин'ал, одил (БДА), кал', uресол' (Алексиев, 1931 : 100), му
ж'ii.л ', у.мр'iiл', наш'ел', uеШ'ел', куШ'ел' (во соседство со преден вокал - Ел), а во
одделни случаи и во други позиции, еп. zlл''оча, Uл"ака, мил"увам, к'ал'но
(Алексиев, 1931 : 108), вуз'ил'у, в'ил'а, м'ил'у, с'ел'у - сел"оШ9 (Ел); - /њ/ бро
кад'ан' ден' каzuр'ан'' зоб'ун'
r
.
' дnам'он'
' uир'он'' сон'' син' (придавка) ' ка'ун'
(БДА), дуz'ан', каШр'ан' (Бан, Молерови, 1954 : 48), куч'ањ, Шав'ањ, Шаu'ањ,
фусШ'ањ (: фусiП'ане), рим'ењ (Ел).
·

'

·'

5.3. И најпосле има една група особености со кои разлошкиот се диферен

цира од сите околни дијалекти во потполност или делумно.
Така, на пример, за *� во разлошкиот има три вредности: /а/ во коренската
морфема во повеќето случаи и во членската морфема за м.р. кај придавските
зборови, /о/ - видовме - во зборообразувачките морфеми и во членот за м.р.
кај именките, и /е/ зад историски меките согласки исто така само кај именките,
еп.: б'ачва, в'ашка, в'анка, даш, д'аска, м'акне, мах, б'iiлшz, м'алкшz: з'олва, сон',
Шој, uес'ок, ваШ'ок, как'оф, бре:Z'о : к'оне, маж'е, уфч'аре итн. Се работи, како
што гледаме, за вкрстување на црти од две различни дијалектни зони.
Кај именските зборови интерес од дијалектен аспект претставува вокатив
ната наставка -јо (-ју) кај именките од м.р. на консонант, покрај наставката -е,
еп. дру:Z'арјо, м'ажјо, чув'iiкјо, к9в'ачјо (Ел), чесШ'иШи ц'арјо, а бре з'iiјакјо (Бан,
Молерови, 1954: 48).
Неколку дијалектни посебности можеме да посматраме и во областа на гла
голската флексија. Посебен интерес претставуваат:
- наставката -ме во

1

л. мн. на сегашното време кај сите глаголски групи,

еп. зн'аеме, u'iieмe, UлеШ'еме, н'осиме (Алексиев,

1931 : 112), н'осиме, сеч'еме

(Ел), јад'еме, :Zр'адиме, жн'еме (Бан, БДА), мелеме, Шчеме (Раз, БДА);
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- наставката /Ш во 3 л. мн. на сегашното време кај глаголите од и-група
кога е таа под акцент, еп. драж'а, l.yp'a, сед'а, ciily'a (Алексиев, 1931 : 113), дz/

ж'а, сед'а, чуч'а (Ел), l.арм'а, l.op'a, но м'олаа, бр'ојаа, 'учаа - во неакцентирана
позиција (Бан, Молерови, 1954: 48), жив'а (БДА);
- удвојување на наставката -а во 3 л. мн. презент кај глаголите од е- или
и-група кога таа не е акцентирана, еп.: .зн'аа, ii'ajaa, ф'алаа, или контрактирани:
ii'aja:, u'uja:, (Алексиев, 1931 : 113), н'осаа, м'ислаа, з'емаа, д'ојдаа (Ел), зн'ајаа
(БДА), но: јад'а, рек'а, ciilpuz'a (Ел), бер'а, uep'a, uред'а (Раз, Алексиев, 1931 :
113; БДА).
Глаголите од типот 'товара, отвара, клапа' во разлошкиот говор преминале
во е-група, еп. зq,бур'авеz.и, Шув'аре, усШ'аве, уШв'аре, кл'ане (Ел).
5.4. Меѓутоа, разлошкиот говор не е единствен во секој поглед. Има еден
број црти што го разбиваат неговото единство, како што се, на пример: конти

нуантите на вокалното *r, реализацијата на гласовите /ќ, i, х/ и на секвенците
!иtШ! и /жд/, компензационата должина таму каде што се губат некои согласки
во одредени фонетски позиции, и уште неколку морфолошки и лексички осо
бености.
5.4.1. Во јужниот дел на областа околу градот Банско место вокалното *r

има секвенци liipl и /ра!, еп. б'iiрже, варб'а, д'iiрво, c'iipцe, и: l.piiнч'iip, зр'iiнце,

Шрiiн (Алексиев, 1931 : 101), бpiic, l.piiii, l.piiч, крiiф, upiic, црiiн, мр'iiсно, iip'iic
iileн - во едносложни и кога има група од повеќе согласки, но: ц'iiрно, цiiрв'илу,
цiiрвул' (Бан, БДА), вpiix - вp'iio, крiiф : кiiрви, б'iiрзо (Бан, Молерови, 1954 :
48), piii'a, piiиt, р'аза, д'iiрву, з'iiрну, и: l.z/'ii - l.g:?б'o, кg:?с - к'z/'ciily, с);це (Ел).

Примери со и како носител на слоговноста во Елешница не се ретки. Таков из

говор во Банско допушта и Алексиев и ги приведува примерите: l.gнe, зuно,
цgно, фgлам (Алексиев, 1931 : 101). Меѓутоа, во примерите што ги приведува
Стојков од Банско редовно има секвенци /ар/ или /ра/, еп.: б'iiрже, l.'iipлo, l.ар
м'еиt, д'iiрво, c'iipцe, ц'iiрно, и l.piiii, крiiф, iip'iiciilu, cмpiiiil, цр'iiвјак (Стојков,
1964: 311-314).
Во банскиот (јужниот) говор групите !иtШ! и /жд/ не се можни по дистрибу
ционите правила. Групата !иtШ!, карактеристична за северниот дел на областа,
во Банско и околните села (Добриниште и Елешница) се реализира како !иtч!
или дури како !иtќ!, а место /жд/ се јавува само /ж/, еп. к'аиtча, н'уиtчуви, l.ор'еиt
чина, иtч'ерка, оl.н'ииtче, иtчо и иtо и: в'ажа, uр'ежа, ч'ужи, до'ожа (БДА), иtч'ер
ка, сваиt -свеиtч'иШе, ноиtч'еска, l.'aиtчuiile, iieиt -iieиtч'a, вр'ашчам, -веж'аШа,
до'ожа, н'ужа, зав'ижа, разб'ужа, на/ажа, разв'ожам (Бан, Молерови, 1954 : 48),
вр'а�ича, l.ор'ешчу, л'ешча, н'ошчи, св'ашчи - в'иижа, l.р'аажан,ин, мееж'а, uрее
ж'а, с'аажи, н'аажа, р'аажа (Ел), даиt -д'аже, даж'ец, н'ужа.
Фонемите /ќ, il во банскиот говор се реализираат како многу меки фонови
[к" - 2"] (така се предадени во БДА), еп. в'ек"е, кр'авешк"и, ш'ак"а, или како
[ч' - џ'], зеч', uач', покрај зеќ, uаќ, (БДА), в'ач'а, в'осч'а, м'ач'а, д'yiiч'uiile на
нос'о, 'оџ'ин', л'(lкоч', н'окоч', џ'ак (Стојков, 1964: 311-314).
Доста маркантна фонетска особина во јужниот говор претставува и реали
зацијата на фонемата /х/ како палатализирано [х']. Оваа особина ја истакнува
за Банско и Јакоруда и Алексиев, и ги приведува примерите: дујд'ох', дујд'ох'-
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те, вид'iiх' - вид'iiх'Ше (во 1 л. еди. и 2 л. мн. на минатото определено време),
но: дујд'ојме, уШид'ојме, руч'ајме
во 1 л. мн. Ваквиот изговор го потврдува и
Молеров, еп. бих', цалув'ах', лук кiiц'ах', сШрош'их', у н'их', opiix', сШрах', в'iiх'
Шо, покрај вpiix, сурим'ах, сух, ј'ахни, мехл'ем, а и: в'iiјне, н'ијниШе (Молерови,
1954: 48), а во најново време мекоста е нотирана и во БДА во пунктовите Бан
ско и околните села, еп. бep'iix', д'адох', peч'iix', м'еШух', дон'есух', них'. Овој
проблем во разлошкиот говор посебно и подробно го има разгледано Ст. Стој
ков, кој дава и примери со премин на [х'], во [ш'], еп. zpiix' > zpiiш' (Стојков,
1964: 300).
Во материјалот од Банско запишан од Молерови има многу примери со ос
татоци од инфинитивот од типот: сШ'и:Zа се м'ис (367), е сШ'и:Zа ли Шоку вик'ас
(276), нем'ој дав'ас л'iiбо (308), Ша нем'ој рук'ас Шак'ова (316), нем'ој ме др'ас, и
во множина: нем'ојШе :Zo развож'асШе, нем'ојШе zo Шак'а zон'исШе, и др. Кон
струкциите од типот нем'ој ме iipmuч'a, Ши нем'ој доож'а (279) и други - познати
се на поширокиот ареал во Разлошко, како и во соседниот гоцеделчевски го
вор, па и пошироко во југоисточните дијалекти.
-

5.4.2. Во северниот дел од разлошкото подрачје околу градот Разлог вокал
ното *r се реализира како секвенца /piiJ, еп. др'iiву, cp'iiцe_, цр'iiна, бр'iiже, врiiб'а,
бр'iiду (Алексиев, 1931 : 101), вp'iix, zp'iiu, up'iic, бр'iiнѕи, бр'iiду, мр'iiсно, up'iic
Шeн, но и еШ'iiрва (123), z'iipнe (126) (Раз, БДА). Стојков дава и примери со во
кално 1l: :Zgлo, :Zgм'еш, дgво, сgце, кgф, CMJliil, ugсШи и др. (Стојков, 1964: 299).
Фонемата /х/ се загубила во најголем број примери и пред консонантите, со
тоа што како компензација дошло до удолжување на претходниот вокал, еп.
с'а:не, д'у:не, мул'ii:са, в'ii:не, уШид'о:ме, вид'ii:ме, чек'а:ме (Алексиев, 1931 : 109),
додека на крајот се уште добро се пази: вpiix, ceд'iix, ред'ах, мин'ах, м'еШух, до
н'есух (БДА).
Групите !шШ! и /жд/ овде превладуваат, еп. к'ашШа, о:Zн'ишШе, што, в'ажди,
межд'а (Стојков, 1964 : 299), н'ушШуве, уzн'ишШе, н'ишШел'ќи, ч'ужди, ду'ожда
(Раз, БДА).
Од некои северни разлошки села Стојков приведува и примери со замена на
*е со /е/ и во акцентирани слогови, еп.: б'ело, брек, вр'еме, :Zол'емо, кол'ено, л'е
Шо, мл'еко (Стојков, 1964: 299).
Од беличкиот говор Алексиев приведува повеќе примери со замена на /ж/
со !џ!, еп. лt;zџ'ица, zycu'oџa, к'олеџ,еф, Ш'олеџ,еф, 'yџr.;ic (1931: 108).
6. Готово сите приведени дијалектни особености на разлошкиот говор во
поголема или во помала мера се одразени и во текстовите на Буковиот Дода
Шак (ги имаме предвид пред се речничкиот материјал и преводот на евангел
ските текстови).
6.1. Во врска со рефлексацијата на *'{', *Q, сек. о2 во разни позиции, како и на
вокалното */, нема отстапување од денешната· состојба во говорот.
Големиот ер ( *v) во коренските морфеми во одделни лексеми и во членот
за м.р. кај придавските зборови е предаден со /а/, еп. б'ачва, б'ачви, даш, а во
зборообразувачките морфеми, во членот за м.р. кај именките, и во други пози-
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ции во одделни лексеми има /о/: в'оздух, собр'а, собл'екоха, uес'ок, руч'ок., доб'и
Шок,

лuczu'o,

соњ, сос, коz'а, љ'убов.

Носовката

*Q редовно ја предава со /а/:

z'алаб, z'аска, даб, заб, к'ашШа, маж,

uah, бесiiл'аШно, uадарчеШо, р'ака, р'аце, рачица, ртсаве, ева нош, са, неса. Исто
така со /а/ е предадено и сек.

021

еп. маzлаШа, цафШеха, сам, не са.м, добар, по

крај вiiiilep, а пред назалите /е/ пред /м/ во осем, седем, и /и/ во 'оzињ, 'о!Јињ.
Вокалното

*Ј доследно

е заменето со /iiJ, оди. о во неговите записи: в7:>хва,

доzа Пушка, дози, дожина, дожносШи, дожници, жоШица, сози, сонце.
На денешната состојба на разлошкиот говор му одговараат и фонетските
разновидности руч'ок, дибочин'а, јаз'ик, /абука, /абучица.
Во неколку случаи покрај формите со /а/ место *о и *Q Вук дава и дублетни
облици, еп. дпж, zалоб, зоб_, мож, покрај даж, zалаб, заб, маж, или oz�bн, о2оњ
наспоредно со 'ozuњ, 'о!Јињ. Разновидностите со о, видовме, денеска не се обич
ни во разлошкиот говор. Тие можеле да бидат внесени во говорот на двајцата
разложани од печатени извори, како што претполага и Стојков (Стојков,

1964:

297), или информаторот од Банско ги презел од појужните говори.
Караџиќ добро ја забележал и разликата во артикулацијата на вокалите /е/
и /Ш

-

широкото е

-

како континуант на *е во акценти:рана позиција.

Во неколку лексеми одразен е и прегласот на 'а во е, еп.

jez{'e,

покрај јајц'е

(денеска вторава разновидност не се употребува), венч'ене, черд'ак, черд'аци,

hepzu'uja,

но д'ивјач, дај(: денешното див'еч, дај).

Во областа на консонантизмот Буковиот материјал од денешната состојба
на разлошкото говорно подрачје отстапува по употребата на вокалното g, по
фонемата ѕ, по реализацијата и по дистрибуцијата на гласовите

/ј/

и /х/, како и

по изговорот на некои консонантски групи, на пример на групите /�иШЈ и /жд/.
Караџиќ освен во лексемата рож (Додаziiак,

141), место старите

*г 1 *1--0 упо

требува само р, еп. брдо, брже, 2рб, zрло, zpм'eut, дрво, крв, uрсШи, cмpiu; срце,
црно. Таков изговор, видовме, денеска може да се сретне само во некои пери
ферни разлошки и бански села. Во материјалот на Молерови (од Банско) во вакви
позиции (на почетокот пред консонант и меѓу две согласки) има секвенци iip / pii.
И Стојков во банскиот говор дава две вредности за вокалното *r

-

/пр/ б'ор

же, i''"bpлo, 2прм'еut, д'орво, и !ро! zpou, кроф, up'ociiiц, смрпШ.
Сонангите /љ/ и !њ/ се застапени според денешните правила на дистрибуци
јата, еп. љ'уде, сољ, - дењ, коњ, iieњ, соњ_, но: 2лед'ане, мирис'ане, слуиiан.е, шу
м'ене и др.
Во инвентарот на фонемите Караџиќ не дава знак за /ѕ/. Тој редовно пи
шува /.з/ и во секвенцата /зв/: звезд'а, звер. Меѓутоа, Алексиев во својот опис на
разлошкиот говор приведува бројни примери со /ѕ/, еп. ѕвезд'а, sвiip, ѕвун'ец,
ѕвун'ици, ѕв'ис1са, минѕу'ар, бр'пнѕа, к'анѕп, кл'енѕа. ѕр'п�fала (секогаш во кон-
такт на сонант), ѕ'аден, ѕ'урла, ѕшu, ѕиiв'ар (< ѕевzар), наѕ'ад (Алексиев, 1931 :

108). Лексемите ѕвеад'а, ѕвун'ец, ѕ'аден, бр'онѕа со !ѕ/ се даваат и во БДА (в. кар
ти 47, 65, 273). Во нашиот материјал од Елешница со /ѕ/ се забележани ѕит,
ѕ'иври, ѕ'аден, ѕ'адниzиче, ѕ'ерѕел'ија, ѕ'урна, ѕун'ица, бенѕ'ин, бр1анѕа, sвiip, ѕвез
д'а, ѕв1иска. Неколку примери со /ѕ! наоѓаме и во материјалот на Молерови, еп
надѕ'ади

(271),

ѕвон'ец

(374),

ѕид - ѕид'о

(282),

ѕвезд'иШе

{286).

.

Примерите кај

Молерови потврдуваат дека кон крајот на минатиот век /ѕ/ во банскиот говор
функционирало како посебна фонема.
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Во поглед на дистрибуцијата на /х/ нема поосетни разлики меѓу она што ни
го соопштува Караџиќ и денешната ситуација во дијалектот. Групата хв редов
но е заменета со /ф/ и во Банско, и во Разлог, еп. ф'аШи, фарл'ил, фал'иа, не
фШi:iх (Алексиев, 1931: 109). Караџиќ, меѓутоа, ништо не споменува за мекоста
на /х/. Молерови мекото [х'] во банскиот говор редовно го одбележуваат, еп. у
них', zpiix', cмi:ix', сШрах', д'ојдох' (Молерови, 1954: 9). Можеби и тој е нов про
цес што се јавил во времето по објавувањето на ДодаШак. Меѓутоа, прави впе
чаток фактот дека Караџиќ пишува х и во оние позиции за кои тврди дека тоа
се испушта, на пример: воха, муха, ухо, хваШ'ане, хиљ'ада, хлеб, х'убаво, хајдуцu,
во 3 л. ми. на минатото време: биха zo, дојаха (денеска се изговараат: в'iiва, м'уа,
'уво, фаШ'ане, ил''ада, лiiii, 'убаво, ајд'уци, б'ија). Веројатно Вук се држел за тек
стот на неговите информатори кои литературно го подотерале !
За /ј/ Караџиќ вели дека е тоа попотребно отколку во српскиот и редовно
го пишува и пред иницијалното е (једен, јесен, је) и во интервокална позиција
(бијене). Во овие примери и позиц�и денеска во разлошкиот говор !ј/ најчесто
отсуствува, еп. 'есен, ед'ен, му'а (моја), Шву'а, Ш'аа, ун'аа, зми'а (Разлог, Алекси
ев, 1931 : 108), ел'ен, 'едар, ко'е, ч'уеш (Ел).
Фонемите /ќ/ и /2/ Караџиќ ги предава со знаците од српската азбука (h, !;)
нагласувајќи дека "h се понајвише изговара као умекшано к, а !Ј као умекшано
z" (ДодаШак, 49): веhа, восhа, маhа, денесhа, малhија син, !Јемија, о!Јињ.
Во врска со употребата на групите !шШ/ и /жд/ во речничкиот материјал и
во евангелските преводи превладуваат примерите со /�иШ/ и !жд/, еп. башШ'а,
кашШа, шШерка, покрај hерка, оzн'ишШе; в'ежди, нужда, и само во два примера
има /шч, ж/: ов'ошче, меж'а, покрај ов'ошШе, межд'а. Формите со /шШ/ и !шч! и
/жд/и /ж/ се дадени наспоредно, што укажува дека тие биле актуелни во тоа вре
ме и дека процесот бил во тек. Во материјалот што го даваат Молерови ги нао
ѓаме само /шч/ и /ж/, еп. вр'ашчам, z'ашчиzТtе, к'ашча, шч'ерка; до'ожа, зав'ижа,
н'ужа, ч'ужо итн., што значи дека кон крајот на минатиот век во банскиот говор
!шШ/, /жд! веќе не се употребувале.
Од консонантските промени карактеристични за разлошко-банското под
рачје во записите на Караџиќа регистрирани се: палатализацијата на крајното -Ш
(< *tb): iiah, прогресивната палатализација на к во ќ во секвенцата !јк > јќ > ќ/,
еп. в'осhа, м'аhа, паралелно со в'ојска, м'ајка. Наспоредно Караџиќ ги дава во
речникот и формите црно 11 черно, црв'ено 11 черв'ено. Крајните групи -ciu, -шzТt
се недоследно претставени, еп. б'олес 11 б'олесzТt, влае 11 власiu., л'енос 11 л'еносzТt,
зaiioвeczТt, шесШ, мошzТt, но нош и др. Обезвучувањето во финална позиција
исто така не е доследно изразено, еп. бреz, даб, млад, маж, 'образ и zраШ, zp
м'eiu, израс.
Во вториот дел од поговорот Караџиќ дава краток преглед на граматиката
на разлошкиот говор задржувајќи се особено на оние граматички категории и
форми кои отстапуваат од српскиот јазик, како што се, на пример: отсуството
на падежите, членот, начинот на степенувањето, отсуството на инфинитивот,
образувањето на идното време со ќе (he) и др.
6.2. И во областа на граматиката без малу наоѓаме идентичност на особе
ностите меѓу денешната состојба на разлошкиот говор и она што го дава мате
ријалот во ДодаШак.
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Од дијалектните диференцијални црти во областа на именската флексија во
поговорот и во текстовите фиксирани се: членските морфеми -ја за м.р. кај
придавките (злија, uомладија, малљија син), -о кај именките за м.р. (добиШоко,
сино му, чов'еко) и неговата разновидност -е кај именките што завршуваат на
историски мека согласка (даде му на крчмаре), потоа вокативните наставки -е и
-ју за м.р. (браШе, сине; zоведарју, uисарју, царју), -о и -е за ж.р. (жено, Јанhе,

Мариhе), множинските наставки: -ове, -е, -и за м.р. (синове, zалабе, човеци по
крај људе), -и за ж.р. (жени) и -е во нозете, свиње - свињеШо; во еден пример
нотирана е и промената на родот кај некои именки од ж.р. на консонант, еп. јак zлад.
Кај заменките засведочени се формите: ја (м'ене ме, м'ене ми), н'ија (нас не,

нам ни), Ши (Ш'ебе Ше, Ш'ебе Ши), в'ија (вас, вам ви), Шој (н'еzо zo, н'ему му),
Ш'аја (н'еја ја, неј), Ш'ија (них и, ји, ним им), с'ебе си, се, кој (коz'о, ком'у), демон
стративните: Шоја чов'ек, Шоја ми син, Ш'аја uаќ, Ш'аја сШрана, Шов'а м'есШо;

'оне, он'аја, он'ова, он'ија; присвојните: мој, моја, моје, Швој, Швоја, Швоје, неzо
во, наш, наша, нашето дете, потоа н'екој, с'ичко и др. Караџиќ како лична за
менка за 3 л. ја дава демонстративната 'оне (он'аја, он'ова, он'ија) (е.

51).

Секако

се работи за превид од негова страна. Во текстот јасно се гледа дека во таква
функција се употребува заменката Шој како што е и денеска, еп. ua Шој му рече,

Шој uоче да Шрuи zлад, и Шој 2о uраШи на селата му, Шој се раз2неви.
Сите приведениве форми и денеска се актуелни во разлошкото говорно
подрачје.
Најкомплетно во поговорот на Караџиќа е претставена глаголската флек
сија. Тој ги дава комплетно парадигмите на сегашното, минатото определено,
минатото неопределено и идното време, заповедниот начин, глаголскиот при
лог, глаголската придавка и глаголската именка. Глаголската л-форма, секако,
сметал дека е доволно да се покаже само еднаш - во составот на минатото не
определено време. Интересно е дека Караџиќ правилно ја забележал посебната
функција на глаголската именка, па ја вклучил во глаголската флексија.
За да го избегнеме повторувањето на глаголските форми во целина„ќе ука
жеме само на некои забелешки што ги прави Караџиќ и ќе ги истакнеме несо
гласувањата меѓу одделни форми фиксирани од Вука и нивните денешни екви
валенти.
Караџиќ нагласено констатира дека дијалектот не познава инфинитив и де
ка тој се изразува со формата на сегашното време. Караџиќ ја зема вината врз
себе дека во речничкиот дел на материјалот се дадени инфинитивни форми (еп.
iaciii и, il'иiii и, il'ejaiiiи и др., ДодаШак, 28-29). Тој исто така констатира дека мес
то српскиот глагол оќу се употребува само обликот ќе
според завршокот на

1

(he).

Глаголите ги дели

л. еди. на сегашното време, па по тој критериум не се до

бива објективна претстава на глаголските основи. Но таа празнина ја надопол
нува презентската парадигма.
Отстапувањата од денешната состојба на глаголските форми во Разлошка
се однесуваат на неколку наставки во сегашното и минатото определено време.
Кај глаголите од и-група во

1

л. еди. на сегашното време во прегледот на

Караџиќа е даден завршокот -е : л'ове, ч'ине (ДодаШак,

52), еп. уште од текстот:

зailлaiiie, paбoiiie, додека другите глаголи завршуваат на -ам (глаголите од
а-група: 'иzрам, р'укам), оди. -а кај глаголите од е-група ('ида, да му р'ека, коzа

се в'рна ). Оваа состојба задржана е и денеска во разлошкиот подговор, еп. в'и-

20

кам, б'ера, м'оле. Идентична состојба во овој поглед бележат и Молерови во

банскиот говор на крајот на минатиот век, но со тенденција и кај овој тип гла
голи (од и-група) да се генерализира -а, еп. :Z'ope, м'оле, c'iiдe и м'ола„ 'ода, 'уча.
Денеска, меѓутоа, форми на -е во 1 л. едн. веќе не се среќаваат, еп. д'ржа.. м'ола,
н'оса (Ел).

Во 3 л. мн. отсуствува наставката -iil. : 'и:Zраја / 'иiраа, u'ejeja 1 u'ejea, ор'а,
Uлeiil.'a, л'овеја 1 л'овеа. Во материјалите со коишто располагаме денеска во од

носниов говор форми со -ја не се фиксирани. Извршена е диференцијација во
зависност од местото на акцентот. Кога акцентот не паѓа на основната морфе
ма, тогаш во 3 л. мн. завршокот -а се удвојува, еп. д'ојдаа, 'идаа, м'олаа, Uл'ачаа,
'учаа, бр'ојаа - како во :Zл'едаа, 'имаа (Ел), зн'ајаа, бер'а, жив'ii (Разлог и Банско,
БДА, карта 204) . Кога пак акцентот паѓа врз основниот вокал, ова удвојување

не се врши, еп. јад'а (: јад'еш), рек'а (: реч'еш), или :Zop'ii, дож'ii, ceд'ii, чуч'ii - кај
глаголите од и-група (Ел, Раз) . Оваа појава во банскиот говор, судејќи по мате
ријалите на Молерови, е стабилизирана веќе во крајот на минатиот век, еп. кај
Молерови: 'идаа, бр'ојаа, 'учаа: бер'а, :Zop'a, :Zopм'ii.
Некои разлики можеме да одбележиме и во наставките за минатото опреде
лено време. Караџиќ во парадигмата и за аорист и за имперфект редовно беле
жи х во наставките: 'и:Zрах, 'иiрахме, 'и:Zpaxiiie, 'u:Zpaxa; и:Zр'ах, и:Zр'ахме, u:Zp'ax
ilie, и:Zр'аха. Денеска х се пази редовно во 1 л. еди. и во 2 л. мн.: 'и:Zрах - 'и:Zpax
iii.e, оди. и:Zр'ах

�

и:Zp'axilie, во банскиот со меката варијанта на х: 'и:Zрах' - 'и:Z

pax'ilie, а Стојков дава и форми како: 'u:Zpazu' - 'и:Zpaш'iil.e (Стојков, 1964: 307).

Во 1 и 3 л. мн. поради загубата на х се јавиле нови процеси. Во некои локални
говори во 1 л. мн. х' > /ј/ и се оформила нова наставка -јме : б'еј.ме, 'и:Zрајме,
il'iij.мe (во банскиот, еп. Стојков, 1964 : 307) или пак х наполно се загубило, а

како компензација дошло до удолжување на претходниот вокал, а после и до
негово удвојување: 'и:Zрах.ме >'и:Zра:ме >'и:Zрааме, н'осехме >н'осе:.ме >н'осееме.
Во 3 л. мн. х се загубило (во интервокална позиција): р'екоха > р'екоа,
им'аха >им'аа (аорист), iл'едаха > zл'едаа, д'gжаха >дожаа, 'идеха >'идеа. За да

се избегне омонимијата со 3 л. мн. на сегашното време (еп. сегашно вр. 'имаа :
импер. 'имаа), во некои северни разлошки села во 3 л. ми. на имперфектот се
додава елементот -ше : :Zл'едааше, 'имааше, а потоа новиот облик можел да се
шири и на другите глаголи, еп. 'искааше, зн'ајааше, 'идааше, il'iijaaшe (Белица,
Алексиев, 1931 : 113). Од говорот на е. Елешница познати ни се формите 'и:Zрах
ја, :Zл'едахја, в'икахја. Очигледно поради нестабилноста на ј во интервокална по

зиција, се јавила потреба за негово закрепнување преку х од 2 л. мн. (в'икаха >
в'икаа >в'икаја >в'икахја).

Иновациите во споменатите наставки: што се јавиле по Караџиќа можеме да
ги следиме во банскиот говор од последните децении на минатиот век. Во мате
ријалите на Молерови фиксирани се не еднаш форми со х', ј и

и,

еп. :Zл'едах',

:Zл'едај.ме, :Zл'eдax'ilie, iл'едаја (имперфект), ?:лед ах', :Zлед'ајме, :Zлeд'ax'iil.e, iле
д'аа (аорист).

Во формите на глаголот 'сум' нема разлики, еп. сам, си, је, сме, cilie, са.
Кон особеностите на разлошко-банското говорно подрачје приклучуваме
уште две-три синтакси:чки црти што се одразени во преводот на краткиот еван
гелски текст. Тука спаѓаат на прво место предлозите ках и код, еп.: И Шака iloj
д'e ках бaшilia си. -А н'екој Самарјанин јахаше ilo ilioja iiah, и дојаха код не:Zо, и
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кaiiiy вид'е разжали се. И двава предлога се доста фреквентни во банските тек
стови на Молерови, но таму првиот се јавува во фонетската разновидност кох.

Предлогот в се јавува неудвоен: Некој чов'ек слазаше oiii Јерусалим в Јери

хон и uадна в хајдуци... Денеска тој се употребува во фонетската разновидност
ф (БДА, карта 311).
За банскиот говор е карактеристичен и следниот ред на заменските клити
ки: Заклал му си yzojeнoiiio iiieлe (Додаiiiак, 36).

7. Најголем број од дијалектните диференцијални црти одразени во Буко
вите записи, како што гледаме, се идентични со нивните денешни еквиваленти
во банскиот говор. Некои од тие особености се наполно оформени, а други се
наоѓаат во нивната почетна фаза. Кон вторава група би можеле да ги приклу
чиме, на пример, асимилацијата на групата /шiii/ во /шч/, еп. oв'oшiiie -ов'ошче,
редукцијата на /жд/ во /ж/: межд'а - меж'а, упростувањето на крајните групи

-ciii и -шiii : б'oлeciii - б'олес, вл'aciii - влае, нoшiii - нош, палатализацијата на
/к/ и /2/ во /ќ/ и 121 пред предните вокали, еп. малhија син -дyuкиiiie, uохл'еuки,
или 'оzињ -'оzињ. Двојни форми наоѓаме и кај примерите со

*-tb

: л'aкoiii, н'o

кoiii - uah, денеска л'акоќ - л'акоч' и н'окоќ - н'окоч'; еп. исто така в'ојска и
восhа, в'еhа, м'ајка и маhа; во морфологијата: генерализирањето на завршокот
-а кај глаголите од и-група во 1 л. еди.: м'ола -м'оле, и удвојувањето на завршо
кот -а во 3 л. мн. на сегашното време кај глаголите од е- и и-група, еп. 'идаа,

'учаа. Готово сите започнати нови процеси во материјалите на Молерови се до
волно изразени, еп.: нош - н'ушчуви, шч'ерка, в'iiжа, ч'ужи; zocuoќ, зеќ, uаќ;

в'осќа, ж'ел'ќа, с'iiнќа и др. Кај Молерови наоѓаме и примери со /ѕ/: sвiip, ѕво
н'ец. Јасно е фиксирано и палатализираното [х']: них', р'екох'. Место в во пред
логот и пред сонантите готово редовно се јавува ф, како што е денеска на сето
разлошко-банско подрачје: ф, фо, фл'iiзе, фн'eiiipe.
Замената на

'

х

во [ш'] и на /ќ, zl во [ч', џ'], кои ги констатирал Стојков во

говорот на помладото поколение во Банско, еп. zpiix'

>

zpiiш', зеќ

>

зеч', zак

>

џ'ак (Стојков, 1962б : 243), без сомнение, се сосема нови појави, генерациски се
уште ограничени.

8. Вук Караџиќ, иако на релативно скромен материјал, успеал да го прет
стави банскиот говор со неговите најсуштествени особености од почетокот на
минатиот век. Овој е прв научен опис на еден македонски дијалект. Со оглед на
тоа дека односниов труд на Караџиќа се јавува токму на почетокот од развојот
на европската славистичка наука, тој ќе побуди голем интерес во славистички
те кругови за нови проучувања на македонскиот јазичен ареал. Во овој поглед
заслугите на Караџиќ за нашата наука се непроценливи и со право можеме да
го именуваме како прв македонски дијалектолог без оглед на фактот што тој
погрешно го насловил вториот дел од ова негово знаменито дело.

1988
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ИЛУСТРАТИВЕН ТЕКСГ

Долно Дра'iлишШа
Сватосване
Ф с'ело Д'олни Др'аглишта, Разл'ошко, ерг'енето се ж'енаа ут 17-22 год'ина.
Д'ое ле на т'аа в'озрас мумч'ето, м'аќа му и башт'а му з'емаа да му подд'умкуваа,
ќе е вр'еме в'еќи да гу уж'енаа. Ут т'иа подд'умкуваниа м'аќата и башт'ата разбе
р'а на как'ов акал е син'о им. Аку в'идаа, ќе син'о им е ск'онен на тов'а, соб'ираа
се ед'ен ден и си под'умаа за тов'а: м'аќата и башт'ата предл'агаа на син'о им за
т'аа, за он'аа мум'а и т'ој, ако му е пу в'ол'ата, удгув'аре им: "Е убаво". Кату са
сугл'асаа в'еќи да 'искаа н'екоа мом'а, пр'аштаа едн'а жен'а у м'омине да в'иди на
как'ов акал са па т'иа. Пр'аштането на такв'аа жен'а ут стран'а на м'омкове се
каж'ува пр'аштане згод'атици - "прат'ихме згод'атици". Кату 'иде жен'ата у из
браната мум'а, кажува на м'оминиа башт'а и м'аќа : "Ја сам душл'а з год'атици
(от еди каде си) да 'искам шт'ерка ви ... (името и) за... (името на момчето). В'ие
какв'о м'ислите: ќе ни а дад'ете ле, ели неќ'ете? - Пуп'итајте се, па ми каж'ете:
да д'оеме ле с ниш'ањ, ел'и нем'ој". М'оминиа башт'а и м'аќа, кату си пуд'умаа
сам'и, пувик'уваа н'астрана шт'ерка им, та а п'итаа, 'иска ле д'ие (за еди кое си
момче) иле неќе. Тја удгув'аре: "'искам" ели "н'еќу, па в'ие гл'еајте". Ако м'аќа
та, башт'ата и шт'ерката се согл'асаа за т'аа м'ешка (от дето е допратено), удго
в'араа на жената: "Дојд'ете, добре дошли! Ние не сме и вр'едни за тов'а м'есто,
ама ел'е не са милув'али, та 'искаа, добр'е дошл'и". Аку ле м'аќата, башт'ата, па
и мом'ата неќ'а тав'а место, удгув'араа на жен'ата
не е за жен'ене, че'из не 'и сме приготв'или

11

:

11

Мум'ата ни е оште м'алка,

и други такв'иа, ут конто жен'ата

разбер'е, ќе не си д'аваа мум'ата на тав'а м'есто и си ут'ива.
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2. ПЕТРИЧКИОТ ГОВОР

0.1. Под

uеШрички 2овор го подразбираме говорот

на денешното население

на градот Петрич и на селата во Петричка околија. На север и североисток
спрема санданскиот говор како говорна граница ја земаме административната
граница меѓу Петричката и Санданската околија која оди по правецот на села
та Кранџилица- Лебница (на десната страна на Струма)- Капатово - Хрсово Д. Спанчево- Кулата (источно од Струма). Од Кулата говорната граница про
должува на југ по левата страна на реката Струма се до Сенгеловската планина
недалеку од завојот на Струма од каде што свртува на запад во правецот на
Бутковското Езеро. Тоа значи дека говорот на селата на јужните падини и во
подножјето на Беласица на југ до линијата Ветрен - Бутково - Старошево Порој по своите основни дијалектни диференцијални црти се совпаѓа со петрич
киот (еп. Иванов,

1977 : 38).

И западната граница на петричкиот говор ја преми

нува денешната државна граница меѓу Македонија и Бугарија. Подогражденски
те струмички села на запад приближно до

линијата

Стинек (под Огражден) -

Габрово (во подножјето на Беласица) во дијалектен поглед повеќе инклини
раат кон петричкото говорно подрачје.
0.2. Петричкиот говор заедно со санданскиот (световрачкиот) спаѓа меѓу

најмалку проучуваните говори во рамките на источното македонско наречје.
Стојко Стојков во неговиот прв курс по бугарска дијалектологија (СтоЙков,

1955: 61-63) во партијата

што носи наслов "Македонски говори в пределите на

Б'hлгарии" петричкиот како посебен говор не го споменува. Како посебен го
вор во кој го вклучува и санданскиот Стојков го изделува допрва во проши
реното издание на неговата "Б'hлгарска диалектологИЅ111 (Софија,

1962).

Во ова

издание тој го вклучува во т.н. југозападна група бугарски дијалекти заедно со
благоевградскиот. Меѓутоа, и овде петричкиот говор е претставен многу
скромно. Авторот истакнува само шест негови диференцијални особености: ре

>/о/, на*Q >/а/, на*r> liipl и на*/> lii/, присуството на меки
(л', н', к', 2'), членската морфема -о во м. род
без оглед на карактерот на претходната согласка (бреi'о, маж'о, к'он'о, з'ек'о) и
частичката ќе за идно време. Овие особености се нотирани и во второто изда
ние на цитираниот учебник на Стојков (СтоЙков, 1968: 114).

флексацијата на*1'

консонанти во финална позиција

За жал, и ние не сме во можност да понудиме многу побогат материјал од
потесното подрачје на овој говор, бидејќи немавме можност да вршиме терен
ски испитувања на самото место. За нашиов опис ќе го користиме пред се мате
ријалот што го нуди Бугарскиот дијалектен атлас (БДА

ПI)

за подрачјето што

се наоѓа во состав на Бугарија и студијата на Јордан Н. Иванов БDЛгарски пре
"
селнически говори от Драмско и Сирско 11 (Иванов, 1977).. заедно со неговиот
БDЛгарски диалектен атлас. БDЛгарски говори от ЕгеЙска МакедоНИЅI. 1. Драм
11
ско, Сирско, Валовишко и ЗИЛЅ1ховско11 (Иванов, 1972), во кој се вклучени и села
та по долината на Струма на јужната страна на Беласица. Освен тоа

ги
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тевме и белешките за градскиот петрички говор од Мар:ијка Стојанова во рако

писниот труд „Етнографско иследване на гр. Петрич"

( 1944)

и на Илија Ге

оргиев за селото Мендово во студентската работа „ Етнографско иследване на
е. Мендово, Петричка". И двата труда имав можност да ги користам во библи

отеката на проф. Стојан Романски во времето на мојот престој во Софија во
1964 година. Со поопстоен дијалектен материјал располагаме само од селата

Стинек, Смоларе, Габрово, кои се наоѓаат на територијата на Македонија. Во

овие села се вршени теренски испитувања од соработниците на Институтот за

македонски јазик под раководство на проф. Коста Пеев, а за потребите на ма

кедонскиот дијалектен атлас.

1. ФОНОЛОГИЈА
1.1. Вокализам
1.1.1. Денешниот систем.
нуваат фонемите:

предни

и

е

+

+

- Вокалниот систем на петричкиот говор го сочи
а

заокружени
високи

+

+

у

0

+

+

+

Во своите основни алофони тие се реализираат во акцентираните слогови,
еп. /и/ б'исер, 'иШер, /у! 'уста, с'уди, /е/ в'еШер, бер'ем, liil c'iiзa, ja'iip, piiш, /о/
б'очва, ден'о, 'око, /а/ к'амен', б'аба, /аiне.
Во неакцентирана позиција сите вокали подлежат на квантитативна редук
ција, што значи дека тие се изговараат за нијанса пократко отколку соодветни
те акцентирани алофони, и таа е заедничка особина на сите источни македон
ски дијалекти.

Вокалите /е/, /а/ и особено /о/, освен тоа, во неакцентирана позиција подле

жат и на блага квалитативна редукција. Оваа појава почувствителна е во јуж

ниот дел на областа, особено во селата на граничниот појас со серскиот, кукуш

киот и дојранскиот говор. Посебно оваа појава доаѓа до израз зад веларните
.консонанти во која позиција има и најмногу случаи со полна редукција, еп. 9ф
ч'ар, 9Шим'ал, 9Шишл'а, ii.'oi9л,eмa, мал'еч9к, Ш9в'а, i7i.9i'aj, н'ек9ј Петрич1, 29-

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки (кај оние села што се опфа
тени во БДА 111 се дава и бројот со кој се нумерирани во атласот, кај селата опфатени
во атласот на Јордан Иванов пред бројот се дава и кратенката Ив.): Бел (Беласица)
4515, Бут (Бутково) Ив 3, Вет (Ветрино) Ив 11, Вран (Вранково) Ив 51, Габ (Габрене)
4429, Габр (Габрово), Ге (Гега) 4493, ГМ (Голема Махала) Ив 412, Д (Драгуш) 4453, Дер
(Дервент) Ив 7, До (Долене) 4495, Др (Дреново) 4455, Драг (Драготин) Ив 48, Ив
(Иваново) 4451, Ја (Јаково) 4454, Кеш (Кешишлак) Ив 10, Кр (Кранџилица) 4449, Крн
(Крналово) 4491, Лип (Липуш) Ив 6, Мар (Мариноство) 4531, Менд (Мендово), ПБ
(Право Брдо) 4502, Петрич, Рајк (Рајковци) Ив 49, Руп (Рупел) Ив 47, Сенг (Сенгелово)
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л'ем, рt;zк'аф, 'иШt;zр, 'oдt;r.p Ст, б'ив9л, к'оч9ве, н'еz9ф, н'ек9ј, н'ик9ј, с'ек9ј, к9р'иа,
к9ш'ул'а, к9р'иШо, к9з'ешШо, к9б'ила, к9Ш'ел, z9в'еда, ј'аz9да, 9фч'ар, д9в'ица, длqб'ок, zqл'aii, лqж'ица, рq,к'иа, рqк'ул'ка, мq,z'ape, 'обрq,ч См, u'еШ9к, м9м'а,
{Јв'ес, рt;zч'ица, 'eдf:Ip Крн (БДА), t;zpt;IМ'иa, аџt;zм'иа, к'укt;zвица, мt;zzt;zp'uцa Ст.
Во одделни лексеми понегде неакцентираните !о! и /е/ преминале во со
одветните високи корелати !у! и !и!, еп. куz'а, б'олин, в'аzлин, к'амин, iiл'амин,
ѕ'адин, ж'енин (< ж'енен), с'еин (< с'еен), ii'eiiuл, дин'о (< ден'о) р'аминрша (< p'aмe
нpiii.a), чир'еша, из'ик, ш71арва, ичим'ен, д'евиШ, 'ими - 'имиШµШа, вр'еми, млик'ар,
винч'ило, iiисн'ица (< iiесн'ица), Ш'ели - Ш'елиша Крн (БДА), кум'исиа, кул'иба,
сф'екур, 2ул'ем, луii'аШа, чyp'aiie, чув'ек - ч.9в'еци, дув'ец (: д'офци), диб'ел См,
диб'ел, чyp'aiie Ст, из'ик, ичм'ен, вуден'ица, вулув'ар, дул'ама, кук'ошка, куб'ила,
кул'ено, кул'ера, кум'анда, кyм'uiii.a, куii'аче, кур'иШо, лyii'aiii.a, дуб'иШ9к, муШ'ика,
ќуш'е, н'екуј, с'екуј, мал'ечук, л'акуШ, н'окуШ, уф н'ас (<вуф <воф) Шт.
Редукцијата, како што гледаме, ограничена е на еден број лексеми и таа
може лесно да се објасни кога се има предвид дека е ова говорно подрачје гра
нично со јужните македонски дијалекти каде што е редукцијата регуларна поја
ва. Освен тоа, на појасот Струмица - Петрич во повеќе села живее население
доселено од Кукушко, Солунско и Серско.
Како импорт од јужните говори се објаснува и замената на /е/ во /а/ или /а!,
т.е. [t;z] во лексемите ii'eiiaл Габр, д'еШал, ii'eiiaл, ii'еШал, покрај iiеШ'ел См, како
и фонетските разновидностИ р'екал Габр, Ш'екал Ст, ii'екал См, д9н'есал Бел,
Габ, фл'е2ал Габ, Ге, покрај фл'е2ол Кр, Ив, Др, Сее, ii'екол, р'екол Шт, р'екал,

с'екал, уШ'екiiл покрај р'екол, уШ'екол Ја, Др, ii'aciiл, изл'е2iiл, фл'е2iiл покрај из
л'еzол, фл'еzол Чур (БДА, к. 9).
Во крајните· југоисточни села на правецот Хаџово - Вранково - Сенгелово Трика бројот на примерите со редуцирано !е! во [t;r.] е значително поголем, еп. в'е

чt;zр, рt;zш'еШу, к'ис(!,л, к'исt;zл,ица, f!,д'ин (Иванов, 1977 : 108).
Како резултат на меѓудијалектен контакт се објаснуваат и фонетските раз
новидности сам Габр, См, и ct;r.м Менд, покрај сам Ст, Габ и во јужните струмски
села (Иванов,

1977: 118).

Што се однесува до фреквенцијата и дистрибуцијата на вокалите од огра
ничениот материјал можеме да насетиме дека вокалите !и, е, а, о, у! можат да се
јават во сите позиции на збороформите, дека тие во принцип не покажуваат
ограничување во зависност од карактерот на консонантското окружување и
дека можат да образуваат вокални секвенци секој со сите од нив.
Како лексикализирани вокални промени во нашиот материјал ги забеле
жавме: замената на акцентираното /о! во !у/ во дв'ујца, Шр'ујца, б'умба, ii'yмiia,

д'ури Шт и на /а/ во /е/ зад меки согласки во ii'oec, ii'oecчe См, Ст, uол"ени, Кр,
Ив, Д, Ја, покрај uол"ана Габ, Бел,ј'ежди (<ј'азди) Габ, Бел (в.

1.1.2.8).

453, Сее (Сестрино), См (Смоларе), Стар (Старошево) Ив 2, Стр (Струмешница), Струм

(Струмско - се подразбира областа по долината на Струма до Бутковското Езеро, еп.
подбеласичко, бутковско), ТД (Тонско Дабе) 4489, Тод (Тодорци) Ив 5, Тр (Трика) Ив
50, ХБ (Хаџи Бејлик) Ив 9, Хаџ (Хаџово) Ив 52, Хрс (Хрсово) 4523, Чур (Чуричене)
4498, ЏМ (Џума Махала) Ив 4, Шт (Штука).
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1.1.2. Од uciliopucкuozu вокалшам. - Од историскиот вокализам за дијалект
ната диференцијација важна улога имаат рефлексите на јаките *v и *(>, на сек. 'b2,
на носовката *Q и на *r, *Ј.
1.1.2.1. Во петричкиот говор по правило *v > /о/ , *f? >/е/, како и во соседни
те говори по долината на Струма (благоевградскиот, санданскиот, мелничкиот)
и Струмица, еп. б'очва, в'онка, в'ошка, дош, з'олва, ii.ec'oк, р'еШок, сл'аШок,
Менд, в'онка, дош, ii.'eili9к, как'оф, собер'е, бре:Z'о, в'оло Крн, д'очва, шв'он,
Ш'окмо, сос, с'охна, бел'уШок, доб'иШок, соблеч'е, соб'уе Струм, - бен, лен, Ш'ем
но, Ш'енко, ед'ен, :Zл'аден, ов'ен, ор'ел, ов'ес, оц'еШ Стар, везд'ен, сл'еii.ец, сШ'арец,
ор'ел, ов'ес, оц'еќ (< оц'еШ), дош'ел Менд и др.
1.1.2.2.

Носовката *Q

>

/а/

готово во сите случаи и во сите позиции, еп.

в'а:Zлен, важ'е, в'азол', в'аШок, вад'ица, :Z'аска, :Z'асеница, заu, каii.'ина, к'ашШа,
крак - кр'а:Zове, маш, м'ака, ii.aќ
лин, зaii., рач'ица,

(< ii.aili), ii.paili, р'ака, саШ - с'адове Менд, в'а:Z
Крн, даа, к'ашШа, но и вQж'е Петрич, дaii., длаб'ок, длабочин'а,

важ'е, в'аШор, :Z'аба, :Z'асеница, :Z'аска, д'а:Zа, заб'о, к'ашШа, кад'ел'а, каii.'ина,
кад'е, клаб'о, маш, 'обрач, ii.р'ачка, сак, с'ачка, Шр'або

См, л'ака, м'ака, ii.aќ, р'ака,
Струм. Поинаков резултат се јавува само во
лексемите c'iiшilio См, фн'еШре См, Крн (покрај в'аШре), суШ - с'удове, ii.он'уда
Менд, ii.'yii.кa, :Zaл'iiii. См.
Југоисточната изоглоса на рефлексацијата на *Q > /а/ оди по правецот на
селата Старошево - Г. Махала - Ветрен - Сенгелово (Иванов, 1972 : к. 7).
Во оваа група примери ги земаме и случаите со секундарниот 'b2 во корен
ските морфеми од типот лаж'ица Крн, Менд, д'аска Стар, л'ажо Менд, л'ажаШ
Крн, б'адник, ма:Zл'а, самн'ува Менд, самн'ул'ка См.

с'абоШа, cкaii., бер'аШ, ii.лeili'aili

1.1.2.3.

Поинаку одел развојот на секундарниот о2 пред крајните сонанти.
Пред -м во поголем дел од говорот има континуант /е/ во лексемите: с'едем,
седемдес'е, седемсШ'оШини, 'осем, осемдес'е, осемсШ'оШини Ст, с'едем, 'осем, но
сед'умдесе, ос'умдесе См; во одделни пунктови се среќава и замена со /а/: с'едfШ,
'ocfl,М Габр. Помошниот глагол во 1 л. едн. се јавува во фонетските облици сам
Крн, Менд, Ст, Стар, Габр и ciiм См.
Лексемата 'оiин ('оiин) во фонетската разновидност со /и/ е забележана во
сите пунктови.
Пред -р најчесто се среќава /а/ со алофонот [џ], понегде и /а/, еп. 'едар, 'иШџр
Крн 'едџр Пч, Петрич, 'едr;Ј,р, 'иШџр, м'окџр, 'осџр См, 'едар, 'едарјо Габр, 'uiliap
Струм, 'eдiip, 'uiliap, 'ociip Др, Сее, ieдiip До, 'eдiip, 'ociip Чур, но в'ezuep на сета
територија (еп. БДА IП, к. 8), и во неколку пунктови уште б'исер, 'едер, 'иШер,
'осер д, Ја, Др, Сее, 'uiliep Чур.
Повеќе вредности за сек. о2 се среќаваат и пред сонантот -л : р'екал, с'екiiл,
уШ'екiiл покрај р'екол, уШ'екол во Ја, Др, Сее, шл'е:Ziiл, фл'е:Ziiл и шл'еiол, фл'е
:Zол Чур, фл"а:Ziiл покрај фл'ал Бел, Хрс, Мар, фл'е:Zол Ив, фл'е:Zол и фл'е:Ziiл Д
(БДА III, к. 9, 209), р'екал Крн, р'екџл и р'екол, вл'е:Zол Петрич, м'оiал, дон'есал
Бут, Стар (Иванов, 1972: к. 127-129).
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1.1.2.4. Носовката *�се рефлектирала во /е/ во сите позиции, еп. zред'а, zл'е

да, ж'еШва, зеќ, кл'еШва, ч'есШо, во повеќето примери и во секвенцата *ј�: 'едt;1.р

Крн, См, eiilgвa Менд, Петрич, uiil'iipвa (< eiiliipвa) Крн, 'едро, eiilgвa, 'ечи Шт.
На петричкиот терен се разграничуваат и формите со /е/ и со /а/ во: ез'ик
Петрич, ез'иќ - ез'ици Ст, См,јез'иќ Габ, оди. из'ик Ив, Д, Ја, Др, Мар, из'иќ До,
ПЕ, Чур, и јаз'ик Кр; з'аек, u'аек, iiаеж'ина См, з'аек - з'аеци и з'ајци, ii'aeк, ii'aeчe
но ii'ajr:zцu Габр, з'аечко Ст, з'аек - з'ајци, u'аек - ii'aeцu, iiаеж'ина Ст и з'ајак,
u'ајак, iiајаж'ина Шт. Во неколку фонетски варијанти се јавува и лексемата 'јач
мен': ечм'ен См, ичм'ен Шт, ичим'ен Ст, Кр, ПЕ, Ив, Д, Ја, Сее, ичим'ен, ичим'ик
Лип, ичум'ен Габ, Бел, Мар, ичум'ен' Хрс, чум'ен' Драг, Сенг (БДА, к. 259). Лек
семата анz'ула См во овој фонетски лик е пренесена од јужните дијалекти, а ја
z'ула Ст - од централните.
1.1.2.5. Вокалното *Ј во најголем број примери е рефлектирано во /ii/,како и
на другото малешевско-пиринско говорно подрачје, еп. б'iiска, вiiк - в'iiци, вii

ч'ица, в'iiнен, z'aiila, жiiiil, ж'iiчка, жiiШ'ица, жаШ'ок, к'iiне, кiiк, к'iiца, м'iiска, iiii.x u'iioвe, c'iiзa, с'iiнце, 'ацка

-

на сета територија, вiiк'арник Ст, в'iiна Габ, Сее, м'iiчи,

м'iiза Чур, б'iia См, ii'iiнo, м'iiче Ст, м'iiкамо к'уче См, uiiн'eш Ст. Во неколку

пунктови во одделни лексеми се среќава и континуантот /у/: бу'а, муч'и, uун
Менд, в'уна Петрич, Крн, u'уно Петрич, Хрс, наu'унаШ Ја, м'узи Чур, муза Ја,
м'учи Ја, и готово насекаде Б'уzарин - Буz'арин, б'уzарцко Габ, ј'абука Крн,ј'а
буки Ст, Менд, ј'абука и ј'абулка Габр, Шт; покрај д'iizo Струм забележани се и
фонетските ликови длiiк - дл'iizo Менд, См, дл'аzи Ст, дл'iizичко См (в. БДА III,
к. 48,50,51,89,131). Во јужните струмски села Иванов констатирал и вокално .!Ј
во лексемите: В.!ЈК Рајк, i14X Стр, д.!Јl.'ачко Бут, д'.!Јl.О Драг, Сенг покрај дл'iiza
Бут, длiiк Стар, и zлек - zл'eza Драг, Сенг (Иванов, 1972: к. 6, 48).
1.1.2.6. Во врска со рефлексацијата на *r петричкиот говор дава доста раз
нообразен материјал. Според записите на Стојанова во градскиот петрички го
вор место *r има ееквенци /iipl и lpiil, еп. в'iiрша, вiiрш'ачка, цiiрв'ен, и бр'iiза,
вр'iiва, крiiчм'ар, cpiiu, Шрiizн'ува, цр'iiква, црiiл'iiф. Такви вредности наоѓаме и
во материјалот од е. Крналово: дiiрво, зiiрно, uiil'iipвa, цiiрен, цiiрн'ица, - piiш,

р'iiжда, бр'iiдо, бр'iiже, врiiш'ило, вр'iiзено, zpiiu, zpiiцuiile, крiiф, iipiic, cpiiii, црii
в'ени, шШр'iiкал; еп. уште: вpiix, zpiiu, кpiic, upiic, cpiiu Габ, д'iiрво, з'iiрно, u'iipвo,
свек'iiрва, св'iiршим и zpiiцкu, zp'iiбoвe, кp'iiuu Бел, бр'iiдо, др'iiво, up'iiвoiilo,
iip'iiiileнo, - б'iiрчин'аШа, свек'iiрва Кр, Др, Ив, вpiix, zpiic, крiiф, cpiiii Мар,
крiiф, upiiч, шiiliipк, - Шiiрн Ив, вpiix, вpiic, zpiiu, upiiф, Шрiiн Кр, Г (БДА III, к.
82, 83). Меѓутоа, во записите на Георгиев од е. Мендово редовно се дава ll :
ZJlЛO, ZJlH'e, об'ЈlшШам, ЦЈlНО, бЈlкн'ал, ВЈlв'ел, вgнаШ, замЈlзн'ал, KJlCiiloii'aќ, оШвЈl
н'ал, ugсн'али, фЈlл'или, но р'iiжда. Во материјалот во БДА неколку примери со
Jl се нотирани во е. Хрсово (пункт 4523): BJlBU, BJlHe, ZJlЦU, дЈlВО, KJlUU, но и: брii
же, кp'iiiiu, upiiвo (к. 83). Слична е положбата и во подбеласичките села. Во спо

менатите трудови на Јордан Иванов забележани се повеќе примери со Jl, еп. д]l
ж'але, дЈlж'аШ Стар, ВЈlбал'ак Бут, CJlil, iilJlH Тод, ZJlii, ШЈlН Вет, зgно, цgква, CJlii,

но и 'eiiliipвa Драг, l.Jlб'O, дЈlж'але, KJlCiil, ЦЈlвек, ЦЈ}фци Сенг (Иванов, 1972: к. 48),
ВЈlба, вgбал'ак, дЈlж'але, дЈlж'аШ, 'igб'o, cgii, ЦJlBU, џgвик, покрај вр'iiба, 'ip'iiлo,
'eiiliipвa, кр'iiма, Шрiiно, црiiв'ено (Иванов, 1977: 129,131). Во селата на струмич-
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киот дел на правецот Стинек - Габрово и може да се смета за основна вред
ност, освен во иницијална позиција каде се јавуваат и секвенците /ар/ и /piil, еп.
вgш'их, д'gво, ц'uнка См, б'gка, в'gба, z'uлo, в'gце, цgн, цuф Ст, z'gлo, :ZJlii, з 'gно,
но раш Шт. Од досегашните наши проучувања на македонскиот јазичен ареал
имаме сознание дека таму каде што се рефлектирало *Q во /а/ по правило се за
држало и Jl, со исклучок во корчанскиот говор. Како основна вредност место *r
секако треба да се смета и и во петричкиот говор!
1.1.2.7. Место *е, освен во секвенцата *се, на сето подрачје на петричкиот
говор како основен рефлекс се јавува /е/, еп. б'еzа, бел - б'ела - б'ело - б'ели, zо
л'еми, zpex, д'едо, д'еца, жел'езо, кол'ено, мл'еко, м'есШо, нев'есШа, ср'еја, ср'еда,
сл'еzоа Кр, Ив, Ја, Сее, Чур, в'ера, р'ека Пч, б'ели, zр'ешка, н'ема, нед'ел'а, сед'ел
Крн, жр'ебе, ср'еда Менд, бел, б'ела, в'еШер, две, д'еШе, кад'е, м'ера, р'ека, чов'ек
Стар (Иванов,

1977: 75).

Исклучок претставува само секвенцата *се, каде што

место *е има континуант /а/, еп. цал, ц'али, поретко цел Крн, цал, ц'ало, ц'алина
Стар (Иванов,

1977: 78), цал Пч, ц'аде,

цад'ило, ц'ана, цaii, цаiiен'ица, ц'афка Шт,

цал, iip'oцau, цад'илка, цалин'а Ст. Во граничните села спрема серскиот говор
со /'а/ место *е се забележани и лексемите: zол"а.м, л'аu, Uл"амна, с"ала, но б'е
ло, в'енци, в'еШер, вр'еме, д'едо, д'еснаШа, мл'еко, об'еШ, с'еми Хрс
л"амо, л'аu, с"а1Јка Мар

(4531)

(к.

26),

(4523),

zо

б"ала Бут, нед"ал'а, zр"ашка, дв'а Руп,

Хаџ, Сенг, покрај б'ела, б'ели, zр'ешка, две, добр'е (Иванов,

1972:

к.

16-20).2

1.1.2.8. Како диференцијална особеност во областа на историскиот вока
лизам во крајните југоисточни македонски говори се јавуваат и прегласот на /а/
во /е/ и на /о/ во /е/ зад историски меките консонанти, како и лабијализацијата
на предните вокали /и, е/ исто така зад палаталните согласки. На петричкиот
терен овие појави денеска не се активни, а запазени се само во неколку одделни
лексеми во источните периферни села, еп. јејц'е и ејц'е Руп, Вран, ејц'е и ец'е
Хаџ, Сенг, иц'е

(< ец'е) ХБ, покрај јајц'е Стар, Бут (Иванов, 1977: 41), ј'ајце Хрс,
71), ii'oec, u'оесче / u'оешче См, Ст, uол"ени Ив, Кр, ј'ежби

Бел, јајц'е Габ (БДА:

(<

ј'азди) Габ, Бел, но и uол"ана Габ, uол"ана - uол"ани Бут, и редовно ј'аzне,

ја, јас, ј'аре, ч'аша - ч'аши, офч'ар и др. Во граничните села со серскиот говор
забележани се и формите ч'ошма Сенг, Ш'енџура Стар, Бут, ичум'ен Бел, Габ,
покрај ч'ешма, Ш'енџера, ичим'ен, жиф - на другата територија (еп. Иванов,

1972 : к. 12-13; БДА, 259).
1.2. КонсонанШизам
1.2.1. ДенешниоШ сисШем.

-

Консонантскиот систем го сочинуваат следните

(26) фонеми:

2

Во говорот на е. Белица покрај примерите со /е/, еп. вр'еме, м'ери, м'есец, с'еме, нед'ел'а,
во БДА (к. 26) се приведени и бројни примери со /а/ место *е, еп. б"аiај, б"ала -

б'еше,

б"али, бр'ас, в"ажда, :Zол"ам, :Zор"али, д"аца, i'адо, кол"ано, л"ашка, л"аu, м"aciuo,
мр"ажа, н"акој, нев"асzиа, р"ака, p"aiuкo, сн'ак, ср"ада, св'аzи, чер"аzии, чов"ак.

та рефлексација не е карактеристична за петричкиот говор.
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1.2.1.1. Алофони и дисШрибуција.
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- На алофонско ниво повод за дискусија

даваат сонантите /н/ и /ј/ и консонантите 12-к/ и /z-ќЈ.
Назалот /н/ пред веларните 12-к/ има веларен алофон [у], еп. домаќ'иука,
др'е1Јка, 'иука, с'иуко, сШ'е1Јка, Ш'еука, (: Ш'енок), iii'zlyкa Ст.
Глајдот /ј/ во секвенци со вокал како втор член најчесто се реализира како
неслоговно [Ј]: мој, Швој, uop'oj(uopoj).
Палаталните /z-ќ/ пред предните вокали во овој говор се реализираат како
палатализирани [2'- к'], еп. к'е, од'ејк'и.
Веларните /2-к/ во северниот дел на областа на пограничјето со малешев
ските говори пред предните вокали /и, е/ се реализираат како смекнати [2' - к'],
и нивниот изговор се неутрализира со алофоните на /z-ќ/ во истата позиција, еп.
к"исел' к"ило' к"ине' м'ек'и' н'иск'и' р'еШк'и' Ј:�ак'и (. Ј·ак ' Ј:�ака ' ]:�ако) ' 'оГин'
вл'аГи, др'аГи, др'уГи Шт, к''ија, мн'ук'и, к"исело, бл'аГи, 'di'uн, ер2"ен Ст,
к"иШк'и, uр'иШк'и, с'еук'и Менд, но: к'иа, оu'инки См, р'аки Петрич, 'о2ин Крн
(к. 307), к'иiiiка, Ш'енки Струм.
·

Во поглед на дистрибуцијата на консонантските фонеми можевме да ги кон
статираме следниве ограничувања.
Фонемата /м/ во почетната група /мн/ или се редуцира наполно или се деси
милира во /в/(> ф), еп. н'о2о См, Шт, н'о2у Ст, Петрич, Менд и фн'оiу Крн.
Назалот /н'/ во иницијална позиција во домашни зборови не е констатиран.
Немаме пример со /н'/ ни пред вокалот /и/. Најчесто тој се јавува на крајот на
збороформите, еп. длан', до2'ан', коu'ан', к'оран', л'оИан' С, Ст, Иран' - upaн'
iii'a 'трат', Ши2'ан', шарла2'ан' Ст, 2р'ебен', к'амен' Ст, ПБ, покрај к'амин Крн,
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Uл'амен' Дол и Uл'амин Крн (к. 217, 218),рем'ен' См, дgм'он', бла:Z'ун', саu'ун' Ст,
uuu'oн' См, Ст, Габ, Чур (к. 257), кон' (на сета територија) и во другите мор
фолошки форми: :Zреб'ен'о, zреб'ен'че См, Ст, к'амен'о, к'амен'е Ст, Дол, ТД,
ПБ (к. 217), к'он'о - к'он'е Ст, два к'он'а Шт, Ст, Ив, к'он'е Габ, Бел, Сее, Чур,
к'он'е Мар (к. 136), кон"ар Ст, См, пред наставката -а кај некои именки од ж.р.
(на -ин'а -н'а) . б'ан'а Ст бdн'а См д'ун'а u'ен'а Uл'емн'а Ш'ziн'а См вр'ан'а
'
'
каu'ин'а, руzуз'ин'а Ст, zлав'ин'а Крн (к. 293), zламн"а Ст, Менд, См, св'ин'а св'ин'е, з'емн'а - земн'аШа Крн, Ст, См, но во ми.: б'ани, д'уни, пред суфиксите
-ар, -ак: кон"ар, свин"ар См, Ст, :Zорн"ак, мравун"ак Ив.
Во говорот на е. Габрово /н'/ се дефонологизирало наполно по пат на анти
ципација на мекоста преку ј (н' > јн), еп. којн, к'ојно, којн'ар, б'ајна, кл'ајна се
(пред задните вокали и на крајот), или со просто затврднување: б'ајна - б'ани,
к'ојн - к'ојно - к'оне. Овој процес во почетна фаза може да се следи и во гово
рот 11а е. Смоларе, еп. кdн', б'dн'а, покрај кон', б'ан'а.
Сонантот /л/ во основниот алофон [л] се реализира, како и во другите ма
·

'

'

'

'

'

'

кедонски дијалекти, пред заден вокал, пред консонант и во финална по:шција,

бл'а2о, лош, л'удо, дол, д'олче, д'олно, итн. Пред предните вокали !и, е/ него
/л'/ во истата позиција,
еп. бил'и (:бил, била, било), м'ал'и (:мал), мал"ечок.
Алвеоларн:иот латерал /л'/ позиционо не е ограничен, што значи дека тој

еп.

виот изговор се неутрализира со алофонот на фонемата

може да се јави во сите позиции на збороформите, пред сите вокали и пред со

нед'ел'а - нед'ел'и, бgшл"ан, л"уде, л'уШ, кл'уч, м'ел'а - м'ел'иш .м!ел'е, сол'- сол'Ш'а, фас'ул', царв'ул' Крн, самн'ул'ка, нишШ'ел'ки См, и др.
Глајдот /ј/ секогаш има во соседство еден вокал. Во иницијална позиција во
гласки, еп.

домашни зборови не се јавува пред предните вокали, со исклучок во лексемата

i'ела, веројатно за да се избегне омонимијата со заемката 'ела (!), еп. ед'ин, еш 'ежо, 'ед{1р, елен', 'есен, ез'ик, elТl'gвa, 'ече Ст. Тој се јавува пред а :Ј'авор, ј'ас(ка),
ј'абука, i'a:Zнe, јам, но и а:Zл'иче, ан:Z'ула покрај ја:Z'ула и пред у во i'у.жина. Во фи
нална позиција секогаш стои зад вокал, еп. крај, iilgiil'ej, кој, н'екој, чуј.
Во интервокална позиција /ј/ не може да стои пред предните вокали, еп.
кp'auшiile (: крај), з'аек, u'oec, м'ое, Шв'ое, uop'oe (: uop'oj), iilgiil'ee (: iilgiil'ej);
многу ретко се јавува и во групата -иа- : в'иа, н'иа, суд'иа, рак''иа, зм'иа Шт,
покрај зм'ија См, потоа во групите -оа-, -уа- во 1 л. еди. Сегашно време: ciil'oa,
кр'оа - кр'оиш, ч'уа - ч'уеш, но: броi'ах, чуј'ах, еп. и бај'ач, крој'ач, xpuciiluj'aнe и
др. Во група со консонант како втора компонента се среќава доста ретко, еп.

с'абја Шт покрај с'абла См, но: даб'ак, шум'ак, uол"ак, ил"ада, и во старите ко
лективи со суф. *-bje ::Zр'озде, л'озе, л"уде, Ш'gне, з'еле, к'ол'е, д'абе, сн'оuе, л'ис
Ше, :Zл'исШе, цв'eiile и др.
Во врска со дистрибуцијата на /р/ за повеќето пунктови од ова говорно по
драчје важи правилото дека оваа фонема секогаш има соседство барем со еден
вокал, со исклучок на западните села каде што во консонантско окру)kтување

ugc, цgн, zgu.
/ф/, која позиционо не е ограничена, се јавува претежно во туѓи
лексеми, еп. фас'ул', фен'ер, ф'урна, СШ'ефан, а на домашен терен е добиена со
обезвучување на /в/: 'офца, рак'аф, фл'езе, фн'есе, место групата хв : ф'aiilu,
ф'ашШа, ф'али, и во неколку лексеми место х :не фШ'ех (< хШех), н'офiПи (< н'ох
Ши < н'окШи), 'очуф - 'очуфци, кож'уф - кож'уфе, враф, сШ'афор Ст.
таа функционира како носител на слоговноста, еп.
Фонемата

32

Согласката /ѕ/ е доста ретка и со ограничена дистрибуција; се јавува пре
тежно во иницијална позиција пред вокали и пред в, еп. ѕ'аден, ѕ'ида, ѕв'езда,

ѕв'ерове Крн, Петрич, Струм (к. 65) и во множ. форми кај неколку лексеми како
корелат со /2/: н'оѕе (: н'оzа) Петрич, u'олоѕи (: u'oлozo), zл'оѕи (: zл'o:Zo) Ст, и
во туѓи лексеми, еп. ѕе:Zв'ар (< ѕев:Z'ар), бенѕ'ин Ст.
Африкатот /џ/ се среќава претежно во туѓи, главно турски лексеми, и во су

фиксот -џиа, па е ограничен и лексички и дистрибуциски; се јавува во соседство
со вокал,

cn.

џеu, џам, оџ'ак, маџ'уне, Ш'енџере, абанџ'иа, и др.

Фонемите /ќ-2/ исто така во петричкиот говор не се чести.
/ќ/ се јавува во извесен број одделни лексеми место прасловенските групи
*tj, *kt', еп. бож'иќ покрај бож'ик, бож'иќни uoc, в'еќе, u'овеќе, домаќ'ин Габр,

вр'еќа, ќе, н'еќу -н'еќе См, ср'еќа, ср'еќен, неср'еќа Ст, ќ'ерка Хрс, к'ерка покрај
1.иШ'ерка Габ (к. 271), или во група со /ј/ - (јќ) : вр'ејќа -вр'ејќи, вр'ејќичка Шт,
н'ејќу -н'ејќе�и Ст, и во наставката -јќи во глаголскиот прилог: вик'ајќи, сед'еј
ќи, сеч'ејќи См, Ст; потоа место старата секвенца *-љ (> Ш' > ќ): зеќ -з'еќо, u'аќ u'аќо - u'аќове, u'аќче, u'аќичка, :Z'ocuoќ (< :Z'ociioi < *gospodb ), л'акоќ, н'окоќ н'окоќи, оц'еќ, смоќ См, ом'оќ Габр, зеќ, uаќ Крн, л'акоќ, н'окоќ, uаќ Менд, Руп,
uаќ -uајќ -uајк ПБ, uаќ Мар, Хрс, До, Д, Ја, Сее или uаШ' Бел, Габ, покрај uаШ
Ив (к. 58), жив'оќ -жив'оШ' Ст, uов'иќ -uов'иШ', сим'иќ -сим'иШ' Ст, Шр'оскоќ iUр'оскоШ'; место групата -iUj- (< *tbj) во лексемите: бр'аќа Менд, Руп, Крн, Кр,
Ив, св'аќа, ili.p'eќu См, Шр'еќо Менд, цв'еќе Струм, покрај бр'аШ'а Габ, Крн, Бут,
iUp'eШ'a Крн, цв'eiile См (в.к. 61); во Смоларе е забележен и обликот ез'иќ (: ез'и
ци). Освен тоа /ќ/се јавува во туѓи лексеми: ќ'ел'аф, ќор, ќуш'е, ќуU, ќуШ'ук,
буб'аќ, шиќ'ер и др. Порано спомнавме дека во еден дел од говорот /ќ/ се добило
и со палатализација на /к/ пред предните вокали: к"исне, с'е1Јк'и, шк"ембе
(в.

1.2.1.1.).

Приведениве примери покажуваат дека фонемата /ќ/, иако не е многу честа,

дистрибутивно не е ограничена.
Примерите со lil се уште поретки. Овој глас се јавува, главно, во туѓи лек
семи, еп. :fум, i'убре, iол', z'езве, и само во неколку домашни лексеми, еп. м'еzу
Менд, м'иzу Ив, Шак'орlере Ст, gi.a Шт, Габр, покрај 'uжда См, i'авол См, Крн,
Шт, z'авул До, Менд, Чур (к. 61), л'аzа, смuz'ава См, :Zp'oзze Руп покрај :Zр'озде
См, виi'ах Мар (к. 150), z'адо Руп, одн. д"адо Бут, Стар (к. 35) покрај д'едо на

другата територија, и место /z/ пред предните вокали: вл'аz'и, др'у2'и Шт,

'о:Z'ин, ер:Z"ен Ст.
Меки (палатални или палатализирани) согласки, како што произлегува од
претходново излагање, денеска во петричкиот говор се: сонантите /н' , л', ј1 и
/ќ-21. Согласките / ш-ж, ч-џ/ и групите /шШ - жд/ во овој говор на
ош-труентите
..

полно затврднале.

Фонемата /х/ во некои пунктови се реализира многу слабо, како едно едвај

чујно [х]: н�ѓ, op'ifШe: ор'ах Менд. Нејзината употреба позиционо е ограничена;
се јавува, главно, на крајот на збороформите и пред консонант, многу ретко во
иницијална и интервокална позиција, еп. бух (: б'уо - б'уове), l7.ерд'ух, Влах, :Zpex,
змех -�t'ехче (: зм'ео), вuх - в'uхче (: в'uове), :Zлух (: :Zл'уи), сух -с'ухјо (: с'уа с'уо), здих, з'адих, zlpax, ор'ех - ор'ехче (: ор'ео -ор'ее), бахч'а, мох -мoxili.'a, '<Тка,
м�ц'е, мifч'ичка, iiax, ор'ах - op'ifШe, не фШ'ех; во интервокална позиција е кон
статирано во махов'ина, д'ухови, на почетокот на збороформите во храм и хри-
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сiilи/анин; покрај сух забележан е и обликот суф, покрај м�л'ем и ме:л'ем, ре
довно мул'есан.
Зборувајќи за дистрибуцијата на опструентите, треба да се потсетиме на
уште две општи правила кои важат за сите македонски говори: првото - во фи
нална позиција пред пауза не можат да стојат звучните опструенти, и второто - не
ма секвенци од звучна и безвучна согласка и обратно, бидејќи во таква позиција се
врши регресивна асимилација по звучност, еп. леи, л'еii.че, suiil - s'uiilчe,

1.2.2. Од uciilopucкuoiil консонанiilизам.

-

итн.

На историски план за дијалектот

имаат важност пред се процесите сврзани со етимолошките меки согласки

*п',

*l', *t', *d', со фонемата х и некои комбинаторни појави.
Етимолошкото *п', видовме, се задржало во ограничен број примери и по
зиции, еп. кон', б'ан'а и др. Во иницијална позиција пред /и, е/ тоа затврднало и
се изедначило со /н/, еп. н'ива, н'е:Zо. Ново н' од секвенцата *nbj, веројатно, во
овој говор не се развило, така што денеска во сите случаи место оваа група има
само /н/, еп. Шоне, ј'адене, ii.'ueнe, с'ирене, мор'ина, врем'ина итн. Но од друга
страна, во бројни случаи се добило ново /н'/ по морфолошки пат, значи ана
лошки, особено на крајот во туѓи лексеми, како на пример: iiluz'aн', орz'ан', ca

ii.'yн' и други.
Дошло до поместување и на артикулацијата на *l' во правец кон алвеолите,
така што денеска во петричкиот говор, како и во готово сите јужни и западни
македонски говори, превладала алвеоларната артикулација на /л'/, еп. в'ол'а,

с'ол'а - с'ол'иш Габр, ж'ал'а - ж'ал'иш, к'ашл'а, м'oл'aiil, c'oл'aiil, кад'ел'а, не
в'ол'а, ил''ада, ii.ол"ак Шт, к'ашл'а, ч'eл'aiil, кл'уч, л"yiilu се, бл"увам, ж'ел'ка,
л"ул'ка, кок'ол' Ст, д'eл'aiil, к'oл'aiil, б'ол'аШ, л'уШин'а Крн (к.

113, 114),

с'ол'а,

вол', fЈозел', ч'ешел', ос'ил', дол"ач См. Како што се гледа, ваква вредност за *l' се
јавува во сите позиции на збороформите и во сите видови на гласовно соседство.
Во некои случаи процесот на затврднувањето на *l' продолжил. Така, во су
фиксот -Шел /л'/ наполно затврднало, еп. uриј'аШел, род'иШел, уч'иШел См, Шт,
еп. и анz'ула См,јаz'ула Ст, л'усuа См, шкраUл'а, до'илка, род'илка См, жал(: до

'ил'ка, род'ил'ка, жал' - во други наши дијалекти).
Во неколку лексеми се задржало и старото епентетско *l'

(> л' > л),

еп. с'аб

л'а Габр, См, покрај с'абја Ст, скр'аUла Ст, шкраUл'а См.
Прасловенските групи *tj, *kt' - *dj во овој говор се заменети со секвенците
/шШ/ и /жд/, еп. к'ашШа, л'ешШа, ношШ'а, ношШ'еска, сн'ошШи, ср'ешШа, сф'еш

i:Uа, шШ'ерка, шШеркен'ика, кај глаголите од типот вр'ашШа, обешШ'ава, uре
вр'ашШа, Uл'ашШа, ф'ашШа, во морфемата -ешШ- кај придавките од типот zо
р'ешШо, јаzн'ешШо, коз'ешШо, крав'ешШо, uил'ешШо, Шел'ешШо (еп. срп. .Таz
њеhе, uuлehe, Шелеhе), или со редуцирано шШ - ш : ношв'а

(<

ношШва) (к.

91),

uок'ашнина, u'омош См, :Z'ашШи, к'ашШа, шШ'ерка Менд, или н'ошкове, нуш
ков'а (к.

91),

- zражд'анец, в'ежда (к.

93),

межд'а, uр'ежда, uрем'ежда, 'пжда,

.иждос'ал, ождес'ува, с'ажди, ч'ужди покрај ч'узди (к.

93),

во изведените глаголи:

в'ижда, дов'ажда, зав'ажда, р'ажда Габр, См, межд'а, р'ажда Менд, р'Qжда, в'еж
ди Крн, Менд.
Формите Uлешк'аШ (< UлешШ'аШ) См, и н'ошкви (< н'ошШви) Крн се до
биени по фонетски пат - во резултат на дисимилација. Формата ч'ужди Габр,
См, се среќава и во фонетската разновидност ч'узди Крн, Петрич - со извршена
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дисимилација на ч-ж > ч-ѕ. Од секундарно потекло е и ч во едн'оч 'еднаш' См,
Менд.
Лексемите ОД типот uироШч'анец, соuоШч'анец, броШч'анец, охриШч'анец и
ел. се нови преобразувања со суфиксот -чанец кој се додава на коренската мор
фема. Ова го истакнуваме бидејќи во повеќе македонски говори се задржал ста
риот образувачки модел (еп. брожданец -броzанец, соuошiuанец -соuоќанец).
Во старата група *cr- во Петричка наоѓаме ц, еп. цраф, црiiв'ен, ц'gви, ц'gвик
Струм, цонка См, царн'ица, цiiрн'ичка, царв'ул', царен, царв'ени Крн, царв'ени,

ц'арни, цgн'илна, цuu'аШ (к. 95), а *cre > цре- : цр'ева, црен Ст, См, Хрс (95),
цр'еша Ив, Кр, покрај чер'еша См, Габр, чер'еши Пе, Чур, До и чир'еша Крн,
Мар (к.

29, 96).

1.2.2.1. ЗаШврднувањеШо на консонанШиШе и дру2и измени на со2ласкиШе.
Во петричкиот говор, како што покажува претходниот материјал, постои
тенденција за затврднување на старите меки сонанти и за отклонување на опо
зицијата тврди - меки консонанти. Сонантот *r' затврднал наполно во сите по
зиции. Палаталните

*/'

и

*п'

се наоѓаат во процес на затврднување. Во некои

позиции тие наполно затврднале, како, на пример, н' во 1 л. едн. на сегашното
време кај глаголите од типот к'ана -к'аниш, и пред предните вокали или л' во
суфиксот -Шел (uриј'аШел). На овој терен, веројатно, не се извршило ни т.н. но
во јотување на групите н, л + ј

(< *nbj, *lbj), еп. з'еле, Ш'gне, ј'адене.

Исто така за

тврднале и согласките /ш-ж, ч-џ/, како и групите /шШ - жд/.
Нешто поинаку во овој поглед се претставува системот на задните кон
сонанти. Асиметричноста на преградниот ред е пополнета со новите гласови

/ќ-21 кои се уште се чувствуваат како маргинални фонеми, бидејќи најчесто тие
се јавуваат во туѓи лексеми, главно во заемки од турскиот јазик, и во неколку
словенски зборови и морфеми (ќе, неќе, -јќи) преземени преку другите маке
донски дијалекти од српското јазично подрачје. Како автохтона може да се
смета само палатализацијата на /к-2/ во [к'-2'] пред предните вокали, која е во
тек, и развојот на крајното -Ш'

(< *tb) во ќ во лексемите од типот зеќ, Иаќ (< зeili',

ИаШ' < *z�tb, *pQtb).
Палатализацијата на к во ќ зад меките соноранти од типот м'ајка > м'ајќа >

м'аќа, сук'ал'ка

>

сук'ал'ќа, која е широко распространета во малешевските и

во другите пирински говори, петричкиот говор не ја познава, еп. м'ајка, ш'ајка,

соф'ал'ка.
Од консонантските промени од дијалектен аспект интерес претставуваат
оние што се сврзани со фонемата /в/ и спирантите /е, ш/ во групи со африкатите

/ц, ч/.
Гласот /в/ во петричкиот говор, како и во другите источни македонски дија
лекти, се обезвучува пред сонантите /н, л, л', р/ во иницијална позиција во лек
семите: фн'есе -фн'аса, фн'eilipe, фнук, фл'езе, фл'иза, фл'ал, фpeili 'сите', фн'о-

2у (< вн'о2у < мн'о2у ), поретко и во фраба покрај врiiба.
Во групата /вн/ во повеќе случаи /в/се асимилира по назалниот признак во
/м/: 2л'амна Шт, 2ламн"а См, 2р'имна, з2л'амница Менд, Крн, Ив (к. 236), н'имни
(< н'ивни < н'ихни) См, мнук, Иарамн'ук, мн'ука См, Ст, к'gмнак См, дожд'омник
Ст, Uлимн'ало Менд, о2л'амник, Uл'емн'а, да ос'амне, самн'ул'ка Менд, Крн,р'ам
но, рамн'ак, од'амно Шт, См (к. 97).
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Етимолошката група /мн/ не подлежи на дисимилација, како што е случајот
во соседните малешевски и благоевградски села, еп. :Z'умно, :Zомн'о, iii'eмнo,
u'омне(к.

97), ciii'oмнa и др.

Во лексемите к'афал - к'афел и соф'ал'ка - суф'ал'ка /в/> /ф/ на поширок
ареал во источното наречје; исто така најчесто место /в/ се јавува /ф/ и во пред
логот фоф (оф, ф), еп. ф 'о:Zино, оф ceл'oiiio.
Редовно во петричкиот говор именките 'земја' и 'ламја' се јавуваат во фо
нетските облици з'емн'а, л'амн'а Ст, или з'емна, л'амна (<.з'емн'а, л'амн'а) Шт,
Габр. Нејасно е дали во з'емн'а е извршена дисимилација од земл'а (мл'> мн'),
или, пак, процесот одел посредно: з'емл'а> з'емја> з'емн'а, како што е тоа из
вршено во л'амја> л'амн'а (гр. Л.аµш), бидејќи се одбегнува дистрибуцијата на ј
зад консонант(!).
Кај консонантските групи составени од фрикативните /е, ш/ и африкатите
/ц, ч/ на морфемските граници се среќаваат две појави. На поширока терито

рија /е, ш/ остануваат неизменети, еп. :Z'асче, л'исче, обр'асче, u'оесче, д'ошче,
'ешче, кр'ушче, м'есце См. Во говорот на е. Штука /е/ пред /ч/ во односнава по

зиција се асимилира во /ш/ (сч> шч) бр'ешче, кв'ашче, л'ишче, м'ошче, ф'ешче,
ишч'исiiiи, ишч'еша. Во еден број села се извршило разедначување на групата

со промена на /е, ш/ во /х/:бр'ехче, в'охче, л'ихче, м'охче (:брес, воз, лис, мое), :Zлух
ч'е, д'охче, 'ехче (::Zлуzиец, дош, еш), м'ехце (:месо) Ст, м'ехце, махч'ичка (:мас)

Габр,См.
Од другите појави да ги споменеме уште африкатизацијата на /е/ и /ш/ зад
преградното /U/ во лексемите uц'але См, uц'ува Менд, uци, ciii'uuцa, iiiuuц'ua Шт,
ц'eiiia (< uцeiiia ) Менд, Крн, - uчен'ица Шт, чен'ица Менд, См, Ст, разедначу

вањето на преградната група /кiii/ во /фiii/ преку /xiii/ во н'oфiiiu См и преминот
на /хв/ во /ф/ во ф'aшiiia, ф'али се.
1.2.2.2. Иcuyшiiiaњe на со:Zласки. - Погоре спомнавме дека фонемата /х/ има

ограничена дистрибуција во иницијална и во интервокална позиција. Во тие две
позиции таа се загубила во најголем број примери, еп. 'ода, ајд'уци, м'уа, вик'аа,
мин'аа Петрич, 'uiiipo, убав'ец, Puciiio, му'а, сн'аа Менд, 'арно, aд'eiii, 'оџа, леu,
л'адно, р'ана, с'аан, с'уо, во ред случаи и пред консонант: б'у:на, ду:н'а, м'а:на,
б'е:ме покрај б'�ме Шт, д'иам (< дихам), изд'и!на, 'uiiir.;t.p, м:е'лем - меел'ем, к"иа,
ciiipej'a - ciiipe'u (<ciiipexa), с'оа - с'ои, u'аове (:uiix), б'аа - б'аи (<б{lХа), б'уо - б'у
ове (:бух), ор'ео - ор'еи / ор'ее (:ор'ех), л'еа - л'еи, д'уовден, :Zp'eo - :Zр'еове (::Zpex),
:Zpeoiii'a, зм'ео - .зм'еове (:.змех), с'уа - с'уо (:сух), Вл'аин покрај Влах, но и храм,
кр'ехок Ст, См.

Согласката /в/ редовно се испушта на почетокот во 'име (виме), дов'ец, до
в'ица, ч'ера (< вч'ера), соб'еш (своб'еш) См. Пред согласките /з, е/ во лексемите
з'еме - з'има, с'еки, c'uiiie, <;'ичкиiiiе, с'екој /в/ се загубило готово во сите маке

донски дијалекти.
За испуштањето на /м/ во н'о:Zу веќе спомнавме порано.
Преградната согласка /U/ се испушта пред африкатот /ч/ во ч'ела, чел'арник,
чен'ица Менд,См и пред /ц/ во ц'eiiia (<uцeiiia) , но uц'али См, uц'ува Менд.

Согласката /iii/ редовно се испушта во финалните групи -ciii, -шiii : б'олес,
up'ouac, р'адос, лис, мас, дош
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(< дoшiii <дожд), upuzu,

u'омош, еднаш, дваш, ка-

ко и во секвенците -ciii.н-, -u.tiii.н- : врасн'ик, ii'ocнo, ов'оu.tНuк, iiом'ошник, н'ош

ви„ z'ашник.
Во еден дел од петричкиот говор испаѓаат преградните /Ш/ и /д/ и во групи
те -ciii.p-, -здр-, еп. с'есра, ср'еа, ср'ела, 'осро См, сеср'а, зраф Крн, Петрич, покрај

c'eciii.pa, ciiip'aнa, ciiip'uжe, здраф Шт, с'есра, ср'ана, Ср'ума, срел"ах, iiреср'елка,
но здр'аве Хрс, сеср'а Габ, Кр, Ив, Чур, сиср'а, срах, ср'ашно, ср'ина, cii'acpuШe,
Ср'ума, ср'ојник, но здр'ави Мар (к. 102), с'есра, зраф во јужните струмски села
(Иванов, 1972:

46).

1.3. Прозодија
1.3.1. KвaнiiluiileШ. - Во петричкиот говор долги вокали се среќаваат само

во одделни случаи каде што се загубила фонемата /х/ пред консонант, т.н. ком
пензациона должина, еп. б'у:не, д'у:не, м'а:не Шт, ме:л'ем Ст, См. Во 1 л. мн. на
имперфектот, во некои пунктови и во 2 л. мн. таму каде што се загубило /х/ во
наставката удолжениот вокал

се

разбил на два кратки вокали, така што мор

фемската граница минува меѓу нив. По таков начин се отклонила омонимијата
со презентските форми кај оние глаголи што имаат иста фонетска структура во
1 и 2 л. м:н. на сегашното и минатото определено несвршено време, еп. в'иках - в'и
кааме - в'икааШе, zл'едах: zл'едааме - zл'eдaaiile, ј'адех: ј'адееме - ј'адеете :
( сегаш
но време: в'икаме - в'uкaiile).
1.3.2. Акцент. - Акцентскиот систем во петричкиот говор во основата е ка

ко и во другите малешевско-пирински говори со неколку мали отстапувања; тој
е слободен - може да стои на секој слог во фонетскиот збор, вклучувајќи ја и
отворената ултима, како и на секаков вид морфеми, еп. жен'а, мом'а, zолин'а -

zолин'и, дожд'о, лисШ'о, дпв'о, деШ'е, кај глаголите: мeiil'e, вик'а, бил'а; вод'ар,
вин'ар, ков'ач, војн'ик; 'оzин, д'евер, Ш'еШин, ciil'apeц, Евр'еин, безд'омник, о2ле
д'ало, (ј)абанџ'иа, борчл'иа, .чесар'иа, орл'ица; р'аненик, ii'алечник, в'ариво, д'е
дово, м'ајкино, ј'а2ода, к'очина, м'алина, il'eu.tiii. epa, c'aбoiua, л'еШница и др.
Во западните села на пограничјето со струмичкиот и радовишкиот говор
можат да се сретнат и примери со акцент на четвртиот слог, еп. бр'адавица, б'и

волица, /аребица, к'aiilepuцa, л'есШовичка, а кога се тие членувани и на петтиот:
j'apeбuцaiila, л'eciiloвuчкaiii.a Габр.
1.3.2.1. Двоен акцент.

-

Во поголемиот дел на петричкиот говор акцентот е

ограничен на последните три слога. Во случаите кога зад примарниот акцент ќе
се најдат три неакцентирани слога, како, на пример, во погоре приведениве по
веќесложни лексеми (бр'адавица, б'иволица... ) тогаш се јавува на пенултима
нов, секундарен акцент, така што фонетскиот збор добива два акцента, еп. ј'а

zода: /а2од,а.Ша, к'очина: к'очин,а.Ша, 'yzupuнa: 'yiilpuн,aiila, ii'eu.tШepa: ii'euuue
p,aiila, ii'одница: u'одниц,аzиа, ј'адене: /аден,еШо, 'олово: 'олов,оШо, бр'ичове: бр'и
чов,еiilо, 'оzине: 'ozuн,eiii.o, д'евер - д'евере : д'евер,еШо, Ш'еШин: Ш'еzuин,офци Ш'eiii.uнpфцuiile, д'едово: д'едов,оiilо, м'ајкини: м'ајкинµШе, 'убаф - 'убавµо, 'убава :
'убав,а.Ша Ст, бр'адавµца - бр'адавџцаШа, б'иволµца - б'иволµцаiilа, ј'аребµца ј'аребµцаi71а, к'aiilepµцa, кр'асШавџца, к'уковџца, il'yiiaвµцa, л'есШовµчка - л'есШо
в,ичкаili.а, м'аскав,ица - м'аскав,ицаzuа, il'ujaв,uz�a, итн.
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Двоен акцент имаат исто така и бројни двокомпонентни сложенки, еп. д'у
овд,ен, л'иШмрра, како и степенуваните придавки: вис'ок: ii.'овисрк - н'ајвисрк,
деб'ел: ii.'одеб,ел -н'ајдеб,ел; еп. материјал и од БДА: бр'еzов,ето, ј'аzнетрта,
'оzништрта, ii.'илиштрта, сл'оништрта, б'арчинрта, зzл'амницрта, ј'абукр
та Кр, Ив, Сее, м'ајстор,ето, ц'иzан,ето, м'улетрта Хрс, з'еќов,ето, к'омар,ето,
с'ел'ан,ето, уч'ител,еzuо, ii.'илетрта, 'имиштрта Мар (к. 153), и во 2 л. на импера
тивот: 'осШав,ете, з'абележ,ете, д'онис,ете, ii.'осШав,ете Мар (к. 148, 153).
1.3.2.2. Морфолошка дистрибуција на акцентот. - На морфолошки план

кај парадигматските зборови јасно се изделуваат два акцентски модела - а) со
парадигматски (морфолошки фиксиран) и б) со подвижен акцент. Оваа дистин
кција особено е јасно изразена во именската флексија на сета територија на
разгледуваниов говор.
Подвижноста на акцентот кај именките се јавува на релацијата неопреде
лена - определена форма и еднина - множина. Вокативната форма и формите
за избројана и збирна множина кај именките акцентски секогаш се поклопуваат
со основната форма.
Кај едносложните именки од м.р. има еден подвижен акцентски тип - со ак
центот на коренската морфема во неопределените форми, а во определените
·тој паѓа во еднината на членската морфема, а во множината на флексивната
наставка, односно на вториот слог во двосложната наставка -ове, еп. з'aii. -з'аби :
заб'о : заб'ите, м'аш - м'аже :

маж'о : маж'ето,

с'ин - с'инове: син'о : синов'ето

(оди. с'инов,ето - таму каде што има двоен акцент). По овој модел се акцен
тираат и : бр'ек - бреz'о, в'ак (в'аци - вак'о - вац'ите), zр'ат - zрад'о, z'ac zаз'о, д'uii. -диб'о, д'ош -дожд'о, ѕ'ит -ѕид'о, л'ет -лед'о, л'ис - лист'о, н'ос нос'о, ii.p'ac - ii.paз'o, сн'ек -снеz'о, т'gн - тuн'о Стин, См, д'ен - ден'о Крн, б'ес бес'о, д'у - ду'о Менд, д'ол - дол'о, м'аzи -маж'о Петрич, р'ет -ред'о (р'едове р'едов,ето), д'aii. - даб'о, с'ин -син'о Струм.
Кај двосложните и повеќесложните именки од м.р. подвижен акцент имаат
образувањата на -ец и на -ел во кои акцентот паѓа на суфиксот (кон'ец, кот'ел).
Во еднинските форми (определената и неопределената) акцентот стои на су
фиксната морфема, во множината во неопределената форма тој паѓа на ко
ренската морфема, а во определената на флексивната наставка, еп. кон'ец -ко
н'ецо : к'онци: конц'ите, кот'ел - кот'ело : к'оШли: коШл'ите; така се акцен
тираат и вен'ец -в'енци, zлуш'ец -zл'ухци, дув'ец -д'офци, јун'ец, клин'ец, сфе
т'ец, uет'ел -ii.'еШли Ст, См.
Кај именките од ж р. има три акцентски типа со подвижен акцент.
Кај една група именки на -а акцентот алтернира меѓу неопределените и
определените форми; во неопределените тој паѓа на коренската морфема, во
определените на флексивната наставка, еп. zл'ава - zл'ави: zлав'ата - 2лав'и
те, р'ака - р'аце: paк'azua - рац'ете; по овој тип се акцентираат и: в'ежда, вр'а
та, з'има, л'ака, н'оzа, р'ека, р'оса, сл'ана, 'уста Ст, д'аzа, 'ела, з'ора, л'еа, ii.р'еж
да, сл'ана, с'есра, ср'еа См, zл'ава, в'ода Менд, вр'ата -вр'ати Петрич.
Посебна акцентска група претставуваат именките кај кои акцентот алтер
нира меѓу множинската неопределена форма - со акцент на коренската мор
фема и другите форми кај кои акцентот паѓа врз флексивните наставки, еп.
жен'а - жен'ата -жен'ите: ж'ени, по овој модел одат и: бразд'а, бахч'а, zред'а,
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zламн''а, даск'а, змzi'а, ѕвезд'а, кос'а, коз'а, кор'а, кол'а, лаж'а, лес'а, межд'а, ма
ј'а, меШл'а, му'а, ношв'а, ос'а, офц'а, uеШ'а, Uлешк'а, скал'а, свин''а, сон'а, сШебл'а,
сШрел'а, cвeutiu'a, слуz'а Ст, бошч'а, бран'а, жеzл'а, иzл'а, лоз'а, маzл'а, uед'а,
срел'а, Шреск'а, шкраUл'а См, мом'а, сеср'а, Шесл'а, цав'а Крн и др.
Кај именките на консонант алтернации има меѓу неопределената форма,
кај која акцентот паѓа на коренската морфема, и определената, кај која ак
центот стои на членската морфема, еп; к'uФ: кофШ'а, б'олес : болесШ'а, в'ечер :
вечерШ'а, еп. уште: вл'ас - власШ'а, zн'ој - zнојШ'а, ж'ал - жалШ'а, к'ал - калШ'а,
м'ас - масШ'а, м'ох - мохШ'а, 'есен - есенШ'а См, ж'алос - .жалосШ'а, р'адос - ра
досШ'а, uр'ан' - uран'Ш'а, 'иш - uшШ'а, u'есок - uесокШ'а Ст, в'ар - варШ'а, uр'о
леШ - uролеШШ'а, сu'оќ - сuоќШ'а, ч'ел'аШ - чел'аШШ'а Менд.
Два типа со подвижен акцент има и кај именките од среден род (главно дво
сложни).
Кај една група акцентот алтернира меѓу неопределените и определените
форми; во неопределените акцентот е на коренската морфема, во определе
ните паѓа на флексивната наставка, еп. ч'ело - ч'ела : чел'оШо - чел'аШа; по овој
модел се акцентираат: бр'ашно, ж'иШо, кр'ило, м'асло, м'есо Ст, в'ино, zgлo, л'е
Шо, мл'еко, н'ебо, ср'ебро См, Uл'аШно, с'ело, с'ено Петрич.
Значително е побројна групата именки во кои акцентот стои на коренската
морфема само во множинската неопределена форма, а во другите форми паѓа
на флексијата, еп. влакн'о - влакн'оШо - влакн'аШа: вл'акна, деШ'е - деШ'еШо дец'аШа:д'еца, уш'е - уш'еШо - уш'иШе: 'уши; така и: бил'о, виШл'о, ведр'о, zом
н'о, ребр'о Ст, дgв'о, клаб'о, кросн'о, лајн'о, uисм'о, Шраб'о, Шресл'о См, ок'о
(ок'оШо - оч'иШе: 'очи), ор'о, рун'о, седл'о, ШесШ'о, црев'о, чесн'о, јајц'е (јајц'еШо јајц'аШа:ј'ајца), црефц'е :
( цр'ефца) Крн.
Посебен акцентски тип претставуваат именките од с.р. на -е што образуваат
множина со двосложната наставка -ина и коишто во основната форма имаат
акцент на коренската морфема; во множинската форма акцентот паѓа на пр
виот слог од наставката, еп. вр'еме: врем'ина, 'име - им'ина, ј'аре - јар'ина, u'иле uил'ина :
( u'илци), к'уче, м'уле, м'усе, с'еме, сл'еме, и др.
Во подбеласичките села акцентските алтернации кај именките од с.р. на -о
се реализираат на нешто поинаков начин. И таму Ј. Иванов изделува два ак
центски типа: во едниот акцентот алтернира меѓу неопределената еднинска
форма (со акцент на коренот) и другите форми во кои акцентот паѓа на флек
сивните наставки; еп. м'есо: мес'оШо - мес'а - мес'аШа; во втората група алтер
нацијата се реализира меѓу еднинските и множинските форми, еп. в'ино - в'и
ноШо: вин'а - вин'аШа, с'ело - с'елоШо: сел'а - сел'аШа, така и м'асло, Uл'аШно,
сШ'адо, ч'ело (Иванов, 1977: 136).
Зборувајќи за подвижниот акцент, треба да истакнеме дека во одделни села
кај одделни лексеми може да има колебање во акцентското место. Една иста
лексема може во едни пунктови или во речта на одделни говорители да спаѓа во
една акцентска група, а во други места во друга група. Само за илустрација:
именките с'есра, ср'еа, л'еа во говорот на Смоларе одат по моделот zл'ава - zл'а
ви: :Zлав'аШа - :Zлав'иШе (значи: с'есра - с'есри: сеср'аШа: сеср'иШе), додека во
говорот на е. Стинек тие се акцентираат како жен'а - ж'ени. Аналогијата во тој
поглед игра голема улога.
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Значително е побогат фондот на именките со морфолошки фиксиран (па
радигматски) акцент. Многуте немотивирани и безмалку сите изведени именки
имаат парадигматски акцент било тој да се наоѓа на коренска морфема, на
афикс (префикс или суфикс) или на флексивна наставка, еп. ѕв'ер - ѕв'еро ѕв'ерове (: sв'epoв,eill o), u'аќ - ii'aќo - ii'аќове (: ii'аќов,еШо), к'он' - к'он'о - к'о
н'е - к'он'еШо, ii'oec - ii'oeco

-·

u 'oece ( : ii'occ,eШo), И'алец - ii'алецо - ii'алци -

u'алцшuе, ков'ач - ков'ачо - ков'аче - ков'ачеШо; б'аба - б'aбailla - б'аби - б'а
биШе, :Zолин'а - zoлuн'aiua. - :Zолин'и - zoлшiuzue, бл'аШо - бл'аiUоШо - бл'аzИа бл'аuш1Иа и др.

Кај придавските зборови (неи:зведени и изведени) акцентот е морфолошки
фиксиран, еп. б'ел - б'елио, б'ела - б'елаШа, б'ело - б'елоШо, б'ели - б'eлuiiie,
'убаф - 'убава - 'убаво - 'убави(: 'убав1ш, 'убав11uш, 'убаврШо, 'убавџШе), аел'ен зел'ена - зел'ено - зел'ени

-

зел'енио - зел'енаШа - зел'еноiТiо - зел'ениШе.

Во глаголската флексија исто така има два акцентски модела: со морфо
лошки фиксиран и со подвижен акцент.
Кај фиксираниот акцентски модел акцентот може да стои: а) на коренската
морфема, еп. сегашно време: в'икам - в'икаш - в'ика - в'икаме - в'икаiUе - в'и
каШ, имперфект: в'иках - в'икаше - в'икаше - в'ика(х)ме - в'икахШе - в'икаа,

аорист: ilл'eiUox - Ил'еШе - iiл'еШе - Гiл'еШохме - Ил'еШохШе - uл'ezuoa Менд,
б) на суфиксот: куu'увам - кyii'yвau.t - куu'ува, како и в) на тематската мор
фема, еп. аорист: ор'ах - ор'а - ор'а - op'ax.Ate - ор'ахШе - ор'аа, .мол'их -- мол'и мол'и - мол'ихме - мол'ихПlе - мол'и(ј)а, имперфект: Uлezu'ex - iiлeШ'ezue - uлe
iU'eшe - ilлеШ'ехме - ilлetИ'exme - UлеtИ'еа Менд.

Подвижен акцент се среќава кај еден број глаголи од е- и и-група во пре
зентската парадигма и во императивот. Во сегашното време акцентот алтер
нира меѓу 1 л. едн„ каде што тој стои на коренската морфема, и во другите лица
во кои акцентот паѓа на тематскиот вокал, еп. Пл 'е�uа

:

iiлezТt'ecu - uлeiU'e - iiле

Ш'ем(е) - 1.lлeZ-.U'eШe - ilлeiu'aiil, сШ'оја: ctИo'uzu - сШо'и - с17iо'им(е) - ciUo'uiile

-·

сtИој'аШ. Менд.

По овој модел се акцентираат и: 'ора - ор'еш, б'ера - бер'еш, ј'ам - јад'еш,
ilp'eдa - i/ред'еш вл'еча - влеч'еш., р'ева - рев'еш, iTip'ii.чa - Шрii.ч'ши Габ, с'еда .•

сед'иш, кр'ада - крад'еz и Хрс, Ив, Бел и др.
Во префиксираните глаголи во 1 л. еди. акцентот паѓа врз префиксот, а во
другите лица на коренската морфема, еп. 'ucilepa : исП.'ереш - ucii'epe - ucii'epe.м. ucii'epeille - ucil'epaiii., з'абера - заб'ереш, 'обера - об'ереш, з'ако�lа - зак'оuаш, a'a
iiaл'a - заii.'алши, 'исаија -- ucii'ueш Хрс.

Во струмичкиот дел од овој говор овој вид акцентски алтернации се ретки.
Таму акцентот се изедначи:л според 1 л. еди. (според парадигмите со фиксиран
акцент), еп. ј'ада - j'aдeut - j'aдaiii См, сШ'оа - ciii'oetu, ii.'epa - ii'epeш Ст.
Во заповедниот начин акцентот алтернира меѓу еднинската и множинската
форма; во еднината тој стои на коренската морфема кај непрефикси:ранитL' 1·ла
голи, односно на префиксот кај префиксираните, а во м:ножината паf·а на пр
виот слог од наставката, еп. в'икај - вик'ајinе, uр'еди - Иред'еШе ч'еmи - чeiU'eiue
,

Менд, 2л'едај - :Z лед'ајl71е, ј'а ди - jaд'ejzue, д];жи - држ'ејШ.е См, ii.л'eiliu - ilлel"'U'ej
Шe Петрич, 'оди - oд'ejzue, 'учи - yч'ejiUe Бел, Габ; 'изед и - изед'ејuiе, 'ocii'i.puжu --
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осШриж'ејШе Ст, з'аiiали - заii.ал'ејШе, н'арани - наран'ејШе Габ, з'аколи - зако
л'ејШе, 'изнеси -изнес'ејzuе Кр, Ив, Сее, До.
Во источните петрички села на левата страна од Места кај овој вид образу
вања во

2

л. мн. се јавува секундарен акцент, еп. д'онеси -д'онесf!Ше, з'абел,ежи -

з'абележ,еШе, 'остави -'ocz'Uaвf!Шe Мар (БДА Ш, к.

148).

2.ФЛЕКСИЈА
2.1. Именки. - Граматички категории на именките се: род, број и опреде
леност.
2.1.1. Кај категоријата на родоШ од дијалектен аспект интерес претставува
ат старите именки од ж.р. на консонант. Во петричкиот говор оваа категорија
добро се пази, еп. б'олес -болесШ'а, р'адос -радосШ'а, 'есен -есенШ'а, ii.р'олеШ -

ii.poлeiuШ'a, ч'ел'аШ -чел'аШШ'а, лоша смgШ, смgШШ'а, ii.'амеШ - ii.амеШШ'а, една
в'ечер - вечерШ'а, вл'ас -власШ'а, мас -масШ'а, ii.'омош -ii.омошШ'а, кgф -кgф
Ш'а, бgс 1 бpii.c - бpiiczu'a, кал - калШ'а; по нив се повеле и iној - iнојШ'а, мох мохШ'а и др.
2.1.2. Број.

-·

Кај именките од машки род покрај обичната множина добро се

пази и избројаната, додека збирната множина може да се следи кај сосем огра
ничен број лексеми.
Наставки за обичната множина се: -ове, -е, -и, -офци

(< -овци).

Со наставката -ове множина образуваат по правило едносложни именки, еп.

брек -бр'еzове, брич -бр'ичове, бух - б'уове, ѕвер -ѕв'ерове, зеќ -з'еќове, змех i.
зм'еове, еш -'ежове, ѕиШ -ѕ'идове, uaii. -i'i. aii.oвe, ii.aќ -i'аќове,
син -с'инове и др.
Од ден покрај множинскиот облик д'енове Лип, Драг, Вран се среќаваат и фор
мите дни Стар, Бут, д'ене Руп, Хаџ, ден'е Тод (Иванов,

1972 :

к.

74).

Од двослож

ните именки со наставката -ове множина образува в'eiliep - в'еШ.рове покрај

в'et'Uepe.
Во нашиот материјал не се констатирани примери со наставката -еве.
Со наставката -е, која ја континуира L"Тарата наставка на консонантските
основи, множина образуваат готово сите именки, со исклучок на оние што за
вршуваат на к,
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и на -ц, еп.: (-н) кол'ан - кол'ане, косШ'ен - косШ'ене, калч'ун -

калч'уне, нал'ан -нал'ii.не, 'оzин -'оiине, христиј'ане,

(-fl')

Z.р'ебен' :Zр'ебен'е, к'а

мен' - к'амен'е, ii.л'амен' - ii.л'амен'е, р'емен' - р'емен'е, кон' - к'он'е, оди. кон к'оне, дgм'он' - дg.л.t'он'е, (-л) 'анi'ел - 'анi'еле, 2'авол - i'аволе, ii.'одмол - ii.'од
моле, уч'иШел - уч'иt'Uеле, (-р) :Z'абер - i'абере, ѕеzв'ар - ѕе:Zв'аре, д'евер - д'е
вере, офч'ар - офч'аре, в'ezuepe покрај в'еt'Uрове Ст, (-ј) uов'ој - uов'ое, uop'oj uop'oe,

(-6,

-u) i'aлau - i'алабе Шт, дол'аu - дол'аuе, чур'аu - -е, (-в, -Ф) рак'аве,

ц'gве, кож'уф - кож'уфе, даu - д'абе, :Z'oct'Ue, iл'исте, л'исШе, (-з, -с) обр'ас обр'азе, i1oec -ii'oece, (-ж, -ш) маш -м'аже, (-ч) ков'ач -ков'аче, кос'ач -кос'аче.
Со наставката -и множински форми образуваат без исклучоци именките
што заврЏiуваат на веларна согласка

(-2, -к),

еп. вак -в'ii.ци, зрак - зр'аци, ез'ик -

ез'ици, з'аек - з'ајци, мн'ук - мн'уци, 'облак - 'облаци, оu'инок - оu'инки, zлок iл'оѕи, u'олок -i1олоѕи, ii.р'елок -uр'елоѕи, Влах - Вл'аси, ор'ех -ор'еи, но и ор'ее,
потоа именките на -ец : в'енец - в'енци, iлуш'ец - zл'ухци, ј'унци, к'алци, к'онци,

41

u'алец - u'алци, како и именките на -ел кај кои вокалот е од наставката коре
лира со зеро ( е - п) во множината, еп. коШ'ел - коillли, ор'ел - 'орли, uеШ'ел u'еШли, веројатно за да се избегне омонимијата со деминутивните образувања
од истите основи (коШ'ел - к'оzUли: дем. к'оШле !). Во нашиот материјал кон
статирани се уште заu - з'аби, н'окоќ - н'охШи, л'акоќ - л'акШи / л'ахШи.
Наставката -офци (< -овци) ограничена е на неколку роднински имиња, еп.
в'ујко - в'ујкофци, д'едо - д'едофци, з'еШофци Шт, покрај зеќ - з'еќове Крн,
'очуф - 'очуфци, iii'eiiiuн - Ш'еШинрфци. Од именката чов'ек множинскиот об
лик гласи чов'еци Ст, Шт, покрај збирната л''уде Менд.
Избројаната множина е стабилна категорија и се образува со наставката -а:
два ( uеШ, десет, uедесе, сШо) ножа, леба,итн.
Збирната множина е доста расколебана со испуштањето на /ј/ во наставката
-је. Така формите како д'абе, л'исШе, сн'оuе Бут, сноu'е Дер, Руп, Рајк, Шp'ail.e,
ШР.не (:еди. даu, лис, сноu, Шон, iupau) можат да се сметаат од формален аспект
како форми на обичната множина. Поинаку граматички се експонираат бр'аШ'а /
бр'аќа (: браШ) и л"уде (: чов'ек - чов'еци).
Кај именките од женски род превладала множинската наставка од тврдите
основи

-и: ж'ени, с'ес(Ш)ри, б'аби, к'ашШи, 'офци и др. Наставката-е се задржа
сф'ин'а, мн. сф'ин'е - сфин"еШе Ст.

ла само кај именката

Нема единство во овој говор во поглед на множинските форми од именките

н'оzа и р'ака. На еден дел од односново говорно подрачје се одржале старите
дуални форми р'аце, н'озе Ст, Шт, См, Бел, Габ, Кр, Ив, Др, р'аце, н'оѕе Сее
(БДА III, к. 163), а во еден број пунктови се наложила наставката -и: р'аки, н'о
zи Крн, ПБ, Хрс, Мар.
Именките од среден род множина образуваат со наставките -а, -ина, -ена,
-еШа, -и, еп.: (-а) вл'акна, р'ебра, с'ела, ј'ајца, 'оzнишШа, сл'онишШа, -ина: вр'еме врем'ина, ј'аре - јар'ина, важ'е - важ'ина, ждреб'е - ждреб'ина, к'уче - куч'ина Шт,
Ст, См, Менд, Ив,-eiiia: ц'еШа Менд, ШелеШа, к'уче - к'учеаШа, м'аче - м'ачеаШа
Петрич. Наставките -ина и -еШа се разграничуваат токму на петричкиот терен.
Според БДА наставката -ина допира скоро до Струма. Во бројни пунктови се
употребуваат паралелни множински форми со -ина и со -еШа,еп. важ'ина ива
ж'еШа Кр, Сее, важ'еШаШа и важ'инаШа Др, важ'еШаШа Бел, Габ, важ'еШа Хрс,
важ'а Руп, Вет, в'ажеШа Драг, Сенг, в'ажиШа (< в'ажеШа) Вет, им'ина ПБ, им'и
на, имен'а, 'uмezua До, им'ина и имен'а Габ, 'имена Ив, 'имиШа - 'имиiiiр,Ша Мар,
имин'а Тод, 'имин'а Бут, имен'а Руп, До, им'ина и имен'а Габ,ј'аzнеШр,Ша Кр, Ив,
Сее, u'илеШа - u'илеШр,Ша Мар; од именката р'амо забележани се неколку мно
жински облици: р'амена, рам'ена, рамен'а Чур, р'аменаШа Ив, Др, Сее, До, раме
н'а - рамен'аШа Бут, Сет, рамин'аШа Габ, р'аминр,Ша Мар, р'аменаШа и р'амене
ШаШа До,рамен'а ирам'ина Габ,р'амеШа Др (БДА III, к.164-167).
Од именките u'иле, Ш'еле, upac'e покрај множинските форми на -ина и -еШа
(uилина, uилеШа) се среќаваат и образувањата u'илци, Ш'елци, iiр'ахци ( : *pilbcb,
*prasbcb, *telbcb) Крн, Сп, Менд. Формите u'илишШа - u'илишШр,Ша Габ, Бел,
ј'аzнишШа, ј'аришШа См, Ст имаат збирно значење. Сп. и: 'око - 'очи, уш'е - 'уши.
2.1.3. Категоријата оuределеносШ се изразува преку членските морфеми: -о,
-Ша, -Шо, -Ше, еп. бреz'о, заб'о, маж'о, u'oec - ii'oeco, ков'ач - ков'ачо; zл'ава _zлав'аШа, сол' - сол'Ш'а; с'ело - сел'оШо, уш'е - уш'еШо; во множинските форми

42

членските наставки се управуваат според завршниот вокал, еп. д'еца - дец'аШа,
р'ебра - ребр'аШа, важ'еШа - важ'еШаШа, ждреб'ина - ждреб'инаШа; кај именки
те што завршуваат во множината на -е (-ове) членската наставка е -Шо: с'инове с'инов,еtuо, м'аже - маж'еШо, рак'аве - рак'авеШо, сн'оuе - сн'оuеШо, л''уде л "удеШо, н'озе - нозеШо, а оние што завршуваат на -и во членуваната форма
имаат наставка -Ше: з'аби - заб'иШе, в'iiци - вiiц'иШе, 'орли - орл'иШе, 'очи оч'иШе, Ш'елци - Шелц'иillе, ж'ени - жен'иШе.
2.1.4. Како дијалектна посебност кај личните имиња заслужуваат внимание

уште две појави: вокативната форма кај личните имиња на -ој од типот Бла2'ој,

СШан'ој, вок. Бла2'ое, СШан'ое Ст, и општата форма кај машките имиња на -е
како ПеШре, Доне, МиШре, еп. вид'е 2о П'еШреШо Ст, каж'ах му на П'еШреШо;
така и Доне - д'онеШо, Миле - МилеШо, МиШре - МиШреШо, К'оце - К'оце
Шо, Насе - НасеШо, но: вид'ех 2о СШој'ан, реч'е му на В'елко, Ж'ифко, Тр'ајко
Габр.
2.2. Придавки. - Кај придавките од дијалектен аспект интерес можат да

претставуваат само образувањата на -иШ од типот ор'иШ (вол), uас'иШ (кон'),

исШел'иШ (< јасillел'иШ), камен'иiil (камен'иШо м'есШо) См и на -ешШ- : биво
л'е�иШи, коз'ешШо мл'еко, кр'авешШи, к'учешШи з'аби Ст, См, 2'орешШо Ст, 2о
р'еш См, но ја2н'ешко м'есо, uил'ешко, Шел'ешко, 2ов'ецко месо, и: ј'аzнечки, u'и
лечки, покрај кр'авешки, к'учешки, Ш'елешки Стар (Иванов, 1972 : к. 143). По
придавскиот модел на -ов од типот ичимен'оф (леu) образувани се придавките
uжоф, покрај uжен (леu), ченичк'оф Ст. Поради фонетските облиц и ги приве
дуваме и придавките Uлешк'аzu, н'исок (: н'иска, -о), Ш'ешок ( : Ш'ешка, -о, -и).
Во врска со образувањето на членските форми разгледуваниов говор не по
кажува посебности, еп. б'ел - б'елио, 2ол'ем - 2ол'емио, зел'ен - зел'енио, зел'е

наШа, зел'еноШо, зел'ениШе.
2.3. Заменки. - ЛичниШе заменки се јавуваат во следниве форми: јас, ј'азе,
ј'азека Менд, Крн, Петрич, ас См, м'ене ме (виде) Ст, Менд, м'ене / м'енека ме
Крн, на мене/ мен ми (рече); н'и(ј)а Ст, См, н'иа Крн, Петрич, н'иа/ н'ие 1 н'иека
Менд, нас не (виде), на нас ни (рече) Менд, на нам ни Крн; - Ши Ст, См, tu'изе,
Ш'изека Менд, Ш'ина Струм, Ш'ебе/ Шеu/ Ш'ебека Ше Менд, на Ш'ебе 1 на Шеu Ши;
в'и(ј)а Ст, Крн, в'иа/ в'ие/ в'иека Менд, вас ве (виде), на вас ви (рече) Менд, Ст,
на вам ви Крн; он Стар, Тод, Крн, Менд, он/ Шове Ст, Шој Рајк, Хаџ, Сенг, н'е2о 2о (виде), на не2о му (рече) Ст, Менд, Петрич, на нему му Крн, н'е2а 2а Стар,
Бут, н'е2а и н'е2у Кеш, 2а / 2о Руп, 2а / 2у Кеш, Вет, 'оно Ст, он'о См, Петрич,
'она Ст, Менд, он'а См, Крн, Петрич, он'а и Ш'а Драг, Хаџ, Шј'а Бут, Руп, Кеш,
н'еа а Ст, См, не(ј)а ја Менд, неа 2а Крн, Петрич неја 2а Бут, Стар, н'еја 1 н'ехи
Драг, Џоџ, Рајк, на не(ј)а и Ст, См, Менд, на неа и/ ин Крн, на неа и 1 хи Драг,
Вран, Сенг, 'они Менд, См, 'они / Ш'и(ј)а Ст, них и Ст, См, них 2и Менд, на них
им Ст, См, Крн, им/ хим Руп, хми Сенг; во материјалот од Петрич за 3 л. се сре
ќаваат и форми од основата Ш-, еп. и Ш'аа сШан'ува, Ш'аа сид'ела уф едн'а u'еш
Шера, и tuoj uo н'еа Шраzн'ува, но и: Шоz'ај 'она каж'ала.
За uрашања се употребуваат облиците: кој, кој'а, ко'е Ст, Менд, кој, кој'а,
кој'о, к'ои См, кој, ко'а, кој'о Крн, на кој, на кој'а Ст, Менд, шШо; чиј, ч'ија, ч'ие,
-
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ч'ии11 на к'ој, на кој'а Менд, Ст, чиј11 на к'ој См, чиј, чи'а, чиј'о, ч'ии Крн; - ка
к'оф, какв'а, какв'о, какв'и; - колк'аф, колк'ава, колк'аво, колк'ави Менд,
Петрич; ка и как Бут, Руп (Иванов, 1972: к. 109).
Неоilределени се: н'екој, н'екоа, н'екое; н'еzиШо.
За неzација: н'икој, н'икоа, н'икое; н'ишШо.

ОilшШа: с'екој, с'екоа, с'екое; оilzиШо-количинска: с'ички - с'ичкио, с'ичко
Ст, Петрич, се, с'иШе См, фреШ Габ, Бел, Кр, Др, Ја, Чур, фреi71 и с'иШе Ив, ПБ.
Доста е богат инвентарот на форми со uоказно значење, еп.: tuaj (чов'ек),
'тој, овој', Ш'аа, Шов'а; Ш'ај Ш'ам 'оној' Габр, Шај, Ш'аа, Шав'а, Ш'иа; Ш'ај Ш'ука,

Ш'аа Ш'ука, Шав'а Ш'ука 'овој'; Ш'ај Ш'ам, Ш'аа Ш'ам, Шав'а Ш'ам, Ш'иа Ш'а.м 'оној'
См, Ш'ове, zu'aja, Шав'а, Ш'иа Ст, Ш'оа, Ш'аа, Шав'а, tИ'ија; он'оа, он'аа, онов'а,

он'ија Габ, Бел, iu'oвe, Ш'аа, Шов'а, Ш'ија; 'она, он'аа, онов'а, он'ија Кр, Ив, Др,
Сее, Шов'е / Ш'оа, Ш'аа, iiloв'a, iil'иja; 'он'а, он'аа, онов'а, он'ија Г, До, Чур, ПБ,

Ш'ова/ Ш'ове, Ш'аја/ Ш'аа/ Ша, Шов'а; 'оне/ 'он'а, он'аја1 он'аа1 он'а: Хрс, ill'oa,
iil'aa, iiloв'a, Ш'иа; 'онио, он'аа, онов'а, он'иа Петрич, он'ио, он'аа, онов'а Крн,
Ш'ози, Ш'аа, Шов'а, Ш'иа; 'она, он'аа, онов'а, он'иа Мар (БДА III, к. 128, 198), Ш'о
ја, Ш'аја, Ш'еја; он'оја, он'аја, он'еја Стар, Бут, Ш'оа, iil'aa; он'оа, он'аа, он''аа Руп,
Ш'ове, Ш'аве, 171."аве; 'он'а, ун'аа, ун'иа Драг (Иванов, 1972: к. 101);
- Шак'оф, Шакв'а, Шакв'о, Шакв'и; онак'оф, онакв'а, онакв'о, онакв'и Менд, См,
Петрич, Ст, Габр;

-

Шолк'аф, Шолк'ава, -о, -и Менд, Ст, iu'олкаф/ Шолк'аф См.

Со uрисвојно значење регистрирани се следниве форми: мој, м'оја, м'оје;

наш, -а, -е; - Швој, Шв'оја, Шв'ое; ваиt, -а, -е, -и Кр, Сее; мој, м'оја, м'ојо; i71вој,
Шв'оја, Шв'ојо; наш, -а, нашо, наши; ваиt, -а, вашо, ва�ии Бел, Габ, Хрс ( к. 143);
н'еzоф, н'е:Zова, н'еzово, н'еzови; н'ејни (син), н'ејна, н'ејно См, Ст, Габр, н'ејн,
н'ејна, -о, -и Менд, н'езин, -а, -о Крн; н'имен, н'имна, -о, -и Бел, Габ, Кр, Ив, Др,
Сее, н'имни, -а, -о Чур, Ст, Габр, ПБ, н'имни - н'имнијо Хрс, нин, н'ина - н'и

наШа, н'ино Мар, н'ихен, н'ихна, н'ихно, н'ихни Крн, Петрич (БДА III, к. 143, 199).
2.4. Глаzоли
2.4.1. ИмuерфекШивизација. - Најпродуктивен суфикс за образување на не
свршени од свршени глаголи е -ув-, еп. куu'ува ( : к'уuи), леzн'ува, сфал"ува,

сШемн'ува, нар'ечува, заUл'еШува Габр, См, куu'ува.« (Иванов, к. 148 ). Живи се и
старите образувања со суф. -ја и алтернација на основниот консонант од типот

Uл'аШи - [tЛ'muiila, cp'eiile -cp'ezuiila, ф'aiilu -ф'azuiila, в'иди (в'иде) - в'ижда, до
в'ажда, р'оди (р'оде) - р'ажда, зав'ажда, потоа образувањата со промена на
основниот вокал: забор'ава (: забор'ави), uciu'aвa, осШ'ава, расuр'ава, и со алтер
нација на вокалите о -а: заШв'ара, оШв'ара (: оШв'ори); еп. уште: ф'gл'а (: Фоли -

ф'gле), зб'ира ( : зб'ере), ilокр'ива ( : uокр'ие), кошzИ'ева Габр, Ст, uад'ина, ucu'upa,
ilpeUл'uiila См. Во западните села кај глаголите што им завршува општиот дел
на -в од типот забор'ави имперфективната форма се образува и со суф. -ј- и
промена на основниот вокал, еп. аабор'авја, iloup'aвja, исuр'авја, расГiр'авја Габр,
См, еп. таму и оздрав'евја ( : оздрав'ее). Во текстот од Петрич запишан од Стоја
нов покрај примерите на -ув- : вер'уам, вид'ува, каж'увам, iilpiilн'yвa и др. на
оѓаме и форми со суф. -ов- : зак'ол 'ова, најд'ова, над'ојова, наii'ишова, оШр'ежо

ва, оШв'орова, тuк'арова, uрол'еШова, ароч'еШова, кои се инаку карактеристич
ни за гоцеделчевскиот и серска-драмските говори. Не се необични и образува-
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нар'ича, одр'ича, исШ'ича ( : одр'ече, доШ'ече), ср'ишШа (: ср'еШе),
iipeUл'uiTш ( : uреUл'еШе}, кои се карактеристични за повеќето источни маке
донски говори; еп. и дов'ада покрај дов'ажда, до'ожда, саб'ужда, ф'аШа покрај
ф'ашШа ( : ф'аШи - ф'аШе}, вgшШа (: в'gне), наѕ'gzиШа ( : наѕ'gне) Ст.
њата од типот

2.4.2.

Време.

-

Категоријата време се изразува преку глаголските форми за

сегашно, минато определено (свршено и несвршено), минато неопределено
(свршено и несвршено), предминато, минато резултативно, идно, минато-идно и
идно прекажано време.
2.4.2.1.

Се:Zашно време.

-

Парадигмата за сегашно време гласи:
или

н'ос-а(м)

:Zл'еда-м

Uл'еШ-а(м)

н'ос-а(м)

:Zл'еда-zи

UлеШ-'еш

н'ос-еш

н'ос-иш

l.л'еда-п

UлеШ-'е

н'ос-е

н'ос-и

l.л'еда-ме

Uлeill-'eм(e)

н'ос;..ем(е)

н'ос-и.м(е)

iл'еда-Ше

iiлеШ-'еШе

н'ос-еШе

н'ос-иШе

iл'eдa-iil

iiлеШ-'аШ

н'ос-аШ

н'ос-аШ

Во врска со образувањето на сегашното време треба да го истакнеме след
ното:
а) глаголите од и-основи се задржале, главно, во североисточниот дел на

в'арим(е), р'аним(е), сед'им Кр, Ив, Ј, Ја, Др, :Zoв'opuille, к'уuиш, се
д'име, нај'адиме Хрс, Шарu'иш Петрич, в'ида - в'идиш, св'ириш - св'ириШе Менд.
областа, еп.

Во западните села сите глаголи од и-група се интегрирале во е-група, како во

н'осам - н'осеш Шт, в'ида(м) - в'идеш, дgжа д'gжеш, 'ода - 'одеш, м'исл'а - м'исл'еш Ст, сШ'оа - сШ'оеш, с'ол'а - с'ол'еш См,
м'еса - м'есеш, н'оса - н'осем(е), il'осШем(е), в'ареме Габ.
Во говорот на Штука и на околните села глаголите од и- и е-група се инте
штипско-струмичките говори, еп.

грирале на тој начин што во 2 л. еди. како основен вокал се генерализирал -и-, а
во 3 л. едн. и во

1

2

-е-, како во некои долновар
б'ера, б'ериш, б'ере, б'ереме, б'ереШе, б'ераШ;
н'оса, н'осиш, н'осе, н'осе.ме, н'ocezue, н'осаШ; кр'оа, кр'оиш, кр'ое; с'еа, с'еиш, с'ее,
с'ееме, итн. Исклучок претставуваат само глаголите што им завршува општиот
дел на вокалите -и- и -у-, еп. u'uja, u'иеш, il'ue; 'обуа, об'уеш, об'уе.
б) Во 1 л. едн. наставката -м редовно се јавува само кај глаголите од а-гру
па: iл'едам, в'икам - на сета територија. Кај глаголите од е- и од и-група -м се
среќава факултативна, се среќаваат наспоредни форми со -м и без него, вто
рите се пообични, еп. iiл'ака - iiл'ачеш, ч'уа - ч'уеш, дgжа - дgжеш, 'излеiа изл'езеш Ст, р'ода(м), н'оса, с'еча См, жив'еа, н'оса, 'ода, iiл'еШа, il'oa, с'еда,
сШ'о(ј)а, и: б'ерам, 'одам, u'оминам, р'едам Габ, Г, До, Чур, Бел, ПБ, б'ерем, uл'e
zueм, с'ечем и сн'ова, л'ежа, н'ос'а, д'онеса Стар, м'еШем, л'ежам, Ш'очам, н'осем
Бут, Тод, б'ера Лип, Кеш, Руп (Иванов, 1972 : к. 115).
и

л. мн. се наложил вокалот

дарски и тиквешки говори, еп.

45

в) Во 1 л. мн. наставката -ме редовно се употребува кај глаголите од а-гру
па: в'икаме, забор'аваме (: 1 л. едн. в'икам, забор'авам). Кај глаголите од е- и и-гру
па се среќаваат форми со -м (тие се почести) и со -ме, зависно од тоа како за
вршува 1 л. едн., еп. јам - ј'адеме, д'ам - д'адеме, в'идам - в'идеме, бер'ем - бе
р'еме, но: н'оса - н'осем(е) Ст, и Uл'ета - Uлет'еме, u'иша - u'ишеме, 'ора - ор'е
ме 1 ор'ем, кр'ија - кр'иеме 1 кр'ием, ч'уја - ч'уеме, в'ида - в'идиме 1 в'идим, св'ира св'ириме Менд, Uл'eiil.a - Uлет'ем, т'ариа - тарu'им Петрич, бер'ем, влеч'ем,
м'есем, н'ајдем, и м'есеме, uред'еме, с'еднеме, раб'отеме Габ, јад'ем, м'ием, в'арим,
м'ерим, с'адим, и жн'иеме, р'аниме Кр, Ив, Бел, Др, Хрс. Во јужните села по
чести се формите со наставката -ме : бер'еме Бут, Вет, б'ереме, z'ониме, н'осиме,
ке 'одиме, в'идиме, покрај z'отвим, кр'ием Лип, Дер (Иванов, 1972 : к. 116).
г) Кај глаголите 'пече, плаче, стриже' и ел. во 1 л. едн. и во 3 л. мн. во некои
пунктови се уште можат да се сретнат форми со неизменети /к, 2/, еп. u'ека -

u'екат : u'ечеш, Uл'ака - Uл'акат : Uл'аче, стр'иiа - стр'иiат : стриже, дури и
фл'еiа - фл'еiат, изл'еiа - изл'еiат (: фл'езеш, изл'езеш), покрај u'еча - u'ечат,
Uл'ача - Uл'ачат, стр''ижа - стр'ижат, р'еча - р'ечат Ст, См.
д) Формите на глаголите 'сум' и 'нејќум' гласат: ciiм См, Cfl.М Менд, сам Ст,
Габр, Лип, Тод, си, е, сме, сте, са 1 Cfl; н'ејќу, не.јќеш, н'ејќе, н'ејќем(е), н'ејќете,
н'ејќат Ст, н'еќу, н'еќеш, н'еќат См.
2.4.2.2.

Минато оuределено несвршено време:

2л'едах

кр'иех

св'ирех

Uлет'ех

б'ех

2л'едаше

кр'иеше

св'иреше

Uлет'еше

б'еше

2л'едаше

кр'иеше

св'иреше

Uлет'еше

б'еше

2л'едсrме

кр'иlfме

св'ирlfме

Uлет'tfме

б'lfме

2л'едахте

кр'иехте

св'ирехте

Uлет'ехте

б'ехте

2л'едаа

кр'иеја

св'иреа

Uлет'еа

б'еа
(Менд)

Во 1 л. мн. во повеќе пунктови гласот /х/ се изговара многу слабо или на
полно се загубил оставајќи при тоа како компензација должина на тематскиот
вокал, еп. 2л'едсrме - 2л'еда:ме, ј'адlfме - ј'аде:ме Ст, н'осех - н'осе:ме, с'ечех с'ече:ме См. Удолжениот вокал понатаму во некои локални микросистеми се
разбил на два кратки вокала со што наставката се проширила, еп. 2л'едах - 2л'е
дааме, тарu'ех - тарu'ееме, Uлет'ех - UлеШ'ееме Петрич. Според Стојанова па
радигмата на имперфектот во говорот на гр. Петрич го има следниов вид: 2л'е
дах, 2л'едаше, zл'едаше, 2л'едааме, zл'едсrте, 2л'едаа; Uлет'ех, Uлет'еше, Uле
т'еше, илет'ееме, Uлет'ttте, Uлет'еа. Од овие примери произлегува дека во 1 л.
мн. -х наполно исчезнало, а во 2 л. мн. тоа ·се наоѓа во фаза пред исчезнување.
Сп. и примери од јужните (подбеласичките) села: сед'ех Стар, сед'ех и сед"ах
Тод, сед''ах, вgв"ах Руп (Иванов, 1972: к. 123).
Акцентот во имперфектот се управува според презентската форма, еп. пре
зент: Uл'ета - Uлет'еш, имперфект: Uлет'ех - Uлет'еше.
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2.4.2.3. МинаiUо оuределено свршено време:
ор'ах

крих

чух

мол'их

вид'ох

Uл'eiUox

ор'а

кри

чу

мол'и

вид'е

Uл'eiUe

ор'а

кри

чу

мол'и

вид'е

Uл'ezue

ор'сrме

кри'хме

ч'уме

мол'ихме

вид'охме

Uл'еzиохме

op'criUe

кри•хzие

ч'yiUe

мoл'ifiUe

вид'охzие

Uл'еzиохzие

ор'аа

1ср'ија

ч'уа

мол'ија

вид'оа

Uл'еШоа
(Менд)

Сп. и: број'ах, број'а, број'сtме, бpoj'ctiUe, број'аа Шт, UлeiU'ox, UлeiU'e, Uлe
iU'ooмe, uлeiU'ooiUe, UлeiU'oa; iUiipu'ox, iUiipu'e, iUiipu'e, iUiipu'ooм,e, iUiipu'ooilie /
iUiipu'o..xzиe, iUiipu'oa Петрич.
Од глаголот 'сум' има два вида аористни облици, еп. бех, бе, бе, б'f!ме,
б'f!iUe, б'еа, и: бид'ох, бид'е, бид'е, бид'охме, бид'охzие, бид'оа Менд, одн. бид'ех,
бид'е, бид'е, бид'е:ме, бид'е..хzие, бид'еа См.
Посебна аористна форма има и глаголот 'нејќе' (етел. ,Х'hт-kти во негира
ниот облик), еп. нефiU'ох, нефiU'е, нефiU'е, нефili'охме, нeфiU'oxzue, нефiU'оа Ст, и:
нефiU'ех, нефiU'е, нефiU'е:ме, нeфiU'e..xilie, нефzu'еа См.
Во бутковските (п<>дбеласичките) села поради замената на /х/ во /ф/ во 1 л.
едн. како наставка за 1 л. едн. се јавува -ф, еп. u'екоф и u'екаф ХБ, u'екаф Кеш,
Руп, но и u'екох, Uл'eiiiox Бут, Стар, u'екох и u'еках Рајк, Вран (Иванов, 1972 : к.122).
И во аористот, како што покажуваат приведениве примери, во 1 и 2 л. мн.
/х/ во наставките -хме, -xiUe во некои пунктови се загубило со последици како
во имперфектот, а понегде се реализира како издишен фон.
Што се однесува до местото на акцентот треба да истакнеме дека во запад
ниот дел на говорот има силна тенденција тој да се задржи на тематскиот вокал
кај сите глаголи, како што е во струмичкиот и другите говори од штипско-стру
мичкото говорно подрачје, еп. јад'ох, јад'е, јад'охме; рек'ох - реч'е, Uлeili'ox uлeili'e Ст, сеч'ех - сеч'е См.

2.4.2.4. Muнazuo неоuределено време.

-

Во врска со образувањето на минато

то неопределено време треба да нагласиме дека во петричкиот говор во 3 л. по
мошниот глагол се уште се среќава, иако формите без помошен глагол ста
нуваат денеска сосема обични независно од функцијата на обликот, еп.:
јас сам (ciiм) им'ал

ни(ј)а сме им'али

Ши си им'ал

ви(ј)а cilie им'али

он е им'ал

они са им'али

Еве уште неколку примери во контекст: Ако е наuраила, нека е (Петрич);
uуuун'ецо c'uчкuilie :Zu е uокан'ил, и cuчкuilie са издоzил'и, сад'е кукумј'афкаiliа
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не дошл'а; Шоz'ај ц'аро м'алко е мисл'ил

{Крн); но и

: Едн'о вр'еме им'ало ед'ин

брат и едн'а с'есра. ОШишл'и до едн'а z'opa zол'ема. Ошл'и до враШ'аШа, оШво

(Петрич).
(Менд).

р'ила се и он каж'ал... Жен'аШа ошл'а уф моми.но си zpaiil Ири бр'аШо
Рисќо си дош'ел ф 'оШuуска. Сед'ел Шри zод'ини чир'ак оф П'еШgч

2.4.2.5. Предминато време:
јас б'ех

куii.'ил

ни(ј)а

б'е:ме

Ши б'е1.ие куu'ил

ви(ј)а

б'е..хше куu'или

он б'еше куu'ил

они

б'еа

куu'или

куu'или

(Ст, См)
2.4.2.6. Минато резулШаШивно време.
За резултативни дејства извршени
во минатото се употребуваат сложените форми со глаголот има / нема во соод
ветна форма+ zлаzолскаШа н-форма. Сп.:
-

а)

6)

в)

јас 'имам к'уuено

ни(ј)а 'шшме к'уuено

Ши 'имаш к'уuено

ви(ј)а

'имаше к'уuено

он (она, оно) 'има к'уuено

они

'имаат к'уuено

јас

к'уаено

ни(ј)а

'има:ме

Ши 'имаше к'уuено

ви(ј)а

'uмaxiiie к'уuено

он 'имаше к'уiiено

они

'и.маа

јас сам им'ал

к'уiiено

ни(ј)

сме им'али к'уiiено

Ши си им'ал

к'уuено

ви(ј)

сШе им'али к'уuено

он (е) им'ал

к'уuено

они

(са) им'али к'уii.ено

'uмах

к'уziено

к'уiiено

(Ст, См).
2.4.2.7. Идно време:
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јас ќе раб'оШа(м)

ни(ј)

ќе раб'оШим(е)

1-:Uи ќе раб'оШиш

ви(ј)а

ќе раб'оШиШе

он ќе раб'оШи

они

ќе

раб'оШаШ

2.4.2.8.

Минато идно време:

јас ќе раб'отех

ни(ј)а ќе раб'оте:ме

ти ќе раб'отеиtе

ви(ј)

ќе раб'отехте

он ќе раб'отеше

они

ќе раб'отеа

2.4.3.

Прекажаност

2.4.3.1.

Се2ашно и минато оuределено uрекажано време се изразуваат со

формите од глаголот 'сум' во сегашно време и глаголската л-форма:

јас сам јад'ел (дад'ел)

ни(ј)а сме

јад'ели (дад'ели)

Ши си јад'ел (дад'ел)

ви(ј)а сте

јад'ели (дад'ели)

он

јад'ел (дад'ел)

они

јад'ели (дад'ели)

2.4.3.2.

Минато неоuределено и uредминато uрекажано време

-

се образу

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

јас сам бил од'ил

ни(ј)а сме

бил'и

од'или

1Ли си бил од'ил

ви(ј)а

бил'и

од'или

он

они

бил'и

од'или

бил од'ил

ciue

2.4.3.3.
лата

Идно и минато-идно i"iрекажано време се изразуваат со партику
ќе и формата за минато неопределено време (сам+ л-партицип) од соод-

ветниот глагол:

јас ќе сам

вик'ал

ни(ј)а ќе

сме

вик'али

ти ќе си

вик'ал

ви(ј)а ќе сте

вик'али

он ќе

вик'ал

они

ќе

вик'али

(Ст)
2.4.4.

Начин

2.4.4.1.

Заuоведен начин. - Во 2 л. мв. има наставка -јШе кај глаголите од
кај глаголите од -е и и-група, еп : 'и2рај - u2p'ajiii.e , в'икај - ви
к.'ајШе, ј'ади - jaд'ejiii.e, б'ери бер'ејШе, 'учи - уч'ејШе, к'ажи - кaж'ejiile, 'изеди изед'ејШе, д'онеси - донес'еј�, и редовно така освен во крајните југоисточни
села каде што наставката се јавува во фонетскиот облик -ете кај глаголите од
е- и и-група : 'остав,еШе, д'онес,еШе Мар. Кај глаголите од е/и-група што завр

а-група, и

-ejiii.e

.

-

шуваат на вокал во основата во 2 л. мн. се среќаваат двојни форми - со нас-
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тавките -јШе и -ejiiie : сШој - сШ'ојШе и ciuo'ejШe, број- бр'ојШе и бро'ејШе, u'иј u'ијШе и uи'ејШе, ч'уј -ч'ујШе и чу'ејШе Сп, См. Во бутковските села покрај фор

мите на -ејШе : д'онеси - д'онес,ејШе, констатирани се и форми со наставката
-иШе: Uл'аШи-Uл'аШиШе, 'иди- 'идиШе, 'остави-'осШавµШе (Иванов, 1977 :181).

Негираните форми освен со партикулата не : не 'оди, не в'икај, се изразуваат
и со нем'ој, ним, нед'еј и ми (грч. µft) +сегашното време со да, или заповедниот
начин, или, пак, со скратената инфинитивна форма од односниот глагол, еп.:не
м'ој да в'икаш См, нем'ој да uр'авиш Шак'а, нем'ој да се uоUл'ескаш Габ, нем'ој да
фр'ал 'аш с к'амене, нем'ој Ш'ука да ви д'аваме јад'енеШо, нем'ојШе да не сШ'е за
куснув'али Ив, Кр, Д, Ја, нем'ој да uр'аиш Сее, нем'ој да zлад'уваШе, нем'ој да ми
каж'уваш Бел, нем'ој да р'укаш Бут, Стар; - нем'ој с'еди, нем'ој сед'ејШе Ст,
нем'ој zo вр'ашШај, нем'ој zo кач'увај, нем'ој zo б'арај До, Чур, нем'ој б"аzај, не
м'ој в'икај, нем'ој ц'икај Бел, нем'ој Ш'изе ф'aiilaj oiilи Ш'аа сШ'ока е ц'арска Менд,
нем'ој в'ика1: нем'ој р'укај Руп, Сенг (Иванов, 1977 : 131), нем'ој н'оси, нем'ој
Uл'ачи, нем'ој Ш'ури, нем'ој н'ижи Кр, Ив, Ј, Ја, нем'ој л'ажи Чур, нем'ој ја зак'ача,
нем'ој Ш'ам к'аца ПБ, Чур, нем'ој zo iil'eila, нем'ој zo б'ара Габ; -н'им в'ик'и, н'им
н'оси Шт; - нед'еј Uл'ачи Крн, Др, Мар;

-

м'и не н'оси, м'и не z'o биј, м'и л"ули,

м'и се uоUл'есквај Габ, м'и се б'арај, м'и се Ш'оuи Бел, м'и не л'ови Габ (БДА III, к.

215, 216 и во коментарот). Частичката ми, која е карактеристична за серско
драмските говори, забележана е во Бел, Др, Сее покрај нем'ој.
2.4.4.2. МожниоШ начин-е активна категорија, еп. А ј'ас би дош'ел ако не се
сл'учеше Шов'а (Менд), ј'ас би рабоШ'ил (Ст).
2.4.5. ГлаzолскаШа л-форма - кај глаголите од а-раздел во м.р. завршува на
-ал или -ал, во неколку пунктови и на -ол, еп. u'екал, р'екал См, Габр, фл'еzал фл'еzли Ст, Габ, До, фл"аiал Бел, Хрс, фл'еzол Кр, Др, Сее, дон'есал Бел, по

крај дон'ел, фл"ал Крн, Мар; од глаголот 'дојде'
дош'ел, дошл'а, дошл'и Ст,
См, Крн, р'екал, с'екал, уШ'екал и р'екол, уШ'екол Ја, Сее, u'асал, изл'еzал, фл'е
zал и изл'еzол, фл'еzол Чур, р'екал Петрич, во бутковските села: фл"аzал ХБ,
Сенг, дон'есал, одн'есал Кеш, дон'есал и дон'ел Бут, ЏМ, м'оzал Стар, м'ожал
Тод, мож'ал Бут (Иванов, 1972 : к. 127, 128). Кај глаголите што им завршува
општиот дел на вокал:знај'ал, Шкај'али, сеј'ал, број'ал, чуј'ал и ч'ул Шт.
Несвршената -е-л-форма исто така има нормално образување: муж'ел, uи
ч'ел, рич'ел, UлеШ'ел Шт, дад'ел, јад'ел, реч'ел ( : свршените дал, јал, р'екал) Ст,
дојд'ел - дојд'ели, реч'ел (:свршените р'екал, дош'ел) Бабр. Од глаголите 'сум' и
'нејќе' л-формите гласат:бил, бил'а, бил'о, бил'и; нефШ'ел, -ла, -ло, -ли (БДА III,
к. 208-210). За дел од бутковските (подбеласичките) села Иванов тврди дека не
ма несвршена л-форма (еп. Иванов, 1977 :к. 126).
-

2.4.6. ГлаiолскаШа uридавка се образува со наставките -н, -на, -но, -ни, оди.
-ен, -ена, -ено, -ени кај глаголите од о- и од и-раздел, како и кај глаголите што

им завршува општиот дел на -н-, еп. к'оИан, в'иден, ж'енен, р'анен Шт, бр'анен,
ж'енен, к'анен, л'е:Zнен, u'аднен, сШ'анен См, Менд, ж'енин, с'еин (< ж'енен, с'еен)

Крн, Мар. Во подбеласичките села Иванов забележал и форми на -Ш : ж'енеШ
покрај ж'енен (к. 147). Формата уб'иШ забележана во Беласица (БДА III, к. 212214) можеби е внесена отстрана.
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2.4.7. Во образувањето на 2ла2олскиоШ uрило2 петричкиот говор не пока
жува дијалектна посебност. На целото подрачје се употребуваат форми на -јќи
или -еќи, еп. вик'ајќи, нос'ејќи, Шка'ејќи См, сад'ејќи, сеч'ејќи Габр, вик'аеќи, но

с'ееќи, од'ееќи Ст.
2.4.8. Гла:ZолскаШа именка завршува на -не :/адене, н'осене, ii'ueнe, 'оране, на
врашШ'ане Менд.
2.5. Броеви. - За одредена бројност се: ед'ин, ед'ен - едн'а, -'о, два - две,
Шри, чеШ'ири, uеШ, шес, с'едем, 'осем, д'евеШ, д'есеШ, идин'аесе, дван'аесе,
дв'а
есе, Шр'иесе, ii'eece, ш'еесе, седемдес'е, осемдес'е Ст, с'едем, 'осем, но сед'умдесе,
ос'умдесе Шт, седумсШ'оШини См, с'едам, 'осам Габр, сШо, дв'есШе, Шр'исШа, се
демсili'оШини, осемсШ'оШини, ил "адо, членувани: 'еднио, едната, двата - две
те, ШриШе; за приближна бројност: дв'а-Шр'и, Шр'и-чеШ'ири, u'еШ-ш'ес и др.;
редни: uоф - uова, -о, фШор, ШреШ / Шреќ, -а, -о, чеШв'l/Ши, ii'еШШи, ш'есШи, де
с'еШШи Ст, член.: u'gвио, фШ'орио, ii'еШШио, Шр'еќаШа, Шр'еќоШо и др.
„.

3. НЕМЕНЛИВИ ЛЕКСЕМИ
3.1. Прилози. - Прилошките зборови секогаш даваат дијалектни посебности
било на лексички било на фонетски план. Ги изделуваме најкарактеристичните
во тој поглед. За место: кад'е, в'онка, фн'еШре, одд'ол, Шам, Ш'амо, нав'онка Ст,

д'ека беше, фн'eiiipe - фн'еШри См, над'ол, нанд'ол, одд'ол, ун'еШре, н'екаде, н'и
каде Габр, нан'ам, оШШ'ука, одд'ека, д'ека, ili'yкa, бл'изу, дал'еко, д'оле, одзд'оле,
н'екаде, н'икаде, одѕ'аде, уср'еШ, вам, Шам; за време: ко:Z'а, к'аШо, ce:Z'a - cai'a,
ilio:Z'aj, Шо:Z'аш, он'ајден, везд'ен, ч'ера, сн'ошШи, ношШ'еска, д'ене, дн'еска, н'оиt
Ше, ii'озно, iip'eie, з'име, нал'еШе, федн'а:Zа Ст, н'ику:Zаш, д'оцно Шт, најн'аuкун,
сеск'оро, д'ене дојде, 'yilipe, к'асно, од'амна, фнед'ел'а См, сн'ошШи, ноќеска,
д'оцно - д'осно, uролеШШ'а, есенШ'а дојде, ношШ'а, н'ико2аш, uамШив'ек, ШеuР.
ва Габр, iioнaiip'eш Петрич, сан'оќ Шт, н'екуаш Менд, с'аа (< c'eia) Менд, к'ailio
(как ке ме земеш каШо раки немам) Петрич, слеШ (И што ке наuр'ааШ на
П'еШко вечерШ'а слеШ каШ'о се вР.наШ оШ uаз'ар) Менд; за начин: как - к'ако,
2аз'ички См, ii'oiac - 2аз'ички, нас'он, нај'аве, uо'очи Габр, зашШ'о Менд, на
с'ила, кр'ишум, на'оuако, Шoii'Jlвa, оч'ички 'ничкум', м'акома Шт; за количество
и степен: едн'ач, дваш, Шриш, н'о2у, 'ошШе, в'ече, ii'овече, дур'и Ст, к'олко, Ш'ол
ко, дв'аiiаШе, Шр'иiiаШе См, наедн'ач Габр, едн'аш, дваш, Шриш Шт; еп. уште и:
едв'ај, с'ашШо, Шак'ојiере Ст, См, сад'е Крн, с'амо, ле (А бе, б'аШко не дојд'е ле
н'екоја жена бис р'ака - Петрич), 'еШо, наuиш'ин.
3.2. Сврзници. - Како потипични ги изделуваме:

- дека со релативна функција, еп. Л'ебо д'ека ми д'аде фч'ера 2о изј'адах
дн'еска (Менд);
- шШо се претпочита како релативен сврзник: Вас'ул'о шШо ми д'аде 'арен
б'еше (Менд);
- да со декларативна функција: Ке к'аже бр'аШо: "Сесро, срам'оШа е да Ши
к'ажа, вер'уам да не ми iioili'auкaш д'умаШа" (Петрич);
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- че : Kaiil'o ч'ули д'ека н'eшiilo лом'оiilи iio ii'aќo, uомисл'или че и z'oнaiil, ...

(Менд). - Он им oiilвgн'aл че ii'apи к'ара;
- oiilи во причински реченици: Дојд'о:ме 'oiilи не вик'ахiilе (Менд);
- кaiilo со темпорално значење: Kaiil'o ч'ули д'ека н'ezuiilo лом'оiilи iio ii'aќo
iiомисл'или че и z'oнaiu, ociil'uли iiap'uzue и iigсн'али да б'ezaiil (Менд);
- куz'а : Kyi'a Typциiile з'емн'аiilа зим'аа, t{ap Сјулм'ан ciilaн'a цар и ciilo
iil'ини zод'ини цар бид'е (Крн);
- ка : Aiil'ap да Ши не ociil'aнe, ц'аро, ка кајд'иса да pac'uiiezit за едн'а жен'а
iil'oлкy жив'оzuни? (Крн);
- за да : За да м'ош да zи разд'ели, оiilишл'а на дуќ'ано, iiушн'ала б'очвиzuе
да iileч'aiil (Петрич);
- ем - ем: Свек'арваiilа ем iiл'аче, ем зад'ева дeiil'ezuo, iil'ypи и два iiишн'ика
л'aii;
- ала: Помин'а, ала сас р'ака б'еше и сас диiil'енце;
- iila : Им'ах си едн'о ec'aiiчe, iila си zo ec'aii чин'их. - Нем'ој Ш'изе ф'aiilaj,
'oiilи iil'aa ciil'oкa е ц'арска и 'има iieч'aiile, iila да не рас'иiiеш н'екој iieч'aiii. - Ј'ас
ќе 'ида на yќyм'aiilo и ке му к'ажа 'oiilи сам и до iil'yкa докар'ал, iua он што 'иска
н'ека Ши iip'aи (Менд).

3.3. Предлози. - Од предлозите како дијалектни ги истакнуваме: вgс - врес,
бис - бес, вис, вое, кlzм, оф - уф - ф, iipec, кaiilo, слет, и со некои значења: на,
освен, iipи, со - сос - сас, ciiopeiil; еп. вис 'низ' : вис ceл'oiilo мин'а (См), воз

(етел.

R'bЗ'b):

замин'а воз В'ардар наi'оре (Шт); на : Дов'ада си бp'aiilo на дом'а,

с'есра мо 'oшiile сu'ие. СШ'ани, с'есро, к-'иим на б'ајро. Ciiiaн'aлa oiiliil'aм, Шраz
н'ала на iio ii'aќo; со: Ши каж'увам да ја дад'еш со 'арно (Крн); ... и iiiaa ciilaн'yвa,
Шраiн'ува сас н'еiо, iil'aa крен'ува сас н'еzо (Петрич); дeiil'eiilo бил'о сас зл'аiilно
косм'енце; бис(< без): oiil'ивa и што да в'иде - едн'а м'ома н'оiо 'убава, ама бис
р'ака (Петрич); кам - кум : им'ал си м'ило кlzм жeн'aiila, ...; ... да 'oдaiil кум н'еја

(Крн); у: жeн'aiila ошл'а уф м'омино си ip'aiil iipи бp'aiilo и у кр'ачмаzuа; у pa
к'aiila (Крн); ilpиciil'uia и маж'о u у бp'aiiloвaiila к'aшiila (Петрич); iipec : кaiil'o
мин'авал П'eiilкo iipec едн'о iil'ecнo м'eciilo, iil'aмo им'ало н'оiу д'gми и к'oжaiila
ii'овече дgнк'ала (Менд); Ирес вeчepiil'a кaiil'o Иодуш'или свин"еiilо... расиu'али
с'ичко; Ири: aџ'иaiila му се Иомол'ил да не 'оди Ири yќyм'aiilo (Менд); зapaiil : ... а
с'аа да и б'ијаШ зap'aiil н'еiо; ф /оф /уф: фан'али io и io фЈlл'или оф вoд'aiila и
се вЈlн'али оф ceл'oiilo (Менд); сед'ел Шри iод'ини чир'ак оф П'еШри, ф сел'оШо

(Менд); iП'аа сид'ела уф едн'а ii'eшiilepa и iil'aм iilp'eвa И'асла (Петрич); кaiil'o
iil'ypa iiap'uiile оф вp'ejкuiile и ii'иiila П'eiilкo дал'и да iil'ypa 'oшiile, ...

4.ОДСИНТАКСАТА
Од синтаксичките појави поради оскудноста на материјалот ќе одбележиме
само неколку случаи во врска со редот на клитиките, со употребата на двојниот
објект и со присвојноста.
4.1. Општо е правилото во петричкиот говор клитиките да не можат да сто
јат пред глагол во иницијална позиција во синтагматски израз, еп. Зак'ол'ова си
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м'ашкоiii.о д'eiii.e...; Дов'ада си бp'aiii.a на дом'а; Им'ал си м'ило кiiм жен'аUlа...;
Дадох u к'ожа да наuр'ае ш'аuчичка на дeiii.'eнцeiii.o и замин'а.

Партикулата не по однос· на кратките заменки и формите на помошниот
глагол може да се јави и во постпозиција, на пр.: Досе:Z'а не u сам iioipeш'uл и
cei'a нема да u iioip'eшaм Петрич.

Кратките заменски форми во сложените глаголски времиња можат да се ја
ват и пред и зад помошниот глагол, еп. Јас io сам дал (Иванов, 1977: 133); Фаш
Ш'али ме са uшк'а; Ш'урцки му са вик'али; Шак'а ми са uриказв'али ciii.'apuiii.e 'ора;
и на м'ен ми са Шур'или; но и: Ч'ули ciii.e io бар'е; Ulaк'a сам 20 заu'омнил јас Кр,

Ив,Др, Сее.
4.2. Во врска со употребата на двојниот објект треба да истакнеме дека тој

не се употребува со онаква доследност како што е случајот во западното на
речје. Не ретко кратките заменски форми во такви ситуации не се употре
буваат. Сп.: Он с'удеше на л ''yдeiii.o, а uуuун'ецо на жuв'oiii.ниiii.e. - Ц'аро на ј'уда
Ша iов'ори. - Доч'ула ја на j'yдaiii.a ќерк'а u и на царо iов'ори. - Ел'е е ц'арска р'ака
д'аiа на uуuун'ецо но чаушо аб'ер uраШ'и да собере д'ивјачо и u'илциШе. - Нај
оз'аде кукумј'афкаiii.а uокан'ил Крн. - 'Иди, c'imy, каж'и на j'yдaiii.a да дад'е керк'а

u за сн'аа на м'ене: ак'о не Ши ја д'ава, оц'еuи u iлaв'aiii.a! И Шак'а ц'аро зем'ал
керка u ем за жен'а на с'ин му, ем за сн'аа на н'ему Крн.

-

П'е�uко вид'ел не вид'ел,

соiлас'ил се и закл'ал в'оло. Сфgш'ил жиШ'оШо П'еШко и на др'уiаШа iод'ина
Шовар'ил кожата на в'оло и закар'ал на uаз'ар да а uрод'ава Менд.

-

Т.ов'а било

бл'изо до ед'ен кgсШоii'аќ, а на н'еiо uм'ало кум'иiii.и, си д'елели iiap'иiue Менд.

-

И

П'еШко ка си вов'ел iio u'аќо, наш'ел iiар'иШе, зб'ира и оф вр'ејкиШе и се вр'ашШа ф
к'ашШи Менд.

-

П'eiii.к o се ceiii.'uл какв'а е раб'оШаШа и каз'ал на жен'а си да му

д'аде вр'ејки. - Paciii.oвap'uл П'eiii.к o сам и ociii.'uл вр'ејкиiii.е на д'олнио eiii.'aш.
- П'оuо каж'ал на сел"анеШо че П'еШко е докар'ал ед'ен Шов'ар u'apu. - На
врашШ'ане реш'или П'еШко да iii.'eiiaiii.. - Ако za 'искаш, д'ај Шв'оеШо к'еuе на
м'енеМенд.

4.3. Присвојноста често се изразува преку кратките дативни форми на лич

ните заменки, значително почесто отколку во нашите западни дијалекти. Сп.:
К'aiii. o ч'ули Шов'а и Ш'иа... си искл'али вол'овеШо да си к'уiiаШ

е

кож'иШе

им

u'а

ри Менд. - Најuишµн 'оди жeн'aiii.a му да oiii.в'opи. - Kazu'o си иш'ел д'ома П'еШ
ко, накар'ал жен'а си да 'иде да Ш'ера оШ ii'oiio к'yiii.eлo.. . Менд.

5. Meciii.oiii.o на uеШричкиоШ iовор во рамките на иciii.oчнoiii.o наречје. - Пет

ричкиот говор се јавува како граничен меѓу три големи дијалектни групи - на
север и североисток тој граничи со малешевско-пиринските, на запад со стру
мичко-радовишките и на југ и југоисток со серските говори, и на еден мал прос
тор со кукушкото говорно подрачје.
Најголем број дијалектно-диференцијални црти петричкиот говор го свр
зуваат со пиринско-струмското говорно подрачје и со малешевскиот дијалект.
Меѓу поважните заеднички особености на таа група говори спаѓаат: подвижни
от акцент, рефлексацијата на *1>>/о/ и на *f? >/е/, рефлексацијата на *Q >/а/, за
мената на *е>/а/ во секвенцата *се (цал), појавата на секундарен
цв, св

(<

о2

во групите

*cvb, *svb), палатализацијата на -Ш > /ќ/ во старата финална група *-tb
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(зеќ) и на веларите /к, 2/ > [к', 2'] пред предните вокали (к'иiiiка, оl'ин), за
/х/ во иницијална и интервокална позиција, рефлексацијата на *tj, *kt' *dj во /шiii, жд/, обезвучувањето на /в/ во /ф/ пред сонантите /н, л, р/ во иници
јална позиција (фн'eiiipe, фнук, фн'есе, фл'езе, фpeiii); во именската флексија:
множинските наставки за м.р. (л'ебо), заменските облици он, она, оно во 3 л.,
демонстративните Шове, оне за м.р. и заменските партикули -зе, -ка, - зека (јазе,
јазека, менека); во глаголската флексија: несвршените глаголи од типот одр'и
ча, доШ'ича, upeiiл'иiiia, оз(д)рав'евја, отсуството на наставката -м во 1 л. еди. на
сегашното време (н'оса, б'ера), генерализирањето на наставката -н (-ен) во гла
голската придавка и кај глаголите што им завршува општиот дел на -н (uаднан,
бранен), аористните облици од старите основи на глаголите *byti и *xoteti
(бид'ох - бид'е, нeфiii'ex - нeфiii'e), чувањето на помошниот глагол во 3 л. на
перфектот (е бил, са биле) во одреден број примери; најпосле и бројни лексички
губата на

особености.
Како диференцијални особености во рамките на споменатава група говори

/е, о, а/, рефлек
/м, р, л/ во финална по
зиција, реализацијата на етимолошката група /мн/, на согласката /к/ зад меките
сонанти, на групите /ср, зр/ и на /ciiip, здр/, потоа на секвенците /с, ш + ц, ч/ на
морфемска граница, дистрибуцијата на фонемата /н'/, резултатите од групите
се јавуваат: реализацијата на неакцентираните ниски вокали
сацијата на вокалното *r и на сек.

о2

пред сонантите

l*tbj, *dbj, *nbjl, и во флексијата: множинските форми од именките 'рака' и
'нога', повеќе заменски облици, некои разлики во глаголските основи, во нас
тавките за 1 л. мн. на сегашното време кај глаголите од

и- и е-група, во 2 л. мн.

на заповедниот начин и во глаголскиот прилог.

/е, о, а/ не подлежат
zул'ем, куz'а, куz'о, лyu'aiiia, с'екуј, н'екуј, и уште не
колку лексеми во фонетската разновидност со /у/ се внесени од јужните говори;
сек о2 пред /р/ и пред /м/ се рефлектирал во /е/: б'иciiiep, д'обер, 'одер, - с'едем,
'осем (во сам, не сам се работи за аналогија), а пред /л/ тој дал /о/: вл'екол, u'е
кол, р'екол; согласката /к/ зад меките сонанти се палатализира, еп. мајка > м'ај
ќа > м'аќа, л"ул'ка > л''ул'ќа; групата /мн/ се дисимилира во /вн/: zлавн'а, zувн'о,
зzл'авница, зевн'ик (< земник), сШ'овна, савн'ува се, Ш'евно; групите /ср/ и /зр/ во
поголем дел од овие говори се пополнуваат со преградните /Ш, д/: ciiip'eдa,
ciiip'eiii, сiiiред'ина, здр'ел; спирантите /с, ш/ пред /ц, ч/ се дисимилирале во /х/:
zрохч'е, zлухч'е, нохч'е, zл'ухци; место групите /Шј, дј/ ( < *tbj, *dbj) во повеќето
примери има /ќ, 2/: цф'еќе, z'осќе, л"уzе; именките рака и ноzа ги пазат старите
дуални форми: р'аце, н'озе; кај именките од м.р. што завршуваат на историски
мека согласка членската морфема гласи -е : к'оне, кр'ај - кр'ае 1 кр'аје, zовед'ар zовед'аре, бер'ач - бер'аче (: л'ебо, бреz'о), и кај придавките: 'арније, добр'ије; гла
голите од е- и и-група во 1 л. мн. завршуваат на -м, поретко на -ме : мел'ем, iiле
Ш'ем, 'одим, а во 2 л. мн. на заповедниот начин на -eiiie : бep'eiiie, oд'eiiie, мo
л'eiiie; глаголскиот прилог во благоевградскиот се образува со наставката -аеќи :
бер'аеќи, од'аеќи, сед'аеќи, како во вик'аеќи.
Во малешевскиот и благоевградскиот неакцентираните

на редукција; примерите

Во петричкиот, како што видовме, редукцијата на неакцентираните вокали
е поприсутна, но и овде повеќе како лексикализирана појава а не како активен
о2 пред рил превладуваат примери со /а/ и /а/ со алофон [q];
вн се асимилира во мн (мнук, рамно); петричкиот говор не ја познава

процес; место сек.
групата
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палатализацијата на
ареал старите групи

к во ќ зад меките сонанти (м'ајка, л"ул'ка); на поширок
сШр, здр се упростуваат со испуштање на преградната со

гласка

(сесра, зраф); на петричкиот терен се разграничуваат множинските нас
-ezua и -ина кај именките од среден род; петричкиот не ја познава член
ската морфема -е, еп. маж'о, к'оно, ков'ачо, б'елио; покрај заменските облици
ни(ј)е, ви(ј)е во западниот дел на областа се употребуваат и разновидностите
ни(ј)а, ви(ј)а, карактеристични за штипско-струмичките говори; во западните
петрички села глаголите од е- и и-основи се интегрирале во еден конјугациски
тип (еп. б'ериш, н'осиш: б'ере, н'осе); во 2 л. мн. на заповедниот начин се генера
лизирала наставката -јШе кај сите глаголи (еп. вик'ајШе, нос'ејШе, бер'ејШе).
тавки

Петричкиот говор од другите пиринско-струмски говори отстапува во неколку
случаи и по местото на акцентот. На прво место треба да истакнеме дека
петричкиот познава двоен акцент, додека во благоевградскиот и во малешев
скиот примерите со двоен акцент се значително поограничени. Во благоевград
скиот, како и во малешевскиот, во множинските форми за м.р. со наставката

-е
сар'ај, мн. сара'е (: чл. сар'ае -сара'е
Шо), сам'ар -самар'е, ков'ач -ковач'е (чл. ков'аче -ковач'еШо); во петричкиот
во вакви случаи акцентот никогаш не се јавува на наставката, еп. маш -маж'о,
ми. м'аже-маж'еШо, сара'е, сам'аре, ков'аче, блаz'ун'е. Мали отклонувања има и
акцентот редовно паѓа врз наставката, еп.

во заповедната форма. Во благоевградскиот, на пример, кај глаголите од а-гру
па акцентот паѓа на коренската морфема и во еднината и во множината, еп.

к'оuај - к'оuајШе,

а кај глаголите од

е-

и и-група во множинската форма ак

центот паѓа на првиот слог од наставката, еп.

Ше,

а во префиксираните:

uр'еди - upeд'eiile, л'ежи - леж'е
з'аUлаШи - заUлаШ'еШе, н'адроби - надроб'еШе. Во дел

од петричкиот во множинската форма акцентот се повлекува и кај глаголите

в'икај - вик'ајzuе, к'оuај - коu'ајШе, како во н'оси -нос'еШе / нос'ејШе,
'изнеси - изнес'ејШе Менд, Петрич, uосед'ејШе, навал'ејШе,
заzlал'ејШе Крн (БДА III, к. 148), но и: Uл'аШи-Uл'azuшue, 'иди-'идиШе, д'онесид'онес,ејШе, 'остави-'осШав,ејШе или 'осzИавµШе (со двоен акцент во бутковските
од а-група:

кај префиксираните:

села). Во западните села на пограничјето со струмичкото и радовишкото говор
но подрачје, како што беше веќе истакнато, кај сите глаголи се генерализирал
еден акцентски модел

(н'оса-н'осиш - н'осе, /ада-/адиш-/аде).

На овој начин петричкиот говор ни се претставува како посебна дијалектна
индивидуалност во рамките на малешевско-пиринското дијалектно подрачје.

1989
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ИЛУСГР АТИВЕН ТЕКСТ

ПеШрич
Братисесра
Едн'о вр'еме им'ало ед'ин бр'ат и едн'а с'есра. Бр'ато б'ил п'омал'еЧQК, сеср'а
та п'огQл'ема. Он'и се-слуш'али н'ого. К'е-к'аже бр'ато : "С'есро, срам'ота-е да
11
11
ти-к'ажа, вер'уам да н'е-ми пот'апкаш д'умата • Таа каж'ала : К'ажи, бр'ато,
11 К
11
шт'о-ти-е • аж'ува: Да-се-Qж'ениш т'и понапр'еш, в'ашта к'ашта к'е-се-раст'у
11 11
ре. Д'ај-ми р'ет ј'ас да-се-Qж'енам • Бр'атко, шт'о н'е-сам-те ПQслуш'ала та-и
11
П
ТQВ'а да-н'е-те Qсл'ушам. 'Ожени-се! И 'оп се-ож'епува. Тиа се-п'а 'имат бр'ато
и сеср'ата. Отим'ал бр'ато м'ашко д'ете. Бил'а сна'ата п'ого ѕв'ер. За-да-м'ош да
ги-разд'ели, QТИmл'а на-дуќ'ано, пушн'ала б'очвите да-теч'ат (маж'о б'ил крач

11
м'ар). Сеср'а-мо сп'ала, т'еmко еп'ала. Св'аата 'оде ва-дуќ'апо и каж'ува : Да-д'о
да-в'идиш сеср'а-ти полуд'ела, ш'о е-вапр'ила". "'Ако е-напр'ила, н'ека-е. На
11
с'есра досег'а в'е-сам прегреm'ил и сег'а н'ема да-прегр'еmам • Таа се-вр'ашта
11
на-дом'а. Им'али д'евит к'он'а ергел'ета, искл'ала-ги и 'оде на-дуќ'ано. Да-д'оиш
иm

да-в'идиш сеср'а-ти, д'евит к'он'а ергел'ета, с'е ги-искл'а". А т'ој каж'ува : '"Ако
иск'оле, в'ека иск'оле. ДQcer'a н'е-И-сам прегреш'ил и сег'а н'ема да-И-прегр'е
11
mам . Зак'ол'ова-сlt м'аШКQТО д'ете и каж'ува: "'Ела да-в'ииm, и м'ашкQто д'ете
ти-закл'а". Дов'ада-си бр'ато па-дом'а, с'есра-мо 'оште сп'ие. Саб'ужда-га бр'ато,
11
11
каж'ува : Ст'ани, с'есро, к-'иим па-б'ајро , и т'аа стан'ува, трагн'ува сас-н'его.
"'Ама сам-н'ешто засп'ала, бр'ато". Ошл'и ДQ-едн'а г'ора ГQЛ'ема. Каж'ал-И бр'а
"
'
11
то : С'есро, вин'ото пуmн'а да-ист'ече, прост'их ти. Кон ето к'ато закл а, прос
11
т'их-ти. Дет'ето к'ато закл'а пе-м'ога да-ти-пр'оста • "Н'е-сам, бр'атко, ј'ас, н'е
11 11
11
сам . Н'е, т'и-си! "Н'е-сам ј'ас. 'Ако-сам ј'ас TQB'a направ'ила, на-'онио ба'ир ке
се-зд'ае цр'аква. Врат'ата ке-е-QТВ'орена. К'ато к-и'им ДQ-н'еа к'е-се-затв'оре.
'Ако не-с'ам-го-напр'ила ТQв'а, к'е-се-отв'оре". Зд'ала-се ц'gква. Врат'ата затв'о
11
рена. Оmл'и до-врат'ата, отвор'ила-се 1t 'он каж'ал : Не-м'ош, кл'етва сам-д'ал.
'Ако н'е те зак'ол'а, треб'ува рак'ите да-ти-отц'еча". З'има отр'еж9ва-и рак'ите,
та-Qт-рамен'ата. Таа сид'ела уф-едн'а п'ештера и т'ам тр'ева п'асла. К'-'иде ц'ар
скио с'ив на-.n'оф. К'учето-мо од'ило с'е уф„т'аа п'ештера и с'е си-л'ае. Ц'арскио
с'ин к'-'иде да-в'иде, н'ешто л'ае ТQв'а к'уче. От'ива и mт'о да-в'иде - едн'а м'ома
н'ого 'убава, 'ама бис-р'аки. МQм'ата QТ-убав'ина (д'ека СТQј'ала) свет'ела. Ц'ар
11 11
11
скио с'ин И каж'уве: З'им�-те за-ж'ена • К'ак к'е-ме-зем'еm т'и за-ж'ена. К'ак
к'е-ме зем'еm к'ато р'аки н'еМ\\М, не-м'ога да-раб'ота". 'Он каж'ал : "К 'е-те-р'а
н� на-уст'ата". Таа крав'ува сас-н'его. Отк'арQва-га на-д'ома и м'ајка-мо к'атQ
га-в"д'ела, 'ако б'ила бис-р'аки, в'ого бил'а 'убава, ов'а rа-не-д'ала, ва-уст'ата га
ран'ила.
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3. СЕРСКО-ДРАМСКО-ЛАГАДИНСКА ГРУПА ГОВОРИ

0. Серско-драмската и лагадинската група говори се простираат на крајниот
југоисток од македонската јазична територија. Ја зафаќаат областа од Солун
скиот Залив па до Родопите на исток, каде што се разграничуваат со родопски
те бугарски дијалекти.
Меѓу покарактеристичните особености со коишто се диференцираат тие од
солунско-воденската (долновардарската) група говори спаѓаат:
- системот на акцентирањето,
- зафатот на редукцијата на неакцентираните самогласки,
- рефлексацијата на прасловенските *1' и *е
- рефлексацијата на прасловепските секвенци *tj, *dj.
- палатализацијата на согласките во одредени фонетски позиции,
- позиционо врзана реализација на некои фонеми,
- и уште ред други особености во областа на флексиите и во лексиката.
1. Акцентот во овие говори е слободен
може да стои на секоја морфема,
како и во долновардарските, но со таа разлика што во лагадинските и серско
драмските има повеќе случаи кога се јавува тој на отворена ултима, еп. зiiu з{lб'ii, cuн'ii сулШ'ii, K{lpфШ'ii (на членските морфеми), .м,r;1ж"е, zлr;ic'e, д{lб''е, ЛflX
zii'u, Ш}Шл'и, уwн'и, кунц'и, дt:;zpw'a, UtJp'a, лиц'а, н�бf!с'а, и.мt}на (на множинските
наставки), на затворена ултима: ч'ул"ак, риб'ар', кус'ач', дуw'ец, куж''ух, на пе
нултима и антепенултима: ilр'азник, 'есин, б'абtЈ,, лиw'адtЈ,, кул''ану, кл'адиниц, j'a
zyдr;z, к'аш'ЛUЦ(Ј., 'езt}ру, ј'адuнu, U1UЛt}HЦU, И Др.
Друга особеност во врска со местото на акцентот во овие говори е двојниот
акцент во збороформите со четири и повеќе слогови според правилото: ако зад
акцентираниот слог следуваат три неакцентирани, тогаш на претпоследниот се
јавува втор акцент, еп. ј'а2удtЈ, - ј'аzудµШtЈ,, w'адиЦtЈ. - w'iiдuцpШr;z, ц'алинџ - ц'а
-·

.•

линрШџ, к'iiш'Шинкt;1 - к'iiш'ili.uнкpiii.{l., б'иулµц{l., к'aiiit}pµz{t;z, кp'acili.r;zwµцt;1, c'u
ilt;1нµцr;z 1 c'uflt;1нµцt;1ili.t;1, л"абув(!- л"aбy»•,eili.y, д"адуф�,и - д"адуфцµШt}, ј'адини j'aдuн,eili.y,

дури и во синтагматски состави, еп. il'Yociiieлµ-cu, д'Уонеси-:Zи (еп. гла
ва 1.8. во третиот том од ова издание).
На морфолошки план кај парадигматските зборови се изделуваат два ос
новни акцентски модела: а) со морфолошки фиксиран акцент, еп. б'абџ- б'аби �

б'aбt;z'ill{l - б'абиШtt, зил'ен - зил'енt;z - зил'ену - зил'ени - зил'ениt;z / зил'ениf! - зи
л'ен{liЛt;z, :Zл'ед{lМ -2л'едt;llи - zл'eдt;l - :Zл'едџмf - 2л'eдt;1ili.tt - 2л'едt;1Ш,

и б) со мор
фолошки подвижен акцент, еп. з'ail - зt;zб'lz, ж'енr;� - ЖtJн'aili.a, б'ер{l. ,.... бир'еш. Има
неколку модели со подвижен акцент. Кај именските зборови акцентот може да
алтернира: а) меtу неопределената и определената форма и во еднина и во мно
жина, еп. с'ин - c'uнywtf - син'а - cuнyw'eili.y, з'ail - з'аби - зt;1б'а - зr;�б'иШl}, w"a
ilil}p' - w"aili.pywl} - Wtfili.p'ii - Wtfili.pyw'eili.y, д'ewfp' - д'ewtfptf - дl!Wl!P"ii - дlfWl!P'e
ili.y, w'eчtfp' - w'eЧf!Pl! - 'tVtfЧ{!pШ'ii - WfЧtfp'eiily, ж'енr;z - ж'ени - ЖfH'iiШr;z - Жtfн'и-
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кај придавките: бл'ак - бл'аzи -бл(l.:Z'иј? 6) меѓу еднинската и множинска
та неопределена и определена форма: ii.иШ'ел - ii.uШ'eлt;i - ii.?Шл'и - ii.?Шл'иШ?,

Ш?, н'Yozt;i - н'Уоzи -нyz'aiii(l. - нуz'иШ?,

блt;i:Z'uiii?, бл'a:Zt;i -блt;i:Z'aiiit;i, бл'аzу -блt;�z'УоШу,

уw'ен -yw'eн(l. - уwн'и -ywн'uiii?, кун'ец - кун'ецt;� -кунц'и - кунц'иШ?, zр'еб?н 2р'?6еН? - 2р?6?н'е -2р?6?н'еШу, 'им? - 'UМ?iiiY - UМ?Н'а - UМ?H'aiiit;i, ч'уду - ч'у
дуШу -чуд?с'а - чуд?с'аШ(l, с'елу - с'елуШу -С?Л'а - С?л'аШ(l., д"аШ? - д"аШ?Шу диц'а -дuц'aiii(l., ж'?Л "азу - ж'?Л?з'а,

в) меѓу еднинската неопределена форма и
другите форми (едн. опред., множ. опред. и неопред.): д'арwу - дt;ipw'oШy - дt;ip

w'a - дt;ipw'aiiit;i, л'ице - лиц'еШу - лиц'а - лuц'aiii(l., м'ор? - мур'еШу - мур'еШ(l. -

мyp'eiiit;iiiit;i, wр''ам? -wр?.л-t'еШу -врf!М?н'а -вpf!Mf!H'aiiit;i, н'ебf!-Н?fЈеШу -н?бес'аH?б?c'aiiit;l.

Во глаголската флексија акцентот алтернира во презентската форма меѓу 1
л. едн. и другите форми, еп.: б'ept;i -бир'еш - бир'е-бир'ем - бир'еШе - бир'аШ,
д'арж? -дt;ipж'uzu-дt;�рж'и - дt;�рж'им-дr;zрж'иШ? - дr;zрж'еШ, и кај префиксира
ните глаголи: а) 'изб?рr;z -изб?р'е�и - изб?р'е -изб?р'ем - изб?р'еШ? - изб?р'аШ,
'изм?Шr;z - UЗМ?Ш'еш, 'yкpr;zдr;z -укрr;zд'еш, з'адr;zрж? -зr;zдr;zрж'иш, и б) 'избирr;z -из
б'ирr;zш - изб'ирr;z - изб'ирr;zм? - изб'ирr;zШ? - изб'ирr;zШ, д'Уон?сr;z - дун'есиш,
'YocШr;zw'?-ycШ'awuш.
2. Во непосредна врска со акцентот стои и редукцијата на неакцентирани
вокали. На квалитативна редукција во овие говори, за разлика од солунско-во
денските, подлежат самогласките и во финална позиција каде што исполнуваат
морфолошка функција. Сп.: м'ори - мур"еШу, ii.'oлu - ii.ул"еШу,ч"енду - ч'инд'а,
д"еwир' - д'uw'up'ol7i, д"ер(Ј - д'ир"еш' (Ви)1, z'аб'ир, zр"еб'ин', zp"eндr;z -

zринд'аШr;z, б'ој-буј'о, д'ол - дул'о, к'озr;z-куз'аШr;z, кујн'арин, yдr;zj'a, уzлинд'алу,

(Су) ид'ин cu:Z'a, ii.ич"еш', в:р''iiми сн'оii.иШо 'имаш'и ii.ул'ека, мл'иwу,
'
(Бал), б'олин, н'еби, в'инци, ур'ах, ч'уw'ек, д'еду, л'еШу, кr;zз'ах, бr;zј'ач',
ж"енr;z (Нег), из'ик, зил'ен, ј'адин?, w'дж'и, ii.'oлu, ј'аzни / ј'а2н?, уzн'и�и'Ш?, zyд'u
нr;z, Ш'енук, дr;zл'ек9, Шкr;zј'ач'кr;z (Сек), р'ебру -рибр'а, риш"еШу, сл'анци, z'абир',
ув'ен, ii.yл"aнr;z, мл"аку, ii.r;zн'uцr;z, ж"абr;z, ж"aбr;zШr;z (ГБ, Пл).
Во лагадинските говори на редукција подлежи и фонемата /а/, еп.: бр''ак бp'r;zz'oШ, w"apr;z - w"r;zp'aШr;z, д''ацr;z-д'r;zц'aШr;z (Бал), м"асу-м'r;zc'a, p"aкr;z - p'r;z
к'aШr;z, c"aч'r;z-с'r;zч"еш', сн"ак-cн'r;z:Z'oШ (Ви).
Во сите говори од односнава група неакцентираното /а/ се реализира во
алофонот [r;z]. На тој начин доаѓа до неутрализација на изговорот на неакценти
раните /а/ и /а/, еп. м'анч'-мr;zнџ"оШ, б'анц-бr;zнѕ'оШ, д'аш' - дr;zж'д'оШ, дr;zж'д'и,
р'аш' - рr;zш'Ш'а, како б'apr;z - бr;zp'aШr;z, или л"аШу - л'r;zШ'а (Ви), з'aii. - зr;zб'оШ,
p'aкr;z - pr;zк'aШr;z (Бал), p'iiкr;z -рr;zк'аф, Шp'iizнu - Шpr;z:Zн'ax, цr;zрв'ен (Нег), мiix мr;zx'o, маш - мr;zж'о, ж'iiлШ - жr;zЛШ'ец (Сек), б'iiч'wr;z - бr;zч'w'ap', в'iiл'к вr;zл'ч"ицt;�, к'iiрф'-кr;zрфШ'а, м'аш'-мr;zж"ii (Пл, ГБ).
луз"е

'

'

. ·'

.

'

.

'имr;zш'и

1 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Ајв {Ајватово), Бал (Бале
вец), Бут (Бутково), Вис (Висока), Вол (Волак), ГБ (Горно Броди), Дер (Дервишен),
Зар (Зарово), Зил (Зилјахово), Ил (Илинец), Ка (Календра), Кал (Калапот), Кир (Ки
реч Кој), Лех (Лехово), Лип (Липош), Нег (Негован), Пл (Плевна), Руп (Рупел), Сав (Са
век), Сек (Секавец), Сенг (Сенгелово), Стар (Старошево), Су (Сухо), Тод {Тодорово).
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Посебност во врска со редукцијата претставува неакцентираното /е/ во дел
од мрвашкиот драмски говор; во финална позиција, поретко и во средните сло
гови, /е/ се редуцира во алофон близок на алофонот од /а/, еп. ј'а2н'(Ј., к'уч't;�, Ш'е
л't;�, ј'ад?н't;�, wp'eм't;i, уфц'еШ'fl, Ш'еб'fl

(ГБ).

Поширок ареал има редукцијата на /е/ во [fl] пред сонантите /н, л/ во завр
шоците -ен, -ел, еп. б'Уол'{lн, ж"ад{lн, с'ил'{lн, Ш"ас{lн, к'ис{lл, uриј'аШtЈ.л, 'Уорt;Ј,л,
покрај ур'ел, поретко и во други случаи, на пр., il'aл'flЦ, в'еч'tЈ.р (Пл, ГБ), б'ол'{lн,
zp'OЗ{lH, ilp'aЗ{lH, в'еЧ{lр, z'aбt;ip,

НО И

к'амuн, ilp'aciUuн, д'евир (Сек), z'yшiU{lp, il'e 

UflЛ, но zл'адин, :Zн'усин (Нег).

Елизијата на самогласките пр�д членските морфеми во овие говори е по
ретка во споредба со истата појава во солунско-воденските говори. Нешто по
веќе примери се забележани во негованскиот говор, кој со повеќе особини ин
клинира кон кукушкиот, еп. б'аб{l - б'а:бШ{l, бр'адr;т, - бр'а:Ш{l, д'еШи - д'е:ШШу,
б'абина - б'аби:нiilа, диб'елу - диб'е:лШу, н'оса - н'о:сми, б'ери - б'e:piilu, ucil'epu ucu'e:piilu (Видоески,

1991: 19).

3. Прасловенскиот вокал *v во коренските морфеми во поголемиот дел од

ова дијалектно'подрачје е заменет со lii/, кое се реализира во два алофона - ка
ко [а] во акцентиран слог и [fl] во неакцентирана позиција, еп. бас, б'aч'wfl,
и?'аш'к{l, даш', з'аЛW{l, мах

(ГБ,

Пл), бас, б'аЗZ{l, в'iiHK{l, д'алби, д'iiCK{l, дiiш, но

д{lжд'и, дt;�жл'иwу вр"ам?, изд'iiхн{lл (Сек), в'iiнк{l, дах, uc'axнt;i (Нег), дiiш, дах,
д'ану, сан, д'аСК{l (Ви). Во врска со рефлексацијата во зборообразувачките фор

манти и во членската морфема за м.р. се изделуваат две говорни зони. Во драм
ското подрачје рефлексот /а/ се јавува во сите видови морфеми, еп. м'Уоз{lк,
H1UC{lK, il'eiU{lK, н'eK{lzU', KflK'iiф, мах - Mt;ix'a, сн''ак - CH?Z'a (Пл, Зил), додека во

серскиот и лагадинските говори во оваа позиција има рефлекс /о/, еп.: в'осук,
il'eiilyк, р'учук, л'акуm', дiiш - д{lжд'о, д?н'о, б"али9, зил'енј9 (Сек), субр'ал, :Zf!р
н'ок, il''eнiilyк, дуб'иШук, С(lн'о (Су), м'озук, Ш"енук, н'исук, сфинШ'ецуШ, д"ен' дин"оШ (Ви).

Во говорот на е. Ајватово (Лагадинско) *v

>

/а/ во сите позиции: д'аш, с'ан,

в'еШ{lк, u'eiU(lк, в'aill{lк, додека во е. Илинец покрај /а/ во коренските морфеми

има /о/ во членот, еп. б'ас, д'аш' - д{lж'д'о.
Во врска со рефлексацијата на *-v исклучок во односнава група говори прет
ставува струмскиот говор во серската група во кој има рефлекс /о/ во сите мор
феми, еп. дош, сон, б'очв{l, в'онк{l, il'eiil9к, дqб'иШ9к, сл'ад9к, с9бл'ече, К(lк'оф
(Иванов,

1977: 70).

4. Во рефлексацијата на прасловенското јат (*е) во овие говори пресудна

улога имал акцентот. Во акцентиран слог *е се рефлектирал во /'а/ во серско
драмските говори без зилјаховскиот, а во неакцентирана позиција се прегласил
во /е/, еп. б"ал, б"ал(l, б"алу, б"али, бл"аи (блее), бр"ак, бр"ас, вр"ам?, в"аlИ?р,
в''ар(l, :Zн"азду, :Zp'ax, zул''ами, дв"а, д"аду, жил"азу, м"ара, мр"ажа, р"ака, но:
бр?:Z'о, д?ц'aiU{l, Лf!Ш'оШ9, P?K'aiU{l, Ш"aciil9 - Ш?сlИ'оШу, сн"ак - CH?:Z'o (Сек, Ви

доески,

1990: 46),

б"алк{l, б"асну, к'уч?, w"адр9 - W?др'а, w"apw{l, :Zн"азд9, :Zл"а

Шу, к9л''ан9, Ж'?л"аз9; u''aC{lK, H?W"aciil{l, чуw"џк, б?р"ахџ, С?д"ах

{ГБ),

б"асџн,

бр''ас, бр"ак - бр?:Z'а, зw"ар, зw"аздџ, мл"аку - МЛ?К'оШу, ц"ади, умр"ал, но:
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бp?2'ii., д?ill'eill 9, зwf!зд'ii.illr:z, МЛf!к'УоШу, МЛf!К'арник, pf!к'ii.illr:z, CH?2'ii., Ц?д'ил9 (Пл,
Видоески, 1992 : 16).
Во сушко-височкиот говор јат го запазил својот стар фонолошки статус во
сите фонетски позиции и се реализира како ['д] во акцентиран слог, и како ['а]
во неакцентирана позиција, еп. в"iix - в'ак'оШ, л"iiu, м"дpr:zill, м"iicilly, д"дШ'а,
нaii.p"dill
c"iiм'a
.
. c"iiyкa. чув"дк zyл"iiмu нид"дл'а нив"дсillа (Сухо' Висока'
еп. Gol�b 1963 : 219) б"iiza бр'дк - бp'az'oill вр"iiми д''дца - д'au'ailla м"дра
'1:: '
.„
'
u"acнr:z, удв"д, умр"д, чур"iiши, б"iixr:z, ид"ШU.и (Бал, Malecki, 1936а : 92).
И во говорот на е. Ајватово јат се рефлектирал во самостојна фонема, која
се реализира под акцент во еден вид широко /е/ (: л'еu, il'ecнr:z, мл'еку) (еп. Ma
lecki, 1936а : 92).
Зилјаховскиот е единствен говор во оваа група во кој за *е има екавска за
мена, еп. б'ел - б'ели, б'ezr:z, w'ерџ, wp'eмf!, д'ед9, il'есџк (Иванов, 1977 : 76). Понег
де во изолирани оази во областа Мрвашко може да се јави и рефлексот /је/ :
бј'есџн, вј'ернQ, zнј'езд9, мj'ecillQ, смј'ех (е. Скрижово, Зрново, еп. Иванов, 1977 : 76).
'

'

'

'

·

'

'

•

. '

'

.

'

•

· '

•

.

· '

Ѕ. Во областа на вокализмот како диференцијални особености на серско
драмскиот дијалект по однос на другите јужни говори се јавуваат:
- прегласот на /'а/ во /е/ зад палаталните согласки, еп.: 'ерt;бµцџ, 'ept;, t;ciu'e,
?д'енt;, Шк'а?ч', ПрQсt;ч"ен, џж't;м'иџ, удинич"ер', Лf!Wt;ч"ep', ilџш"ер' (Пл), 'ept;,

i19л'енџ, ч'еш'џ, ј'ехниш', ш"ерену, ј'если, (ј)?хц'е, ч'еш'инкџ, на уфч'ера, на чec'ii.,
рџзл'ож'f!НU (ГБ) и
- лабијализацијата на предните вокали /е, и/ во /у/ зад меките согласки, еп.:
ж'уф, ж"уви, ж'уw'е, ч'уw'иџ, ич'ум'ен', учун'ii. (вујна), il'yil'epкџ, л'уw'адџ, с'ур
м'ах, il'еш'Ш'урџ (Пл), ж'уw'инџ, ж'уwе'а, ж'уб'УоШџ, Ш'енж'урџ, л'ух'уцџ (леху
ца), л'yillyp'ii. (лuillyp:Zuja), ч'уфл'ик, ч'ум'енШQ, л'ул"ак, ж'уф, ж'y'oill, ж'уw'ак,
ж'y'oillнu ч''ош'ма. дw'а ж''оба (ГБ Видоески 1992 : 17) ичум'ен' il'eш'ill'ypa
.
'
'
'
il'yu'epкџ, ч'урд'ак, ч'ур'ен, ч'ур"аш'џ, ч'увџрл'и:Zџ, ш'ул'еж'f!, ш'ум'ијџ (< шем'ија < шам'ија), ш'ук"ер, ш'уфин'ер (Сек, Видоески, 1990 : 47), ж'уф, ж''уwа,
ж'уw'еш', ж'yw'oill, ж'уw'оwџм, ч'уб'уќ., ч'уфч"ијџ, ч'уw'ијџ, ч'ум'ен', ч'умб'ер',
ч'урч'уф'е, ч'уwр'е (Су, Ви).
'

'

.

'

'

6. Драмско-серските и лагадинските говори ги поврзува и рефлексот на но
совката *Q во коренските морфеми, како и рефлексите на прасловенските *r, *Ј.
Во драмските говори *Q > /ii.I во сите видови морфеми, еп.: w'ii.дицџ, wџ:Zџ

р'ицџ, w'ii.illџк, w'ii.:Zџл', w'ii.ж'?, w'ii.:Zлuн', :Z'ii.cкџ, 2'ii.бџ, дii.il, зii.il - з'ii.би, к'ii.Шник,
мii.ш', р'ii.кџ, рџк'аф, u'ајџк, cкii.il, во флексивните наставки: ж"енџ - ж't;н'ii.Шџ,
р'ii.кџ - pџк'ii.illr:z, кr:zpфШ'ii., cyл'zu'ii., кај глаголите: ј'адџ - јџд'ii.Ш, б?p'ii.ill, дџд'ii.Ш,
со исклучок на суф. -на-, каде што се генерализирал вокалот /а/: л'е2нr:zл, il'ад
нџл (Пл, ГБ), и наставката -ха : б"ахџ.

Во серските и лагадинските говори во суфиксна позиција место *Q има кон
тинуант /а/, еп.: д'иzнџхr;z, ilрумин'ахџ, il'epr;z - ilt;p'aШ, бup'aiil, жt;н'aiila {Ви), н'еџ,
б'ерџ - б?p'aiil, б"ахџ, il'аднџл (Сек), б'epr:z, б'ерџШ, б'ихџ (Нег), но: в'ii.lлu, в'ii.з(!л,
д'ii.бuцr;z, кџil'инџ, up'ii.чкr;z, м'ii.кr:z, c'ii.69iilr;z {Сек, Нег).
Само во струмскиот говор од серската група *Q се рефлектирало во /а/ во
сите позиции на збороформите, еп. вад'ица, :Z'аска, дail, д'а2а, заб'о, н'еа, бер'аШ,
и по оваа особеност струмскиот говор се поврзува со петричкото говорно по60

драчје. Југоисточната изоглоса на рефлексацијата на

*Q > /а/ оди по правецот
1972 : карта 7).

на

селата Старошево - Г. Махала - Ветрен - Сенгелово (Иванов,
Место прасловенските

*Ј, *r на

сето ова дијалектно подрачје како контину

анти се јавуваат секвенците /ал - лii/ и /ар - pli./, еп.: б'арс - б'iiрзи, варх, в'арбf!.,

с'арнf!., Шран, iilp'iiнf, iilp'iicкt;t, iilp'iizнf, - б'ал'wf!., б'ii.л'xf!., z'ii.лiilf!,, ж"ii.лiil, ж"ii.л
ч'кt;t покрај ж"ел'ч'кt;t, i'aбf!,ЛKf!., к'алнf, c'ii.лзf!,, ciil'aлu, сл'iiнцf, длак и длек, дл'е
zу (Пл, ГБ), карф, д'iiрв9, ц'iipwu, крас, upiic, Шран, вр'асник, - жii.лiil, в'ii.лнџ,
u'iiлнu, бл'iixf!., влак, вл'iiчицf!., зл'ашкf!., л'аснf!., Uлџж'ок, сл'азџ, сл'анц? (Сек),
врах, вp'ii.зfJ,, др'ii.в9, дрt;tЖ"иш', - к'ii.лн'f!., u'ii.лн9, бл'iiх'и, BЛf!.K'oiil, 'аблf!,Кf!., сл'ii.н
ци (Бал), б'ii.pKflМ, д'ii.pwy, 2'ii.pлy, iip'ii.cкa, wpt;tcн'aк, - u'ii.лuн, w'ii.лНt;t, дл'ii.нук,
мл'акнуwt;tМ, сл'аiiк(Ј., вл'ii.к, ж'л'iiшка, раблtЈ.КlЈ., сл'азlЈ. (Ви).
И по оваа особеност струмскиот говор оди со петричкиот, зашто во ред слу
чаи Иванов бележи /g/ и /.ql, еп. дgж'але, дuж'aiil, cgu, вgбал'ак, ц'gфци - В.(!К, ii.(Jx,

д.g,2'ачко, покрај дл'а2а (Иванов,

7.

1972:

карти 6,

48).

Како важен фонолошки признак во областа на консонантизмот покрај

звучноста во серско-драмските и лагадинските говори се јавува мекоста. На
фонетско-фонолошки план се изделуваат три вида меки согласки.
Фонемите /џ-ч/ и /ж-ш/ во сите позиции се реализираат како меки фонови

[џ', ч', ж', ш'], така што тие не влегуваат во корелација по мекост, еп.: ур'ач',
ч"еш'а' н'аш'и' ж"ар' ж"ена' ж'уф' ж'р"абе. (Пл ' ГБ) ' наш'' н'аш'и' ч'ув"ак' ч"у·

·

ж'и, ж''аба, кл'уч' (Сек), ч'ај, ч'ес, Шуџ"ери, дii.ш', д'аж'џ'у, ж'ар, ж'иw'акf!.

(Нег) ' ч"ин'и' uч''ел'и' лаж''а
.
' ж'н'е' ш"арин (Бал) .
Тврдите согласки се реализираат пред задните самогласки, пред друга тврда
согласка и во финална позиција, еп. маш', м'Уор'?, сам, с'амlЈ., с'ам9, н'Уос, сан,

б'ал, б"алlЈ., б'арf!., upii.c, дiiш', Шiiii, итн.
Пред предните самогласки /е, и/, а особено пред /е/, сите тврди согласки под
лежат на лесна палатализација што води кон факултативна неутрализација со
нивните меки корелати, еп. м"исл'и, м''еШлlЈ., н"uwf!., н"еб'?, л'ен, л"ицf, р'еШ,
р'иШ, з'ii.б'и, u"epy, сн'оu'и, в"uкlЈ., ф'ес, д'иб"ел, з"ем'lЈ., з"имlЈ., с"елу, с"илfЈ.,

к"ин'е. ' р'а�к'и' н'Уоz'и' бл'iiх'и (Пл ' ГБ ' Сек ' Бал Су ' Ви) .
'
Сите тврди согласки имаат соодветни меки корелати. Меките согласки фонолошки се реализираат пред задните самогласки, во финална позиција и пред
други согласки, а во сушко-височкиот и во балевечкиот говор и пред фонемата

/Ш. Пред самогласките /и, е/ нивниот изговор речиси се неутрализира со изгово
рот на тврдите согласки во таа позиција, еп.: л'ам'lЈ. - л'ам'и, др"ам'lЈ. - др"а

м'иш'' к'Уон' - к'Уон'е
. ' б'ан'а
. - б'ан'и' с'Уол' - с'Уол'и' сф'ир'а
. - сф'ир'иш'' л"уб'а ц''аu'и
uр'ав'а
-up'aw'u
л'аз'а
л'аз'и
(ГБ ' Пл ' Сек) ' м"ара
л"иб'иш'' ц"aii'a
.
'
.
'
. '
н"iiм, л"iixf!., вр"iiми, б''ii2f!,, u"асук, ч'уw"ак, д"аду, Ш"асн9, з"ајџ, c"iiмu, ц"ад'џ -

ц"ад'иш' (Бал Ви)·' во финална позици1·а·. ден'' к'ам'ен'' ж'ал'' 2'ociioiil'
.
' з'еШ''
'
9лув'ар' (Сек), к'Уон', цар', iiiiШ', карф', ж"ал9с' (Пл)2•
Фонемите /ќ/ и 121 во серско-драмските и лагадинските говори се доста рет
ки, а доколку се среќаваат, тие се претежно од туѓо потекло, еп. ќеф, ш'иќ'ер,

ќар, 2ол', 2ум и др. Од дијалектен аспект интерес претставуваат оние примери
каде што се јавува /ќ/ место к во финална позиција, на пример: буб'ајќ, MlJ.H-

2

Полумекоста ја означуваме само кога е таа фонолошки релевантна.
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дил'ајќ, cil,r;1.н'ajќ, мунr;t,ф'иќ, ч'инzил'ајќ

(Драмско),

кr;t.рл'иќ, фr;t,р.м'ајќ, иuс'иќ,

ирм'аќ, л'ул"ајќ, скуф'ајќ, сr;t,к'ајќ, дир'ејќ, д'уш"ејќ, ил'еќ, ќуШ'ејќ

(Су, Ви), кr;i
(Сек, Нег, Бал).
Место прасл. *tj / kt' и *dj фонемите /ќ, zl се јавуваат само во неколку лексе
ми, еп. в'ејќи, u'овt�јќи, ду.мr;t,ќ'ин, буж"иќ (Бал, Пл), во Горно Броди и во Сека
вец уште и ќ'еркr;t,, ќ'е / ќи.
Во другите случаи место споменатите прасл. групи се задржале старите ре
флекси /шШ/ и /жд/, оди. /ш'Ш, ш'/ и /ж'д, ж'/, еп.: вр"аШиш'Шt;, z'аш'Ши, к'аш'
u'aќ, бr;t,зr;t.н'иќ, инѕ'иќ, zудин'иќ, zнизд'иќ, Cliir;t,p'иќ

Шr;�, л'еш'Шr;z, .м'аш'Шt;хr;t,, Qб'уш'Шr;z, Пр'аш'Шr;z, сф"аш'Шr;z, ср'еш'Шr;z / ср"аш'Шr;z,
Uл'аш'Шr;t,, д'аш'Шt;р'а, zур'еш', наш' ! н'Уош', u'Уо.муш', uеш' - Иt;ш'Ш'а, ш'Шt; !
ш'Шr;z 1 ш'r;t,, ш'Ш"ах, Ј'а:Zнt;ш'Ши, u'илt;ш'Ши, ХQдt;ш'Ш'е.м, - в"аж'дr;z / в"аш'кr;t,,
.м'еж'дr;t,, .м'еж'ду, ilp'eж'дr;z, р'аж'дr;z, с'аж'ди 1 с'аш'ки, ч'ус - ч''уж'ди 1 ч"узди,
в'иж'дџ, сх'аж'дџ, 2Qв'еж'д9, бр'Уож'дџнt;ц

(ГБ, Пл, Бал, Ви), оди. в'еж'џ'r;z, ду
{Нег).
Од другите покарактеристични диференцијални особености заслужува да се
истакне билабијалниот изговор на фонемата /в/ и нејзината факултативност
пред лабијалните самогласки, еп. б'ач'w(Ј,, з'aлwr;z, б'иwул / б'иул, 'Уол - 'Yoлywt;,
'Yoдr;z, 'Yocr;zк, 'ујку, удt;н'ицџ (Драмско, Иванов, 1977: 118), б'иwул, Шуw'ар, 'ујнџ,
х'ож'џ'r;z, u'aж'џ'r;z, р'ож'џ'r;�, с'аж'џr;z

ул'оwи, 'олч't;, улуw'ар, урШ'унr;z (форШуна), усШ'ан, мр(Ј'улник, уш'Ш'инџ (вош

(Сек, Видоески, 1990: 49), н'иwf:i, л'афуwи, ч'ув'ек 1 ч'у'ек, ул'ои
(Нег, Видоески, 1991 : 22), д'аwа, мл'иwу, w''iip(J (Бал), w'oдfl, up'awy, ж'иw'оШ,
'одџ, ол, 'осук, н'оу, uр'аиш', ун'еш'Ш, удин'ицџ, уШ'ори {Ви).
Шина), 'осук, 'oдr;z

8. Во областа на именската флексија сите говори од серска-драмското и ла
гадинското подрачје ги обединуваат множинските наставки -ове и -е за м.р. и
-еШа за с.р., а во деривацијата деминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка.
Наставките -ове и -е истовремено овие говори ги поврзуваат и со источниот
дел од долновардарските.
Наставката -е (со аломорфот -? кој може да се редуцира и во -и) се задржа
ла кај старите формации на -ар, -ин, -Шел и кај именките од и-основи, а потоа се
проширила и на серија други именки вклучувајќи ги и заемките, еп.: кр'ај кр'аt;, Cflp'at;, д'енt;, к'Уонt;, 9:Zr;t,н'e, к'аминt;, с'елt;нt;, риб'арt;, д'евt;рt;, м'ii.ж't;, дr;zр

{Пл), upiJМiJiil'apt;, Qxч"ept;, дури и Гарцt;, Турцt; {ГБ), uриј'аШt;лt;, ur;zд'apt;,
како и старите колектива на -је (*-bje) од типот: д'аu - д'аб't; , z'ocШ't;, cн'ou't;,
Шр'ан't;, л"уд't; (Сек), бр'аШи, сн'оuи - сн'оuиШ9 (< браШе, сн'оuе, Бал).
Множинската наставка -иња за с.р. може да се сретне уште во негованскиот
говор, сп.ј'арt; - јr;zр'ин'џ, вџж'ин'r;z, ж'дриб'ин'џ, мџч"ин'џ, мџzџр'ин'fl (Видоески,
1991 : 21), многу ретко и во секавечкиот говор, еп. вр"амt; - врt;м'инr;�, мул'инџ,
куч'инџ, покрај u9л'еШџ, j'a:Zн?Шt;z (Видоески, 1990 : 61). Во другите говори кај
именките од с.р. на -е добро се држи старата наставка -еШа, еп: в'аж'и -

.м'Уонt;

в'аж'иШr;z

(< в'ii.жеШа), z'apниiiir;z, ж'р''абиШr;z, j'azнuUlfl, к'уч'иШ(Ј., ш'ик"ерч'иiiir;z

u'ол(! - u9л'eiiit;1, мyp'eiilr;t,, диp'eiiif!,, j'a:ZH(!Wfl, 'ИМ? - 'uм?iilt;z (Сек), б' ур{! б'ур?ШiЈ, ј'ар?ШiЈ, к9нч"еШt;1, Mfl:Z'ap?ШiJ, u'ил?ШiЈ, мур'еШr;z (Пл, ГБ ), и со запазен
назализам во сушко-височкиот говор: м'ори - мyp"aHUlfl, ниб'е - нuб"iiнiilfl,

(Бал),

к'осми - к'осминШr;z

{Gol�b, 1963: 188).
Деминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка широко е распространет во
овие дијалекти, еп.: бр'адr;z - брt;lд'инкr;z, wp'aiilr;z - wр(Ј.Ш'инкfl, :Zлt;tw'инкt;t, н'Yozfl 62

нуж"инкџ, усШ'инкџ, б'абџ - б'абинкџ, ниw"асШџ - ниw''асШинкџ, а се шири и на
именките од другите родови: н'Уос - нус'инкџ, н'Уош' - нуж"инкџ, к'УоШ? - к'Уо
ШеШ,инкџ, куч'иШ'инкџ, 'Уоку - QЧ"инкџ, уш''инкџ (ГБ, Пл), zлџв'инкџ, Жf!Н1UНКЏ,
р'акџ - рџч'инкџ, уб'аwџ усШ'инкџ (Сек).

9. Глаголската флексија е доста уедначена во сите говори од оваа група и по
глаголските основи и по глаголските форми и нивните наставки.
Старите глаголски основи се чуваат релативно добро, еп.: zл'ед-џ-, 'ид-?- /
бf!р-'е-, c'e-tJ-, кр'и-(}-, ч"у-(}-, н'Уос-и-, дџрж'-'и-, сШу-'и-.

Во 1 л. едн. презент наставката -м се генерализирала само кај глаголите од
а-основа, додека кај другите основи на поширок ареал таа отсуствува или во од
делни пунктови се јавува факултативно, еп.: zл'едџ-м: 'uдfJ-D, н'octJ-D, д'арж'tJ-f!,
одн. н'ос'f!, д'арж'f! во некои говори.
Доста добро се запазени и старите модели на несвршени глаголи од сврше
ни и старите iterativa, еп.: ЗfJбp'awfJ, 9cШ'awfJ (: ЗfЈбр'аwи, 9сШ'аwи), Uл'аш'ШfЈ,
р'аж'дfЈ (: Uл'аШи, р'оди), ucil.'uцfJ, НfЈс'иЦtЈ, HfJp'uцfJ покрај поновите: ucil.'uч'fJ, ис
Ш'ич'fЈ, HfJC'uч'a, 9бл'ич'fЈ (: ucil.'eч'f!, 9бл'еч'f!), ЗfJШw'ap'fJ, uуфШ'ар'fЈ (: ЗfЈШw'ори),

во дел од овие говори се продуктивни и образувањата со суфиксот -ов(а) од ти
пот к'yil.,owfJ, покрај -ув(а).
По однос на глаголските форми како заеднички особини треба да ги истак
неме: отсуството или многу ретката употреба на старите модални облици со би,
живата употреба на аористот и од несвршени глаголи, чувањето на помошниот
глагол во 3 л. едн. и мн. во перфектот (но има и исклучоци), образување на
аористна форма од основата бид- (бид'ох, бид'е), и од старата основа *хоtе
(хШ'ах, хШ'е, хШ''ахмf!, или хШ'ех, хШ'е, хШ'ехмf!), доста ограничената употреба
на глаголските конструкции со 'има / нема'.
10. Како диференцијални црти внатре во рамките на овие говори покрај ве
ќе спомнатите (рефлексите на *1>, *Q, *е во некои позиции или видот и каракте
рот на редукцијата) како покарактеристични ги одбележуваме: реализацијата
на акцентираното /о/, отсуството на фонемите /џ-ѕ/, дистрибуцијата на /х/, пове
ќе промени во консонантските групи, во именската флексија: членската морфе
ма за м.р., бројни разлики во системот на заменките и еден број разлики во гла
голската флексија и кај службените зборови.
Врз основа на тие карактеристики во рамките на серско-драмската и лага
динската дијалектна група можеме да изделиме неколку помали говорни инди
видуалности.
ДрамскиоШ iовор

Драмскиот говор со мрвашкиот и зилјаховскиот подговор зафаќа најголемо
пространство. На североисток од родопскиот чечки говор го разграничува пла
нинскиот венец Боз Даг, на запад спрема серскиот говор границата оди при
ближно по планинската височина која го разделува Драмското и Серското По
ле на правецот на селата Крутово - Г. Броди - Фраштани - Дервишен (Ива
нов, 1977 : 39). На север тој се прелева во гоцеделчевското (неврокопското)
говорно подрачје преку денешната грчко-бугарска државна граница.
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Овој говор го карактеризираат следните особености:
- рефлексацијата на *-р во liil во сите морфемски позиции, еп.

ciiн, сt;1.н'а, кt;1.

к'аф, u'eШ(lK,
- рефлексацијата на *Q во /а! исто така во сите морфеми (со исклучок на ин

-на-) : к'аш'Ш(l, zлr;zw'aШq,, cr;z (*sQtb), б'ерq, бfр'аШ, 'имf1Xf:l, и со запазен
zл'iiмби. Исклучок претставуваат примерите zнус', zн'ycr;m, ур'у
ж'f (стари дублети),н'eiiipt: (фн'еШрt:), zлиб'ок (Видоески,1992: 15).
Основна замена за носовката *�е /е/: zл'еда, зеШ', 'eШt;zpWf:l, 'eдr;zp, 'eзr;z, fз'ик 1
из'ик, кл'eiiiф{l, реШ_. ч"ед9, фреШ (сите), и со запазен назализам во uенШ' (педа),
Ufндt:с'еШ', дt:вfндt:с'еШ', w'Yoл'f, к'yu'f, во општата форма кај именките од ти
пот б'ан't: - б'ан'?Шfl, д'уш'(!, нид"ал'f (зад мека согласка). Во примерите од ти
пот ж"адан
. ' ж"аvШwа. (Пл)' ж"iiiilwa
. ' ж"анаШ
. ' ч"iiдо
. ' ч'аv е' ч"iiсШо
. ' во Горно Броди уште и во zл'iiдt;z, кл"iiШw{l, има остаток од старата замена на *ll со *Q.
фиксот

назализам во

Основна замена на *е во акцентиран слог, како што веќе кажавме порано,
во драмската потесна област е /'а/ без разлика на карактерот на следниот слог,
а во неакцентирана позиција /е/, еп. б''ал, б"алt;z, б"али, ж'р'абf, но: млt:к'Уо�uу,
сн"ак - cнfz'ii; Во северните мрвашки села покрај рефлексот !а - е/ може да се
сретне и позициониот алофон [ii] пред меките слогови, еп. б''iiли (: б'ал, б"алt;z,
б"ал9), б"iiш't:, wp"iiмf, д"iiiilf, нид"iiл'f! 1 нид"iiли, а понекогаш се среќаваат и
наспоредни форми со двата алофона во истата фонетска позиција, еп. б''iiли и
б''али, zp"iiш'кu и zp"aш'кt;z (ГБ, Иванов, 1972: карти 16, 17).
Во зилјаховскиот говор редовен рефлекс за *е е /е/ во сите фонетски и мор
фолошки позиции, еп. б'е2(lМ, бел, вр'ем?, р'екt;1, во некои пунктови и /ie!: б'јесrр-1,
zн'језд9, зв'јездr;z (е. Скрижово), како и во говорот на селото Зрново во Мрваш
ко : д'jeiilf, р'јекџ, 2р 'јешкf1(Иванов,1977 : 76) .
Во него подоследно е изразена лабајализацијата на /и, е/ во /у, о/ зад меките
согласки, но само како лексикализирана појава, еп. ж'уф, ж'уи1'е, ч'уw'ија, уч'у
м'ен' и уч'им'ен', уч'ун'а покрај ујч'ин'ii, 'уч'ум - 'уч'иш', л'yw'aдfl, u'yu''epкq,,
с'урм'ах, ч'уч'ул"у2{l, u'eш'iil'ypq, (Пл),.ж'т'l, ж"y�V/1H(l, ж'ywt:'a, ж'yб'Yofi1{l, Ш'ен
ж'урf!,, ·л'ух'уцr;z, ч'уфл'ик (ГБ).
Рефлексот на старото Gужнословенското) вокално .[!. по правило се јавува

/м/, со исклучок во неколку лексеми кога се наоѓа во позиција
6aлwQ, б'алхQ, в'i'lл'к, 2'iiлiilf1, ж''iiлШ, /абQлки,
к'iiл'wQ, к'iiлк, мq,л'ч"и, u'iiл{lн, uq,лж"ок, u'ал'х, но сл'iiн�џ;, дл'ек покрај дл'ак
во секвенцата

зад забновенечна согласка, еп.
(ГБ, Пл).

Во областа на консонантизмот како дијалектни посебности во овој говор
заслужува да се одбележи чувањето на /х/ во сите позиции на збороформите, еп.

ХQд'еШ, х'ајд(!, x'uiil{lp, б'ух9, 2л'ух{Ј, ј'ах{Ј, 'ух9, бл'iixq, д'ихнt:, up'ax, il'aл'x, l.p"ax,
во граматичките морфеми: б"ах, 2л'ед{lх, iл'едqхмf!, хл'едQХШf, iл'eд{lXf,l покрај
л''аu, како и појавата на ново х во резултат на аспирација најчесто пред иници
јалното /и/, еп. х'има, х'исШинQ, x'u:Zл{l, во поограничена мера и во други пози
ции: н'ехин, хи.м / хми, и др. (Иванов,1977: 98).
Поретко може да се сретне /.х/ добиено и со дисимилација на групата кШ во
л'ехШf, н'ехГЙ(?, д'Yoxzuyp, покрај д'УокШур, и на согласките /ј, е/ пред афр:икатите
!ч, ц! на морфемска граница, еп. jt;txц'e 1 ?ХЦ'е, јf!,хч"инку ( : јајце), бр"ахч'и
(: бресШ), м'ахч'и (: мас), н'Уохч'и (:нос), ily/axч'u (: uojac) м'ех�((? (:месо), ф + ц,
ч > х + ц, ч :9xц'el7if?, 9хч"ер' покрај 'Yoфt.(fl, 9фч''ер'.
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Групите /шШ/ и /жд/ остануваат неизменети: л'eш'iilfl, м'еж'дfl.
Драмскиот говор не ги познава звучните африкати /ѕ, џ/; еп. зв"аздfl, ж"оu,
ж''ам.
Од другите појави во консонантскиот систем да ги нотираме:
- испуштањето на /Ш, д/ во секвенците -сШр-, -здр-: б'иср9, 'Уоср9, c'ecpfl,
ср'ах, ж'р"аб?,
- дисимилацијата на мн во мл во лексемата мл'Уоz9,
- на жл

>

зл: зл'ач'кfl,

- на мн

>

вн: cШ'Yowнfl, Ш'еwну, iil?wн'uцfl покрај Ш'емну, iil?мн'uцfl,

- замената на *е- во старата група *q- во ц- : t{'iipflH, ц'арф, Цflрл'иф, ЦflPWQj'aдy д'а ру (Пл), и
- на групата *cre- во чере-: ч"ep?il, ч'р''аw9 / ч'ир"аw9, ч'р''аш'fl / ч'ир''аш'fl /
ч'ир"еш'fl (Пл).
Старите групи *tbj, *dbj се асимилирале во палатализирани Ш', д ' : бp'aiil'fl,
cф'aiil'fl, д''аwул, л"уд'?, како впрочем и во други секвенци сој, на пр. з'ем'fl
(земј а), л'ам'fl.
Уште една фонетска посебност што го карактеризира драмскиот говор е
сврзана со реализацијата на /л/ како полумек фон пред задните самогласки,
пред согласки и на крајот, еп. zл"аwџ, л'flЖ"'ицџ, z'Уол' - 2y'oл'fl

(Пл,

Иванов,

1977: 120).
Интерес може да побуди и палатализацијата на /л/ пред /ч, ц, к, х/, еп. в'ал'к,
u'ал'х, б'ilл'Xfl, ж"ilл'ч'кџ, .«џл'ч'и, U(Ј.Л'ж"ок, uиШ'ел'ч'?, м'ал'ц?, кр'ил'ц?.
Во именската флексија најкарактеристична особина претставуваат член
ските морфеми на -н- (-iiн, -на, -но, -не) и прегласувањето на а во членот во е
зад меките согласки. Членот со н, кој е карактеристичен за соседните бугарски
родопски говори, е констатиран, според сведоштвото на Иванов

1972:

(1977 :

154;

карта 84) во потесната драмска област, и тоа доста спорадично, еп. бp'aд

WflH fl, нyz'iiнfl, j'axЦflHfl, д''аШt:ну, flФ uул'ену (Пл).
Членската морфема за м.р. со Ш се јавува во две варијанти: -iiiil во зилјахов
скиот говор, еп. бp?:Z'iiШ, син'iiШ, оди. -?Ш зад меките согласки и во неакценти
рана позиција: к'он?Ш, н'ож'?iil, додека во мрвашкиот таа се јавува без -Ш во
фонетскиот облик -ii : :Zpflд'ii, ZЛflc'ii, cuн'ii (под акцент), л'-'абfl, м'YoзflK{l, јун'акfl,
из'икџ (Пл, ГБ), оди. -е зад меките согласки: м'iiш' - м'iiж'?, уфч"ер'?, кув'ач'?,
u'iiШ'?·
Кај придавките членот -е е регуларен, еп. сл'аu - сл'абиt:, диб'ел - диб'ели?,
ј'а2н?ш'Ши - ј'а:Zнt: ш'Шµt:, многу се поретки форми со -а : zул" ами{l, ц'алиfl,
ciil'apufl, ч'ул"ак (ГБ), па така целата членска парадигма гласи: сл'абиt: / сл'а
биfl, cл'aбfliilfl, сл'аб9Ш9, сл'абиШ?, таму каде што има член со н : сл'абиflн, cл'a
бflHfl, сл'аб9н(,, сл'абин?.

Множинските наставки кај именките (-и, -ове, -е, -офци, -ишта, -а, -eiila, за
избројана множина -а) не покажуваат на овој терен посебности, ако ја исклучи

ме редукцијата кај некои од

нив.

Извесна неиздиференцираност во функцијата

покажува само наставката -е за збирна или за обична множина, еп.: м 'iiж'?,
уфч''ар'? спрема к'ам?Н?, кл'ас'?, z'ociil'?, д'аб'?, л'исШ' t:· Јасно е збирното зна
чење во облиците од типот лисШ'а (: дв'а л'uciilfl - л'исШ9в?), ЦUZflH"a, Турч''а
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(: мн. Турцf!). Кај именките од ж.р. се генерализирала наставката -и : р'ак'и,
освен во 'Уофц(l. - 'Уофц?, 9фц'еШ'tЈ - 9фц'еШ? и 9хц'еШ? (ГБ).
Во драмските говори особено е богат системот на заменките.
Во групата на личните и личнопредметните заменки поради фонетските
особености ги истакнуваме формите: ј'а покрај ј'ас, н'и? со аломорфите н'иј(l. /
н'е(l. 1 н'е?, за 3. Ш'Уој, Ш"а / Ш'иј(l., мн. Ш'ие / Ш'i!f / Ш'ei!f и зависните форми: м'ен /
м'ен(f, Ш'eil/ i:U'eб?, н'ек/ н'еzу, н'еlЈ / н'е?/ н'ехи, Ш"ах, х'им/ хм'и/ хн'и, кратките
форми за објект: MlJ, Шt;t., ClJ, Hfl, Bfl, 2и,
- лично-предметните: к'Уој / к'Уок, к9ј'а, к9ј'о, ч"Уој, ч'УојlЈ / ч''еј, ч''еј(l. / ч"еf!,
с"ак / с"акуј, с"ак(l. / c"m..,,-w(l. , и посебно ги истакнуваме прашалната: куШ'ар /
куШр'и, куШр'а, куШр'о, куШр'и (Пл), еди. куШ'iiр, к9Шр'а (ГБ), и неопределена
та бо(l.д'ин, буflдн'а, буr;Iдн'о, буr;Iдн'и/ буд'ин, будн'ii./ буд'ii.н, будн'а,
- присвојните: м'Уој, м'Уој9, iUw'Yoj9 / Ш'Уој9, н'ејн, н'ејнr;Ј и н'ехин, н'ехинfl, -9,

нУ'о2'и,

-и, сф'Уој/ с'>'ој, cy'ojfl, Ш"ахflн, Ш"ахнџ, -о, -и.

Многу е богата со форми групата на демонстративни заменки. Овој говор
познава систем од три вида показни заменки: iiP'oc, сУос, нУос, и тие се обично
проширени со партикулите -ј, -з(и), -в(а), -кана, еп.: Шуз'и, Шае/ iU'aзu / Ш'ајlЈ /
Ш'а?, Ш9w'а, тес/ zu'eзu, - суз'и, сас / c'iiзu, cwa, и суј, сај, cwa, с'ај, и/или c'Yofl,
c'afl, cwa, с'ас, c"awr;J, c'r;Iw'a, - н'Уој/ н'Уос/ нуз'и, нас/ н'ази, нуз'и, нес/ н'ези, н'Уо
зи, н'ази, н'ези, ун'Уос, yн'iic, ун'ес,

и со партикулата -кана : Ш'YojKflHfl, Ш'yjк(l.Hrf,

Шуз'икr;ЈНf.:l, cyз'UKflHfl, с'азикрн(l., с"азикрнr;Ј, c'yjкr;JH(l., c'ajкr;iнr;I, c''aкr;JHfl, c'ejKflH(l.,

итн.
Со количествено значење покрај заменките с'ич'ки/ фс'ич'ки, с'ич'киШе, во
жива употреба е и старата определба крА\дb која се јавува во фонетските разно
видности wp'ezu, фр'еШ, фр'iiШ, еп. штџ ти д'ам фр'еm 9фц'еШ?, Ша ily2л'eдfl
н'узикрнfl, н'азикрн(l., н"азикрнr;�, н"Yojкt;iHfl, 9н'YojKflHfl,

вр'еШ х'ор9Ш9, и ? ucil'u фр'еШ 9д'aiUfl.

Во глаголската морфологија најмаркантна особеност е секако суфиксот
за образување несвршени од свршени глаголи, еп.: в'uд'9wr;i, дf)w"aдowfl,
к'yilowt;z, л'e2н9wt;z, м'uн9wfl, ф'аШ'9и1r;z, л'uilc9wfl, ilp?м'ep'9wt;z, покрај в'apзywfl, Зfl
cШ'aнywfl, изм'акнуwt;z, и др. Суфиксот -ов(а) се шири за сметка и на образувања
та на -ува, кои доминираат во серско-струмските говори, но и за сметка на дру
ги имперфективи, на пример, на оние со стариот суфикс -ј(а) од типот в'иж'дt;z,
д()в'аж'дfl, ф'aш'iUr;I, и др. За продуктивноста на овој суфикс во југоисточните
македонски говори, вклучувајќи го тука и гоцеделчевскиот (неврокопскиот) и
за појави во врска со него види поопширно кај Мирчев (1936 : 100) и Иванов
-ов(а)

(1977: 222).
Од другите девербативни формации на дијалектен план интерес можат да
претставуваат и следните: зr;Iф'аШt;т, (: зr;iф'ailiu), ilрув'ал'fl (: ilрув'али), сф'ал'џ,
Hr;Iw'apw'r;i, - дун'исr;� (: дун'еси), фн'исr;�, Bflcкp'ucr;i, Ир?Шр'исt;т,, фл'изr;� (: фл'ез?),
изл'изfl, 9м'иШt;1 (: 9м'ezii?), ilрим'иШџ, ilрул'иШџ, - 9бл"ач't;1, у2р''аwџ, - ilyu:Zp'a

и др.
Некои од нив зафаќаат пошироки ареали во југоисточните, па и во некои од
крајните источни македонски говори.
Во парадигмите на простите глаголски форми како понеобични во однос на
другите говори од оваа група и за покомплетен увид во парад� ќе ги споменам:

wџ, нr;iuyj'awr;i, нџсм"аwr;�, нџilr;iлн"aw r;i, pflзбyл"awr;i, CM?л"aw(l., зџ:ZplJд"awr;i
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- факултативната употреба на наставката -м во 1 л. сегашно време кај гла

голите од е/и-група, може да се рече дури и отсуството нејзино, еп. б'ерq,, c'ejq,,

ii'иjq,,

- прегласувањето на -а- во -е- зад меките согласки кај глаголите од и- група,

еп. в'ид'?, z'Yop'fi!, д'iiрж'?, кр'Уој?, л"уб'?, м'исл'?, х'Уод'?, и во 3 л. мн.: zyp"eiii,

дq,рж"еШ, кру'еШ, м'исл't;!Ш, х'Уод'?Ш;
- во 1 л. мн. наставката -ме е стабилизирана кај глаголите од а-група, еп.
zл'едflМ - zл'едq,м{!, р'укflМ - p'yKflМ?, додека кај глаголите од е/и-група таа се ја
вува факултативно во зависност од тоа дали во 1 л. еди. се јавува -м или отсус
твува, еп.: 'идq, - 'ид{!М, б'ерq, - бt;!р'ем, д'арж'? - дq,рж"им, оди. рq,б'УоШ'?м - pq,

б'Yoilluмfi!.

Од глаголите *byti и *xoteti презентските форми гласат: ciiм, си, ? (и), сме,
ciiie, cq,, негирани: Н? c'iiм, Hfi! с'и, Hfi! 'е, итн., (да) б'идflМ, б'ид(!ш' б'ид{!, б'ид?М(?),
б'ид?Ш?, б'идq,Ш, ш'Ш"а / хШ"а, ш'Ш"еш', ш'Ш'е, ш'Ш'ем, ш'Ш''еШ{!, ш'Ш"аШ,
негирани: Н? ш'Ш"а, Н? ш'Ш"еш, итн., во аористот: бех, бе, бе, б'ехм{!, б'exiii{! ,
б'ехq,, оди. бид'ох, бид'е, бид'е, бид'охм{!, бид'охШ?, бид'охq,; хШ"ах, хШе, хШе,
хШ"ахм{!, хШ''ахШ?, хШ"ахq, и/или xiii'eXMfi!, хШ'ехШ?, хШ'ехq,.
Во имперфектот од *byti се употребуваат две форми: б"ах и б'ех, б'еш'е, од
*xoteti: ш'Ш"ах - ш'Ш'еш'? и хШ"ах - xiii'eш'fi!.
Глаголот *xoteti се среќава со старото значење, еп. Ј'ас ни шШ'а сii'и?м Ш'о
кq,нq,. Глаголот сака во нашите анкети не е добиен!
Посебност е во овој говор појавата на -li место -о во аористот кај глаголите
од консонантска основа од типот р'екq,х - р'екq,хм{! - p'eкq,xiii ? - p'eкq,xq,, д'адq,х д'адq,хм{!, д'Уојдq,х - ду'ојдq,хм{!, uзj'ai)q,x, н'ајдq,х, фн'есq,х, ii'eкq,x, ч"eiii q,x (Пл), и
др., која се објаснува со аналогија на глаголите од а-раздел (в'икнq,х).
Од начинската категорија посебни форми има само императивот, еп. 2л'едq,ј 2л'eдq,jiii?, ii'иj - ii'ијШ?, сеј - с'ејШ?, ii'epи - ilериШ?, ilеч'и - ilеч'иШ?, 'исii?ч'и - 'uc
fi?ч"иiii?, со тоа што во 2 л. често се испушта наставката, еп. 'ид, з'ем, д'арш', ј'аш'
(јади) в'иш' (види).
Во негираните форми се испушта да, еп. ним'Уој в'икq,ш', ним'УојШ? в'икq,Ш?,
ним'Уој бир'еш', ним'Уој н'Уосиш', поретки се форми од типот ним'Уо 29 ф'аШq,ј
(ГБ), а не се непознати форми и со грчката партикула ми: ми н'Уосиш', ми сич''еш'.
Нереална условност се изразува со формите на минато идно време, еп.: дq,
зн'ајq,х ш'Ш? д'Уојдq,х, негирано: дq, зн'ајq,х н'емq,ш'и дq, д'ојдq,.
Партикулата за идни временски форми се употребува во фонетските разно

видности: ш'Ш?, ш'Шq, (ГБ), сШ? / сШq, и ш'Шq,, ш'q, : сШq, / ш'Шq, р'укflМ, сШq, /

ш'Шq, ц''аuиш' (Пл).

Глаголскиот прилог се среќава во формите со наставките -ш'Шем, -ш'Шум и
-ш'ком, еп. С?д?ш'Ш'ем, мq,лч'?ш'Ш'ум, х9д?ш'Ш'ум, Шq,рч'?ш'к'ом (ГБ, Пл).
Од службените зборови на дијалектен план го привлекуваат вниманието:

- предлозите варх (сШуј'али варх к'ам?Нfl-), ваз /вас (вас нид''ал?, ваз к'аур

скµШq, М?хq,н'а), изв'ан (изв'ан с'елуШу), кiiм (со значење кон), нџuр'еш (нt;Iiip'eiu'
нид"ал?), upec / uрез (upec Шр'и м'УосШt;Ј), ван, oiip'eш.
- а од сврзниците л'у: еп . .. ШШfl- Ши uл'аШ?м и н'аUлt;IШ?м, л'у дq, ни Mfl- 9с
Ш'ави, Heкfl- си з'ем?Х л'у шШ'оШ9 дfl, 'искf1-х.. . (ГБ), и а2'а: И Шам'ан f1,2'a бј'еш{!
на вpt;IШ'iiШt;l Hf!, u'eшч'?p,eilit;l, и Hfl,Ш н'ек 9д 2'ор? д'ојд? др'у2и? 'о6Лf1,К.
.
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Две посебности драмскиот говор покажува и во врска со распоредот на кли
тиките по однос на глаголот. Во глаголските синтагми каде што има кратка за
менска форма и глаголска клитика,заменската клитика може да се јави пред

исU.л'елq. zи сам, u'aлiiiyiiiy zy си з'елу, уб'или zy cq. нq. zyp'aiiiq,.
/ ни по однос на кратките заменски форми може
да стои и пред и зад заменката: l'a не 2и н'ајдq,х : ами 2и ни д'awq..

глаголската,еп.

Партикулата за негација не

Важна улога во дијалектната диференцијација игра и лексиката. Во драм
ското дијалектно подрачје можат да се издвојат три поголеми групи лексички
дијалектизми: архаизми, грцизми и турцизми. Особено е бројна групата на гр
цизми. Просторот не дозволува да го покажеме списокот на лексичките заемки
од грчкиот и турскиот (в. поопширно за тоа кај Видоески, 1992 : 67-74, и кај
Иванов, 1977). Меѓутоа, не можеме да не спомнеме неколку архаични лексеми

б'iiрни 'усни',
бл''уди 'скита', бл"уд9, бр'адwq., будн'iiиt', буд'iiн 'никој' (дk)G� EДbH'b), бук 'бу
ка', zw'Yoc 'КЛИНеЦ' (*gvozdb) , zран' 'гранка', КQЗ'ел' (*kozb/o), кyfii p'и (*kofOro),
к'узн'q. (*kyzbnb}a), кузн'ар' 'ковач', к'Yofiiк(l 'мачка', к9iiiqp'aк, кр'iiк (*krQgo),
к'уч'а 'варена пченица за задушници', л'aнiiia, •Уобрус, t;жн'Уо, ueнiU' (*p �db) 'пе
да', uесница, р'акла, p'aiiiq.j, фpeiii / фpiiiii / фpyiii (*va r�do), iii9u'op, zu9uyp'иш'··
iii?, ч"аuџл' / ч''aU.л'fi!, ч''есџ, ј'адиw9, ж"ени 'жнее', ч"epfi!H', j{!л'aiiiџ, .ж"ал'wџ, и
кои имаат доста ограничени ареали,како што се, на пример:

уште ред други примери.
Драмското говорно подрачје,како што се гледа,е доста компактно. Со не
колку црти од централната област се разликува говорот во неколку јужни села
околу гр. Зилјахово и во крајните северни села кои гравитираат кон Гоце Дел
чев (Неврокоп ).

ЗилјаховскиоШ iовор,

судеЈКИ по материјалот претставен во студијата на

Јордан Иванов ( 1977),отстапува од централниот (мрвашкиот ) пред се по реф
лексацијата на

*е.

Веќе спомнавме дека во овој говор

*е

се рефлектирал со

/е/

во сите позиции, во одделни пунктови може да се сретне и јекавски изговор. Тој
е единствен говор во серско-драмската група каде што има таква замена. Сп.:

б'ел, 6p?2'iiiii, wp'eмfi!, w'ерџ, д'ед9, оди. б'јесџн, в'iepq., zн'iезд9 (Скрижово,Иванов,
1977: 76). Со ваквата замена на *е во зилјаховскиот говор значително се реду
цирал корпусот на примерите со палатални согласки,бидејќи континуантот /е/
не ја палатализира претходната согласка.

'а, кој овде е доста
'epfi! / j'epf:!, ii.9л'енџ / ii.9лj'eнq., uиј'ен, ч'?рш"еф, ч''е�и'кџ, офч"ер{!,
ж"еuкџ (: ж"аба), ж''ел'wџ, ж"ел'бџ, ш''ерин и шј'ерџн, ч"еU.л'? (Иванов,1977: 89).
Во зилјаховскиот говор е поизразен прегласот на /'а/ во liil под секундарни
от акцент во примери од типот н'e'i9в,iiiiiq,, u'Yoii.9вpiiiq., д'Уокџррј iii ?, л'e'iн9w/iiii?,
Во врска со оваа појава стои и резултатот од превојот на

раширен, еп.

и др. Прегласот во ваквите случаи станува само во акцентирани слогови,а се

/а/ се наоѓало во неакцентирана пози
(н'ez9wџiiiџ). Новиот акцент придонесол редуцираното
уште повеќе да затемни и да се изедначи со акцентираното lii/ : н'e'i9wџiiiџ >

објаснува на следниот начин: првобитно
ција и било редуцирано
fJ

н'e29wjiiiit;1(Иванов,1977: 91).
Од другите фонетски појави со кои во извесен степен се разликува зилјахов
скиот говор да ги споменеме:
- поблагата лабијализација на
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/е, и/,

-почестата аспирација на иницијалните и и а, еп. х•ид?, x•apкt;z,
-поублажената дифтонгизација на акцентираното /о/ во /Уо/, но и случаи со
премин на /'о/ во /у/: нуш' (нош), ilyc (iiocШ), ш'уii.Ше (шоii.Ше < шеii.Ше),
- јотувањето на иницијалното е во акцентиран слог, еп. j'eлt;z, ј'ел?н, ј'ес?Н,

j'eШt:JpWt;l,

-порегуларната употреба на /а/ пред сонантите /р, л/ во секвенците liip, iiлl
како континуанти на старите вокални сонанти, еп. к'iiрф', ii'iipc', ii'iipф, в'iiл'к,
в'аЛНt;l,

-рефлексот /ер/ и чувањето на /ч/ во старата група *q-: ч''ерф, ч"рt;lН, ч'?рв'ен,
-лазењето на групата /мн/ во примери од типот сШ'Уомнt:Ј (: сШ'Уовна во мрвашкиот),
- фонетските облици ?д'ин (: t;zд'ин во мрвашкиот), ч'ул"ек, ip'uмнt;z, iл'ам
н't;z, млук (внук), мл'ук(Ј,

и во флексијата:
- членската морфема -'аШ : бр?i'аШ, зt;zб'аШ, zрt;1.д'аШ, оди. -еш : к'Уон'?Ш,

к'Уош'?Ш, ii'aiil'?iil, б'ели?iil, вuc'oкu?iil,

-фонетските форми на партикулата 'ште': ciilt;1. / сШ?, ct;1. (сШt;1. н'Уоси).
Во зилјаховскиот говор членската морфема -iilo не се генерализирала на
полно како што е тоа случај во другите мрвашки села, еп. сф'аШ9в,еiil?.
Суфиксот-(е)шШ(и), познат и во другите мрвашки села, во зилјаховскиот се
јавува редовно кај придавки изведени од имиња на животни од типот: i'аiн?ш'
Ши, к'Уоз?ш'Ши, к'уч'?ш'Ши и др.
Во драмската говорна област не може да се одмине говорот на една оаза
што ја претставува селото КалаiiоШ, кое се наоѓа вгнездено на една коса на
планината Боз Даг на правецот Драма -Горно Броди.
Говорот на ова село во рамките на драмската група во извесна смисла е
уникатен со повеќе особености.
Тој е единствен по заедничкиот резултат од развојот на двата ера (*о, *b),
на двете носовки (*Q,*�) и на вокалните сонанти. Сите овие гласови се изедна
чиле и дале една фонема - /а/, со таа разлика што пред континуантот на пред
ните *b и *� согласките подлежат на палатализација. Сп.:

*о>/ii/: ван, в'аш'кt;1., к'асн9, сан, c'iixнt;1., кt;1.к'iiф,

*Q>/а/: w'Qж'?, z'iiбt;z, z'aCKt;l, д'iiii, з'iiii, K'aш'iilt;1., м'iiкt;1., ii'aiil', p'ii.Kt;i., C1a69iilt;l,
*b>l'ii/: д'iiн', л"iiку, л"iiсну, iil''iiнкy, 'ув't;1.н, yц"iiiil',
*�>/'а/: zл''iiдt;I.М, ж"aiilWt;i., з"aiil', кл"aiilwt;1., м"аС(), м"аК{Ј, ii"aiilt:JK, iilp"acкt;z,
фp"iiiil, ч"аду, вр'ем't;z, 'uм't;z, j'aiн't;z, iil'eл't;1. и др.,
*[ > /ар - ра/ : в'арх, к'арф', z'арл9, м'арсни, з'арН{Ј, сt;1.рц'е, Шt;zрнл'иф, НО
Шр'ан, Шр'аzнt:Ј,
*/>liiл - ла/: в'iiл'к, в'iiлнt;z, z'iiлiilt;z, ж"iiлШ, ж't;I.Лiil'uцt:J, но дл'ак.
Посебен развој во калапотскиот говор, и уште во неколку други оази во
Драмско, имал стариот вокал *у. Неговиот рефлекс се реализира како среден
фон меѓу и и ii, понекогаш поблиску до а, понекогаш поблиску до и, особено во
соседство со мека согласка и со веларите (к, z, х), еп.: Cbtн, iil'btКWt;I., p'btбt;z, или
в'акt;z, кyp'aiil9 и др. (Иванов, 19 77: 83, Мирчев, 1933б : 53).
Во овој говор се констатирани и случаи со /btl за *у најчесто зад веларните
/к, 2, х/, но и во други случаи, еп. .М'blЛ{Ј, в'btн{Ј, p'btзt;z, или дури да се неутрализи-,
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ра со /а/, но во таков случај овој алофон ја смекнува претходната согласка:
м''Qл, w''ану, ч"асШ9 (Иванов,

1977: 102).

Редукцијата на е> [{l] во калапотскиот говор се разликува од редукцијата на
а> [{l]; алофонот од /е/ по правило ја смекнува претходната согласка, еп. б'ол'{lн
(<б'олен), x'oд'{lill (<x'oдeill), за разлика од с'ан - C{lн'aill.
Со споменативе особености калапотскиот говор повеќе инклинира кон ро
допските дијалекти.
Cepcкuoiii iовор

Серскиот говор ја опфаќа областа по долината на реката Струма јужно од
Бутковското Езеро и југозападните огранци на планината Али Ботуш. Тоа е
претежно рамничарска област во која главни административни и економски
центри се градовите Серес и Валовишта (Демир Хисар).
Како основни пунктови за овој говор ги земаме селата Секавец (С"акавиц,
Сакафче), кое се наоѓа на десната страна на р. Струма западно од Серес (Видо
ески, 1990), Календра и Савек (Сав'ак) во рамничарскиот дел на правецот Се
рес - Валовишта и Дервишев, кое е гранично со драмското говорно подрачје.
Дијалектните особености на серскиот говор можеме да ги поделиме во две
групи.
Едната група ја сочинуваат оние црти што го сврзуваат серскиот говор со
драмскиот во потесна смисла на говорното заедништво, како што се, на пример:
- лабијализацијата на /и, е/ во /у/, иако овде таа е поограничена, еп. ичум'ен',
чурд'ак (черд'ак), чур'ен, чур"аш{l, шул'еж'?, шум'иј{l, шук"ер, шуфин'ер, u'еш
Шур{l, И'yu'epк{l,
- рефлексот [{l] место секундарниот

b2

пред сонантите /р, л/: в"aill{lp, 'енд{lр,

м'ок{lр, u'ек{lл, р'ек{lЛ, како и пред /м/: С{lМ, н'ес{lМ, 'ос{lМ, с'ед{lМ, освен во 'оl.'ин,
- загубата на lm, д/ во групите -cilip-, -здр- : б'иср9, по аналогија и б'ис{lр,
'ocp{l, c'ecp{l, ср'ах, зр'аф, зр'ав'?,
- замената на /ч/ во /ц/ во групата

*cr- : ц'ар{lн, Ц{lрв'ен, ц'арв?,
- промената на групите вн > мн : р{lМн'ик, ус'dмн{l, Uл"амн'{l, мн > мл во

мл'оl.у, потоа во мл'ук, мл'ук{l (<мнук <внук), жл> зл во лексемата зл'ачк{l,
- промената на -ек- во -цк- зад консонант во суфиксот -ск(и) : 'олцк{l к'ож{l,
кр'авинцку мл"ак9,
- загубата на в пред лабијалните самогласки: 'ол, 'од{l, б'иул,
- смекнувањето на /Ш, д/ во старите секвенци

*tbj, *dbj

во примери од видот

бp'aili'{l, cф'aili'{l, цв'еШ'?, л''уд'?, д"ав9л, 2.р'озд'?, како и во други групи сој :
Шр'ан'?, cн'oil.'?, зр'ав'?·
Во именската флексија одбележуваме:
- множинските форми со наставката -е кај именките од типот к'он?, upu/aill?Л?, д'ен?, м'dж?,
- множинската наставка -eilla : /al.нeili{l,
- заменките фр'еШ 'сите', н'еен / н'ејн и н'еХ?Н, Ш"ах?Н,
- деминутивно-хипокористичкиот суфикс -инка : к'ашmинк{l.
Глаголската флексија е во голема мера идентична со флексијата во драм
скиот говор.

70

Ако ги придодадеме кон овој број и оние особености што ги набројавме по
рано како заеднички на целиот серско-драмско-лагадински регион, тогаш слич
носта меѓу серскиот и драмскиот ќе биде уште појасна.
Но исто така е значителен и бројот на особеностите со кои се разликуваат
овие два говора меѓу себе. Од нив ќе ги истакнеме само најмаркантните кои, по
наше мислење, имаат значење за дијалектната географија.
Тука пред се да ја истакнеме рефлексацијата на големиот ер (*??)и носовка
та *Q во формантите и флексивните наставки.
Големиот ер (*??)во серскиот говор во некоренските слогови се рефлекти
рал во /о/, еп. субр'ал (собр'ал), в'усук, в'iiШук, д(Јб'UШ(ЈК / д(Јб'иШук, м'озук,
ii.'еШук, Ш'енук, л'акуШ', н'окуШ', во членот: бр?:Z'о, д?н'о, б"али(Ј, спрема liil во
коренските слогови: б'iiчва, даш - дrркд'и, итн.
Слична е положбата и со рефлексацијата на *Q, еп. в'iiдицt;1, в'аШур, z'iiбt;1,
2'аскt;1, :Z'асШу, сt;1д'иt;1, с'ашШ(Ј, но: 'обрt;1ч, ii.'ajt;1к, и во наставките: ii.'аднt;1л, н'еt;1,
ж'енt;1 - Ж?н'аШt;1, б'ерt;1 - б?р'аШ, б''ахt;1.
Во серскиот говор се запазиле и неколку случаи со назализам, еп. в'iiнѕt;1л,
к'iiндрt;1ф, к'iiндрисШt;1, к'осt;1, м'iiндру, Шр'iiмб(Ј, мt;1ндр'ец, м'iiнд(Ј, и од *�во 'ендt;1р.
Од старите дублети со /у/ овде се констатирани: б'убр?К, :Zн'усн(Ј, 2нусуШ'иt;1,
н'уждt;1, ii.'oнyдt;1, р'учук, Шyii., Шр'уднt;1, ур'у:Zлицt;1. Не се вклопуваат во регулар
ниот развој лексемите ii.'oii.Ч? 'папук' и н'еШр? покрај н'iiШр?.
Носовката *�овде има нормален развој во сите позиции, еп. :Zл'едt;1, ж'едt;1н,
ж'еШвt;1, кл'еШвt;1, ?Ш'iipвt;1, з'а?к, ичум'ен, из'ик (ечемен, език).
Во поглед на редукцијата на неакцентираните самогласки патем да спомне
ме дека /е/ и овде во бројни примери се редуцира во [t;1], главно во завршокот
-ен, поретко во други случаи, еп. б'олt;1н, 2р'озt;1н, ii.p'aзt;1н, с'илt;1н, в'ечt;1р, но и б'о
Л?Н, с'ил?Н, а најчесто во таа позиција има /и/: 'есин, к'амин, :Zн'усин, :Z'ушШир итн.
Елизијата на неакцентираните самогласки овде е многу ретка; констатира
ни се само неколку случаи и тоа, главно, кога се наоѓаат во непосредно сосед
ство со сонанти: еп. б'орнt;1 (борина), сирм'ах, с'ирн?, Буzурд'ицt;1, б'анцt;1, ii.'ел'ни
(ii.елени), к'ислу мл"аку, ii.улв'инt;1, ii.унд"алник, в'ијвицt;1, ii.'ujвuцr;z.
Во серскиот говор регуларни рефлекси за *tj, *dj се /шШ, жд/, како во драм
скиот, со таа разлика што во првиов има повеќе случаи со /ќ/, еп. в'еќ?, ќ'еркt;1,
д(Јмt;1ќ'ин, ќе, н'еќ?, б(Јж"иќ, наставката за глаголски прилог -јќи : рук'ајќи,
нус'ејќи.
Серскиот говор ги познава звучните африкати /ѕ, џ/: ѕв"аздt;1, ѕв'искt;1, ѕ'ирt;1,
бt;1џ'а, уџ'ак, лувџ'иr;z.
Има мали разлики и во врска со дистрибуцијата на /х/ и некои други про
мени. Во бројни примери во иницијална позиција, поретко и во интервокална,
овој глас се загубил или се наоѓа во фаза на губење, еп. 'ајд?, 'ор(Ј, 'oџr;z, л'адн(Ј,
л"aii., зt;1'ождt;1, Влt;1'инкt;1, м'ашШ?а, а во неколку случаи х > /ф/: з'адуф, куж'уф,
к'уф, :Zл'уф, с'уф - с'уфt;1, 'офШикt;1.
Доста е изразена во овој говор метатезата на секвенцата од р + вокал од ти
пот бручл'иt;1, бруzин'ил', вt;1рШ'енt;1, 2t;1рм'удt;1, курм'иШ', ii.upлu:Z'aШ, ii.p'oкt;1j, :Z'iip
дu (:Zpiiдu), ii.урд'ава и др.
За разлика од драмскиот говор во серскиот не се врши преглас на /а/ во /а/
во случаи од типот Ш'ур'уw/iМ?, д'окt;1ррјШ? (Иванов, 1977: 91), не се забележа
ни смекнувања на /л, н/ од видот на драмските вiiл'к, ii.iiл'x; согласките /в/ и /л/
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имаат "нормална" артикулација, еп. б'iiчвt;i, л"аб9в(!, л'ани, л'оши, 2ол; акценти
раното /о/ овде не подлежи на дифтонгизација, еп. м'ос, м'ор(! (: драмското м'Уос,

м'Уор(!).
Во морфологијата како диференцијални црти се јавуваат:
- употребата на заменските форми за 3 л. 'он, 'oнt;z, 'он9, 'они, покрај Ш'ој,

Ша 1 Ш'а, Ш'ијt;z;
- отсуството на заменката куШ'iiр и демонстративните од групата сој 1 сос 1

с'ози;
- присуството на множинската насrавка -ина кај именките од с.р., која се
употребува во конкуренција со -еШа, еп. б'иб(! - биб'инt;�, вр(!м'инt;z, жр?б'инt;�, мt;z-

2t;zp'инt;z, jt;zp'uнt;z, куч'инt;�, шил(!ж'инt;�, покрај почесrите на -еШа : u9л'еШt;1, мур'е
Шt;�, j'a2H(!lUt;l, u'iipxЧ(!LUt;l (Видоески, 1990: 61);
- членската форма за м.р. се образува со насrавката -о: зt;zб'о, р(!д'о, м'озу

к9, а множинските форми што завршуваат на -е имаат член -Шо : м'аж(! - мt;zж'е
Ш.9, 2'осШ(!Ш(Ј, бр''а29в,еШ9.
И во серскиот говор глаголските осдови се пазат добро.
Во 1 л. еди. сегашно време кај глаголите од е/и-група наставката -м се упо
требува факултативна, а во 1 л. мн. се генерализирала насrавката -ме кај сите
глаголи, еп. 'идt;z(м) - 'ид(ЈМ(!, б'ерt;z( м) - б(!р'еМ(!, д'iipжt;z(м) - дt;zрж'им,?, и во 3 л.
мн. општа насrавка е -ат: 'uдt;ziii., б(!р'аШ, дt;zрж'аШ, н'oct;zm, бр9ј'аШ.
Глаголот 'нејќе' се јавува во целата презентска парадигма: н'ејк'ум, н'еј

к'(!ш', н'ејк'(!, н'ејк'iЈМ(!, н'ејк'(!Ш?, н'ејк't;zШ.
Во 1 л. едн. на аорисrот насrавката -х се уште превладува, но не се нео
бични форми и без х, еп. р(!к'о, дt;zд'о, покрај Р?К'ох, нt;zуч'их, Шур'их.
Партикулата за идно време редовно се јавува во обликот ќе : Ќ? в'икt;�, Ќ?

н'оси, со глаголот 'сум': Ќ? с'ам, Ќ? с'и, Ќ? 'е, Ќ? см'е, Ќ? сШ'е, Ќ? с'а.
Определените форми од глаголот *byti гласат: бид'ох, бид'е, бид'охм(!, бид'о

хt;z (аорисr) и б'ех, б'еш(!, б'ехм? итн. (имперфект), а форми од глаголот *xoteti
од типот на драмските хШ''ах, хШ''а не се консrатирани.
Во 2 л. мн. императивот кај глаголите од е/и-група се среќава со насrавките

-иШе и -ејШе, еп. д'ојди - д'ојдиШ? и д9јд'ејШi;, н'ocиiii(! и нус'ејШ(!, или дури со
насrавката -ајше : u'ечи - uич'ајШ(!, д'он?с'µјШ(!. Формите со насrавката -ејШе се
карактеристични за кукушкиот говор и почести се во западниот дел од серски
от говор (Видоески, 1990: 74).
Во негираните форми со немој отсусrвува да, еп. НIЈМ'ој 'одиш, Hi;M'oj си 'и:Z

pt;zш, а се среќаваат и форми со императив: нем'ој са 'u2pt;zj, Н(!м'ој кр'евt;�ј, НiЈМ'ој
ч'еШи.
Глаголскиот прилог во овој говор се образува со наставката -јќи, еп. сШу

ј'ајќи, клич'ејќи, не се непознати и формите со суфиксот -шком: (Јд(!шк'ом, Шt;zр
чишк'ом, додека образувања со насrавката -шШем од типот на драмските хо
дешШ'ем не се консrатирани.
Од девербативните глаголски образувања на дијалектен план интерес прет
сrавуваат Пред се оние СО суфИКСОТ -uв- ОД ТИПОТ зt;zбур'авu - зt;zбypt;zв'uвt;z, ily

ilpt;zв'ивt;z, pt;icШyвt;zp'ивt;i, кои можат да се сретнат и во формите зt;zбyp'ajвt;i, uy
up'ajвt;z. Несвршени глаголи со суфиксот -ов(а), кои се многу чесrи во драмски
от говор, овде

се

досrа ретки. Пофреквентни се несвршените глаголи со суфик

сот -ув(а): кyu'yвt;i, u9чин'увt;1.
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Од синтаксичките особеноL"ТИ како диференцијални за овој говор можат да
се споменат: употребата на кратките заменски форми пред глаголскиот облик
и на почетокот на реченицата, еп. :Zo в'иде деШ'еШо, му iiадн'а z.u'aii.кaiila, и несо
гласувањето по род кај атрибутските синтагми во примери од типот 29л "ам9
к'амf!н', б"ал9 л"aii. и др.
Ciiipyмcкuoiii iовор

Сrрумскиот говор го репрезентираат дваесетина села по долината на р. Стру
ма од денешната грчко-бугарска граница па до Бутковското Езеро на југ. Нај
голем дел од тие села се наоѓаат од десната страна на Струма во подножјето на
планината Беласица на југ се до линијата Старошево - Бутково - Голема Ма
хала, а неколку села се расположени на пограничјето со петричкото говорно
подрачје меѓу Струма и Сенгеловската планина северно до линијата Рупел Сенгелово.
Овој говор значително се разликува од серскиот. Со најголем број црти тој
се поврзува со петричкото говорно подрачје, или поточно - претставува дел на
петричкиот говор и како таков е претставен во нашиот опис на петричкиот го
вор (еп. го второто поглавје од овој том).
ЧечкиоШ iовор

Чечкиот говор претставува посебна дијалектна индивидуалност во поширо
кото драмско подрачје. Тој ја зафаќа областа по долината на реката Места и
нејзината притока Доспат меѓу планините Боз Даг на југ и запад и Доспат и
нејзините огранци на север и североисток. Во оваа област живее исламизирано
население во 18 населби од кои неколку се наоѓаат и северно од грчко-бугар
ската државна граница на левата страна на Места.
Генетски овој говор се наоѓа во тесна врска со граничниот родопски дија
лект на бугарската јазична територија. Но, од друга страна, него го поврзуваат
бројни црти и со драмската говорна група, така што тој претставува во извесна
мера преоден говор меѓу родопските и драмско-серските говори.
Меѓу покарактеристичните дијалектни особености на овој говор спаѓаат:
рефлексите на *v, во одделни случаи и *v, носовките *lf и *Q, сонантите *r, */, ве
ларизацијата на самогласката /и/ во одделни фонетски околности, силната ла
бијализација и дифтонгизација на /о/ и др.
Големиот ер (*1>) во овој говор, за разлика од драмските, се рефлектирал во
/о/ во акцентиран слог, со алофонот [:>](отворено о) и во [(l] во неакцентирана
позиција, еп. в'онк(l, в'ошк(l, дош', ис'охнув(l, к'осн9, сон, c'oбf!pf!, К(lк'оф, бpf!l.'o,
но дrрсд'о, ii.'eШ(lк.
Основна замена за *v и овде е /е/: ден', ii.'eн', ув'е с, ув'ен, но има и примери со
рефлексот /о/ кој ја смекнува претходната согласка, на пример, во л"осн9,
Ш"омн9, Ш''омнин(l, Ш"онки. Може да се претположи дека во вториов случај се
работи за импорт од родопските говори.
Во акцентиран слог рефлекс /о/, често во алофон [:>],наоѓаме и место двете
носов:ки (*�, *Q) со таа разлика што континуантот на *� ја палатализира прет-
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ходната согласка, еп. zл'':Јдfl.М, з'':Ј Ш', кл":ЈШвt;z, ч":ЈсШt;z, врf!м":ЈШ9, м":Јк9, покрај
м'ек9, но и iieШ', 2r;ЈВ'ед9Ш9, и за *Q : з'зii, к'зшШа., м'зш, р'зка, едн'зч, бep'зiil, UлеШ'зШ.
Исти рефлекси како носовките дале и *r, *Ј: /ор, ол/ со алофоните [ зр, зл]
во акцентиран слог и [t;zp, t;zл] во неакцентирана позиција, еп.: в':Јрбt;z, z'зрнf!, д1:Јр
в9, u'зрф, u'зрс, ц'зрно, Ц':Јрвf!, - ct;zpц'e, Шt;zpu'uш, Цt;zрв'ен, Цt;zрн'ицt;z; б'злхt;z, в'зл'к,

u'злн9, дл"ок.
Во поглед на рефлексацијата на *е чечкиот говор не е единствен. На пого
лема територија во акцентиран слог *е>/'а/, со палатализација на претходната
согласка, како во драмскиот, еп. б"ал, б"алt;z, б''али, бр"азt;z, z9л"ам, дв"а, p"aкt;z,

сн"ак, чир"ашt;z. Во неколку села наоѓаме екавска замена: бр'езt;z, б'елt;z - б'ели,
в'ept;z, вр'емf!, др'ен, p'eкt;z, со исклучок зад ц каде што има /а/: ц'ал, ц'али, ц'алинt;z
(Борен, Тисово) или алофон [е]: б'ес, д'еШ(!, дв'е, p'eкt;z, покрај мл''аку, zн"азду
(Доблен). Во неакцентирана позиција редовно на сета територија има контину
ант /е/, еп. pf!к'oШt;z, СН?2'о.
Во селата каде што *е>/е/ во акцентиран слог се прегласува и /а/ зад пала
тална согласка: ј'ар?>'epf!, 'ед?Нf!, zрt;zни ч'ер, к9ш'ерt;1.
Во поглед на реализацијата на вокалните фонеми чечкиот говор покажува
посебност во врска со самогласката /и/. Во акцентирана позиција зад сите неве
ларни согласки /и/ се реализира со нешто повлечена артикулација, како фон
налик на [bt]: в'btн9, cл'btвt;z, н'btвџ, з'btмЏ, ш'btл9, zpџд'btHfl, сШ'bt2џ, Ш'btклџ,

с'btлЏ, Шp'bt, куШр'bt, кp'btf! (Иванов, 1977 : 101).
Акцентираното /о/ се дифтонгизира како и во драмскиот говор, еп. 'Уоzџн',
z'Уол, H'Yozt;z, д'Уол - дул'Уо.
За да го заокружиме вокалниот систем на односниов говор ќе ја спомнеме и
редукцијата на неакцентираните самогласки. По ова особина чечкиот оди со
драмските и серските говори. Неакцентирано /о/ се реализира како изразито
затворен фон [9] или преминува во /у/, еп. в'btн9, уц'еШ', /е/>[? ] и /и/, еп. u'uлf!,
к'ам?н', /а/>[џ]: Шџк'оф, в'Уодџ.
Од ова произлегува дека чечкиот говор има вокален систем од пет основни
фонеми:

/и/

/у/

/е/

/о/
/а/

кои во разни фонетски услови се јавуваат во следните алофони: [и] - [bt], [е] -

[е] - [?],[а] - [џ],[о] - [Уо] - [9] - [з],[у].
Консонантизмот на чечкиот говор спаѓа меѓу најкомплетните системи во
серска-драмската група говори. Тој ги познава звучните африкати /ѕ, џ/, еп. ѕ'а
дf!н, ѕв"аздџ, џ'ам. Корелацијата по признакот палаталност е спроведена до
следно. Дистрибуцијата на меките согласки овде е побогата кога ќе се има
предвид и палатализацијата што се извршила под влијание на континуантите на
*v и *�, а не само на рефлексот на *е. Овде е запазена и мекоста на финалните
согласки што завршувале на мекиот ер (*b) од типот з'оШ', u'оШ', потоа во слу
чаите како Ш"ах', д''аду, или во примери од типот к"иШ'к'и, Ш"он'к'и, м'ал'к'и,
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в'ол'к, б'ол'нџ, па во старите групи *tbj, *dbj: бp'aiii'џ, л"уд'?, секвенците ш'Ш' и
ж'д', и др.
По однос на дистрибуцијата на согласничките фонеми како дијалектизам во
чечкиот говор се јавува поограничената употреба на фонемата /х/. Во иници
јална позиција таа не ретко се испушта, еп. 'иiiiџp, 'убџф, 'ору, а на крајот е за
менета со /ф/: zр'аф, uр'аф, zл'уф, с'уф, к'ожуф, во морфемите за минатите
определени форми: умр"аф, б'еф, д'ад9ф (Иванов,

1977: 122).

За неорганско х

во студијата на Иванов се нотирани само примерите: н'ехи покрај н'еџ, хи покрај
и, хми покрај ми, но и: 'иди, uзм'eiii', бџ'ир, Шр9'ицџ (е. 41 нт.)
Од консонантските дијалектизми за дијалектната географија можат да има
ат значење и:
- дисимилацијата на мн

>

мл во лексемите мл'оzу, или мл'ук, мл'укџ покрај

фн'ук, фн'укџ,
- промената на мн

>

вн во сШ'овнџ, Ш"овн9,

- замената на в вол во лексемата ч'ол"ак (чов"ак), и уште неколку други
промени во одделни лексеми.
Флексијата во чечкиот говор во голема мера совпаѓа со состојбата во драм
ските говори. Како диференцијални црти можеме да ги истакнеме:
во именската флексија:
- пофреквентната употреба на членските форми на -н-, еп. бр'адвџнџ, нуz'о
нџ, рџк'онџ, нуz'инf!, мур'ен9 1 мур'ену, покрај бр'адвџiiiџ, мyp'eiii9,
- членските образувања со наставката -iiie во множината кај именките од
типот н'ож'9в,eiii?, pиб'ap?iii? (: н'ож'9w,eiii9 - во Драмско),
потоа некои форми што имаат поинаков завршок поради подруг фонетски
развој на еровите и носовките, како на пример:
- членот -'о за м.р., еп. бр{i'о, син'о, но к'он'џ, u'oiii'џ,
- членската морфема -iii'o за ж.р., еп. кџрфШ'о, смџрШ'о,
- или општата членска форма за ж.р. н'оzџ - нyz'oiiiџ, нуz'онџ,
- 3 л. мн. презент б?p'oiii, C?Ч"oiii, покрај сф'ирџШ.

И чечкиот говор познава систем со три вида демонстративни заменки, еп.
Ш'ој, с'оџ (с'аџ, ева), н'оџ (н'аџ, н'еџ), ја чува старата заменка куШр'и, и воопшто
заменскиот систем е сличен со системот во мрвашките говори.
Од глаголската флексија да ги споменеме:
- отсуството на -м во

1 л.

еди. презент, еп. б'ерџ, с'едџ,

- факултативна употреба на наставката -ме во
-м : р'укџм f! , б?р'ем,
- наставката -ф во

1

л. мн. покрај пообичната

1 л. еди. аорист-имперфект б'еф,

- партикулата за идно време ше 1 ша, во која вокалот може во одредени фонетски услови и да се елидира, еп. ш-'идџ, ш-'идиш',
- негираниот императив од типот Hf!M'oj в'икџ,
- потоа глаголскиот прилог на -ш'Шем и -ш'ком (н9с?ш'Ш'ем, Шџрч'џш'к'ом), итератива со суфиксот -ов(а), и др.
Од глаголските форми познати во драмско-серските говори чечкиот не ги
познава само конструкциите со 'има/ нема' (Иванов,

1977: 45).
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Лаiадинско-боiданскиШе iовори

Под лагадинско-богдански говори ги опфаќаме говорите на осум села од
кои четири се наоѓаат околу Лагадинското Езеро {Ајватово, Балевец или Ба
лавча, Илинец, Киреч Ќој или Пазваново / Пајзаново) и четири во висорамнин
ската област Богданско (Сухо, Висока, Зарово, Негован).
Една поголема говорна целина претставуваат селата Висока, Сухо, Бале
вец, Илинец и Зарово, иако и меѓу нив има некои не малку значајни разлики,
додека говорот на Негован, Ајватово и Киреч Ќој се разликува со повеќе осо
бености и од сушко-височкиот, а има разлики и меѓу одделните села.
Сушко-височкиоiii iовор.
Во уводниот дел спомнавме дека во сушко-ви
сочкиот говор, вклучувајќи ги тука и селата Зарово и Балевец, место *1? има
два рефлекса - lii./ во коренските морфеми и /о/ во формантите и во членската
наставка за м.р., еп. w'iiН1a;l, w'iiш'кџ, д'iix(lМ, сн'iiхџ, но: суб'ир(lМ, il"acyк (< il"a
coк), il"eнiii(JК, сџн'оШ м'алкџјуШ (Ви), бас - б'ii.з9wu, дiix, w'ii.iii9к, Ш9w'ар9Ш,
крџ/оШ (Бал), д'ii.скџ, дii.ш' -дf!,Ж'д'о (Су).
Два рефлекса наоѓаме и место посовката *Q - lii/: z'iicкa, м'iiш'ку, м'ii.Шка,
н'iiiiip'џ, а во некоренски позиции /а/: н'еџ, б'ерџ, б�р'аШ, м'инr;zхџ.
Во врска со рефлексацијата на *Q во овој говор има една посебност со која
тој се изделува од поширокото серско-драмско говорно подрачје. Се работи за
задржаниот назализам во вид на посебна назална согласка - /м/ пред лабијални
те согласки и /н/ пред нелабијалните. Подоследпо оваа појава се јавува во гово
рот на Сухо, Висока и Зарово, додека во Балевец е нешто поограничена, еп.
-

дiiмil - д(lМб'е, д(lМб'ицџ, z'iiмбџ, кл'iiмбу, cкiiмil - cк'iiмily, iliiмil, р'iiмб'џ, -иш',
piiмil, ск(lМil'ијџ, c'iiмбyiiiџ, Ш'iiмilџн, зџ сџ к'iiмilџ, зiiмil, /ан/ пред нелабијални со
гласки: дранк, zp'ii.ндu, кџнд"а, к'анкул', кiiнШ, кранк, ланк, манч' - м'iiнж'и,
м'анч'иш', м'андру, м'анкџ, uaнiii', u'анШиш'Шџ, upiiнm, uр'анч'кџ, р'анкџ -р'ан
ц'џ, рџнк'аф, pџcil'iiнiii', с"ii.кџндџ, сџнд'ини, санк, cii.нiii - с'анду(Ш), w'iiнzли
нррин, 'анzил, 'анѕил, 'анџ'и, ж"елџнк -ж"елџнШи (Су, Ви), бл'ii.ндwџ, дџ б'андt;z
жuф, с"акџнд't;z, дЛ(lМб'ОКt;l p'aкt;z, l10Л(lМ6U, lQHЦ (газ), дpt;zнz'o, Kt;zHд'iiдt;z, Л1QHKt;l
iiit;z, ilypr;zнч'ax, ct;zнд'ywu, w'анџи (Зар), блџнд'ај, м'анд9, ilџјџнџ"инr;�, iilp'iiмбt;z, но

w'ii.ж'u, дail, з'аби, мii.ш', uaiil' и др. (Бал).

Под истите фонетски услови носовоста се задржала и со рефлексот на *lf,
еп.: иримб'ицџ, бpt;ziilyч"eндu, zp"eндt;z, zуwинд'арин, ж"eнiilфt;z, з'eнiil', 'ендрt;z,

'eнiilpџwr;i, кл'енiilфџ, нџр"ендуw(lМ, il'eнiil' -il"ендџ, il"eнiilyк, ilр"енд'џ, р''енд'џ,
ч''енду - ч'инд'а, и во наставката -aнiil(a) : (< *-(lta): 'им'џ - 'uм'r;iнiilџ, с"iiм'џ c"iiм't;zнiilt;z, но: il'eiil', iluдuc'eili, дивидис"еiil, /azн'r;z, 'им'џ (Су, Ви), бpt;ziilyч'eндu,
диw�нШ'инџ, ж'eнiilwt;z, з'eнiil', к'ол�ндџ, мџс�нч'инџШџ, ct;z ilycw�нiil'uл, р�нд'о, �н
iilp'awr;i (Зар), 'ендр9, м�синч"инџ, (о)zлинд'ал9, ч"енд9, но zл"eдt;z, ж''eiilwџ,
з'еШ', кл"еiilфџ, p'eiil, /аzн'� -/azн'uiilџ (Бал).

Во повеќе случаи се јавува и секундарен назализам при /ii.I < b2, еп. бii.нц бџнѕ'о(Ш), л'ii.нџ'џ(м) (лii.жам), лџнџ"а (лii.жа), лt;�нџ''ицџ, м'ii.нzлџ, рџнџ''и (pii.жu),
ciil'ii.нzлy (ciiiii.клo), дл'анzt;�, б'ii.нч'фt;z (Су, Ви), м'ii.нzлt;i, б'ii.нчwџ, лr;zнџ'иф чyw"iiк,
лt;zнџ'uцr;iiilt;z, лt;zнџич'арник, ciil'ii.нклyiily сџ здруб'и (Зар).
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Во врска со*� како посебност во овој говор се јавува и рефлексот /'ii/, оди.
/'iiн - 'iiмl во еден број примери, еп. м"iicy - м't;1с'0Шу (Су), ус"iiкнувflМ, м"iiнкt;1
(Ви), во суфиксот -анта: ј'а:Zн't;1нШt;1, ј'ар't;1нШt;1, j'a:Zн't;1, j'ap'fl (Golctb, 1963: 219).
Сушко-височкиот, заедно со заровскиот и балевечкиот, е единствен во сер
ско-драмско-лагадинското говорно подрачје каде што се запазила фонемата /ii/,
т.е. *е, еп.: б"ii:Zt;IМ, б'iiл - б"iiлt;1 - б"iiли, б"iiсин, бр'iiк - бр"iiк9(Ш), w"iija -

w'iiш', wp"iiм't;1, д"iiду, д"iiШ't;1, дw"iicШt;1, дубр"а, и со алофонот ['fl] во неакцен
тирана позиција: м'f1Х'о(Ш), м't;1сШ'а, м't;1с'0Шу, л't;1Ш'а, др't;1н'е : м'iix, м"iiсШу,
м"iicy, л"iiШу, др"iiн (Су, Ви), вр''iiм�, н"iiмt;1л, цiiл, ц"iiд't;1 - ц't;1д'иш', вид"iiли,
у:мр"iiна у:мр''iiла (Зар) w"iipa
. л'iiк м"iipa ч'ow"iiк
. - д'ац'аШа
. д"iiца
. :Zн"iiздо
'
ид"iiШи, u'о2ул'Дмt;1, фл"iiзи (Бал), исто и во говорот на е. Илинец: 2p'iix, u"iicHfl, c''iij UШ'UH1UЦfl.
По однос на редукцијата на неакцентираните самогласки уште еднаш да на
гласиме дека таа се врши во сите позиции на збороформите, вклучувајќи го и
крајот каде што по правило самогласките вршат и морфолошка функција, еп.
w'iiнzuл (Ви), в'iiнж'и, инѕ'ик (Су, Ви), u"енШук, м'iiш'ку, д"iiду, сШ'iiн:Zлу (Су,
Ви, Зар, Бал).
Во консонантизмот како дијалектни посебности за потесното лагадинско
подрачје, а кои не се веќе нотирани, ги истакнуваме:
- африкатизацијата на фрикативните согласки /с-з, ш-ж/ во група со /н/ во
. '

'

'

.

'

'

. '

.

'

/ц-ѕ, ч-џ/, еп.: бiiнц (бане < *bozo), w'iiнsuл, инз'ик/к', 2t;1нѕ'оШ (: 2iic - 2t;1з'оШ),
манч' (маш), Л1анџ't;1(м), ЛflНЏ"а, ЛflНЏ"иф, ЛflНЏ''uш'нuк, w'iiнџ'u (вiiже), м'анџ'u,
мt;1нџ"о / -'оШ, Иt;lјинџ"инt;1, рt;1нџ"и (pflЖ'u), х'арџ'уwи (Су, Ви),
- веларниот алофон на /н/ - [f)] пред веларните согласки, еп. деук, крiiук,
лiil)K - ЛflfJK'oШ, м"iil)Kfl, м'аука, Ш"еуки, Шp'iif)Kfl, ч"иукt;1,
- прогресивната асимилација по звучност, еп. б'iiч'фt;1, 2'0Шф't;1, ж"енШфt;1,

ж'�нШф'арин, кл'енШфt;1, н'ош'фt;1, ч"еркфt;1, сфаШ, сф'iiШ', сф't;1Ш'илу, кфас,
Ш'икфt;1, во некои случаи и пред сонантите: фл'иза, фл"аwt;1,
- пополнувањето на етимолошките групи -ср, -зр- со преградните IШ, д/, еп.
сШр'ам, сШрибр'а, cШp"iiдfl, дури и cШpiiu (срп), сШр'iiци (срце), но c'iipнa, здр"iiл,
потоа:
- упростувањето на некои консонантски групи, еп. (дв >в), изј'аwt;1м, нt;1j'a
WflМ (најадва:м), нt;1p"ewf1М, cШp"iiwflМ (наредва:м, cШp"iiШwflМ), Ш'ојуШ (ШвојуШ),
- честото испуштање на /в/ и /д/ во интервокална позиција, еп.: уШ н'оу,
дp"iiy, x'yбt;1jt;1 (хубава), 'ocШt;1jt;1 (осШава), uр'аиш', усШ'ахt;1 (осШавиха), Uл"iija:м Uл"iiш' (Uлева:м), - кл'ајt;1нц (кладенец), дt;1 в'ијми, зw'iija, зw'iiш', зw'iijt;1Ш, зв'ај
(из-вади), уШ'иј, u'ojt;1, u'ош' (uојда), кл'ај, н'ај, 2л'еј, ц"iiш' (цедиш).
Од дијалектен аспект интересни се и некои тенденции во врска со гласот /х/.
Најстабилен е тој во граматичките морфеми (-х, -хми, -хШи, -ха), додека во дру
гите позиции и случаи веќе се покажува тенденција за негово губење или заме
на со /ф/, еп.: л'iiU, ф'ал'flМ, ф'албt;1, ф'iipл'flМ, ф'аш'Шt;1, скt;1ф'ун', мt;1'унt;1, к'ифкt;1
покрај к'ихкt;1, б'уф и б'ух, куж"уф, И др.
Сушко-височкиот говор покажува бројни посебности и во областа на флек
сијата.
Во именската флексија интерес претставуваат пред се множинските образу
вања на именките од м.р. Кај нив особено станала продуктивна наставка -е, која
се шири за сметка на -и, еп.: сф'аШуфци - сф'аШуфц,еШу, 'облt;1ци - 'облt;1ц,еШу,
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u"iicyк - u"iicyци - u"iicyц,eiiiy, бик - бик'о(iii), мн. биц'е - биц'еiiiу, б'ук - буц'е
покрај б'укуwи (< б'укуве), д"ewиp't;z - д"ewиp\eiiiy (Су) и д"еwир,офц и (Ви), 'об
рt;zз'fl - 'oбpt;zз,eiiiy;

еп. ја и наставката -ове (> -уви): бp"ii:Zywи - бp"ii:Zyw,eiiiy, к'умуwи - к'y
мyw,eiiiy.

Голема продуктивност покажува и старата мн. наставка *-llta која се јавува
во аломорфите -'t;zнiiit;z 1 -"iiнiiir;z / -''aнiiit;z, добиени по фонетски пат, и -инiiia,
-унта / -'анта, настанати по аналогија со проширување на елементот -нiii- кај
други наставки, еп.: j'ap't;z - j'ap't;zнiiir;z, j'a:Zн't;z - j'azн'aнiiit;z и j'a:Zнич',aнiiit;z, iii"eл

ч't;z - iii''eлч't;zнiiit;l, 'uм't;z - 'uм't;zнiiit;l, м'ори - мyp"iiнiiit;l, луз"е - лyз''aнiiit;z, ypt;zн'e yp(lн''iiнilit;z, џ'r.;zд'е - џ'r;zд"iiнiiit;l, л'ици (л'ице) - л'ицинili{z, р'аму - р'амунiiiџ, ciuyj'a
лy - ciiiyj'aлyнiiit;l, ii.ucм'o - uиcм'oнiiit;z, и др (Golц.b, 1963: 186-189).

Од заменските форми како дијалектно-диференцијални ги истакнуваме:
iii'oj, iii"a, Шуз'и (Су), iiiyc (Ви), мн. н'и, ви, iii"ii / Ш'е (Су), н'ај, в'ај (Ви), кли
тиките м't;z, iii't;z (iii''ii, iii'e), c"ii, н'(l 1 н"ii, в't;z 1 в"ii, :Zи 1 ха, iii"iix :Zu, на iii"iix му,
демонстративните: iii'oc (iii'a, iiiyc - Ш уз'и, iii"ec) и н'ос (н'ас, н'ус - нуз'и, н"ес),
придавските: iiir;zкф'oc / iiit;zк'oc (Пlt;zкф'ас - iiit;zкф'oc, iii{lкф'ec - iii{lкф'iic), пра
шалните: iii'o, ш'Ш'о, к'ак (Су), и к'о:Zу, ш"о (Ви), кyiiip'u, -'а, -'о, кyiiip'e (Су) и
кyiiip'aj, мн. кyiiip'ejt;z (Ви), присвојните: н"ејнију (Су), н"ејнf;ZјуШ (Ви), iii''iixнujy 1
iii"iixн{ljyiii, неопределените: идн'о / ин'о, н"iiфtliy, н'икt;zкуф / н'икr;zкф,ос, c''iiкyj,
"

е

iiкyiiipuj.

Глаголската флексија во најопштиот дел се слага со системот во пошироки
от серско-драмски регион. Отстапувањата во поодделни форми произлегуваат
повеќе од фонетските меѓудијалектни разлики и тие, главно, лесно се препо
знаваат.
Вредно е да се потсетиме дека и во овој говор е жив суфиксот -ов(а) за
образување на несвршени глаголи и се употребува во конкуренција со -ув(а),
еп. upt;zк'owt;z, Иt;zз'ap'9wt;1, ciiipt;zМ'owt;z, нt;zuyj'owt;z, покрај кyu'ywt;z, м"ezUнywt;z.
Во аористот кај глаголите од старата консонантска основа тематскиот
вокал -о- се чува (со редукција -у-): р"екух, р"екухми, p"eкyxiiiu, р''екуха.
Од *byti има две имперфектни форми - со основите б"ii- и би-, еп. б"iix,
б"iiш'и, и бих, б'иш'и.
Во 3 л. на перфектот помошниот глагол се чува и кога перфектот означува
прекажаност, еп. Пујн'о вp''iiм't;z и(е) б'ил ид'ин ч'ypбt;zџ"ujt;z.
Кај глаголските придавки се јавува често мешање на родот, како и кај дру
гите придавки. Формата за е.р. се среќава и со именки од м.р.
Формите со 'има / нема' + глаголската н/Ш-придавка се жива категорија, еп.
а) 'имt;zМ upyмuн'aнiiiy, н"емt;zМ j'axн{lнiiiy, 'uмt;z ciii'opинy, н"емf!Ми в'ид't;zну, б)
им'ах з"eнiiiy, им'аш'и кл'адину, и др. Меѓутоа, не се непознати и форми кога
глаголската придавка конгруира со родот и со бројот на предметот, еп. :Zл'aи1н't;1iiit;1 j{l им'аш'и кл'адинt;z, iii'atliкy м'r;z им'аш'и uукt;1Лн'анm (Golц.b, 1961 : 167).
Партикулата за идно време редовно се јавува во фонетскиот облик за : Зfl
к'аж't;z, зt;z д'ојдt;z,

Зfl

д'awt;zш',

Зfl

ciii'aнu.

Императивните форми можат да бидат за диференцијацијата интересни по
ради наставката за 2 л. мн., еп. д'yкt;zp'piiiu, дyнuc"iiiiiu, в'иш' - вuш"iiiiiu, и по
ради честата редукција на наставката во 2 л. еди., сп. ј'аш', в'иш', ciii'aн', кл'ад'.
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Забраната се изразува со грчката партикула ми, еп. ми вил'иш' ми сл'у
+ 2 л. през.: ним'ој вр"iiwиш'.
Глаголскиот прилог и во овој говор, како во драмските, се образува со нас

ш't;zш', ми u'иiilfi.ш', и со партикулата ним'ој

тавките -шiil'eм, -zикум (< -шком), еп. ilл"eiilишiil',e.м, с"iiдfl,ш'кум, Шрt;zч"аш'кум.
Во глаголската придавка се генерализирала секундарната секвенца -нzu- кај
сите глаголи, еп.: ciil'e:Zнt;zнiii, з'eнiil, xp'aн'fi.нiil, yмp''eнiil, зr;icu'aнiil.
Погоре истакнавме дека полно единство и во оваа група говори нема. Како
диференцијални црти меѓу поодделните говори на лагадинско-богданскиот те
рен се јавуваат: степенот на редукцијата во некои позиции, рефлексацијата на
*у, некои отстапувања во рефлексацијата на *Q и *v, статусот на !в/ во одделни
позиции, степенот на палатализацијата на ii1 во старите секвенци *t&j и *tb, ста
тусот на финалните групи -ciil, -шШ, и во флексијата: членската наставка за
м.р., множинската наставка кај именките од с.р. на -е, некои заменски облици,
наставката за 1 л. ед. сегашно време кај глаголите од е/и-група партикулата за
идните глаголски форми, наставката за глаголски прилог и некои акцентски
посебности.
Според резултатите од споменатите особености поголема сличност пока
жува говорот на селата Висока и Зарово.
,

Меѓу најкарактеристичните особености на височко-заровскиоiii говор спа
ѓа рефлексацијата на *у. Неговиот развој совпаднал со развојот на р, значи има
рефлекс /а/, и тоа во сите позиции, еп.: б'ал - б'iiлfl, - б'алу (*bylb), w'ilм't;z (*vym�),

д'apt;z - д'apqШt;z, к'aiilкt;z (*kyљka), к'асr;�лу (*kyselo), м'аш'кfi. (*туѕ&, *mys&ka), н'ај
(*пу), u'aiilt;zМ (*pyt-), р'ајџ - р'а"ш' (*ryj-), р'аШџ (*ryt), сан - cџн'oiil (*ѕуrљ), caiil c'i'liliџ (*ѕуљ), Uл'aiilкy (*plyљko), ciil'aнywt;zМ (*-styg-), во наставките: *-у- : бл'iixt;z,
бt;zХч"а (бахчи мн. : бt;zХч"а еди.), дt;lМi'a мн. (дt;zМi'a едн.), cн'iixt;z - cнt;zX'iiiil't;z (снiiхи
- cнiixиiile : cн'iixr;i - cнt;zX'aiilt;z едн.), н''eiyw'aiil't;z, н'owt;ziil't;z (новите) (Ви), бр'аш't;z
(бриша), влr;�к'о в'iij (*vy), л"iiбу ск'аснr;� (*-kys-), м'ajt;z (*туј-), puб'aiil'fi. Uлt;zв'aiil
(*ryby plyv-), ч"eiilt;zpи (*cetyr-) (Зар, Попстоилов, 1979: 64-65).
Во височкиот говор процесот на загубата на /в/ е значително понапреднат
особено во иницијална позиција пред лабијалните самогласки, еп. ол, 'олуwи,
'oдt;z - yд'aiilfl., 'oд'r;i - 'одииt' (водиш), 'oн't;z, ун'ај, 'он't;zк (од основата вон-), 'осук ycyк'oiil, 'осуцu, удuн'UЦ{l, u'оуднuк (uоводнuк), yн'eш'iil, yш'iil'UHfl,, 'ујку, И ВО
група со Ш: yiil'opu, зr;iiil'opu, iil'ojyiil (ШвојоШ) и др.
Во поглед на палатализацијата на ii1 во споменатите групи и на финалните

-ciil, -шiil височкиот говор ни се покажува како поархаичен, бидејќи ii1 ја зачу
вало мекоста, еп. бp'aiil'r;t, з"eнiil' - з"енШ'у (: з"енШуфц,еШу), u"eiil', u'iiнiil' u'iiнiil'yiil, а групите -ciil, -шш се уште се пазат во повеќето случаи со исклучок
во суфиксот -осШ, еп. ч"иciil, ч"yciil, м'осШ, u'ociil, ун'еш'Ш, но р'адус, м'илус.
Во членската форма за м.р. се чува крајното Ш : бр'акуШ, бp'aiilyiil, дpt;z1)
i'oii1. Заслужува да се одбележи и членската форма кај придавките, еп. iyл"iiм
iyл"iiМ{ljyiil, дp'yir;ijyiil д"ен'. Очигледно во овој говор наставката *bjb имала по
друг развој отколку во другите околни говори (еп. Gol�b, 1963: 207).
Заменските облици: н'iij, в'iij (ние, вие), кyiilp'iij, кyiilp'ejt;z и др. се каракте
ристични, главно, за височкиот говор.

79

Во говорот на Сухо (сушки) за разлика од височкиот *у >/и/, еп. син, бил;
гласот /в/ во почетокот на збороформите пред /о, у/ се пази, еп. вол, в'одf!,,
в'он'f!,, в'осук, в'ујку, во таа позиција во одделни случаи се јавило и секундарно
/в/, еп. в'осf!, - в'оси, в'о2ни - в'о2н'уви (:'оса, 'о2ни
Шф: уШф'арr;zм, Зf!,Шф'ар{lМ, Шфој, Шф'ојШf!,.

-

-

Висока), а секвенцата Шв >

Во сушкиот говор /в/ е претежно

лабиодентален звук.
Од другите диференцијални особености по однос на височкиот говор пока
рактеристични се: палатализацијата на Ш' во ќ во бр'аШќf!,, испуштањето на -Ш
во финалната група -сШ, еп. ч'ис - ч"исШи, мое, uoc, членот -о:бр'f!,2'о, бр'аШу,
сф'аШу, генерализирање на наставката -м во 1 л. едн. презент кај сите глаголи,

еп. н'ос{lМ, u'еч'f!,М, одн. бир'ем, кус'им, дрf!,Ж"им - и со промена на тематскиот
вокал и на акцентот(: б'ерџ - бир'еш', к'ос'f!, - кус'иш' во Висока).
За сушкиот говор е карактеристична уште една фонетска особеност, која
не е непозната и во Висока. Се работи за посебниот развој на т.н. секундарен

о2

во контакт со сонантите во финална позиција во примери од типот на *mokro,

*rekla. Во формите за м.р. вокалот се развил зад сонантот со што дошло до омо
нимија на формите за м. и ж. род, еп. м'окрf!, (м., ж.) -м'окру (с.р.), м'андрџ (м.,
ж.) -м'андру (с.р.),р'еклf!, (м., ж.) - р'еклу (с.р.). Во такви случаи во Висока по
ради замената на *у со /а! со обликот за м.р. совпаднала и множинската форма,
еп. м'окрf!, (м., ж. едн. и мн.) -м'окру (с.р.). Спорадично вакви форми се забеле
жани и во Балевец и Илинец: /аснf!, 2лас, 'ендрџ фf!,с'ул', ч"уздџ, ж"еднџ (Бал),
ч"уздf!, ч'ув"ак (Ил). Приведениве примери покажуваат дека овој модел се про

ширил и на други придавки.
Говорот на

е.

Балевец најблиску стои со височкиот со таа разлика што во

балевечкиот бројот на примерите со запазен назализам е сведен на минимум,
еп. блџнд"ај, к'анкџл', м'анд9, uџјf!,нџ"инf!,, u9р'анч'уw{lМ, Ш'ан2f!,, кл'lzмб9, Шp'lzм
бt:;L, со сек. н во м'ан2лt:;L; место *� :2линд'ал9, 'ендрt:;L фt:;Lс'ул', мисинч"инШt:;L, ч"ен
д9. Порано веќе констатиравме дека *усе рефлектирало во /и/: с'ин, м'иш'кfl,

заменките н'и, в'и. Наставката -еШа поради редукцијата на е >и се преформи
рала во -ита и само во тој фонетски облик се употребува, еп. /а2н'иШџ, в'а
ж'иШt:;L, 2р'оздиШt:;L, 2'арниШfl, ж'др"абиШt:;L, з'ел(} - з'елиШt:;L, к'уч'иШfl, лук'умч'и
Шt:;L (:лок'умче), ш'ик"ерч'иШfl.

Како дијалектна посебност во балевечкиот говор се јавува фонетскиот
облик на партикулата ка, која, според Малецки (1936б : 102), претставува кон
таминација на височкото за и к'е ( к'и), еп. Kfl 'езмt:;L, Kfl- 'езмиш' (земеш), кџ
к'аж'и, Kfl ч"иними.

Говорот на

е.

Илинец, судејќи по скромните податоци што ги дава Малецки,

е многу сличен со балевечкиот. Како поважна диференцијална црта меѓу нив се
јавува рефлексацијата на носовката *Q во /а/ во сите позиции, еп. длџб'окfl 'одџ,
з'аби, к'аШ, Hfl- к'аШ9, м'аж'и, р'акf!,, рflк'аф, pt:;Lк'aф9wu, рама - p'aмi19wu, к'аш'
Шf!,, uаШ', cШt:;Li1'aлKfl (Ил), додека во Балевец има рефлекс /а! во коренските

морфеми.
Извесен број примери со /а/ Малецки дава и место *о, еп. бас - б'аз9wи, уШ
w'aHKfl, даш', дf!,Ж'д'и, но и д'анfl, раш', и во членот -о:Hfl к'аШ9, 2л'ас - 2лt:;Lc'o.
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Партикулата за идно време во овој говор гласи к'и
Балевец).

: к'и в'икfl (: Kfl в'икfl

во

Говорот на селото АјваШово ни се претставува како преоден меѓу лагадин
ската и солунско-кукушката група говори.
Со лагадинските говори него го поврзуваат: полната редукција во сите фо
нетски позиции, мекиот изговор на согласките /ч' - џ', ш' -ж'/, еп. б'улч'fl, ж"а6{1., поконсеквентната рефлексација на *tj 1 *dj во /шШ, жд/, билабијалниот изго
вор на [w] и тенденцијата тоа да се загуби во почетната позиција пред лабијал
ните самогласки и во интервокална позиција, еп. 9л'оwи / 9л'ои, х'уб{l.:, чувањето
на /х/ во сите позиции, еп. х'уб{l.:, Xflpм'иjiil{l., cн'ii.xfl, бл'ii.xfl, м'ох, ж'н'ах, uич"ех,
ж'н'еј{l.Х, u'eк{l.X, Фfliil'UXfl, HflYЧ"UXfl, уд н'их.

Со солунско-кукушкото говорно подрачје го поврзуваат: отсуството на
двоен акцент, морфолошки стабилизираниот акцентски систем, еп. м'eiilлfl м'eiilлfliilfl, м'еШ -м'eдfliil, д'ен -д'eн'fliil, iл'ас -iл'acfliil, кај глаголите: д'epfl д'ер(fш', up'eдfl - uр'едиш', к'ii.лнfl - к'ални, мл'азfl - мл'азиш'. Во ајватовскиот
говор фонолошка мекост познаваат само сонантите /л', н'/, еп. л"уШ, кл"уч',
к'он' -к'oн'fliil. Другите согласки немаат меки парници, што значи дека проце
сот на веларизацијата на старите меки согласки значително напреднал како и
во солунско-кукушките говори. Нема позабележителни разлики меѓу ајватов
скиот и солунските говори ни во областа на флексијата. Ајватовскиот не ја
познава множинската наставка -eiila, доминираат множинските форми со
наставката -ин'а, еп. Mfllflp'ин'a, iil?л'ин'а, и со -ишта : iаiни - iaiниш'iilfl,
ж'p'eбиш'iilfl, к'yч'иш'iilfl. Личната заменка за 3 л. е он (она, оно), партикулата
за идно време гласи ќе: к'и u'ош', к'и u'иjiilи.
Преодниот карактер на овој говор се покажува и во однос на рефлексите на
стариот *t>· Во еден број примери во коренската морфема има рефлекс /ii./, кој
треба да се смета за основен, еп. з'ii.лwfl, д'аскfl, cн'axfl, дfl c'ii.xн?, и во суфиксите:
w'aiilflK, w'eiilflK, u'eiilflK, ч'иiilw'ii.piilflK, и во членот: м'еШ -м'eдfliil, yiil д'eн'fliil, у
c'oнfliil ми, j{l.iilfli'aнfliil, а во неколку лексеми има /о/: w'oш'кfl, w'онк{l., д'ош' д'ож'ди, д'ож'д?Ш'fl, м'ох, б'оч'фfl, с'он, Ш'окм9 (Malecki, 1936б : 98).
Најкарактеристична особеност на ајватовскиот говор претставува рефлек
сот на *е. Него Малецки го опишува како звук поширок од етимолошкото /е/,
но позатворен од сушковисочкото /а./ и не ја палатализира претходната соглас
ка. Таквиот опис асоцира на еден вид широко е /е/ со посебен фонолошки ста
тус, еп. примери: б'ел{l., д'еШи, ж'р'еuч'и, л'еu, н'ид'ел'fl, u9нд'елнf1.к, uyл'eнfl, p'eii1к9, u'ecнfl, с'енкfl, ц'ew(l, цф'еШ; во неколку случаи Малецки забележал и /'а/:
л"aii19, кул"ан9, iil"acii19, и во 2 л. мн. на императивот: сидн''ајШи.
Како посебност на овој говор може да се смета и упростувањето на групите
-ciilp-, -здр-, со испуштање на /Ш, д/: ср'ах, c'ecpfl, ср'ик9, зр'аф, но во заемките:
u'aciilp{l., кyл'aciilpfl.

Во старата група *cr- /ч/ се изменило во /ц/: ц'арнfl, Цflрн'ил9, Цflpw'eнfl,
а во групата *cre- се среќаваат форми со /ч/: ч'иp'ewfl, ч'ир'еш'fl.

царф,

ц'арwји,

И говорот на е. Неiован по своите особености стои на граница меѓу лага
динските и кукушко-солунските говори, каква што е и неговата геогр афска
позиција.
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Со лагадинското и пошироко со серско-драмското говорно подрачје него го
поврзуваат:
- двојниот акцент: в'ерw(}р,ицџ, к'укумјµфкџ, М'иiilруµцџ,
- прегласот на /а/ во /е/ зад палаталните согласки, кој е во овој говор доста
изразен, еп. ч"еш'џ, ч'ес, бџхч"е, биШулч"еН(}Ц, бруiilч"ени, врџiiч"ен, нухч"ер,

iiџнџ"ек, Шуџ"ери, кукуш"ерник, iiиш"ек, Шџш"ек, вили�и"ениц, ж"ер, ж"ебџ,
лијл'ек, iiy'eiilџ (uojaiila), сил'енин, хрисШ'енин, ii'ouc (iioec), iiuuw'uцa (uијавица),
ду'елка (дојалка),
- лабијализацијата на /е, и/ во /у/ исто така зад меките согласки: ч'yp'eii, ч'ур'ен, ч'ур'еш'џ, ч'ур'еwџ, уч'ум'ен', душ'ум'е, ш'уш"аркџ, ii'енџ'урџ, ii'еш'Ш'урџ,
-мекиот изговор на /ч' -џ', ш' -ж'/,
- билабијалниот изговор на /в/, еп. н'иwџ, ч'уw'ек, w'eiilup,
- стабилната позиција на /х/, еп. хџд'еШ, х'ојнџ, х'уркџ, xp'uiil, н'ихин, 2р'ех итн.,
- фонолошкиот статус на фонемата /н'/ со ограничена дистрибуција, еп.
кон' -к'он'у (: к'они) б'ан'а (: б'ани) дпам'он' iiuiloн' фусШ'ан' д'ен'а мач"ин'а
- обезвучувањето на /в/> /ф/ и зад безвучна согласка: б'оч'фџ, н'ош'фи, с'екџкфи, Ш'икфџ, сф'iiрдли, и пред сонантите /л, н, р/ во иницијална позиција, еп.
фн'ук, фн'aiilpu, фp'eiil, фл'ези, и
- дисимилацијата на фрикативните /е, ш/ во /х/ на морфемската граница, еп.
м'есу -м'ехци, м'ас -м'ахч'и, м'ос -м'охч'и, д'аш' -д'iiхч'и, 'еш' -'ехч'и.
Со членот -о(у) поблиску стои до говорот на Сухо: ч'уw'ек -ч'уw'еку, брек бр'е2у (< бр'е2о) .
'

.

'

r.

'

'

'

·'

.

· '

Не е незначителен и бројот на особеностите кои негованскиот говор ги спо
делува со кукушкиот.
Меѓу најмаркантните такви диференцијални црти спаѓаат: парадигматскиот
акцентски модел (еп. 'yciilџ -'yciilu -'усШџШџ -'усШиШ(} с'елу -с'елџ -с'елуШу /
с'елШу -с'елџШџ / с'елШџ, ј'адџ -ј'адиш' -ј'ади -ј'адими -j'aдuiilu -ј'а(д)џШ) и
отсуството на фонолошки меки согласки, со исклучок на /н'/ и /л'/.
Редукцијата на неакцентираните самогласки во голема мера е проследена и
со елизија во одредени позиции која се компензира со удолжување на самоглас
ката во претходниот слог, еп. бр'адџ -бр'а:ШtЈ, з'имџ -з'и:мШtЈ, мл'адtЈ -мл'а:ШtЈ,

н'ос(Ј -н'о:сми.
Јат (*е) овде е заменет со /е/ во сите позиции, еп. б'ел, бр'ек -бр'е2у -бр'е2уwи, w'еШир, 2н'езду, 2р'ех, ii'ecyк, ч'уw'ек, и редовно така.
Старите рефлекси за *tj / *dj /шШ/ и /жд/, оди. /жџ/ добро се зачувани, еп.
wр'еш'ШtЈ, 2'аш'Ши, к'iiш'iiltJ, -в'еж'џ'tЈ, с'аж'џ'и, р'аж'џ'tЈ,, освен во неколку слу
чаи каде што место /шШ/ има /ќЈ, еп. в'ек'и / в'ик'и, ii'овик'и, к"еркџ, думџк"ин,
думtЈ,к"инкg, буж"иќ, партикулата к'и, во наставката за глаголски прилог -јк'и и во формите на глаголот н'ек'и, а место /жџ/ во два случаја е констатира
но /2/: м'е2у / м'и2у, ШtЈ,ку2ир'е, и сите тие претставуваат импорт од долновардар
-

ските говори.
Во негованскиот говор бројот на примерите со /ќ/ и /2/ е зголемен и со пала
тализацијата на /к, 21 пред предните самогласки, еп. к'аiiк'и, к"ини, вис'ок'и,
'о2'ин, дл'ii2'и, бл'а2'и, и во групи сој во членските форми кај придавките од
типот ј'аќу (ј'акју < ј'акио), w'eiilќy, wис'оќу, и со палатализација на -Ш' (*-tb) во
-ќ во лексемите з'еќ, л'акуќ, н'окуќ, ii'iiќ, ii'apxyќ, 2'ociiyќ.
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И групите -ciiip-, -здр-, со вметнати /Ш, д/, во овие говори спаѓаат во дифе
ренцијалните карактеристики, еп. ciii p'eбpy, ciii p'eдfl, ciiip'aм, ciii p'iiu, здр'ел,
ж'др'еби.

Негованскиот како типичен преоден говор се покажува и по континуантите
на *'b. Наоѓаме примери и со рефлексот /а/, кој е карактеристичен за сушко-ви
сочкиот, и /о/, еп.: в'анк{l, дiiш', д'iiхч'и, д{IЖ'џ"овниц{l, д'аскr;z, д'ахџ.м, дах, из
д'iiхам
(во) ' сас' и: б'оч'фа
. , буч'ф'ап
r' м'ох, с'он' н'ош'фи'
.
' з'алwа
. ' ис'ахна
. ' аф
.
куz'а (коzа), и редовно во суфиксите: u'есук (uесок), il'eiiiyк, Ш'енук, з'аu - з'абу
(зiiбо), л'eii - л'ебу.

Од граматичките особености вреди да се споменат во овој говор:
- отсуството на -iii во членската наставка за м.р., еп. син - с'ино

>

с'ину, л'ебу,

- множинската наставка -ин'а кај именките од с.р. на -е, еп. ј'ари - јар'ин'fl,
Mfllflp'ин'џ, и отсуство на старата наставка -eiiia,

- отсуството на наставката -м во

1

л. едн. презент кај глаголите од е/и-гру

па: н'осџ, б'ерџ, ј'адџ,
- наставката -јк'и за глаголски прилог и партикулата к'и : к'и ј'адџ, и нај
после уште една важна синтаксичка особеност: искажувањето на директниот
објект со предлогот на кај личните именки, еп. Гу в'иде нџ д'eiliiliy.
Говорот на

е.

Киреч

Ќој.

-

Селото Киреч Ќој (или Пазваново, Пајзаново)

се наоѓа негде на средината меѓу Солун и Лагадинското Езеро, и тоа е најјужен
македонски дијалектен пункт во солунско-лагадинската област.
За карактерот на говорот, за жал, немаме свежи податоци од самиот терен,
па ќе се задоволиме при неговото претставување со материјалот што
краткиот приказ на М. Вукчевиќ

ни

го нуди

(1901: 105-137).

Според наша оценка на материјалот во трудот на Вукчевиќ, говорот на Ки
реч Ќој можеме да го претставиме како "преоден" меѓу лагадинските и солун
скиот.
Со лагадинското, а преку него и со серско-драмското говорно подрачје,
него го поврзува пред се рефлексот на *е - /'а/, еп.: бр"ак, бр"асШ, вр"аме, в"а
�uџр, б"ал, 29р"аха, l{ЈЛ"ам, zр"ашка, дв"aiiia, Жf/Л"азо, д"аца, в"ара, изz9р"а,
д<Јб"а:Zџј, др"ама, к9л"ано, л''ail, л"aiiio, л"ава p'iiкa, мл"ако, м"ах, м"ас(fц, м"а
Сf!Ч,ина, м''acilio, м"асиш, н''ако, Hf!B"aciila, il''aнa, ilл"ава, il"acнa, ilp"acнo, il"a
COK,

Нf!д"ал'а, р"ака, p"aila, cв"aiii; с"адиш, cл"ail, сн"ак, cilip''aдa, с"аме, ciiip"a

лa, сл"ади, Шр"ава, Шр"абува, iii"ax, ц''ав, цр"аво, ц"ало л"aiiio, фл''ази, ч9в''ак.

Во неколку случаи Вукчевиќ слушнал и широко "ајватовско" /е/, кое не ја пала
тализира претходната согласка, еп. дв'е, д'ецџiiiа, др'ема, дtЈбр'е

(Vukcevic, 1901 :

124-125).
Забеле1ика: В�чевиќ мекоста ја предава со знакот ј (лјаu) и тврди дека е тоа посе
бен глас, а не знак за мекост (с. 122).
По се изгледа дека Киреч Ќој претставува крајна точка на западната изо
глоса на континуантот /'а/, одн. /е/ за *е (Vukcevic,

1901: 123).

Преодниот карактер на говорот на Киреч Ќој се огледа и во рефлексација
та на *v; се јавува двојна замена - со liil и со /о/, еп.: с'ахне, з'iiлва, к'асно, сн'аха,
Ш'iiкмо, но б'очва, в'ошка, в'онка, д'ош, д'ожди, со, iii'oj, во суфиксите: н'окџт и
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н'охt;IШ, ii'eiiit;IK, р'еШ{lк,

и: руч'ок, в'ос9к, ii'еШ9к, ч�Шв'арШ9к, ii'ин9к, ii"acoк, и
редовно о во членот: iр'адоШ, iр'об9Ш, л"аб9Ш. Ограничениот број примери не
дава можност да се установи кој од овие два гласа треба да се смета како осно
вен во говорот. Во суфиксите само во ајватовскиот говор има рефлекс /а/, доде
ка во сушко-височкиот во тие морфеми редовно има /о/.
Секундарниот о2 пред сонантите во финален слог е заменет со /а/, одн. [t;l] во
неакцентирана позиција, еп. в"аШt;lр, д'обt;lр, сам, н'есf.Ј.М, с'едf.Ј.М, но сед'умдесеШ,
д'ошr;zл, и /е/ во в'о'i(Јн'.
Рефлексите на носовката *Q и на вокалните *r, */го поврзуваат овој говор и
со двете дијалектни зони - солунско-кукушката и лагадинската група говори,
еп.: (*Q >а) iр'ади, z'аска, i'iic, i'аба, д'iiii, з'аби, к'ас, к'iiде, кiiii'uнa, м'адро, мiiШ�
н'ица, м'ака, м'ачно, м'aiii.нo, н'iiiii.pe, uiiiii., uад'ар, p'iika, р'ачник, рiiк'аф, cШ'aiiu,
ciii.'iiiiкa, c'aiii., с'адиш, cк'iiii, c'iiбa - c'iiбt;IШa,

и др., а во афиксите редовно има /а/:

ciii.'aНt;ziii.„ 'ода, /ада, 'uдt;liii, 'uipflXa.

Во овој говор покрај старите дублети со /у/ од типот н'ужда, се н'уждt;Iш, се
јавуваат и примери од типот к'уќа, вр'уќо, вруќ'ина, кои се карактеристични во
долновардарските и воопшто во повардарските македонски говори.
Сп. примери и за сонантите *r, *Ј: p'iiia, pait;Iв'eнo, ц'арно, царв'ен, м'iiрша,
iii.'iipлo, цв'iipciii.o, кр'аф 1 к'iiрф, iip'iic; в'iiлк, Зt;lK'iiлнt;Iiii, c'iiлsa, л'аск{lше, ii'iiлнo,
б'алха 1 бл'iiха, сл'iiнце.

Под влијание на солунскиот говор и во Киреч Ќој се среќаваат повеќе при
мери со !ќ, il покрај основните lшiii., жд/ место *tj, *dj, еп. вр'уќо, вруќ'ина,
вр'еќа, к'уќа, н'оќ, ќ'ерка, iiл'аќа, св'ејќа, покрај в'еќе, б'ожиќ, ќе, н'еќу - н'еќе;
p'iiia, piiit;Iв'eнo, м'еiу, но: л'ешШа, ciii.p'eшiii.a, iiл'ешШи, ii'омош, iiл'aшiii.a, ф'аш
Ша, - в'ежа, ч'уждо, чужд'ина, iрt;lЖд'анин, НflХ'ожда, х'ожда, зв'ажда, и др.
Со другите особености што ги истакнавме како релевантни за дијалектната
диференцијација на југоисточните македонски дијалекти говорот на Киреч Ќој
поблиску стои со солунско-кукушкиот дијалект. Во него силно е изразена ели
зијата на вокалите пред членските морфеми. Акцентот е морфолошки фикси
ран и има тенденција да се повлече од отворената ултима. Согласката !в/ има
лабио-дентална артикулација и е релативно стабилна во сите позиции, еп. вд'о
в�ц, в/aнt;1iii., в'ујко, в'ода, в'ол, има дури и протетичко /в/ во в'оz�н', в'оса. Гла
голската флексија е готово идентична со состојбата во солунскиот говор, само
со таа разлика што во киречкиот говор во 1 л. едн. на сегашното време настав
ката -м се јавува факултативно. Освен тоа во него доста добро се запазени и
старите односи на глаголските основи.

1994
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ИЛУСГРА ТИВНИ ТЕКСГОВИ

Драмско
Г.Броди

Из'ик� в� жу'отвите

Им'алу адн'о вр'ем'џ. ад'ан б'едан чул"ак. Ага ут'ив� нџ.-н'иватџ., в'ид'� чи
дв'е д'џ.ц'а б'ијџ.т адн'о м'алку зм'ијчџ.. Зм'ијчџ.ту сџ.-пум'олилу нџ.-чул"акџ. дџ.-гу
утарв'е и дџ.-гу-утн'џ.с'е нџ.-м'ајкџ.-му. Т'ој �-смисл'ил над-н'егу, изг'онил д'џ.ц'атџ. и
гу-утн'ел нџ.-гул"амџ.тџ. зм'ијџ.. ПQ-п'ат'џ. зм'ијчџ.ту к'азалу нџ.-м3.ж'е: "аку-ти-к'аже
м'ајкџ.-ми шту-'искџ.ш дџ.-ти-д'ам, т'и хи-п'оискџ.ј пр'астјан'џ. д'ету сту'и пуд- н'ехинџ.
из'ик. Туг'а штџ.-м'ожаш дџ.-рiзб'ирџ.ш из'икџ. нџ.-жу'отните".
Гул''амџ.тџ. зм'ијџ. сџ.-мн'огу зар'адувiлџ., аг'а в'ид'�џ. д'ет'џ.ту-си и к'азалџ. нџ.
чул"акџ. : '11Искџ.ј как'оту 'искаш, вс'ичку штџ.-ти-д'ам". МЗ.Ж'а-хи к'азал чи-'искџ.
дџ.-му-дад'е прастј3.н'џ. д'ету сту'и пуд-н'ехинџ. из'ик. Т"а му-гу-д'ала и му-рекл'а :
"Уш с"а нат'атак штџ.-рiзб'ирџ.ш из'икџ. нџ.-с'ички жу'отни, амџ.-нџ.-н'икуј н'емџ. дџ.
к'азуваш чи-гу-рiзб'ирџ.ш. Шт'ом к'ажеш нџ.-н"акуј, нџ.-час'а штџ.-умр'еш". Чул'а
кџ сџ.-в'арнал нџ.-н'иватџ. и л'егн� пуд-кр'ушатџ.. В туз'и вр'ем'џ.. нџ.-дар'оту ка'цна
лу адн'о п'ил'џ. и си-к'азалу: "Дџ.-зн'аја туз'и чул''ак тџ.м д'ету л3.ж'и, чи-'имџ. заку
п'ану гарн'џ. сас-пар'и, тџ.-дџ.-гу-искуп'ајџ.". Т'ој кат'о ч'ул и разбр'ал с'ичку, ст'анал
и искуп'ал г'арнету с-пар'ит'џ.. Зџ.бугат"ал мн'огу, к'упил-си 'офци, к'он' и куб'илџ.
сас-к'он'че. Адн'а 'утрин чул"акџ. к'азал нџ.-жен'атџ.-си дџ.-'идат и в'идџ.т уфц'ет'џ..
Куш'аратџ. бил'а д�'еч изв'ан с'елуту. МЗ.Ж'а ј'ахнал к'ончјату, пак-жен'атџ. сџ.-к'а
чилџ. на-куб'илатџ.. И дв'ет'џ. бил'и тр'удни. Пу-пат'џ. к'ончјату сџ.-умур'илу и к'аза
лу нџ.-м'ајкџ.-си чи-му-јџ.-мн'огу т'ешку. Куб'илатџ. му-рекл'а: "Т'еб'џ. ти-јџ.-т'ешку
чи-н'осиш ад'ан, џм-ј'а шту-дџ.-р'екџ. кат'о н'ос'џ. тр'имџ.". Чул"акџ. рiзбр'ал с'ичку,
сл"ал ут-к'ончјату и к'азал нџ.-жен'атџ.-си дџ.-сл'езе ут-куб'илатџ. и дџ.-�-к'ачи нџ.
к'ончјату. Т"а �-мн'огу зач'удиш,1, амџ.-н'ишту ни-к'азiлџ.. Кат'о ст'игнали при-уф
ц'ет'џ., м3.ж'а к'азал нџ.-уфч'ар'џ. дџ.-изду'и м'алку мл"аку. П'очнал т'ој дџ.-ду'и, ну
уфц'атџ. р'еклџ. : "Т'и мџ.-ду'иш, амџ.-ј'а с"а штџ.-сџ.-'испикџ. в мл"акуту". Н'икуј
н'ишту ни-разбр'ал. С'аму чул"акџ. д'ету разб'ир� из'икџ. нџ.-жу'отните разбр'ал и
к'азал нџ.-уфч'ара дџ.-ни-ду'и т'аз 'офца. С'етне к'азал нџ.-чуб'анинџ. дџ.-му-зак'ол'џ.
адн'о ј'агн'а. Утиш'ел т'ој дџ.-ф'ати н"акуе п'охуб'ау и дџ.-гу-зак'ол'џ.. Ј'аганцџ.ту сџ.
упл'акалу нџ.-м'ајка-си чи-'искџ.ш дџ.-гу-зак'ол'ат, пак-т''а му-рекл'а : "Т'и ми-си
адн'ичку ч'еду и 'искаш дџ.-тџ.-зак'ол'џ.т". Чул"акџ. рiзбр'ал и к'азал нџ.-уфч'ер'џ. дџ.
з'еме др'угу ј'агне. Т'ој ф'атил др'угу, пак в туз'и вр'еме н'егуватџ. м'ајкџ. избл"алџ.
и рекл'а: "Ј'а си-'имџ.м с'аму дв'е ј'аганца - м'ашку и ж'енску, и iдн'оту 'искат дџ.
ми-гу-з'емат". Чул"акџ. п'ак рiзбр'ал, с3.жiл'ил-јџ. и ни-д'ал дџ.-гу-зак'ол'џ.т. Ф'атил
уфч'ар'џ. др'угу ј'агне, пак м'ајкатџ. нџ.-ј'агнету им'алџ. тр'и и к'азалџ.: "Ј'а си-'имам
тр'и ј'агнетџ., дв'е м'ашки и адн'о ж'енско и н'егу 'искат дџ.-ми-гу-зак'ол'џ.т".
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Сереко
Кален.дра

Дв'а сеср11

Едн'о вр"аме са-бил'и дв''а с'ссри. Едн'ата бил'а 'ас с'есра, едн'ата дук'арс;iна.
Мџшт'еџта бил'а кат'ил' ж'ена. Ун'а га-пусн'ала да-га-и3'едат ваnц'ето дук'арану
ту мум'иче. Мџшт'е�.tта Й-кџж'ува: "Н'а-ти едн'о кутл'енце, едн'о м'аче и ед'ин пи
т'ел." Мум'ичето ги-�''ала п ут'ишла n-гур'а1·а и вл"агла в-едн'а к'ашта. Вл"агла
фн'етрека и ги-з"ала мач'енцето, куч'енцето и кутл'ето. З"ала :м:ум'ата да-јџд'е и

мач'ето зам''ака, куч'ето пучн'а да-л'�ј. Т''а ги-нај'ала и-легн'ала да-сп'и. Куг'а

са-ст'емни, дујд'оа калик'анзи. Ун'и пуrш'али да-тр'опат. "Ут'ори, Д(fв'ојко, да-та
!"
ц
(
н
:
а
ка
ач н.цс,
и п а ил
? ј'ада У 'а са- с л ш'
аи
з'ала 11М' е
к'у Iен е, к'ак д -к'ажа 11
11К'ажи� дук'арај-ми Ч(f'ис. 11 МQм'т-р1ето ка3'ало и т'оа ут"ува и дук'ара ч�'ис. Зев'ал
п'ак да-в'ика : '1Ут'ори, д��1'ојко, да-та-ј'ада ! 11 Мач'енцето и куч'енцето 'и-к'азаха :
11К'ажи да-ти-дук'ара �лт'ани. Ги-дук'арал и гп-устав'ил и алт'аните. П'ак зев'ал
11

да-в'ика : 11Ут'ори, д�в'ојко, 1�'е-ти-ј'ада, к'е-ти-п'ул'а. 11 Ун'а каз'ала : '1Ут'ивај и
дук'арај ед'ин к'он'. 11 Он га-дук'ара к'оп'у и зеn'ал

'
п ак

да-в'ика. Мач'енцето и ку

ч'енцето И-к'азаха : 11К'ажп да-тн-дук'ара n'oдn сас-реш'сто ус-Ср'ума. 11 Он ут'и
шал на-Ср'ума да-нал'еј н'ода. Т''а си-тув'ари на-к'оп'о ч�'иза и алт'аните и си-од
н"ала дум'а. К'ак ја-вид"ала другата с'есра и �цнnт'еа и са-зачуд'ил:н. М'ајката
р"акла на-к"ерка-И : 11Е мар'и к"ерко, ј'а к'е-ти-I-шпр'аја Qт-ч'исто бр'ашно пи
т'инки и т'ебе к'е-та-п'усна да-дук'араш џлт'ани. И-дал'а м'аче, к'уче, петл'е и си

ут'и т'амока и га-из'е сам'а ид'енето. Н'е-му-д'ава н'и:што на-петл'ето, мач'енцето
и куч'ето. 11М'ене м'ајка ми-га-направ'и само за-м'ен"
рекл'а. Куг'а са-стемн'и,
Т
и
к
Т
Д
в'ика : 11 р'ас, тр'ас, д�в'ојко, Q 'ори, к'а
л"агнаха да-сп'иат. ујд'е алак'анзар
е
у"
?
:м:
ч
К
! К'а ид'е, т'ак к'а
11 'ак да-к'ажа, 'а енц , к' ченце 11
та-ј'ада, к'а-та-п'ул'а 11

жи. 11Вл"азе калак'анзаро ·фн'етре и га-изед'е му).1'ата. Черв'ата И-ги-зак'ачиха

на-дир'ека. Ч'ека м'ајка да-си-д'ојде к"ерка-И и к'ак не-дох'оди таргн'ала да-ја
пр�ср'етне.Ут'ишла в-гур'ата и вл"агла в-к'а штата. К'ак ги-вид"ала черв'ата по
дир'еците, падн'ала и умр''ала. 1\19м'ичето остан'ало да-си-жив'еј с'амо сос-м'аче
то, к'учето и п�тлето.

Ла:Zадинско

АјваШово

Ду'п'а-ѓузел' п Д'апдервето

'
Идн'о вр''ами 'имаши идн о пап'уле и идн'а б'::�ба. Пап'ул'то 'имаши уд'ол у
'
к'аштта-му идн'о дуќ'анче, 'и:м:аши и тр и шт'ерк'и. Ка-го-науч'иха харм'ијто, шо

ј-идн'а м'ара задр'3.жан, фат'иха к'ата в'ечер да-му-ј'идат

п

да-му-пл"апат дуќ'а

нат. Уд-н"ако вр"ами с'ет1iе 71уќ'анат-му сос'с си-испразн'и.

Идн'ош најгул"амата шт'ерка флиз'е у-дуќ'апат и ка-го-вид'е такв'о пр'азан,
мн'ого си-нажал'и, и му-в'ели на-т'сјко-ј : 11Т'ејко, заш'о т'олко пр'азан дуќан, и
?
заш'о-си т'олко наж'алан 11 Т'ејко-ј м'илно а-погледи'а и а-реч'е: 11Е, м'омата-ми,
дад'е Г'оспот по-идн'а м'ара алаш-вар'аш, зат'о-ј так'а пр'азан дуќ'анат11• Др'уќ
пат' флиз'е ср"адната,
и на-п'са так'а а-одговор'и.

86

Најс'етне флиз'е најм'алката и му-в'ели : 11М'илни-ми т'ејко, т'и се-м'ола,
к'аш-ми пр'авото: заш'о так'а си-наж'алан и заш'о т'олко т'и-ј пр'азан дуќ'анат? 11
Т'ејко-ј со-сл'ази у-в'очити а-погледн'а и а-в'ели: 11Ж'ална-ми шт'ерко, уд-др'усти
ти-с'естри искр'их, 'ала уд-т'ебе ни-м'оја да-искр'ија: уд-н"ако вр"ами дав'ам, м'о
мата-ми, фат'иха да-ми-ј'идат харм'ии и да-ми-пл"анат дуќ'анат, зат'о-ј т'олко
пр'азан, и зат'о так'а сам-наж'алан11• Најм'алката м'ома ка-го-ч'у так'а, ск'оро
ут'иди и каз'а на-др'усти-ј с'естри.
Тр'ити с'естри ст'ојат и се-ч'уд'ат, ш'о да-ч'инат, к'ак да-го-ф'ат'ат на-хар
м'ијто. Најгул"амата уд-н'их в'ели : 11 Ј'а в'о в'ечар ќе-с'една да-бр'ана дуќ'анат, а
пак-в'и сидн"ајти уср''ат у-т'ејко и раст'ажајти-го по-идн'а м'ара11• С'естрити кан
дис'аха. Навечер'от најгул"амата с'естра сидн'а уз'ат у-палх'ират да-бр'ани. 'Око
ло пол'унош а-фат'и др"амка и засп'а. Али Г'оспот дад'е, да-он'о в'ечар ни-дојд'о
ха харм'ијто. Др'угат в'ечар бран'и ср''адната, 'ала и со-н'еа так'а бид'е. Кр'ајн'ат
в'ечар дојд'е р'едат на-најм'алката с'естра. 'Она з'е јатаг'анат и сидн'а уз'ат у-пал
х'ират да-ч'ека. Т'окмо у-пол'унош палх'ират фат'и да-тр'опка, и м'омата дијн'а
јатаг'анат и застан'а пр'афцом. Идн'о си-пахн'а харм'ијата гл'авата м'еѓу жил"а
ста м'омата го-удр'и со-јатаг'анат и му-го-сич'е пр'авото в'ухо. Д'андервето биг'а
и си-ут'иди д'ом-му.
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4. КОСГУРСКИТЕ ГОВОРИ

1. Костурските говори се простираат на четири географски области: Попо

ле - рамничарскиот дел околу Костурското Езеро, Корешча - северозападната
област во изворишниот дел на реката Бистрица меѓу планината Вич и албан
ската граница, Костенарија - планинската област јужно од Рупишта, и Нес
трамско - областа во сливот на р. Белица на правецот Костурско Езеро - Грамос.
Во овие области има околу стотина села во кои живее мешано население Македонци, Власи, Грци и Албанци. Пред Втората светска војна превладувало
македонското население. По граѓанската војна во Грција македонската попула
ција е значително проретчена. Неколку десетици села со македонско население
се наполно уништени, а населението е раселено или отидено во емиграција.
Дијалектните особености карактеристични за костурското говорно подрачје
според опфатот на територијата можеме да m поделиме во две групи: а) црти што
им се заеднички на сите локални говори во областа, и б) црти што го разбиваат го

ворнаrо единство.

Меѓу покарактеристичните заеднички особености што го покриваат сето
костурско говорно подрачје спаѓаат:
од областа на фонетиката:
- бројни остатоци од стариот назализам во секвенци со вокалниот дел од
континуантите на носовките*Q и*�, еп. 2ранди / 2рf:1нди 12ранди / 2р'анди, зiiм

би / Зf:l.Мби / зdмби 1з'амби, - 2р'енда, u'енда (в. повеќе примери во партиите за
локалните говори);
- протетичкото /в/ пред рефлексот на *Q во иницијална позиција, еп. ва2лен,

ваШок, вdж'ица, ваШор;
- замената на /в/ во секвенцата *svb со !у/ во примери од типот ц'уШи, ос'уни,

осун'аШје;
- рефлексот /а/ место секундарниот 'b2 пред финалните сонанти -р и -н: б'ис

Шар, д'обар, в'едар, 'иШар, 'остар, мQндар, 'о2ан (на сета територија), в'еШар
Ти1, Руп, Нес, но и в'еШер Ез, Доб, Марк, Кум, Гор, веројатно како резултат на
асимилација според претходниот слог;
- остатоци од стариот преглас на /а/ во /е/ зад историски меките согласки,
'
на пр. ез'овец, U'oec, жер, ч �ша и др.,

1

Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Бап (Бапчор), Брез (Брез

ница), Вамб (Вамбел), Виш (Бишеви), Габ (Габреш), Гал (Галишта), Герм (Герман),
Гор (Горенци), Гр (Гратче), Граж (Граждано), Дамб (Дамбеви), Доб (Добролишта), Ез
(Езерец), Жер (Жервеви), Жуж (Жужелци), Заг (Загоричави), Јан (Јановеви), Кос (Ко
синец), Крч (Крчишта), Кум (Куманичево), Лоб (Лобаница), Луд (Лудово), Манг (Ман
гила), Мањ (Мањак), Мар (Марчишта), Марк (Марковеви), Нак (Наколец), Нес (Нес
трам), Нив (Нивици), Не (Новоселјани), Ошч (Ошчима), Поз (Поздивишта), Пс (Псо
ре), Рад (Радигоже), Рул (Рулја), Руп (Рупишта), ел· (Слимница), Смрд (Смрдеш), Си
(Сничени), Ст (Стенско), Стар (Старошево), Ти (ТИолишта).
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- остатоци од редукцијата на неакцентираните самогласки, еп. из'еро, диб'е
ло, zул'емо, к'онуil (повеќе примери во описот на локалните говори).
Консонантскиот систем на сета костурска територија во голема мера е уед
начен.
На сета територија се чуваат старите рефлекси /шч, ш/ и !жџ > жж > ж/
место прасловенските групи *tj / *kt', *dj, еп. вр'ешче, 2'ашчи, z'орешч, кашча,
л'ешча, машч'еа, ilл'ешчи, сф'ешча, сн'ошчи, шч'ерка, il'арашч'ерка, од'ееzичем 1
од'ешчи, z'ашник, н'ошја, н'ошен, сфiiнош, н'ошви, uокiiшн'ина, il'омош, iiом'ош
ник, сф'еzиник, - в'ежа, в'ижа (почесто в'идва, в'идви ), м'ежа, iipжa, iiрж'осан, с'а
жи, ч'ужо - чуш, чуж'ина.
Во сите локални костурски говори се чува неизменета <..-тарата група *cr-,
еп. чiiрн, чiiрн'ица, чiiрве11, чiiрвен'ило, чiiрвец, чiiрв'осан, чiiрвл'иф, чiipilи,
чiipilкa (Пополе, Корешча), чt;�рн, чt;�рвен, чt;�рвен'ик, чiiрвец, чt;�рвен'ица, чt;ipilи

Сл, черн, ч'ервен, ч'ерuи Ез, а групата *cre- се јавува само во фонетскиот облик
чере-: ч'epeil, чер'еilна, чер'ево, чер'ешл'а, черв'еник (месец), чер'еша.
Согласничките групи !Шј/ и /дј/ (< *tbj, *dbj) исто така се чуваат неизменети,
еп. бр'аШја, сф'аШја, лив'адја, дiавол, iloil'aдja, л'удја покрај л'удје и л'уди,
како и финалните -ст, -шч во едносложните лексеми, еп. ziipcm, zpocm,
ilocm, ilpocm, чист, zл'ушч, исто и во z'орешч, но р'адос, мл'адос, б'олес.
Согласките /ж, ш, ч, џ/ ја чуваат својата мекост, еп. ш'ч"ерка, ж'ер, в'еж'а,
ш''арен 1 ш''ерен.
На сето костурско говорно подрачје етимолошкото

*п'

затврднало во /н/, а

групата -нј- (< *nbj) не се палатализирала, еп. кон - к'они, ileн - ileн'yzuкu, дрен др'енја, кам'енја, Шiiрнја, јад'енје, ilozpeб'eнje, спрема нив мекоста се изделила во /ј/
и во б'анја, д'енја; под влијание на /ј/ во повеќето говори /н/ се реализира како
лесно палатализиран фон [н']: д'ен'ја, кам'ен'ја Сл, Гал, Ез.
Во врска со дистрибуцијата на согласките, заеднички особини на сите кос
турски говори се:
- отсуството на групите /шm/ и /жд/, кои по правило се асимилираат: шт >
шч, жд > жж > ж, еп. шч'ица, н'ишчо, оzн'ишче, - д'ожо(Ш) - дож'ови, zл'уч 2.а'уж'ови,·
- асимилацијата на групата /сч/ во !шч/ на морфемска граница во примери
ОД ТИПОТ кл'асче > кл'ашче, м'осче > м'ошче, il'ojac > iloiaшчe, 'обрас - обр'ашче,

лист - л'ишче;
- пополнувањето на групите -ср-, -зр-, -жр- со плозивите IШ, д/: сШрам,
сШр'еда, сШр'ебро, здрел, здрак - здр'аци, ждр'ебе, и др.;
- африкатизацијата на согласките /е/ и /ш/ > /ц/ и /ч/ во групите /uc/, /uш/, еп.
uц'ува, uцов'иса, uц'алви, ciii'uilцa, Шеuц'ија, ilчен'ица;
- на /е/ во секвенцата -ек- ако претходи согласка: в'олцки, ж'енцки, к'ос
Ш'урцки, б'иШолцки,·
- потоа на /з/ и !ж/ во соседство со сонантите /л, р, н/, еп. м'олѕи, ciiлsu, - iip
џa, iipџ'oca, iiлџ'ичка, дiiрџи, дiiрџ'ава.
Групите /вн/ и /бн/ се асимилираат во /мн/, како во повеќето западни маке
донски дијалекти, еп. Гл'амна, Uл'емна, од'амна, р'амно, оzл'амник, Сл'имница
покрај Сл'ибница и Шл'ибница, др'емно ж'иШо, заz'имна, сн'омник, во повеќето
говори и во мнук, мн'ука.
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Во бројни примери групата -дн- се упростува со редукција на /д/, еп. 'ено,
'ена, u'ана (uадна), с'ена (седна).
Доста се уедначени на сето костурско подрачје и граматичките особености.
Во именската флексија сите локални говори ги обединуваат множинските
наставки: -ови, која се проширила и на двосложните именки од м.р. што означу
ваат роднински односи, еп. леб'ови, син'ови, зеШ'ови, ШаШк'ови, вујк'ови, де
д'ови; -нишча кај двосложните именки од с.р. на -е (-је): u'иле - uилен'ишча, Ше
лен'ишча, кучен'ишча, м'орје - морјен'ишча, u'олје - uолјен'ишча, ждр'ебе ждребен'ишча, додека кај повеќесложните превладала наставката -ина : ма:Zа
р'ина, офчарч'ина, водарч'ина.
Особено е продуктивна во сите костурски локални говори наставката -ја,
еп. к'амен - кам'енја, кор'енја, Шарнја, сн'оuја, л'исШја, бр'аШја, upaiil / uapiil upaiilja, н'ива - н'ивја, лив'адја, о:Zр'адја, Uлан'инја, ленд'инја, :Zрам'адја.
Збирната наставка -ишча има поограничена употреба, еп. :Zроб'ишча, ри
д'ишча, сон'ишча, кресШоuаШ'ишча, од с.р. ј'а:Zне -ја:Zн'ишча, јар'ишча, uил'ишча.
Од именката д'еШе превладува множинската форма д'еци.
Категоријата избројана множина костурските говори не ја познаваат, еп.
два леб'ови, два нос'ови, Шри син'ови, два дев'ерја, Шри Шарнја, дв'ајца бр'аШја,
Шри мiiжи.
Во вокативната форма има тенденција да се генерализира наставката -о :
брат - бр'аШо, с'ино, мiiжо, воденич'аро, чов'еко, ж.р. Мар'ико, лис'ицо, маШа
р'ицо, ласШов'ичко.
Сите костурски говори познаваат само членски форми на -Ш: л'ебо (л'ебоШ,
л'ебуШ), кашчаiilа, д'еШеШо, ж'ениШе - ж'енеШе, uолјен'ишчаiilа.
На сето костурско говорно подрачје директниот објект кај одушевените
именки граматички се изразува со предлогот на : 2о uр'аша на кафеџ'ијаШа;
ц'арцкоШо дете uрави брак и е uок'ани на ч'уuаша да 'оди на бр'акуШ; и io 'оuи
ша ц'аруШ на д'еШеШо, ја 'ouиiila на ж'енаШа Нес; :Zo в'иду на В'анеШа, :Zo в'иду
на К'оле; е в'иду на М'ара Гр, :Zo в'иде на Ѕ'ико Ѕ'икофцки; :Zo в'икна на Ј'анеШо;
:Zo u'иШфи сШ'арјо на д'еШеШо,Манг; :Zo збр'ае на Шој ч'овек Жер; u'ouo :Zo уuиШа
на д'еШеШо Заг; и кај заменките: :Zo з'ева на н'е:Zо на J'op:Zeiilo Сн; на н'и и в'иду
Ез; 'ociilaj :Zo на н'е:Zо, з'евај ме на м'ене Сн; на н'ими и в'иде Поз; Шр'еска на м'ене
ме Шр'есе Сл; на Ш'uе и в'иде Сл; на н'их и вид'ое Манг.
На поширок ареал во Костурско можат да. се сретнат остатоци од старата
дативна флексивна форма во посесивна функција, еп.: цар'уШому шч'ерка, uo
u'oiiloмy к'auaiila Нес, :Zocu'oiiloм раб'оШа Ти, :Zocuyiil'oмy Вамб, санцеШ'ому 'око
Гор, и од лични имиња: 'Ово е МаркоШ'ому д'еШе Руп, Кол'Ш'ому ч'уuа Ти, Насе
Ш'ом д'еШе, П'ереШ'ом кашча, J'op:Ze -Ј'ор:ZеШ'ом, Ил'о - 'Ил'оШ'ом,'ИлеШ'ом Ез.
Како граматички сигнал за дативен објект за сите три рода во еднината и
множината се употребува клитиката му : му р'ече на с'ино(Ш), му р'ече на ж'ена
ша, му р'ече на деШеШо, му р'ече на м'ажиШе1ж'ениШе1д'ециШе.
Кај заменките како дијалектна посебност за сите костурски говори се јаву
ваат формите: цел, ц'ела, ц'ело, ц'ели, покрај еве, сф'иШе, еп. ц'ели ч'уuе, ц'ели во
л'ови, и: сф'иШи ж'ене дојд'оје, сф'иШи м&жи се варн'аје Нес, ц'ел н'ароШ Марк, - не
определените: 'еркој, ерк'оја, ерк'ое, посесивните: Ш'еен, Ш'ејна, Ш'ејно, и Ш'емен,
Ш'емна, Ш'емно, Ше'мни, демонстративните: Шој, шае, Шос, Шес, - Ш'ојШ'уа (овој),
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т•аст'уа, т•ост'уа, т•ест'уа, потоа т'ојт'ам (оној), т'аст'ам, т'ост'ам, т'ес
т'ам Манг.
Во областа на глаголската флексија бројот на дијалектните особености што
им се заеднички на сите костурски говори е значително поголем во однос на
именската флексија.
Кај глаголите од старите

и- и е- основи извршено е прегрупирање според

видот на гласот на кој завршува општиот глаголски дел; кога тој завршува на
самогласка, тематскиот вокал е -е-, еп. зн'а-е-, тк'а-е-, u'и-е-, ш'и-е-, u'e-e-, с'е-е-,
ч'у-е-, бр'о-е-, кр'о-е-, а кога завршува на согласка тематскиот вокал е -и-: Вер-и-,
с'еч-и-, z1адн-и-, 'умбр-и-.
Во 1 л. еди. на сегашното време наставката -м се генерализирала само кај
глаголите од а-група, додека кај глаголите од е- и и-група таа отсуствува, со ис
клучок на глаголите дам и јам. Во 3 л. мн. сите глаголи завршуваат на -е. Ком
плетната презентска парадигма гласи:

в'икам, в'икаш, в'ика, в'икаме, в'икате, в'ике;
н'оса, н'осиш, н'оси, н'осиме, н'осите, н'осе;
Вера, Вериш, б'ери, Вериме, Верите, Вере;
тка, тк'аеш, тк'ае, тк'аеме, тк'аете, тк'ае;
u'ија, u'иеш, u'ue, u'иеме, u'иете, u'ue;
ч'уја, ч'уеш, ч'уе, ч'уеме, ч'уете, ч'уе;
бр'оја, бр'оеш, бр'ое, бр'оеме, бр'оете, бр'ое.
Отстапување од оваа парадигма покажува само костенарискиот и нес
трамскиот говор кај глаголите од а-гр. во 1. л. еди. и мн. (в. стр. 113-114, 118).
Посебност на костурските говори се презентските форми од глаголите *byti
и *X'bteti.
Од првиот на поголема територија се употребуваат покрај кратките и пол
ни форми, еп.

'еса, 'есе, 'ести, 'есме, 'есте, 'есе Сл, Рад, 'еси, 'еси, 'ести, 'есме, 'ес
те, 'есе Марк, негирани: не 'есе, не 'еси, не 'ести Нес. Стариот облик со основата
*bQd- гласи: (да) банда, бандиш, банди, бандиме, бандите, банде, оди. бt;�нда,
банда итн. зависно како се рефлектирала носовката *Q.
Од глаголот *xoteti се употребува само негираната форма и се јавува во фо
нетскиот облик:

н'ејта, н'ејтиzи, н'ејти, н'ејтиме, н'ејтите, н'ејте (на сета тери

торија).
На поголем ареал уедначена е и парадигмата на минатото определено свр
шено време. Кај глаголите од старата согласничка основа во 1. л. еди. како нас
тавка се оформила -у (добиена од о во резултат на редукција), еп. д'ојду, до
н'есу, р'еку, uрес'еку, изм'iiл2у, а 3. л. мн. завршува на -е : дојд'о(ј)е, рек'о(ј)е, од
нес'о(ј)е, ciii.aн'a(j)e. Целата парадигма на ова време гласи: р'еку, р'ече, р'ече,
рек'о:ме, рек'о:те, рек'о(ј)е; ст'ана, ст'ана, ст'ана, ciii.aн'a:мe, стан'а:те, ста
н'а(ј)е; Uл'ати, Uл'ати, Uл'ати, алат'и:ме, алат'и:те, алат'и:те, алат'и(ј)е; зве,
зве, зве, зв'е:ме, зв'е:те, зв'е(ј)е. Од оваа парадигма отстапув_аат нестрамскиот и
делумно костенарискиот говор (в. стр. 114, 118).
Нешто е посложена положбата во одделните локални говори со образува
њето на минатото определено несвршено време (в. поодделно во секој говор).
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На сето костурска говорно подрачје кај глаголите од и-гр. во 2 л. мн. на за

-иШе, еп. н'оси - н'осиШе, б'ери б'ериШе, ј'ади - ј'адиzие (: к'оuај - к'ouajziie, u'ej - u'ejili.e, ziiк'aj - ziiк'ajziie, број бp'ojziie, бл''yjziie, u'ијШе).
поведен начин се генерализирала наставката

Во врска со глаголската именка костурските говори покажуваат две посеб

-Шје, еп. ocyн'aziije, жен'еШје,
колн'еШје, лe:Zнyв'aziije, cziiaн'aziije Нес (Видоески, 1989 : 68), осунв'аШје, жн'aziije,
uуклон'аШје, Ворнув'аШје, uразнув'аШје, uолн'еШје, сШемнув'аШје Чер (Шкли
фов, 1973 : 101). Во костурските говори со наставките -нје и -Шје глаголски
именки можат да се образуваат и од свршени глаголи, еп.: венч'енје, uо:Zреб'енје,
upoczU'eнje, умбр'енје Нес.
Глаголскиот прилог најчесто се образува со наставката -(е/а)шчем: вик'аш
чем, сед'ешчем, нос'ешчем, но се среќаваат како конкурентни и форми со нас
тавките -ничким: седен'ичким, iiлачен'ичким, -(е/а)шчум: сед'ешчум, нос'ешчум,
и -ничкум: седен'ичкум, Uлачен'ичкум.
ности. Едната посебност ја претставува наставката

На костурското говорно подрачје глаголската л-форма се загубила, со ис
клучок во граничните села со леринскиот и на север со преспанскиот говор. Со
загубата на л-партиципот се загубиле и сите сложени облици од класичната
словенска конјугација што се образуваат со него (минатото неопределено вре

ќе). За сметка
/ нема' во сегашно

ме, предминатото, можниот начин, соодветните конструкции со
на тие форми превладале облици со помошниот глагол 'има

и минато определено несвршено време + глаголската н/Ш-форма во среден род

'имам дој
д'ено (ид'ено, нос'ено, донес'ено), 'имаш дојд'ено, 'има дојд'ено, 'имаме дојд'ено,
наше· доiд'ено
,„
UJR
Ј
' б) 'име' 'им'аше' 'им' аме' 'им'аШе' им'ае / 'имее +
' 'име доiд'ено
Ј
дојд'ено, првото со значење на минато неопределено, второто со значење на
од свршени и несвршени и од преодни и непреодни глаголи, еп.: а)

предминато, и двете резултативни.
Со промените на структурата на сложените глаголски облици настанале и
некои промени во глаголските категории. Така, на пример, костурските говори
немаат посебни форми за категоријата прекажаност.
Промени претрпеле и конструкциите со

ќе (за) за изразување на идни деј

ства споредени со некој минат момент и/или со други модални значења. И кај
овие конструкции помошниот глагол 'има' со партикулата

ќе (за) ги презел

функциите на формите со л-партицип во другите македонски дијалекти, еп.:
а) ќе 'имам дојд'ено (вид'ено, реч'ено), ќе 'имаш дојд'ено, ќе 'има дојд'ено, ќе
'имаме дојд'ено, ќе 'имате дојд'ено, ќе 'име дојд'ено, и б) ќе 'име дојд'ено, ќе
'им'аше дојд'ено, ќе 'им'аме дојд'ено, ќе 'им'аШе дојд'ено, ќе 'им'ае / 'имее дојд'ено.
Со загубата на можниот начин со би се оформила нова конструкција со гла
голот сака како помошен, еп.: а) с'ака (во сегашната парадигма)+ сегашно вре
ме на матичниот глагол со да (сакам да ода, сакаш да одиш, сака да 'оди, ...) и
б) сака во минато определено несвршено време + сегашно време со да на
дадениот глагол: с'аке да н'оса, с'ак'аше да н'осиш, с'ак'аше да н'оси, с'ак'аме да
н'осиме, с'ак'ате да н'осите, с'ак'ае / с'акее да н'осе.
,

Интересен материјал костурското говорно подрачје ни нуди во врска со
образувањето на несвршени глаголи од свршени. Овде е формиран нов модел

-в- кој се додава на општиот (коренскиот) дел од свршениот гла
к'аж-и : к'аж-в-а и/или к'аж-в-и, к'уu(и) - к'уu-в-(а/и), iiл'aziiвu, ф'атви,

со суфиксот
гол, еп.:
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в'идви, з'ајдви, uо:Z'одви, на'одви, р'од(и) - р'од-в-и, н'ајд(и) - н'ајдви, м'ен(и) м'енви, расШов'ар(и) - расШов'арви, Ш'ур(и) - Ш'урви, сШ'ор(и) - сШ'орви, 2р'е
ш(и) - 2р'ешви, р'еш(и) - р'ешви, исШ'еч(и) - исШ'ечви, заUл'еШ(и) - заUл'еШви,
соб'ер(и) - соб'ерви, 'умбр(и) - ум'ирви (основа умир-а); кај глаголите чиј општ
дел завршува на -в- од типот наuр'ав-и, оздр'ав-и, во некои пунктови се задржал
стариот модел со суф. -а, еп. осШ'ав(и) - осШ'ав-а, ucilp'aв(u) - исuр'ав-а Поз,
Жуж, но во повеќе говори и кај овие глаголи се наложил суф. -в- но проширен
со инфиксите -ив- или -ов- за да се избегне удвојувањето на в, еп.: забор'ав(и) заборав-'ив-а, uoup'aв(u) - uоuрав'ива, наuр'ав(и) - наuрав'ива, расuр'ав(и) расuрав'ива, осШ'ав(и) - осШав'ива, исil.рав'ива, поретко и наil.р'ав(и) - наil.рав
'ов-а, осШ'ав(и) - осШав-'ов-а Жуж, или оздр'ав(и) - оздрав'ев-а Манг. Кај гла
голите што завршуваат во свршената форма на -н- од типот с'едн-и, л'е:Zн-и, во
некои пунктови се чуваат старите несвршени образувања, еп.: il.p'euн(и) - il.pe
u'инa, с'едн(и) - сед'ина, il.ад'ина Поз, или со суф. -ув-: ле:Zн'ува, соil.н'ува (во ис
точните пополски села), додека на поголем ареал и кај овој тип глаголи се гене
рализирал суф. -в- проширен во -ив-, еп.: сШ'емн(и) - сШемн'ив-а, л'е:Zн(и) - ле2-

н'ива, с'оil.н(и) - соil.н'ива, или -в- се додава на проширената основа: с'оil.н(и) соil.'ин-в-а, ле:Z'инва, il.ад'инва, сед'инва Марк.
Кај глаголите чиј тематски дел завршува на самогласка се чува стариот мо
дел на -в-: uокр'и(е) - uокр'и-в-а, нав'ива, зав'ива, об'у(е) - об'ува, и др.
На овој начин се ликвидирани старите модели од типот фати - фашШа /
фаќа, роди - ражда / paia, 2реши - 2решава, собере - собира, Шури - Шура,
куil.и - куil.ува / куil.ова, заборави - заборава, отвори - отвора / отвара и др.
Создаден е нов и поекономичен модел.
Само за костурското говорно подрачје во целина карактеристични се и
следниве предлози: кај (со значење како): СфеШ'ише кај санце Гор, Шој кај зм'и

ја се вл'ечи Сл; кам / каму (во значење правец и време): 'ојде каму c'eciilpa ми
Сл, 'оди каму К'осШур, ќе 'ода каму Ш'аШко ми, каму р'учок са варна Ти, 'оди
каму с'елоШо Лоб, ќе д'ојде каму В'ел'ден, д'ојде каму 'обеШ Вамб, ке си д'оди
кам МиШруф, 'оди кам с'елоШо Мак; oiilкiiмy : il.ом'ина oiilкiiмy с'елоШо Гор; кос 1
крас / крес : il.'омина кос н'ива Ошч, изл'езе каре вр'аШа Лоб, крас лив'адаШа Габ,
il.ом'ина крес р'ека, крес с'елоШо Ти; il.apa (со значење 'отколку'): Подобро да
д'ој бр'аШ ми il.apa чуш ч'овек Сл; il.pec: il.pec Ш'урцко време Вамб; upoiilи (со зна
чење 'спрема') il.poiilи il.онд'елник Лоб, Крч; il.peкaj ('покрај'): еден ciilap ч'овек
ор'аше Ш'уа ilp'eкaj ilaiilo Жер; ilpoiilи / ilpeiilи / ilepiilи ('спроти'): ilpeiilи сiiм
б'оШа, ilpoiilи Вел'иден Ти, д'ојде ilp'eiilи фШ'орник, ('отколку'): Поарно бр'аШ
ми да д'ој со м'ене u'epiilи др'ук Гор; сур ('врз'): ilом'ина сур к'ашчаШа Рад; пред
логот со во некои костенариски села се јавува и во обликот са : 2о удри са
ciil'au, са н'ош, са рака, са моШ'ика Марк; предлогот во најчесто се јавува во
обликот о : ој о с'ело, 'ојде о Б'иШола Ошч, Шој 'оди о с'елоШо на 2'осШи Габ,
'оде о K'ociilyp Лоб, оШ'иде о Лерин, оШ'иде у 'ено с'ело (со редукција на о > у)
Сл. - Предлогот на има многу поширока дистрибуција отколку во другите ма
кедонски дијалекти, бидејќи се употребува и со значење на место и правец на
место предлогот во, еп. се варна на Лерин Смрд, оШ'иде на с'елоШо Гор, 'оди на

Руilишча, на царква, б'еше на каzичаШа, м'есоШо се в'ари на к'оШело Руп, 2реј
ce:Za на Н'есШрам Јан. За граматичката функција на овој предлог види стр. 91.
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Важна диференцијална особеност на костурските говори по однос на долно
вардарските, со кои тие граничат на исток, и на преспанските, делумно и на ле
ринскиот, претставува акцентскиот систем.
Во сите локални костурски говори на север до е. Рулја, на пограничјето со
преспанскиот, коегзистираат два акцентски модела: а) модел со морфолошки
фиксиран акцент, кој е карактеристичен за долновардарските, но со тенденција
да се стабилизира на пенултима и антепенултима, и б) модел со фонетски фик
сиран акцент на пенултима, но со некои ограничувања.
Лексичкиот акцент во принцип може да се јави на секој слог во зборофор
мите, но со некои ограничувања.
Во домашни зборови тој не се јавува на отворена ултима. Меѓутоа, во туѓи
лексеми може да се сретне и во оваа позиција, еп. будал'а, бин'а, кацар'а, душе
м'е, чекмеџ'е, скол"о, нис'и, ciiuл"ja Нес, Ез, Сл.
На затворена ултима акцентот се јавува претежно во повеќесложните збо
роформи, и во ограничен број во двосложни именки и придавки.
Кај именките на последниот слог тој стои, главно, кај дел од суфиксните
образувања на -ак, -ек, -ок, -ник, -ар, -ач, -ец, еп. един'ак, 2один'ак, желанд'ек,
2аШал'ек, 2азар'ек, самар'ек, бибер'ок, мачор'ок, мисир'ок, намеШ'ок, iiаШор'ок,
армасн'ик, вечерн'ик, власен'ик, 2реоШн'ик, ечмен'ик, корен'ик, мисерн'ик, масал
н'ик, iiuiiepн'uк, uомочн'ик, рабоШн'ик, седелн'ик, солен'ик, чарвен'ик, волов'ар,
2овенд'ар, левич'ар, лoiiazu'ap,

мамлич'ар,

улишч'ар, куiiов'ач, iiокрив'ач, желан

д'ец, 2ребен'ец, кисел'ец, iioiioв'eц, слаiiов'ец, шушлав'ец, кај жителските имиња
на -ар од типот долен'ар, жужолч'ар, лудов'ар, несШрам'ар (жители на селата
Долени, Жужелци, Лудово, Нестрам), речиси редовно кај сложенките од типот
браzuуче(н)Ш - браШуч'енди, 2роздоб'ер, водоii'аШ, лисШоii'аШ, водовр'ик, крес
Шоii'аШ, средор'ек, домаз'еШ, варШол'ом, iiecнoii'oj, и други именки со три и по
веќе'f слогови: сиром'ах, домаќ'ин, 2улем'ин Gануари), 2оло2'ин, бо2аШ'аш, Шах
Шаб'иШ. - Од придавските образувања на затворена ултима најчесто се акцен
тираат изведенките со суфиксите: -ав, -лив, -ан, -иШ, скоро редовно трисложни
те и повеќесложните, еп. болнич'аф - болнич'ава, белик'аф, белич'аф, белун'аф,
дебелк'аф, жалШник'аф, зеленк'аф, кашлич'аф, кафе/аф, чарник'аф, болежл'иф,
iiесукл'иф, рабоШл'иф, армас'ан - армас'ана, мул 'јос'ан, арџос'ан, мухлос'ан,
чарвос'ан, варов'иШ, зборов'иШ, асШел'иШ, ман2лов'иШ, леков'иШ, iiечал'иШ, кај
сложенките од типот белол'ик - белол'ика, чарно'ок, 2оло2л'аф - 2оло2л'ави, во
нестрамско-костенарискиот и костурско-беличкиот и кај повеќе двосложни
придавки, еп. 2арб'аф, белк'аф, 2либ'аф, красШ'аф, ќел"аф, веШр'иф, 2орчл'иф,
зборл'иф, лен'иф, ма2л'иф, вис'ок, 2ол'ем, 2ор'ешч, лак'ом, диб'ел, бо2'аШ, лам
б'ок, шир'ок, зел'ен. Сите овие примери се забележани во јужниот дел на кос
турската област, главно, во Нестрам, костенариските села (Ез) и во селата што
спаѓаат во рамките на костурско-беличкиот говор (Видоески, 1984 : 96, 1985 :
34, 1989: 57).

Како се оди попа север кон Корешчата бројот на примерите со акцент на
затворена ултима опаѓа. Во костурско-корешчанскиот говор кај двосложните
именки и придавки акцентот наполно се стабилизирал на пенултима, еп. i'унак јун'аци, 'език - ез'ици, ч'овек - чов'еци, 2'aлaii - 2ал'аби, ч'opaii - чop'aiiu, 'офчар офч'ари, р'ибар - риб'ари, 'орач - ор'ачи, кај придавките: б'о2аШ - бо2'аШа
(бо2'аШо, бо2'аШи), в'исок - вис'ока, 2л'Qмбок - 2лQмб'око, 2'арбаф - 2арб'ава,
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д'ебел - деб'ела, з'елен - зел'ена, ч'iiрвен - чарв'ена, к'исел - кис'ела, с'олен - со
л'ена, ш'ирок - �иир'ока, итн.
Не се ретки овде и примери со пренесен акцент на пенултима и во повеќе
сложни збороформи, еп. браШ'учед - браШуч'енди, :Zов'ендар - :Zовенд'ари, до
м'аќин - домаќ'ини, ман'асШир - манасШ'ири, сир'ома(х) - сиром'асu, раб'оШник рабоzU.н'ици, чiiрв'еник, и др. Габ.
На овој начин во костурско-корешчанскиот говор кај двосложните зборо
форми во именската флексија се оформил модел со фиксиран акцент на пе
нултима.
Другата тенденција што е особено изразена во костурските говори е да се
одбегне акцентирањето на слоговите понапред од третиот.
Речиси сите многусложни именки со старото место на акцентот на четврти
от слог на овој терен се парокси:тони, што значи дека акцентот се повлекол на
десно со тенденција да се стабилизира исто така на пенултима (во неопределе
ните форми), еп. бивол'ица, вервер'ица, :Zушчер'ица, јалов'ица, кисел'ица, крас

Шllв'ица, кукав'ица, а во одделни лексеми тој се преместил на пенултима и од
третиот слог, еп. Бу:Z'арин, ез'овец, из'еро_, вар'иво, uренд'иво, Atiiшч'ea, охШ'ика,

бур'ина, :Zал'ица, коз'ина, uел'ена, о:Zр'ада, -iloil'apa. Пропарокситон:ичен акцент
се задржал само во ограничен број лексеми во одделни локални говори, еп. з'а

бица, u'азува, 'офтика, з'узела, к'оленда (главно во јужните костурски села), на
поширок ареал и во деминутивно-хипокористичките образувања со суфиксот

-ичка, еп. б'абичка, :Zл'авичка, и кај едеп број придавки со суф. -ов, -ин (во фор
мите за ж. и с.р.), еп. }'алова (офzџz), в'алкова (кожа), :Z'ocuoвa (paб'oiiia), Ш'аili

кова, бр'аШова (кашча), б'абино, м'ајчино, кр'авино (млеко).
По однос на морфолошко-парадигматските особини на акцентот во костур
ското гов9рно подрачје се оформиле два акцентски модела - модел

со

не

подвижен (парадигматски фиксиран) акцент и модел со подвижен акцент.
Парадигматски фиксиран акцент во именската флексија имаат, главно,
именките и придавките што имаат акцент на затворена ултима, еп. 2овенд'ар -

zовенд'ари - 2овенд'аро(Ш) - ioвeнд'apuiile, ечмен'ик - ечмен'ици - ечмен'и
ко(Ш) - ечмен'ициШе, каменл'иф - каменл'ива - каменл'иво - каменл'иви, чл. ка
менл'ивио(Ш) - каменл'иваШа - каменл'ивоШо - каменл'ивиШе, потоа придав
ките што имаат акцент на коренската морфема од типот Ш'аШкоф - Ш'аШкова -

Ш'аiif,ково - Ш'аШкови, или б'абин - б'абинл - б'абино - б'абини, чл. б'абинио(Ш) б'абинаuш - б'абиноfiiо - б'абиниzU.е, сите именки што завршуваат на вокал:
ж'ена - ж'ени - ж'енаШа - ж'ениШе, лив'ада - лив'адаШа - лив'ади - лив'адиШе,
с'ело - с'елоШо - с'ела - с'елаШа, кол'ено - кол'ена - кол'еноШо - кол'енаШа, а
во глаголската флексија презентската и императивната парадигма, еп. в'икам 1

в'икум - в'икаш - в'ика - в'икаме - в'икаШе - в'ике, н'оса - н'осиш - н'оси - н'о
симе - н'осиШе - н'осе, императив: н'оси - н'осиШе, д'онеси - д'онесиШе, во нес
трамско-костенарискиот говор уште и имперфектот: н'осе - н'осише 1 н'осишиш -

н'осише - н'осеме - н'осеШе - н'осее.
Фиксиран акцент на пенултима во именската флексија имаат во еднинската
и множинската неопределена форма именките што образуваат множина со дво
сложни наставки (-овци, -овци 11 -офци, -ишча, -нишча, -ина), еп. брек - бре

i'ови, д'ен - ден'ови, в'ујко - вујк'ови, д'едо - дед'ови, кр'адл'о - крадл''офци,
м'ешко - мешк'офци, с'он - сон'ишча, р'иШ - рид'ииtча, i'a:Zнe - јаzн'ишча, i'ape 96

јар'ишча, маi'аре - маzар'ина, м'орје - морен'ишча, Ш'еле - iileлeн'uzuчa, потоа
именките од м.р. што завршуваат на консонант и имаат акцент на пенултима,
еп. б'ивол - бив'оли, i'абер - iаб'ери, д'евер - дев'ери, .Аt'есец - мес'еци, р'учок руч'оци, 'офчар - офч'ари, iов'ендар - iовенд'ари, 'орач - ор'ачи, к'амен кам'енја, дом'аќин - домаќ'ини, браШ'учеiil - браiilуч'енди; кај придавките ак
центот алтернира меѓу неопределените форми за м.р. и другите форми, еп.
i'олем - zол'ема (iол'емо, 'iол'еми), з'елен - зел'ена (-о, -и), еп. и н'еiоф - неi'ова
(-о, -и) и др.
Меѓутоа, во определените форми акцентот го задржува истото место како
во неопределените, еп. л'еu - леб'ови : л'eбo(iil) - леб'овиiilе, к'амен - ка.м'енја :
к'а.мено(iil) - кам'енјаШа, u'оле - uолен'иzича - iloлez'Uo - uолен'иzичаШа, i'олем iол'ема - iол'емо - iол'еми: i'oлeмuo(zii) / i'oлeмjo(iil) - i'олемаШа - ?:'oлeмoiilo i'олемшТlе. Членските морфеми, како што се гледа, не влијаат врз местото на
акцентот.
Во областа на глаголската флексија овој модел доследно се реализира во
парадигмите на аористот и на глаголската придавка, еп. (аорист) zlл'аШи (l-·-3) UлаШ'и.ме - Ll.лazТl'uiiie - z1лаШ'ие, дон'есу - дон'есе - донес'оме -- дoнec'oiiie - до
нес'ое, (гл. придавка) д'ојден - дојд'ена - дојд'ено - дојд'ени, 'у.�брен - умбр'ена
(-о,

-и), а во говорот на Корешчата уште и во парадигмата на имперфектот:

в'ике - вик'аше - вик'аме - вик'аШе - вик'ае, б'ере - бер'еше - бер'еме - бep'eiiie бер'ее. (Поподробно за овој проблем види кај Видоески, 1984: 96

нт.,

1989: 33 нт.).

1.1. Не е незначителен и бројот на особеностите со кои се диференцираат
меѓу себе одделни локални говори. Меѓу најмаркантните диференцијални осо
бености во рамките на костурскиот дијалект спаѓаат континуантите на носов
ката *Q и на старите */, *r. Тие одат заедно на сета македонска западна и јужна
јазична периферија и во голема мера придонесле во конституирањето на совре
мените вокални фонолошки системи. Спрема резултатите од нивната рефлек
сација на костурскиот терен појасно се изделуваат три помали говорни целини:

1. костурско-корешчански говор - со рефлексите lii, ан-ii.м/ за *Q и /ар, ал/ за
споменатите сонантски групи, 2. костурско-белички - со рефлексите /f!., f!,H-(lМI
и /f!.p, f!.Л/, 3. костурско-костенариски говор -

со

рефлексите /d, dн-dм/ и liiл, dp-ep/.

Нема единство на костурскиот терен исто така во рефлексацијата на секун
дарниот

о2

пред финалното -м, во степенот на редукцијата на неакцентираните

са:могласки, во дистрибуцијата на фонемата ixl и нејзината честота, во употре
бата на звучните африкати /ѕ-џ/

и

нивната дистрибуција; во областа на мор

фологијата разлики се покажуваат во фонетскиот облик на членската морфема
за м.р. (-о, -oiii, -ут), во множинската наставка кај именките и придавките на -а
(жени - жене), кај цела редица заменски форми; во глаголската флексија нема
единство :во употребата на полните форми на старите помошни глаголи

GblTИ

и

х"hт-kти, во наставката за 1. л. едн. сегашно време, во наставките на минато
определено несвршено време, заповедниот начин и глаголскиот прилог, во гео
графската дистрибуција на партикулите ќе и за, потоа во местото на акцентот
во одделни глаголски форми. Сите тие особености ќе бидат разгледани во ната
мошното излагање.
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2. Kociiiypcкuoiii *Q > llil-ioвop (косШурско-корешчански) зафаќа најголема
територија на костурското говорно подрачје: се простира на две географски
области - Пополе, рамничарскиот дел околу Костурското Езеро, каде што се
наоѓаат градовите Костур и Рупишта, и Корешча - претежно планинскиот дел
во сливот на горниот (изворишниот) ток н� реката Бистрица до Неретската
планина на исток, која претставува и граница со леринскиот говор. На тој прос
тор македонското население живее во педесетина села. Ќе ги споменам меѓу
нив досега најчесто цитираните од кои имаме и најкомплетен материјал (ком
плетно пополнет прашалник за македонскиот дијалектен атлас): Рупишта, Го
ренци, Загоричани, Тиолишта, Куманичево, Поздивишта, Брезница, Габреш,
Дамбени, Косинец, Лобаница, Вамбел, Смрдеш, Крчишта. Некои од овие села
денеска веќе не егзистираат, бидејќи по граѓанската војна се разурнати (Кос,
Габ, Лоб, Вамб, и др.).
Ќе ги изложиме овде пред се оние особености што се јавуваат како карак
теристични само за овој регион, што значи диференцијални по однос на другите
локални говори во костурската област, како и оние што зафаќаат пошироки
ареали и не се дообјаснети во воведниот дел и на друго место во излагањето.
Како најкарактеристични диференцијални црти на костурското говорно по
драчје. ги истакнавме континуантите на носовката *Q и */, *r.
Носовката *Q во костурско-корешчанскиот говор се рефлектирала во /iiJ,
/ан/ - пред нелабијални звучни преградни согласки, и lii.м/ - пред лабијални
звучни преградни опструенти. Сп.: б'абри, бабунi'осан, б'анди, в'аzлен, вiiж'ица,
в'аШ.ок, в'aiilop Крч, в'aiilap Габ, в'aнiiiap Кум, zн'ас, zн'асен, zac - z'liзo, zaciil z'aciilo, вн'аШ.ре Ти, н'aiilpe Поз, Руп, z'аска, жел'анШ.рак Кум, какл'ица Ти и к'ар
кол Поз, каii.'ина, к'аса, кат - каШ'ови, ка'Шни з'ii.мби, к'ашча, кашч'ул'ка, л'ачи,
мiiш - м'iiжи, се м'iiжи, м'ака, се м'ачи, м'aiilu м'аШ.ен, м'iiiilнa в'ода, ii.aiil - ii.'aiilo,
ii.'aiileц, p'iiкa - p'iiцu, р'акаф, рак'аШ.ка, ii.apiil, ii.р'ачка, ii.'aii.кa, с'ажен, св'iiнош,
cкaii., cкaii.'uja, ii.'aii.oк, ciilaii.'aлo, iil'aiilнu, шiilpiiii.'uцa (стапица), - бл'анди, :Z'ан
:Zлиф, :Zр'анди, дрiiнк - дp'iiн:Zo, жел'iiндек, крiiнк - кp'iiн:Zo, м'анда, ман:Z'орец
Gагорец), м'андро, к'андраф, канд'ел'а, л'ан:zо - лак, u'андар, u'анди, иандар
н'ица, на ii.'iiнiile (: Uiiiil), ciiнiil - сiiнд'ови, с'iiнди, ciilp'iiн:Za Поз, iiнд'ица Gадица), в'ii.мбел 'извор', В'ii.мбел (село), :Z'ii.мбa, :Zлii.мб'око, :Zал'ii.мби, дii.мii. - д'ii.мбја, дii.м
б'ица, зii.мii. - з'ii.мби, з'ii.мбл'о Ти и зiiii. - з'iiбо, но з'ii.мби Руп, pii.мii. - р'ii.мбо рii.мб'ови Поз, ii.opii.мб'eнo, cii.мб'oiila, Шр'ii.мба (платно), ciilii.мii.'uцa Кум.
Во рамките на овој терен разлики во одделни пунктови се констатирани во
лексемите: в'о:Zлен, во:Zл'енје, во:Zлен'ар, бобон'осан, ii.'oii.oк Руп и в'а:Zлен, ii.'aii.oк
Поз, 'о:Zлен Лоб, вож'ица Вамб, веж'ица Ти, важ'ица Поз, л'он:Zа, м'оШ.на в'ода,
Шр'омба Доб, в'аШ.ок Габ, Доб и в'iiiiloк Поз, j'aiilop Ти и в'iiiilop Крч, и кл'омче,
кл'омко (на сета територија). Приведениве примери во односниве фонетски об
лици се познати во соседните говори каде што *Q се рефлектирало во /о/.
На овој терен се разграничуваат и формите :Zнас - :Zн'асен Поз, Габ, Крч,
Вамб и :Zн'усен, :Zн'усно Руп, :Ziiciil Габ и :Zyciil - :Z'yciilo Руп.
На костурскиот терен се разграничуваат и формите ii.'ajaк - ii.aj'aцu, ii.аја
ж'ина Габ, Лоб, Гор, ii.'aaк - ii.а'ачина Герм, ii.'a:к (< ii.aaк) Нив, ii.аж'ина Руп, ii.'а
јонк - ii.ај'онци Крч, и ii.'aeк - ii.a'eзu, ii.аеж'ина Руп, Лоб, Гор, ii.а'ежина и ii.а'ечина
Рул, ii.'ајенк Лоб, ii.'аенк, ii.аеж'ина Кос, Брез, ii.ајеж'ина Поз, оди. ii.'aeм - ii.a'eмu
Доб, Руп. Се работи за стари дублетни облици со *Q (*pajQk'b) и со *� {*paj�k'b).

98

Двеве форми се среќаваат и во другите локални говори на костурското јазично
подрачје, еп. iiaк, iiа'ечина Лак, u'аенк, iiанџ'ина Сл, u'ајен - uа/ени, iiаеж'ина Ез,

u'аекМањ.
Во некоренските морфеми место *Q има рефлекс /а/, како, впрочем, и во
другите македонски дијалекти, со неколку исклучоци во крајните западни кос
турски села, еп. 'обрач - 'обрачи, u'oupaк и u'оШuрак, н'еа� н'оса, итн.
Да ги спомнеме и старите дублетни форми со *Q и *и: z'ужва, н'ужџа 1 н'ужа,
uонуда, ор'уже, судб'ина, Шр'удна и погоре споменатите zн'ус(ен) и z'усШо. - Лек
семата Ш'еiiан во овој фонетски облик се јавува на сето костурско говорно по
драчје и се објаснува како аналогно образување спрема глаголот Ш'eiia!
Заедно со рефлексот на *Q во западните и југозападните македонски дија
лекти одел и развојот на т.н. секундарен а2 во коренските морфеми, што го по
сведочуваат и примерите м'iiска, м'iiнzла, лiiж'ица Кум, Поз, лiiж'ичка Габ,
Дамб, л'iiza, л'iiжл'о Лоб. Во еден дел од костурското подрачје место стариот
облик *l'bzica се употребуваат формите iiлж'ица Крч, Вамб, олѕ'ица Руп, олџ'ич
ка Лоб, олж'ичка Вамб, што укажува дека таму секвенцата *l'b совпаднала со
старото вокално *Ј (л'bжица>{!Жица>ол-, оди. iiл(жица)), зависно како се ре
флектирало */, еп. и dлж'ица, dлѕ'ица, dлџ'ичка во костенарискиот.
Две реализации наоѓаме и место стариот облик *tbn'bk'b, *tbn'bko : Ш'онок
Лоб, и кнок, кн'очко Поз, Руп, Габ, Вамб, Крч (< Шнок < Шbнок).
Во западните македонски говори со рефлексот на *Q совпаднал и изговорот
на самогласката /а/ во соседство со назален сонант. Оваа појава е одразена и во
костурскиот говор, еп. знiiм, м'iiми, мiiiuч'ea Брез, Кос, зн'iiе, м'iiма, c'iiнa (снаа)
Вамб, знiiм, мiiшШ'еја, м'iiми, и во туѓи лексеми в'iiндак, мiiзz'але, м'iiсШи, ам'iiн
Поз, мiiк'ар, к'iiнШар Кос.
Рефлексацијата на *�ја земаме под внимание поради случаите со запазен
назализам кој се изразува, како и кај рефлексите на *Q, во посебна назална фо
нема /н/, пред нелабијалните звучни согласки, еп. брач'енди (: бр'ачеШ), zл'ен
-

да - zл'енди с'олце, zов'ендо, zовенд'ари, zр'енда, zр'енди, дев'ендесе ( : д'евеШ),
кол'енда, коленд'ари, ленд'ина, оzленд'ало, u'енда, u'ендесе, uр'енди, uренд'иво,
uренд'ено, р'енди, ренд'ови, наренд'ува, сф'енШец - сфенШ'еци Кум, сфенШ'ица
Гор, ч'ендо, енz'ул'а Доб, или анz'ул'а Крч, јанz'ул'а Руп, Лоб, Ошч, покрај
еz'ул'а Бап, јеz'ул 'а Поз, и јаz'ул'а Габ, 'ендар Лоб, ендр'ичко Нес, и i'едро Поз,
'енчи Ти, Кос, Руп, покрај i'ечи Поз, анШ'арва Кум, Гор, анШ'ерва Ез, покрај
еШ'gва Бап, еШ'iiрва Габ, Крч, јеШ'iiрва Поз, Ошч, аШ'iiрва Доб, Руп, i'aШiipвa
Рул, 'анѕа Ез, Нес, /ем/ чембр'ица (на сета територија), чимбр'uz{а Крч, Лоб,
еремб'ица Ез, Габ, Гор, Лоб, јеремб'ица Поз, ерiiмб'ица Ти, јаремб'ица Руп,
јар'ембица Рул, i'арамбица Ошч, јарiiмб'ица Крч, Лоб, иримб'ица Кум, и ереб'ица
Доб, пред безвучни согласки: д'евеШ, 'език - ез'ици, 'ечмен, ж'еШва, зет, з'аек за'еци, кл'еШва, л'ешча, м'еко, м'есо, uеШ ( : uендесе), u'еШок, u'еШа, �lам'еШви,
Шр'еска, ме, Ше, се, д'еШе, с'еме, ш'еuа, и др.
Од општото правило во врска со фонетската позиција во која се задржал
назализмот отстапуваат формите 'енчи Ез, Доб, Габ, Гор, Ти, покрај 'ечи Нес,
i'ечи Поз, и сф'енШец, сфенШ'ица Гор, Кум, покрај сф'еШец. И во двата случаја
се работи за лексикализирана фонетска појава.
Во врска со рефлексите на двете носовки како нерегуларн:И: се јавуваат јан
z'ул'а (анz'ула, јаz'ул'а), 'анѕа ијаШ'iiрва (аШ'ерва, аШ'iiрва, анШ'iiрва), а кај при-
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мерите со *Q : /aiiiop Ти и 'о2лен Лоб. Сите овие примери во приведениве фо
нетски облици се внесени од западните говори.
Костурското говорно подрачје ни нуди автентичен материјал за илустраци
ја како се одвивал процесот на деназализацијата на носовките на македонската
јазична територија. Најдоследно во споменатите фонетски позиции назалните
сонанти /н, м/ во секвенци со континуантите на *Q и *� се чуваат во западниот
дел од костурската област, а колку се оди кон исток и север бројот на приме
рите опаѓа. Како се одвивале процесите со деназализацијата на историски план
темелно е образложено во статијата на В. М. Иллич - Свитblч (1962: 76-88).
Место старите */, *r во костурско-корешчанскиот говор има рефлекси /ii.л/ и
liip/, еп.:
liiлl б'iiлфа, вiiлк - в'iiлци, в'iiлна, :Z'iiлiiia, д'iiл:Zo, жiiлiii, ж'iiлчка, ж'iiлiiioк,
кiiлк, к'iiлни, к'iiлви, м'iiлѕи, мiiлѕн'ица, м'iiлчи, u'iiлнo, c'ii.лsa - c'iiлsu, с'iiнце

(< с'iiлнце) Руп, с'iiлце Поз, Ш'iiлчи, Ш'iiлчник и Ш'iiлчок, 'iiлцка и 'iiлшчи (< *х/с-);
исклучок претставуваат лексемите л'аuка (на сета костурска територија) Gа
болка) и Бул:Z'арин, Бул:Z'арија Лоб, Ти, Кос, Брез, Руп, Бол:Z'арин Крч, Габ,
Бу:Z'арин Гор;
/iipl вiip - вiiр'ови, i'iipлo, д'iiрво, iipш, з'iiрно, к'iiрдо, м'iiрша, мiipiii'oвeц,
u'iipciiiu, u'iipвo, ciipU, c'iipцe, ч'iiрн, чiiрн'ило, чiiрн'ица, ч'iiрвен - чiiрв'ени, ч'ар
аu, ч'iipuкa, ч'iiрвец, чiiрв'осан

(на сета територија).
Со рефлексите на *Q (ii, iiн, iiм) и секвенците liiл, iip/ место */, *r во костур
ско-корешчанскиот говор се оформила фонемата /ii./ и се формирал шесточлен
вокален систем:
и

у
ii

е

0

а

Фонемата /iil во костурскиот говор по правило се јавува во медијална, по
ретко и во иницијална позиција, еп. 'iiлшчи, iiлж'ица, aiii'iipвa, додека во финал
на позиција не се среќава.
Во рамките на костурско-корешчанскиот говор нема полно единство во ре
ализацијата на рефлексот на секундарниот о2 пред /м/ во финална позиција. На
поширок ареал се јавува рефлексот /о/, еп. с'едом, седомн'ајсе, 'осом - осомн'ај
се, сед'омдесе, ос'омдесе Ти, Лоб, Крч, Габ, во некои пунктови покрај формите
со /о/ се јавуваат и примери со /ii/: с'едiiм, 'ociiм Поз, сед'iiмдесе, ос'iiмдесе покрај
с'едом, 'осом Жер, Виш, Вамб, Габ, Гор, и со /у/: с'едум, 'осум покрај сед'dмдесе,
ос'iiмдесе Сл, или с'едум, 'осум и сед'омдесеiii, oc'oмдeceiii Гал, Рад, с'едум, 'осум,
но сед'iiмдесе, ос'iiмдесе Руп, Кум, Заг, Гор.
Консонантскиот систем во градскиот костурски говор и во селата во облас
та Пополе го сочинуваат следните фонеми: м, н, л, л', р, ј; б-а, в-ф, д-iii, ѕ-ц, з-с,
џ-ч, ж-ш, 2-ќ, i-к, х; говорот на селата во областа Корешча не ги познава звуч
ните африкати /ѕ, џ/, еп. зв'езда, н'ози, uол'ози, жам, жам'ија, жеа, бажан'ак,
•ожак, илеж'ија, ловж'ија Кос, Брез, Дамб, Лоб, Крч.

Фонемата /х/ се јавува само во неколку лексеми, па можеме да ја сметаме
како маргинална во системот, еп. x'iipчu, z'yxa, варх, Шахiliаб'ида, 'oxiiiuкa Гор,
дух Поз, з'адух Лоб, Гор, з'адухо Габ, Марк, 'елха, л'axiiiu, u'apxa, iiiaxiiiaб'uilia,
u'uxa, мох, хол'ера Марк. Етимолошкото х во позицијата зад самогласката усе
изменило во /в/ на сета територија од односниов говор, еп. м'ува, Иаз'ува, р'уво,
'уво, к'ожуф, u'ердуф, zлуф - zл'ува, суф- с'уво Руп, Кос, Габ, Лоб. Во финална
позиција и пред согласки во најголем број случаи х се загубило, еп. Вла, вра,
сир'ома, ciiipa, м'елем, б'lzла; м'ул'а, мул"осан, ч'ели, оzл'уна, во наставките за
минато определено време: бе, б'еме, б'eiiie, д'ојду, дојд'о:ме, дојд'о:Ше. Во некои
пунктови можат да се сретнат и примери со /в-ф/, еп. вiiрф (коричка на млеко)
покрај вар (географски термин) Доб, zреф Лоб, Поз, Марк и zpe - zp'eo Ти,
Кос, Руп, меф Вамб, Доб, Гор, Поз, покрај ме Руп и меј Кос, Брез, моф Габ,
Крч, нoфiii, uuфiii'uja, кр'ефко, л'aфiiiu, н'oфiiiu Руп, 'ореј - ор'еи, ор'ејче (на це
лото костурска подрачје).
Во јужните костурски села бројот на примерите со запазено /х/ е поголем.
Ретки се на костурскиот терен и фонемите /ќ-z/, така што и тие спаѓаат во
групата на маргинални. Се јавуваат, главно, во туѓи лексеми, еп. ќор покрај
шлеu, ќ'оше, ќ'ел'аф, zол', zум.

Место прасловенските групи *tj 1 *kt' и *dj, како што спомнавме погоре, се
очувале старите рефлекси /шч/ и /жџ > жж > ж/, еп. вр'ешче, z'ашчи, z'орешч zор'ешчо, zорешч'ина, к'ашча, кашч'ул'ка, л'ешча, машч'еа, н'ошчи, н'oшiiia,
u'олнош и uол'унош, н'ошја, св'анош, сн'ошчи, Uл'ешчи, н'ошфи, сф'ешча, u'еш
ник Руп, uишн'ик Доб, Иарашч'ерка Доб, од'еешчем 1 од'еешчи, - в'ежа, в'ижа,
м'ежа, с'ажи, ч'ужо, чуж'ина, м'ежник, 'iipжa Крч и 'арџа Гор, Лоб, аржос'ано

Руп. Со /ќ/ и /z/ се констатирани само неколку случаи: в'еќе, u'овеќе, дом'аќин
(на сета костурска територија), ќе, б'ожиќ, бож'иќни u'ocili (во источниот дел на
областа) и во граничните села со леринскиот говор се разграничуваат формите
к'ашча и к'ујќа Ошч, Бап, Руп, шч'ерка и ќ'ерка, Иараќ'ерка Кум, Поз, Руп, Ти,
с'аџи Гор и c'azu, арz'осан Кум, Руп, Бап, ч'ужо и iii'yzo, м'еzу Бап.
Групите -iilj-, -дј- ( *tbj, *dbj) исто така се чуваат неизменети на сето костур
ска говорно подрачје, еп. бp'aiilja, cф'ailija, pacu'ailije, ц'yilija, цв'eilija, дј'авол,
л"удја и л''удје покрај л"уди, uou'aдja, лив'адја, оzр'адја Поз, Крч, Лоб, Габ, Гор,
по овој модел се преобразувани и 2радј'анин, охридј'анин покрај охриiliч'анин
Крч, со исклучок на некои источни села каде што се среќаваат и формите:
бр'аШќа, cф'aiilќa, ц'yiiiќe, л"удiа Руп, Кум, л''уzа и л"удја, л''удје Ти, л"уzе Чер,
Бап, кои се добиени во резултат на мешање на облиците бpaiilja н браќа,
л'удја нл'уzе.

Во источните пополски села и во некои северни корешчански пунктови по
крај примерите со чар- и чере- се среќаваат и лексеми со цар- и цере-, еп. ц'арн
Гор, цер'ево, цер'еuна, но ч'арuи, чер'ешна Ти, ч'iipuu, зaч'iipuu, ч'iipuкa, чер'ево,
чер'еша и ц'iiрн, царв'ено, ц'iiрвја, царвјос'ано, цер'еuна Руп, ц'iiрно Жер, ц'арн,
ц'арвен, цер'ево, цер'еuна, но чер'еша, чер'ешл'а.
Граматичките дијалектни особености на костурското говорно подрачје се
доста уедначени. Разлики се јавуваат кај некои множински образувања, во фо
нетскиот облик на членската морфема за м.р., кај еден број заменски и глагол
ски форми.
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-о : л'ебо, чов'еко, кај
б'елио, зел'енио Крч, Поз, и со измена на/и/ во/ј/ > јо : бел - б'ел'јо,
с'увјо, 'iол'емјо, 'еденјо, н'ашјо Лоб, Габ, Ти, Заг, Марк.
Множински наставки кај именките од м.р. се: -и, -ови, -ишча, -офци, -ја, еп.
з'iiмби, кл'уч'ови, 'iној'ови, uiiШ'ишча, л'исШја, сн'оuја, Ш'iiрнја, кам'енја. Настав
ката -ови се генерализирала и кај именките што завршуваат на етимолошки
меки согласки, еп. о'iн'ови, змеј'ови, сој'ови, 'iрош'ови, кон - кон'ови Лоб. На
корешчанскиот терен се разграничуваат наставките -ови и -офци кај роднин
ските имиња, еп. l7i'al7iкo - ШаШк'ови, дед'ови, вујк'ови, с�Uрик'ови, домазеШ'ови
Лоб, Крч, и Шаiilк'офци, дед'офци, сiilрик'офци, зеiil'офци Кос, Брез, Ти, Бап.
Кај именките на -а наставката -и се генерализирала и на именките рака,
но'iа, еп. р'iiци, н'ози Крч, Лоб, н'оѕи Руп, Заг, Гор.
Кај именките од с.р. на -е доминира наставката -(н)ишча кај двосложните и
-ина кај три- и повеќесложните, а во источните пополски села не се необични
примери со вторава наставка и кај двосложните збороформи, еп. м'орје - морје
н'ишча и мор'ина, u'олје - uолјен'ишча и uол'ина, ч'уuе - чуuен'ишча, с'арце сiiрцен'ишча, мн'уче - мнучен'ишча и мнуч'ина Вамб, ск'олје - сколјен'ишча,
к'аче - качен'ишча, ж'ежве - жежвен'ишча Лоб, биш'ина Бап. Именката д'еШе е
забележана и во едн. форма д'еце, мн. д'еци Лоб, д'ециiilе Руп, а во Смрдеш и
формите д'еШе - д'eiilи, д'еШиШе.
Членската форма за м.р. во овој говор завршува на

придавките:

Во областа на деривацијата дијалектна карактеристика на овој говор прет

-ул'ка,
-ул'че, -ушка, -ушче, еп. невесШ'ул'ка, кiiшч'ул'ка, офц'ул'ка, ч'еша - чеш'ул'ка,
одн. невесiil'ул'че, чеш'ул'че, бр'ада - брад'ушка и брад'ушче, б'ише - биш'ул'че
Вамб, Ти, Марк, деШ'ул'че, браШ'ул'че, враШ'ушка, зми'ул'ка Гор.
ставуваат деминутивно-хипокористичките образувања со суфиксите

Поголема разнообразност на костурскиот терен сфатено пошироко пока
жуваат заменките. Во говорот на Пополе и во Корешчата се забележани след
ниве форми: јас/ ј'аска, на м'ене ми, (на) м'ене ме, на Ш'ебе Ши, (на) Ш'ебе iile
(виде), мн. н'ија, в'ија Заг, Ти, Габ, Кос, Брез, н'и(ј)е, в'и(ј)е Крч, Виш, Жер, на
н'ас ни, на в'ас ви (рече) Руп, на н'аска/ на в'аска ви Поз, Ти, на н'ам ни/ на в'ам
ви Кос, Брез, (на) нас 1 н'аска не (виде), (на) вас/ в'аска ве (виде); Шо1� на н'еzо
му (рече), (на) н'е'iо 1 н'ео ('i)o (виде), iilo Поз, Кос, Брез, iil'oe Гор; lU'aja, на
н'е(ј)а му (рече), (на) н'е(ј)а (ј)е (виде) Марк, е з'ева ч'yИaiila Жер, н'еја ја Габ,
н'еја а Поз, н'еја а/ је Кос, Брез, н'еа 'ia, 'ia в'иде ч'уuаШа Крч, Лоб, мн. Ш'ија
Поз, Кос, Брез, Ш'ије Виш, Крч, на н'ими / ним му (рече), (на) н'ими и (виде)
Поз, Кос, Брез, на н'и и в'иду Марк, и в'иде на н'еј Гор; кој - к'оја, к'ојо/ к'о(ј)е;
н'екој, н'екоја, н'икој, н'икоја; сф'екој, сф'екоја, сф'еко(ј)е Крч, Ти, сф'ики Гор;
ш(ч)о, н'ешчо, н'ишчо, сф'ешчо; демонстративни заменки: iiloj, iil'aja, iilo Поз,
Руп, Ш'ова Виш, Шој, l7iac, iiloc Марк, Ш'ија; ШојШ'ука, iilaciU'yкa / l7iacl7i'ya,
Ш'ијаШ'ука (овој), Шojiil'aмy, ШајаШ'аму, итн. Кос, Брез, Крч, Вамб, Марк; во
источниот дел на областа се употребуваат и формите: вој, в'аја, во Габ, Поз,
Жер, Бап, в'ое Гор, в'ова Заг, в'ија и ов'ија Заг; еп. и: н'е'iоф, нејн, -а, -о, -и Гор,
Ш'емен, Ш'емна, -о, -и Вамб, Лоб, Гор, Ш'емен син, Ш'емни д'еци Крч (нивен);
сф'е, сф'ичко Крч, Гор, сфе д'еци Смрд, и цел, -а, -и : ц'ели д'еци; Ш'акоф, Ш'аква
Кос, Шакв'ој, Шакв'аа, �Uакв'оо Гор, Ш'еку, н'екеку, к'еку Лоб, Руп, Жер; крат
ките заменски форми ме, iile, се се среќаваат и во фонетските форми M{l, iil{l, c{l:
(на) мене M{l виде, C{l разб'оле (претежно во североисточниот дел на говорот).
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Директниот објект почесто се изразува со предлогот

на, но не се непознати и

форми без предлогот особено во североисточниот дел на говорот на погранич
јето со леринскиот. Заменката

цел, -а, -о е пофреквентна во однос на cem, -а,
-о, одн. C(lill, -а, -о. Со неопределено значење почесто се среќава заменката 'ер
кој, ерк'оја. Присвојната заменка сфој е многу ретка.
Во глаголската флексија како покарактеристични од дијалектен аспект во
говорот на Пополе и Корешчата се јавуваат формите на етел. глаголи

GblTИ

и

х'bтtти, образувањето на минато определено несвршено време, и на заповедни
от начин кај глаголите од а-основа.
Од глаголот GblTИ во сегашно време се среќаваат следниве форми: сум, си, е,
сме1ене, сШе, се Руп, Гор, Кум, си, си, е1есШ, сме i ене, сШе_, се Бап, Заг (3 л. мн.
са), се, си, е1eciUu, сме1ене, ciUe, се Поз, Крч, Лоб, Жер; (да, ќе) банда, б'андиш,
б'iiнди, б'андимеЈ б'андиiUе, б'анде, поретко може да се чуе и формата со основа
та бид(е) : б'ида, б'идиzи, б'иди, б'иди.м.е, б'идиШе, б'иде Бап, Заг. Полните фор
ми, што се карактеристични за другите костурски говори, на овој терен се мно
гу ретки, негде и воопшто не се во употреба.
Од глаголот х'bтtти се употребува само негираната форма: н'ејШа, н'ejiUuut,
н'ејШи, н'ејШиме, н'ejiUuiue, н'ејШе (на сето костурска говорно подрачје). Форми
од типот на литературните нејќум не се забележани.
Парадигмата на минатото определено несвршено време гласи: в'ике, вик'а1ие, вик'а�ие, вик'а:ме, вик'а:iUе, вик'ае; н'осе, нос'еше, нос'еше, нос'е:.ме, нoc'e:zue,
нос'ее Кос; б'ере, бер'еzие, бер'еше, бер'е:ме, бер'е:Ше, бер'ее Кос, Жер, Ти, Кос,
Брез; (iаска) вик'аше, (Ши) вuк'aute, (Шој) вик'аше, вик'а:ме, вик'а:Ше, вшс'ае;
(јаска) нос'еше, (Ши, Шој) нос'еше, нос'е:ме, нос'е:Ше, нос'ее; 1-3 едн. б'еше, б'е:ме,
б'е:Ше, б'ее Руп, Гор; в'ик' е 1 в'ик' ек, вик'аше, вшс'а:./и.е, вик'ае; б'ерек, бер'еше,
итн. Бап. Во Загоричани во 3 л. мн. има наставка -ја : вик'аја, им'аја, Шарч'аја,
сак'аја, целата парадигма: вик'аше (1-3), вик'а:.ме, вик'а:iuе, вик'ајо. Како што се
гледа од приведениве примери, локални разлики има во образувањето на 1. л.
еди.

(в'ике1в'икек1вик'аше) и во 3. л. ми. (вик'ае1ви.к'аја). Акцентот паѓа ре

довно на пенултима за разлика од местото на акцентот во овој облик во дру
гите костурски говори (в. подолу).
Формите на минатото определено свршено време се исти на сета костурска
територија:

р'еку, р'ече, р'ече, рек'о:ме, рек'о:Ше, рек'о(ј)е; u'ана (1-3), uан'а:ме,
uан'а:Ше, uан'а(ј)е, со исклучок во говорот на Загоричани каде што 3. л. мн. за
вршува на -ја : рек'оја, zШн'аја, вле2'оја.
Во 2. л. м:н. на заповедниот начин кај глаголите од а-основа отсуствува гла

сот

ј во наставката: в'икај - в'ика�uе, 'и2рај - 'и2раШе, Шарчај - zuiipчaШe, к'уфај к'yфaiiie Поз, Крч, Лоб, Кос, Габ, и в'икај - в'икајШе во Ти, Гор; негирани форми
се образуваат со честичката немај. Кај глаголите од и-гр. 2. л. мн. завршува на
-uille: н'оси - н'осиШе, б'ери - б'ериШе (во сите костурски говори).
Глаголскиот прилог таму каде што се употребува се образува со суфиксите

-еzичем, -шчем, -(а/е)шчум, -ешчи, -(а/е)ничкум, еп. вик'аешчем, нос'ееш.чем Крч,
Габ, вик'аzичем, сед'ешчем Ти, Шка'ешчем, се'ешчем Марк, нос'еzичум Заг, вика
н'и.чку.Аt, јаден'ичкум Руп, Ти, во Загоричани е забележана и формата од'ејќин,
Во северните корешчански села (Брез, Поз, Сет) прилошките форми од овој
тип се ретки, еп.

оШ'иде Шiiрчан'ица /со Шарч'анје Нер.
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Глаголската именка и во овој говор, како впрочем на сета костурска говор
на област, се образува и од свршени и од несвршени глаголи со наставката -је :
собр'анје, умбр'енје, јад'енје (:јаден-), оди. жен'еШје (:женет-) Руп, Лоб, жн'аШје
Кос, Крч, Uладнув'аШје Габ, осун'аШје Пс, Дамб кај глаголите што содржат на
зален сонант во основата.
На овој дел од костурското подрачје завршува западната изоглоса на л-фор
мата. По некој пример може да се сретне уште во граничните костурско-лерин
ски села на правецот Загоричани - Бапчор; кај глаголите од о-раздел формата
за м.р. завршува на -ал: дон'есал, д'ошал, оШ'ишал, uрес'екал, спрема нив се об
разувани и в'ишал, д'ашал покрај дал, ј'ашал покрај ј'адел Бап.
На зборообразувачки план во костурските говори интерес претставуваат
формите на девербативните несвршени глаголи и за тоа доволно кажавме пого
ре. Во врска со глаголските модели што се карактеристични за ова подрачје
треба да истакнеме дека имперфективните глаголи со суф. -в- овде се од а-гру
па: к'ажва, к'уuва 1 к'уфа

(<

куuфа), р'одва; во југоисточните пополски села се

разграничуваат образувањата на -ува и новите на -ва, еп. ле'iн'ува, сШан'ува по
крај осШ'анва, л'е'iва и ле'i'инва Руп.

2.1. Костурско-корешчанскиот говор доминира и во селата што се наоѓаат
во малата област Река во изворишниот дел на Бистрица под Псодерската пла
нина. Тука спаѓаат селата Рулја, Бесфина, Трново, Ошчима и Желево. Овој
подговор ќе го наречеме условно корешчанско-рекански.
Овој говор е последен од костурската група каде што е запазен назализмот
во значителен број лексеми, еп. б'Омблак, даu - д'Омбја, д'Омбица, 2'0мба, 'iл'Ом
боко, 2'алаu - 2'ал0мби, заu - з'Gмби, з'Омбл'о, н'азflмбица, 'ip'ii.ндu, ж'еландук,
кр'ан'iо, к'андел'а, ланк - л'ii.н'io, м'анде, u'анди, u'андар, с'андо, с'амбота,
сШр'ан'iа, Шр'Омба, кл'омко, - 2р'енда, 2'оендо, 'i'оендар, ј'ан'iул'а, јар'ембица
Рул, ј'арамбица Ошч. Во другите случаи место *Q има рефлекс liil, како во ко
решчанските села: в'аШор, 2'азер, 2'аска, 2н'асен, ј'адица, и др., во неколку при
мери има /а/: 2'алаu, ј'аШок, маш - м'ажи имаш - мажи, р'акаф покрај рака, /о/
во u'оШец, u'ouoк - u'ouoцu, и /е/ во лексемите: 'е'iлен, 'ежица, 'ежичка, 'ендица
Рул, Ошч, 'еШок Ошч, и /у/ во веќе споменатите дублети и во к'уќа; еп. и u'аек .
u'аеци, u'аежина Рул, u'аечина Ошч.
Од историско-дијалектен аспект интерес претставуваат формите со ре
флексот /е/ во примерите: 'е'iлен, 'ежица, 'ежичка, 'едица. Вакви форми се ја
вуваат уште во северните лерински села (еп. глава

5,

стр.

133

во овој том), а

обликот е'iл'енје го наоѓаме во лексичкиот материјал од Богатско од

(Giannelli - Vaillant, 1958: 33).

XVI

век

Очигледно, овде се работи за преглас на *jQ во *ј�.

Место вокалните *Ј, *r и овде регуларни рефлекси се секвенците /ал/ и /ар/:
балва, валк, малчи, uалжок, и др. со исклучок во ј'аболко и Б'о'iарин Ошч, Б'ол
'iарин Рул; вар - в'аро, в'арни, з'арно; сек. о2

>

/о/ во с'едом, 'осом.

Меѓутоа, во говорот на овие села се чувствува поголемо влијание на лерин
скиот говор. Така, на пример, бројот на примерите со загубено /в/ во интерво
кална позиција е многу поголем во споредба со костурските корешчански и
пополски села, еп. б'иол, б'иолица, 2'оендо, 2'оендари, к'оач, н'еесШа, н'еесШул'ка, ч'оек, вд'ојца, в'алејца, к'укајца, u'ијајца Ошч, редовно во мн. наставка -ови :
н'осоиШе Ошч, 'о'iнојШе, л'ебојШе Рул, и др.
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Некои иновации се јавуваат и во врска со резултатите добиени по загубата
на

/х/. Зад предните вокали во повеќе случаи х е заменето со /ј/ или со /в/, еп.
м'еј - м'ејој, 'ореј, 'орејче и 'ореф - 'оревје, змеј, змејче и змеф, еп. и моф, но: Вла,
zpa, вра, вiip - в'iipo, чел - ч'ели, во аористот и имперфектот: в'иду - в'идоме,
ј'аде - ј'адеме, ј'адете.
Среќаваме исто така и примери со извршено јотување на групата -тј- (< *tbj),
еп. бр'аќа, сф'аќа, но дј'авол, u'оИадја; спрема основната форма :Zрад е образуван
обликот :Zр'адјанец, така и 'охридјанец Рул.
Во именската флексија превладува збирната множина со наставката -је :
д'iiмбје Ошч, л'иciil.je, 'оревје, 'еzленје Рул. Кај именките на -е од с.р. превладала
множинската наставка -ина : н'офтина, т'енџерина, 'ушина Ошч, од u'ол'је u'олина и u'ол'ја, еп. и м'орје - м'орја, како л'озје - л'озја и други слични образу
вања; еп. и: л'ебојте, 'оzнојте, ст'олој, p'iiкa - р'iiци, н'о:Zа - н'оѕи.
Во говорот на овие рекански села доминира системот од две заменски фор
ми:

тој (т'аа, т'оа) и 'овој ('оваа ч'уИа, 'ова д'ете).
Во глаголската флексија под влијание на леринскиот говор во 3. л. мн. на

аористот и имперфектот превладала наставката

-а,

еп.

в'иду - в'идоа, р'екоа,

'облекоа, в'ике - в'икаа, н'осе - н'осеа, м'ие - м'иеја.
Во 2. л. мн. на заповедниот начин превладала наставката
од и-основа:

н'оси - н'осете, с'ечи - c'eчeiil.e, б'ери - б'ерете

-ете

кај глаголите

Ошч, Рул.

Имперфективни глаголи се образуваат претежно со суфиксот

-в(а), кој ги
-ја, -јава, еп. в'идва, з'ајдва, н'ајдва, р'одва,
ф'атва, Uл'атва, ср'етва, :Z'оства, кiipciil.вa, т'урва, 'отворва, з'атворва, и др.
потиснал старите образувања со суф.

Во сегашно време од глаголот 'сум' веќе не се среќаваат полните форми,
еп.:

си (1.

л. едн.),

си, је, ене, сте, се.

Глаголскиот л-партицип овде се среќава почесто во однос на другите ко
решчански села, еп.

вишол, дошол

Ошч, но сепак не е толку чест како во ле

ринскиот, така што класичниот перфект е заменет со 11балканскиот11

('имам

'одено, 'имаф 'одено, ...).
Во глаголската придавка се изедначиле сите форми од глаголите чиј општ
дел завршува на

-н-, еп. бр'анат, ж'енат (ж'ената, ж'енато), к'анат, р'анат, ц'е
л'еzнат (л'еzнаШа, -о), cт'aнaiil., u'a(д)нaiil..
Идните времиња се образуваат со партикулата ќе и во овој говор се упо
требуваат само формите за идно и минато-идно (еп. ќе н'оси, ќе н'осеше ).
Глаголскиот прилог (доколку се среќава) се образува со наставките -јќи :
мiiлчејќи Рул и -ичкум: u'ееничкум Ошч.
нат,

како

Посебност во говорот на одвоениве села претставува местото на акцентот.
Со мали исклучоци акцентот овде е фиксиран на иницијалниот слог без оглед
на должината на збороформите, еп.: м'озок - м'озоци - м'озоците, 'обрас 'образо - 'образи - 'образите, л'еu - л'ебо - л'ебој - л'ебојте, ј'азовец - ј'азове
цо, z'овендо - z'овендото, в'алевица, в'ечерница, в'етричао, к'овачница, м'ато
рица - м'аторицата, м'очуришче, з'адушливо, uр'екосено Рул, б'унишчарец,
ј'аранбица, н'евесiil.ул'ка, к'иселина, 'измiiлzу - 'измiiлzоме, 'избрикоме, в'ика
ничкум, н'а-оран'је, н'а-косен'је, т'уИаница, u'олојна - u'олојната, р'оzозина,
u'ерниче - u'ерничина, 'ораница, р'амена - р'амената, во акцентски целини: u'о
улица Ошч. Овој е основен акцентски модел на овој терен, многу се ретки слу
чаите со фиксиран акцент на антепенултима, еп. јар'ембица, uа'ечина, еж'ичуле
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Рул, а во Ошчима се забележани и примери со еден слаб секундарен акцент на
пенултима, еп. сф'аршен,ица, ч'ешлинµШа (еп во т. I од ова издание, глава 2, 4.3.,
стр. 298-299, во овој том глава 5, стр. 142; 1985: 41-42).
Акцентот веројатно придонесол и за скратување на слоговите во повеќе
сложните збороформи од типот: в'алејzџz (в'алевица), к'укајца, il'ujajцa, или в'о
денца, iасанца, л"убенца, ul.'yilaнцa (< в'оденица, ... )

.

3. KocШypcкuoiii *Q > /џ/-iовор го репрезентираат триесетина села распо
редени во сливот на реката Белица, десна притока на Бистрица. За практични
потреби овој говор условно ќе го именуваме косruурско-белички iовор. Него
вата северна и североисточна граница спрема костурско-корешчанскиот говор
оди по правецот на селата Новоселјани - Четирок - Мањак - Марковени.
Дијалектниот материјал што го интерпретираме овде потекнува од инфор
матори од селата Слимница (диј. Слибница, Шлибница), Јановени, Стенско,
Радигоже, Гратче, Галишта, Псоре, Добролишта, Четирок, кои се предвидени
како пунктови на македонскиот дијалектен атлас.2
Диференцијалните дијалектни особености на ова говорно подрачје по однос
на другите костурски локални говори се претежно од областа на вокализмот и
неколку морфолошки разновидности.
Носовката *Q во коренските морфеми на овој терен се рефлектирала во /џЈ

-

фон нешто позатворен од /а/, но различен од /iiJ, во порано споменатите позиции
се јавуваат и секвенци со назален сонант

-

!t;zн/ и /q,лt!, еп.: вq,ж'ица, в'џПlок, в'fl

Шор Гал, Гр, Пс, в'q,Шар Сл, zt;ic - 2'q,зо, 2't;z,зap, 2(lсен'ица, к't;z,Шни1', к'q,са, кq,к
л'ица Сл и кокл'ица Рад, к'q,шча Гал, Гр, к'lЈ-сча Сл, к'q,де 'ојш, кq,др'ава к'оса, к9u'ина, к't;z,ше1: .иq,ш - м'q,жо, м'q,ка, .М'fl-чен, се .м'q,чи, м'џГиен, м'џГии, м'r,zШка, н'qil1pe,
ii.t;lШ - U'fliilO, iiq,Ш'ejкa, кpeciUou'q,Гu, i"iрџШ, uр'СЈ.ЧКа, р'f1,ка, р'r,жаф - рq.к'ави, р'џч
'
ка, р{lкав'ица, cкt;til, скџu'ија, Ci'ilflil'aлo, cГuq,il'uцa Сл, шiilpflil'uцa Гал, cв fmmu,
с't;1џен Гал, !t;1н! дрq,нк - др'q,нzо, др't;1нѕи Гал, Пс, 2'q.н2лиф, 2't;1нiл'о Гал, iр1t;тлди,
ј{lнд'ица Доб, кpflHK - кр'q.н2о, крџн2'ови Сл, Рад, кџнд'ел'а Гал, Сл ( : конд'ел'а

Рад), Лf!,НК - лq,н2о Сл,, мџнi'орец Сл. м'q,нде, М1r;Ј.Ндро, u'r;mдu, il'q,ндap - ilt.;mд'apu,
i"i.r;mдapн'uцa Гр, сq,нШ - c'lp-tдo - а;1нд'ови Гр, Пс (: сенд'ови Сл), /qм/ 2't;Шба,
:Zл'џмбок Сл, iлџмб'уко Пил, и дл't;t.Мбок Рад, л'q,..м.бок Гал, i'aлr;i.м.il - �·ал't;t.Мби Гр,
2алq,.мбарн'ица Пс, iал'f!.Мби Гал и z'aлq,il - 2ал'џмби Гал, Рад, дq,мil - дfl.мбо,
д'f!,Мбја, дџ.л.tб'ово д'(lрво, дr.;шб'ица Рад, Доб, Гр и дt;1ii

· -

д'q,мбја Гал, ЗflMil -

з'f!.Мби Сл, Гр, Рад, и зt;1il - з'f!.Мбо Гал, з'q,мбл 'о Сл, зr;z.м.б'ица Доб, pf!.Мil - р'q,лtбо

Сл и pt;zu - рfZМб'ови Гал, uор'qмбви Сл, с'{lмба Гал, Рад, cq,лtб'oiua Пс.
Кон оваа група примери ги приведуваме и случаите со секундарна назализа
ција на рефлексот на *о од типот м.'q,н2ла Сл, Рад, Гал, л'r;тж'ица Рад, л't;иtЖ1ичка
Гр,Пс.

Во некоренските слогови и во овој говор *Q се рефлектирало во /а/: 1обрач,
u'ајак - uа/аци Гр, Пс, iiајаж'ина Гал, il'oilpaк - ii.oup'aцu Гр и il'oi'iizl.paк Гал,

исто и во жел'андек - желанд'еци Гр, жел'андец Даб, ж'еланШ - жел'анди Сл,
жел'андек - желанд'еци покрај жел'онди Гр, Пс, и жел'ундец Рад (веројатно со

редукција на /о/ во /у/ во множ. форма: желунд'еци).

2

Селата Слимница, Јановени, Стенско, Гратче во граѓанската војна се испустени, мес

ното население е раселено и/или емигрирало.
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Исклучок од регуларната рефлексација на *Q покажуваат примерите: в'о2лен - воzл'ен'ја Сл, воzл'ен'је Ом, во2лен'ар - воzлен'ари Гал, 'оzлен - оzл'ен'ја

Доб, iUр'омба, illр'омбук Гр, Пс, покрај iUр'умба Гал, Рад, кл'омко, кл'омче Рад,
Гал, Гр, кл'очко Пс, il'oiioк - uou'oцu Гр и u'ouyк Рад, И'оuче Сл, во Доб уште и
л'онzа, м'оШна в'ода, покрај Л(lНК - л't;u-tzo, м't;ziuнo Сл. Во овој облик приведени

ве примери се јавуваат на поширок ареал во костурската област. Со /у/ и во
овој говор се јавуваат лексемите z'yciiio, zнус, 2н'усен, zнycoiii'uja, l.'ужва, ор'у
же, u'yuкa, iiip'yднa Гр, Гал, Сл, Пс. Обликот ciiip'yнza е преземен од несловен

ските дијалекти во регионот.
Интересен материјал овој говор нуди во врска со чувањето на назализмот
во примери каде што има алтернации на звучна преградна и безвучна во финал
на позиција. Во западните периферни села назалната компонента се пази и во
двете позиции, еп. дq..«.П - д'(l..чбо, др(Ј.НК - др'(lнzо, З(lМU - з't;zмбо, ж'еланiii - же
л'анди, кpflHK - кр'q.нzо, ceнili - с'ендо, но ueiit - И'ендесе и д'eвeiii - дев'ендесе во

говорот на Слимница. Колку што се оди кон исток бројот на примерите со наза
лен сонант пред финална безвучна согласка се намалува, еп. l.'aЛflU - zал't;zмби,
дq.il - д'q.мбо, зq.u - з'(lМби, p{l.fi - р'(l Мбо, peiii - р'ендо, но дрq.нк, крq.нк во Га

лишта, Марковени. Последниве два примера (дрq.нк, крt;zнк) во овие форми се
среќаваат на сето костурска говорно подрачје.
Рефлексите за носовката *�се исти во сите локални говори во Костурска.
Исклучок на овој терен претставува формата aiii 'џpвa место очекуваниот облик
eiii'qpвa. Во овој говор се разграничуваат и формите И'ајак - И'ајаци Марк и
И'аенк - ila'eнsu Сл и ii'aeм - uа'еми Гал, Рад; еп. и јарамб'ица Сл и јаремб'ица

Гал, Рад.
Како континуанти на */, *r се јавуваат /qл/ и /qp/, еп.:
б'tЈ,ла, вqлк, ВtЈ.лч'ица, в'tЈ.лна, в'qлнен, z't;1лiiia, д't;1лzо, дt;1лџ'ина, дt;1лzoн'eciiio,
жqлiii Гал, жqлiii'uцa Рад, ЖQ.Лi'ii.н'ица Сл, жqлiii'yiiioк Гал, Сл, кt;1лк - кt;1лк'ови,
к't;1лни, м't;1лѕи Гал, м'qлѕа Сл, МtЈ,лзн'ица Гал, мqлзен'ица Сл, м'q.лчи Сл, Гал, Рад,
мqлч'ешком Гр, И't;1лн_, И'q.лно, с'q.лѕа, ciii'q.лбja (зраци од сонцето) Гал, iii't;1лчu

Гал, iii't;1лчuмe Рад, iii'q.лчaк Гр, ili't;zлчyк Сл, с'q.лце Сл, Гал, с'q.лнце Рад, zлен
дос'q.лце Сл, 'q.лска Рад, 'q.лшчи ел, 'q.лши Гр, Бq.лz'ари Рад и Булz'арин Гр, Гал,
булz'арцко Ч; формите со !ул! зафаќаат поширок ареал на костурското подрачје;
б'q.рѕо, в'q.рва, вq.р - вq.р'ови, z'q.pлo, :Zq.pcШ - z'q.pcШ.u, дq.рво (суво дрво) и
др'ева (живи дрвја), з'q.рно, кq.рф - кq.рв'ови, м'q.рШ.во, И'q.рсШ.и, q.рш, 'q.ржен,
с'q.рце - сq.рцен'ишча, Шq.рн - iii'q.pнja, ф'q.pza, чq.рн, ч'q.рна з'ема, чq.рв'ена, ч'q.puu,
ч'q.рви (на сета територија).

Со рефлексите lr;il, /q.н-q.м/ и /q.л/, lq.pl место *Q и поранешните вокални *Ј и *r
во костурско-беличкиот говор се сложил шесточлен вокален систем од след
ниот модел:

и

у

е

0

а

кој е малку познат на македонскиот јазичен ареал.
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Што се однесува до реализацијата на овие фонеми прави впечаток фонема
та /е/ во говорот на е. Слимница. Во акцентиран слог таа се реализира нешто
поотворено од истиот глас во истата позиција во костурско-корешчанскиот, еп.

б'ела - бел'ило, браШуч'енди, в'еШер, вр'еме - времен'ишча, веч'ера, 'есен - ес'ени,
'език - ез'ици, 2ов'ендо, 2ол'емо - 2'олем, ж'еба, жер - жер'ови, жел'езо, ј'арем јар'ембо, л'еШо, м'есо, ii'eШa, ii'ecoк - iiec'oцu, ii'енда, iia'eнsu - ii'aeк, ц'еди - це
д'ило, чер'ево, и др. (знакот е го користиме во алофонска функција!).
Во врска со промените на вокалите треба да истакнеме дека во овој говор
прегласот на /а/ во /е/ и редукцијата на /о/ во /у/ веќе не се живи процеси, но има
значителен број примери каде што и двете појави се лексикализирани:

/а > е/ 'есен - ес'ени, жер'ови, ж'еба, ж'еiiка, 'офчер - офч'ери, ш'ерен - ше
р'ени, ч'елеШ Сл, ез'овец, косШур'ени Гр, ч'еша, iiол'енка, 'ајет, к'{lшеј Пс, жел' ж'ел'о (жал), ж'елви (жали), ш'евеј (шчавеј), воденич'ер Гал;
/о > у/ 2ул'емо, куuр'ина, куш'ул'а, кушн'ица, к'онуii Сл, 2уд'ина, куii'ица, су
в'ал'ка, к'осур Не, бур'ина, куiiр'ива, uул'ица, хул'ера, к'онуii, според него и ко
н'уuен, н'адур (надвор), куu'иШо Рад, кур'ија, кулв'ос, кулШ'ук, u'олук - uол'оѕи
Пс, дум'аШи, уд'аја, уб'еШка, чyp'aiiu, по аналогија и во ч'ypaii Доб, и др.
Приведениве примери доволно зборуваат дека и двете појави на овој терен
порано биле живи.
Консонантскиот систем во костурско-беличкиот говор е комплетен во мера
како во костурскиот. Гласот н' се јавува само на алофонско ниво предј во гово
рот на е. Слимница еп.: Ш'{lрн'ја, д'ен'ја, кор'ен'ја, но кон - к'они.

Фонемата /л'/ има широка дисТр ибуција, еп. л'удја, л'уШ, сол', жел', и ре

довно како континуант на старото*/' и на секвенцата*-lb.
Звучните африкати се доста фреквентни, еп. ѕ'ев2ар, ѕ'ин2а, н'оѕи, б{lрѕа,
С{lлѕи, M{lЛSU, - џалб'ини, 'оџа, џeii, џ'ежве, iл'уч - 2л'уџ'ови, д'{lрџи, д{lлџ'ина,
олџ'ичка, '{lрџа, с'аџи, и др. - Фонемите 12-ќ! се ретки, се јавуваат, главно, во ту
ѓи лексеми, еп. 2ол', 2он, z'убре, ќар, ќ'уШук, а во словенски зборови се конста
тирани во дом'аќин и во прилогот в'еќе, ii'овеќе, во поисточните села и во пар
тикулата ќе : ќе н'оса. - /х/ во овој говор треба да се третира како маргинална
фонема, бидејќи се јавува во туѓи лексеми, еп. л'ихно, х'ели (јагула), халин'ари
(узда), iiuxШ'uja, хамил'ица Сл, хул'ера, а од домашни е констатирано во мох м'охо, кр'ехко покрај кр'е:ко, ii'uxa, uихав'ица Рад.
Од консонантските промени како покарактеристична за овој говор ја истак
нуваме асимилацијата на /е/ во /ш/ пред л(е/и), еп. слет> шлеШ, шлед'ови, 'ашли
(јасли), м'ишли, машл'ина, миришл'иво, шл'ива, поретко и во други случаи, на
пр. шк'еiiар, шШр'ела. Оваа појава може да се следи и во костенарискиот и нес
трамскиот говор, а во одделни лексеми и во некои пунктови во Корешчата.
Погоре спомнавме дека групата /сч/ се асимилира во /шч/ на морфемска
граница во примери од типот ii'ojac - iiој'ашче. Оваа појава широко е распро
странета и во овој говор, со исклучок на е. Слимница каде што асимилацијата
не се врши, еп. к'оска - к'осче, 2{lрсШ - 2'{lрсче, м'{lска - м'{lсче, и др. Но овде
имаме и обратен процес: групата /шч/ во бројни примери се дисимилира во /сч/,
еп. к'{lшча> к'{lсча, шч'ица> сч'ица.
Во поглед на именската флексија овој говор поблиску стои со говорот на
селата во Пополе и во Корешчата: членската морфема за м.р. е без -Ш, еп. бр'а
Шо, с'ино, д'еверо, м'озоко, 'езико Сл, Рад, Гал, Доб; именките од м.р. што озна108

чуваат сродство множинска форма образуваат со наставката -ови: дед'ови, вуј
к'ови, чич'ови, сШрик'ови, зеiu'ови; така и од :Zocii - :Zocii'oви; избројаната мно
жина кај именките од м.р. не се среќава, еп. два сШ.ол'ови, Шри леб'ови, Шри ко

н'ови; покрај со наставката -(н)ишча именките од с.р. на -е множина образуваат
и со наставките -ина, главно повеќесложните, еп. маz'аре - маzар'ина, ез'ере -

езер'шш, и -ишча : јаzне - јаzн'ишча, iiил'ишча; од д'еШе множинската форма гла
си д'еци;

-

кај именките од ж.р. на -а

се

генерализирала наставката -и, еп. р't;tци,

н'ози, к't;t�ичи; - наставката -ја со колективно значење има широка употреба, еп.
б'орја, др'енја, д'r;�мбја, Ш't;tрнја, cн'oiija, ��'уШја. - Како посебност за ова подрачје е
генерализирањето на вокативната наставка -о и во случаи каде што на другата
територија има -у или -е, еп. М{lUl - м'rрко, син - с'ино, еј Ши офч'аро, и др.
Во говорот на е. Слимница степенувањето на придавките се врши многу
често според влашкиот модел, еп. б'ело - ii'об'ело - н'ајiiоб'ело, ч't;tрни - ii'oчt;tp

нu - н'аilочt;tрни, н'ajil.oжt;tлiil; тоа значи дека суперлатив се образува со парти
кулата најПо-.
Системот на заменките во овој говор во голема мера кореспондира со фор
мите во другите говори во Костурска. Во рамките на говорот се забележани
разлики во множинските форми кај личните заменки: покрај формите н'ија,

в'ија, Ш'ија, кои имаат широка географска дистрибуција, во западните села се
среќаваат и формите н'ие, в'ие, ili'ue Сл, Гр.
Заменката за 3. л. м.р. на сета територија на говорот се јавува во формата

iiioj, за ж.р. Ш'аја Гр и Шае Сл, Јан, Ст, Рад, Доб, с.р. Шос; кратката заменска
форма за директен објект од Шае гласи е :

на

н'еа е в'иде Гр, Доб.

Во областа на глаголската флексија овој говор од другите костурски говори
отстапува со формите на глаголот 'сум' во сегашно време, со формите на мина
то определено несвршено време, како и со наставката на 1. л. едн. сегашно вре
ме кај некои глаголи во одделни пунктови.
Сегашно време од стариот глагол GblTИ гласи: 'еса, 'еси, 'есШи - 'есме, 'есШе,

'есе Сл, Гал, Рад, 'есам, 'есШи, 'есе Јан, Не, и сум, си, е/ 'есШи, сме, сШ.е, се Гр.
Од стариот глагол х'bтtти се употребува и овде само негираната форма:

н'ејШ.а(м), н'ејШиш, н'ејШи, н'ејШиме, н'ејШиШе, н'ејШе Сл, Гр, Ч.
Во 1. л. еди. сегашно време наставката -м е ограничена само на глаголите
од а-основа: 'имам, в'икам.
Кај глаголите од а-основа во минатото определено несвршено време кон
статирани се два модела: а) в'ике, в'икаше, в'икаше, в'икаме, в'икаШе, в'икее Сл,
Рад, б) в'ике, в'икаше, в'икаи1е, в'икеме, в'икеШе, в'икее Гр, Пс. Во вториов модел
со тематското -е- се отклонува омонимијата со формите на сегашното време

(в'икаме, в'икаzuе) , а како база послужил завршетокот -е во 3. л. мн.

Кај глаголите од и-основа (чиј општ дел завршува на согласка) во 2. и 3. л.
еди. тематскиот дел завршува на -и-, еп.: н'осе, н'осише, н'осише, н'осеме, н'осе

Ше, н'осее; ii'eчe, ii'ечише, Гi.'ечеме, ii'ечеШе, u'ечее (: сегашно време н'осиме - н'о
сиШе, ii'ечим.е - u'ечиШе) Сл, Пил, Ч, Гр, Доб.
Кај глаголите од е-група кај кои тематскиот дел завршува на -е- од типот

u'ee, u'ue, ч'уе, бр'ое, ili.к'ae, тематскиот вокал останува непроменет низ целата
ПараДИГМа, СП.: U'ee, U'ееше, u'ееше, U'eeJt.te, U'eeje; ЖНе ЖН'еше, ЖН'еме, ЖH'eiii.e,

жн'ее; м'ие, м'иеше, м'иеме, м'иеШе, м'ие(ј)е; Шк'ае, Шк'аеше, Шк'аеме, Шк'аеШе,
Шк'ае(ј)е; бр'ое, бр'оеше, бр'оеме, бр'оеШе, бр'ое(ј)е. Така во множинските фор-
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ми кај глаголите од сите три конјугациски типа се генерализирал тематскиот
вокал -е- (в'икеме, н'осеме, ј'адеме, u'ееме, м'иеме).
На теренот на овој говор се разграничуваат и фонетските облици на парти
кулата за идно време: во западниот дел на областа се употребува партикулата
за, еп. за 'ода, за н'осиш Сл, Јан, Пил, Ом, Кал, а на другата територија превла
дува обликот ќе : ќе ј'ади, ќе р'ечиме Рад, Гал, Гр, Пс, Доб, Ч.
Кај другите глаголски облици нема позначајни разлики меѓу локалните го
вори на сето костурско говорно подрачје.
4. Kociiiypcкuiiie *Q

>

ld/-ioвopu

Овој говорен тип го репрезентираат десетина села во областа Костенарија
и гратчето Нестрам.
4.1. Kociiieнapcкuoiii iовор го зафаќа најјужниот дел од костурското говор

но подрачје. Неговите најтипични репрезентанти се селата: Езерец, Сничени,
Видулушта, Зиковишта, Лебишово, Долеви, Мангила, Марчишта, Нестим, Жу
желци, кои се расположени во планинскиот дел на Костенаријата.
Носовката*Q во овој говор во коренските морфеми во најголем број случаи
се рефлектирала во /d/, /dн/
/dм/

-

-

пред звучна преградна нелабијална согласка и во

пред звучна преградна лабијална согласка, еп.: в'аiлен, в'dШок, в'аШор,

idc -i'азоШ, ioл'duчe, i'dcШo, к'dшча, кdШ, к'аШни з'dмби, божил'dк, дdu (: д'dм
бја), д'dia, к'dса, к'dшек / к'dшеј, м'dжи, м'dка, м'dшко, м'dШна в'ода, н'dШре, udШ,
u'dШец, udШ'ека, u'dШник, р'dка, р'dк:аф, рdкав'ица, р'dчеј, pdu (: р'dмбоШ), cк'duo,
Ш'dШни, -крdнi'ови и крdнк, лdнi'ови и лdнк, м'dнди, м'dндро, u'dнди, u'dндар,
с'dнди, сdндел'ишче, iол'dмби (: i'oлau), i'dмба, д'dмбја (: дdu), дdмбов'ица, дdм
бов'арка, з'dмби, зdмб'ица (: зdu), рdмб'ови (: pdu), с'dмба, сdмб'оШа, Шр'dмба. Во

неколку случаи во оваа позиција има и рефлекс /а/, одн. /ан-ам/: iасен'ица, как
л'ица, каu'ина, канд'ел'к:а, л'амбок (длабок), ламбоч'ина, манi'урец Gагорец), ка

ко и желанд'ек, 'обрач, u'оШuрак (попраг), и /о, ом/ во лексемите вож'ица / ву
ж'ица (вторава со редукција на о

>

у), св'озима, кл'омко, кл'омче Ез. Од старите

дублети со*Q 11*и овде се забележани iн'усен, ор'ужје, Шр'удна Ез, Сн.
Лексемата сШр'унiа (: сШр'анiа во другите костурски говори) се поклопува
со фонетскиот облик во соседните влашки и грчки говори. Во Ш'еuан -Шеu'ани,
zueuaнџ'uja /е/ е добиено веројатно по аналогија, еп. глагол Ш'еuа.

Во м'dнiла, познато е, се работи за секундарна назализација на

о2•

Во говорот на костенарските села заедно со рефлексацијата на *Q одел и
развојот на*/, па има континуант /ал/: б'dлха, вdлк, в'dлна, i'dлma, дdлк -д'dлiо,
дdлi'ачак, жdлШ, жdлШ'ица, ж'dлчка, ж'dлШак -жdлШ'оци, кdлк, к'dлни, м'dлчи,
м'dлѕи, u'dлн, с'dлѕа, Ш'dлчи, Ш'dлчак, 'dлшчи, 'dлцна, но с'олце, оiрејс'олце Ез;

еп. олѕ'ица Ез, олџ'ица Манг, улџ'ица Стар, олд'ица Нес, dлџ'ица Луд; л'аuка,
Булi'арин (спрема грчко-влашкиот изговор).

Поинаку во овој говор одела рефлексацијата на *г, имаме континуант lepl
во сите позиции: в'ерсник, в'ерца, д'ерво, к:'ердал, КерШ'ица, u'epxa, u'ерсШи, с'ер
це, Шерн, черн, ч'ервен Ез. Примерите со /џр/, еп. 'џрџа, џрџ'оса, мџрШ'овец,
м'џрШва с'dмба, бџрд'ило

-

претставуваат импорт од соседниот*Q

>

/џ/ говор
-

.

Вокалот /е/ во костенарискиот говор има поширока дистрибуција, еп. iу
л'е.мо, ж'еШвар, кул'ено, u'есук, р'ек:а и др. (Видоески,
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1984: 82).

'\

Со рефлексите на *Q и *r во костенарискиот говор се сложил седумчлен во
кален систем:

и

у

е

0

а

Со овој систем костенарискиот говор и типолошки

се

одделил од другото

костурско говорно подрачје.
Консонантскиот систем во костенарискиот говор, со исклучок на н', е ком
плетен, вклучувајќи ја и фонемата /х/. Таа нема ограничување во еден број села
ни во поглед на дистрибуцијата, еп. х'ерчи, хрисШј'анец, кр'ехак, iip'oxaф, муш

ч'еха (мdшч'еха), ipex - iрех'ови, змех - змех'ови, мех - м'ехоШ, мох - м'охоШ,
'орех - ор'ехово д'ерво, оiл'ухна, zр'ухШи, охШ'ика, Uл'uxiilap, кр'ехко, б'dлха,
Шaxiilaб'uiila Ез, хлаШ, м'уха, ii.'aзyxa, бdлха, н'охШ - н'охШи, 'елха, верх, iлух iл'уха, к'ожух, 'орех, сШрах, бех, р'одих (: род'и:ме),

'имах

Сн, бех, i'оШвих, сШ'а

нах Жуж, се кр'иих, уШ'идох, раб'оШих Манг, х'ерчи, верх - верх'ови, ipex - iре
х'ови (: zpe'oiila), zлух - zл'уха, iл'ухиоШ, мох - м'охоШ, них, Вл'ах - Вл'аси, сух,
с'уха р'ека, мех - м'ехоШ, сШр'ахоШ (: сШра), М'ихал, л'еха, м'аха, м'уха, ii.'axyн,
вi'аха, мdшч'еха, се ii.'epxa, ii.ерхав'ица, р'ахаШ, 'ухо, сн'аха - сн'ахи, 'елха, б'dлха,
н'охШи, 'охШика, Шахiilаб'иШ, редовно во 1. л. еди. на простите минати времиња:
бех, в'идох, ii.'yлux, додека во множинските форми се загубила: в'идох - вид'о:ме,
вид'о:Ше, вид'оје. Сп. уште: ч'ели, ii.'афка, к'ожуф Ст.
По однос на другите согласки како покарактеристични за костенарискиот
говор можеме да ги нотираме:
- палатализацијата на /к, z/ пред предните самогласки /и, е/, еп. мл'ак'и,

с'ак'е, шк"еii.ар, бл'аi'и, и
- пофреквентната употреба на африкатите /ѕ, џ/, бидејќи тие се добиени ов
де и со африкатизација на /з, ж/ во групи со сонант, еп. м'dлѕи, с'dлѕи, 'анѕа, б'ер

ѕа, в'ерѕи, н'аѕри, редовно во група со в: ѕв'езда, ѕв'иска, и во бројни случаи пред
и во иницијална позиција: ѕ'иби, ѕ'еiвар, ѕерѕ'ала, и во множински форми од ти
пот бел'еѕи, бел'уѕи, н'оѕи, ii.oл'osu,· - алџ'ичка, 'арџа, арџ'оса, д'ерџи, дерџ'ава,

м'еѕре, н'аѕри, редовно пред деминутивната наставка -е: н'оiа - н'оџе, бр'еџе, ii.о
л'оџе, р'оџе, сн'еџе, сШ'оџе, поретко и во други случаи, еп. џил'езо, сил'еџе, с'аџи Ез.
Во именската флексија како дијалектни посебности на костенарискиот го
вор се јавуваат: множинската наставка кај именките и придавките на -а, член
ската наставка за м.р. еди., и неколку заменски форми.
Во поглед на множинските форми кај именките на -а и придавките од ж.р.,
во рамките на овој говор нема единство. Во селата Сничени, Мангила и Жужел
ци кај оваа група именки и придавки множинската форма се образува со нас
тавката -е: б'абе, Шри ж'ене, маке, н'оѕе, раце Сн, с'едум 'iод'ине, др'у'iе раб'оШе,

н'аше ч'уii.ке Манг. На другата територија превладала наставката на тврдите ос
нови -и: м'ак'и, ж'ени, р'изи, сн'аи, н'оѕи, раци Ез. Според овие форми се повела
и именката 'деца': д'еци Ез, д'еце Сн.

111

Општите именки од м.р. што завршуваат на самогласка множина образу

-ови, еп. д'едо - дед'ови, сШрик'ови, ШаШк'ови, чич'ови, 'оџа оџ'ови Ез. Но вакви множински форми кај оваа група именки зафаќаат по
ваат со наставката

широк ареал во Костурско.
Основна наставка кај именките од с.р. на -е е -енишча : с'ерце - серцен'ишча,
Шелен'ишча Ез, џ'изве - џизвин'ишча, морен'ишча, uолен'ишча, в'оле - волен'иш
ча, держ'ејле - держејлен'ишча, ск'ејле - скејлен'ишча, z'уце - zуцен'ишча, н'ебе небен'ишча Ст. Наставката -ин(ј)а е ретка, но не и непозната, еп. ишл'еџе - ши
леџ'ина, крав'ајче - кравајч'ина Ст, мор'инја, маzар'инја Ез, куШ'але - куzUал'ина Сн.
Членската наставка за м.р. едн. гласи -оШ / -уШ, еп. л'ебоШ / -уШ, к'оноШ /
-уШ; зетот, zл'уџоШ, zн'ојоШ 1 -ут, б'елиоШ Ез, мdжуШ, с'инуШ, зел'енјуШ (<зеле
ниот), ч'ернјуШ, б'елјуШ, косШ'урцкјуШ Сн.
�ожинската членска наставка во голема мера се управува според нас

м'dжи - м'dжиШи, м'ои - м'оиШи (мојzuи),
Шв'ојШи, но б'абе - б'абеШе, ж'ене - ж'енеШе, м'оје - м'ојеШе Сн, ш'ура - шур'ови шур'овиШи, нос'ови - нос'овиШи, браШуч'енди - браШуч'ендиШи Ст.
тавката на неопределената форма, еп.

Доста се чести во овој говор, почести во однос на другите костурски говори,

zocu - zocuoill'oм раб'о
Ша, враzоШ'ом е Ш'ас раб'оШа, и од лични имиња: Насе - НасеШ'ом д'eille, Пе
ШреШ'ом шч'ерка 11 на П'eillpeillo шч'ерка му, и др. Ез, Сн, Ст.
Директниот објект речиси редовно се искажува со предлогот на кај личните
и воопшто кај одушевените именки, еп.: Го в'иде на Ј'анеШо, zo в'икна на П'е
ШреШо да д'ој, е cillp'eillи на М'ара Ст, zo в'иду на СШ'ојан, на н'и и в'иду Ез, zo
з'ева на н'еzо на Ј'орzеШо Сн.
дативни членски форми со посвојно значење од типот:

Во областа на деривацијата од дијалектен аспект интерес можат да претста

-ар од типот: долен'ар, zалишч'ар, либи
шов'ар, несШрам'ар, руuишч'ар, сШаричин'ар ( : Долене, Галишча, НесШрам,...)
покрај zоренч'енец (:Горенци), заzорич'енец (Заzоричени).
вуваат жителските образувања со суф.

Особено се продуктивни на овој терен, па и пошироко во костурската област,

-уле, -ул'ка, -ул'че, -ушка, -ушче, еп.: де
Ш'уле, жен'уле, невесШ'уле, офц'ул'ка, ос'ул'ка, кdшч'ул'ка, баб'ул'че, жен'ул'че,
риз'ул'че, ливад'ушка, брад'ушче, мdнzл'ушче Ст, Ез.
Заменските форми како дијалектни разновидности подобро можат да се со
деминутивно-хипокористичките суфикси

гледаат кога се претставени во целиот систем.
Личните заменки се јавуваат во следниве форми: јас и ј'аска (напоредно), на
м'ене ми (рече), на м'ене ме (виде), мн. н'иа, на н'ам ни (рече), на н'ам ни (виде),
Ши, на Ш'ебе Ши, на Ш'ебе Ше, в'и(Ј}а, на в'ам ви (даде), на в'ам ви (виде); Ш'ој, на
н'еzу му (рече), на н'еzу zo / zy (виде), с.р. Шос, ж.р. Шае/ Ш'аа, на н'еа му (рече),
на н'еа е (виде), Ш'и(ј)а, на н'и му (рече), на н'и и(х) (виде), за ж.р. мн. може да се
Лично-предметни се: к'ој, к'оја, к'ое, к'ои, шо 1 шу 1
сретне и формата Ш'ес.
шчо; н'екуј, на н'екуzу му (рече), на н'екуzу zo / zy (виде), н'екуја, н'еку(ј)е, н'е
куи,· н'икуј, н'икуја, н'ику(ј)е, н'икуи,· н'ишчо; сф'екој / сф'екуј, и сф'ики (сф'ики
ч'овек, сф'ики ж'ена, сф'ики д'еШе); чи (за сите три рода) и на к'ој (на к'ој е д'е
ШеШо), чи е 1 на кој е Ш'ас кр'ава, чи / на к'оzу се Ш'и(ј)а д'еци. - Со демонстра
тивна значење се употребуваат формите: Шој (човек), Шае (жена), Шос (дете),
Ш'и(ј)а; (Ш'ојШ'ува ч'овек = овој човек), Ш'асШ'ува, Ш'осШ'ува, Ш'ијаШ'ува (овие);
Ш'ојШ'ам (оној), Ш'асШ'ам, Ш'осШ'ам, Ш'ијаШ'ам (оние); показни за признаци:
-

112

iliaк'oф, iliaк'aвa, iliaк'oвa 11 tuакв'ој, iliaкв'ac, iliaкв'oc и каШв'ој, кailiв'ac, каш
в'ос, uшкв'иа 1 каШв'иа; Ш'екуф, ili'eкyвa, iii'eкyвo 1 Ш'екуву, ili'eкyвu.
Присвојни
заменки се: мој - .м'ojyiu, м'оја - м'ojaiiia, м'оје 1 м'оју - м'o(j)ui:Uo 1 -у, м'ои 1 мој м'ojiliu, н'а�и - н'aшojoili 1 yiii, итн.; mвој, iliв'oja, Шв'ојо, ваш, -а, -и, н'е:Zоф 1 -уф,
н'е'iова, -о, -и, нејн, н'ејна, -о, -и 11 Ш'еен, ili'ejнa, ili'ej'нo, -и, ми. Ш'емен, ili'eмнa, -о,
-и. Во Сничен.и множинските форми за ж.р. завршуваат на -е: м'оје - м'ојеШе,
iliв'oje - iliв'ojeШe, н'аше, в'аше, итн.
Општи заменки се: сф'екој 1 сф'екуј, сф'ики, сф'ичко, сфе, сф'икакви, и цел,
-а, -о, -и (последнава е особено фреквентна), еп. ц'ели к'они оШид'ое, ц'ели д'еци
оШид'ое. (Приведениве форми се забележани во е. Езерец.)
Во глаголската флексија костенарискиот говор покажува неколку посеб
ност.и во образувањето на 1. л. едн. и 1. л. ми. на сегашното време кај глаголите
од а-група и на минатите определени времиња.
Во говорот на појужните села кај глаголите од а-група во 1. л. ед. и 1. л. мн.
-

покрај -а- како тематски вокал се јавува и -у-: 'им-а-м и 'им-у-м, мн. 'им-а-ме и

'им-у-ме. Целата парадигма гласи: им-а/-у-м, 'имаш, 'има, 'им-а/-у-ме, 'имате,
'имеЕз, Сн.
З.а да се избегне омонимијата со формите на сегашното време настанале
промени и во основата на минатото определено несвршено време. Во множин
ските форми кај овој тип глаголи како тематски вокал се наложил -е-, еп.: к'o
iie(x), к'оilаше, к'оilаш.е, к'оilеме, к'оilеШе, к'oilee; в'ике(х), в'икаше, в'икаше, в'и
кеме, в'uкeiile, в'икее.
Кај глаголите од е- и и-група нема промени: б'ере(х) - б'ереше, б'ереме, б'е
реШе, б'ерее; бр'оје(х), бр'ојеше, бр'ојеме, бp'ojeiile, бр'ојее Ез, Сн.
Во говорот на некои села во сегашно време сите глаголи се свеле на еден
конјугациски модел, еп.:

к'аLUЛ'-а-м

н'ос-а

кр'ој-а

к'аLUЛ-u-ш

н'ос-и-ш

кр'о-и-ш (кројш)

к'aLUЛ-u

н'ос-и

кр'о-и

к'аLUЛ-и-ме

н'ос-и-ме

кр'о-и-ме (кр'ојме)

к'аLUЛ-и-Ше

н'ос-и-Ше

кр'о-и-Ше (кројШе)

к'аLUЛ-е

н'ос-е

кр'о-е

il'uj-a

с'еј-а

il'u-u-ш (uијш)

с'е-и-ш (сејш)

il'u-u

с'е-и

il'u-u-мe (uијме)

с'е-и-ме (сејме)

il'u-u-iile (iiujШe)

с'е-и-Ше (cejiile)

ilu-e

с'е-е
(Ст)
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Во истиот говор на -и- завршува и имперфектната основа, еп.:

u'ул-и-х

м'и-и-х

с'е-и-х

u'ул-и-ше

м'и-и-ше (м'ијше)

с'е-и-ше (сејше)

u'ул-и-ше

м'и-и-ше (м'ијше)

с'е-и-ше (сејше)

u'ул-и-ме

м'и-и-ме (мијме)

е'е-и-ме

u'ул-и-Ше

м'и-и-Ше (миjiiie)

с'е-и-Ше (cejiiie)

u'ул-и-е

м'и-и-(ј)е

с'е-и-(ј)е

Целата аористна парадигма во овој говор ни

се

предлага во следниов вид:

а) в'иду1в'идум1в'идо1в'идох, в'иде, в'иде, вид'о:ме, в'ид'о:Ше, вид'о(ј)е; б) звех1

зве, зве, зве, зв'е:ме, зв'е:Ше, зв'ее; в) u'анах1u'ана, u'ана, u'ана, Иан'а:ме, uaн'a:iiie,
iiaн'ae; г) 'измих / 'изми, 'изми, 'изми, изм'и:ме, изм'и:Ше, изм'ие.
Мали разлики меѓу одделни локални говори на овој терен се јавуваат и во
формите на сегашно време од стариот глагол

GblTH,

еп.: 'есо, 'еси, 'eciiiи, 'есме,

'eciiie, 'есеи сом, си, е, сме, ciiie, се Ез, 'еси, 'еси, 'eciiiи, 'есне, 'eciiie, 'есе, и сум, си, е,
ене, ciiie, се Ст.
Глаголскиот прилог, доколку се употребува, се образува со наставката

-шчем: вик'ашчем, нос'ешчем, Шка'ешчем, кро'ешчем Ез, Ст.
Во образувањето на заповедниот начин отстапување покажува само гово
рот на

е.

Старичани; во 2. л. мн. кај глаголите од а-група се испушта ј во нас

тавката, еп. в'икај - в'икаiiiе, 'и2рај - 'и2paiiie, спрема 'и2pajiiie, в'икајiiiе во Ез,
Нес. Во говорот на тоа село се забележани и негирани форми без да: н'емо в'и

кај, н'емо с'еди.
На костенарискиот терен се разграничуваат и партикулите за идно време за
и ќе, еп. за 'оди, за в'икаш, за н'осиме Сн, Мар, Луд, за н'осиш и ќе н'осиш Ез,
Манг, ќе н'осиш, ќе paб'oiiiaш, ќе с'еди Ст.
4.2. НесШрамскиоiii iовор го репрезентира гратчето Нестрам (гр.
кое се наоѓа во горниот тек на реката Белица, околу 25

км

Nro-ropt0v),

југозападно од Костур

на надморска височина од 870 м.
Тој има ист рефлекс за носовката *Q како во костенарискиот говор - ldl и
/ан/ пред преградните звучни нелабијални согласки, оди. /dм/ пред лабијалните,
еп.: в'ажица, в'diiiyк, 2'азер, 2ас - 2'dзyiii, uоUlз'ечки, кdiii, к'аiiiник, к'ашча, к'а
шеј, к'dсни, маш - м'dжи, м'ашки, м'dка, м'diiiнo, н'diiipa, нdiiip'eшeн, udiii - ud
Ш'ишча, двau'diiiu, updiii - up'diiija, uр'dчка, u'duyк, pdu (: p'dмбyiii), р'dка - р'dце,
р'dчка, р'dкаф, р'dчник, pdк'aiiiкa, св'dнош, cкdu, скdu'ија, ciii'duнu, ciii'duкa, ciiid
u'aлo, iii'diiiни, 'енdш, - /dн/ б'dнди (*bQdet'b), 2р'dнди, жел'dнди, желdндр'ец, м'dн
ди, м'dндро, дрdнк - дp'dн2yiii, дрdн2'ови, дрdн2'ачи, крdнк - кp'dн2yiii, кdн
д'ел 'а, u'dнди, исu'dнди, u'dндар, udндарн'ица, cdiii - сdнд'ови, - /dм/ 2л'dмбок,
2лdмбоч'ина, 2'dмба, 2ул'dмби (: 2'олуu), д'dмбја (: дdu), дdмбов'ица, з'dмби (: зdu,
з'duче), кл'dмбо, кл'dмко, с'dмба (сабота), Шр'dмба.
Само во неколку лексеми во коренските морфеми се јавува /а, ан, ам/, еп.
iлаб'ина покрај дл'амбук, дламб'око, дламбоч'ина, какл'ица, 'обрач - обр'ачи,
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ii.'ajaк - ii.aj'aцu, ii.ааж'ина, канд'ел'а покрај кdнд'ел'а, санд'ови покрај сdнд'ови.
Обликот zнус и изведенките zн'усен, zн'усно, zнусоШ'ија треба да се третира
како стар дублет. Лексемата суШ, мн. суд'ови, како и суд'ија, мн. суд'ие покрај
сунд'ие, претставува импорт. И во овој говор лексемата Ш'еii.ан - Шеii.'ани ре
довно се јавува во фонетскиот облик со /е/.
Еднаков развој со*Q имал и сек 'b2 во лексемите м'dнzла (со секундарна на
зализација), с'dна (*ѕп-оха), и секундарно назализираното /а/ во соседство со на
зален глас во мdшч'еја и во туѓите лексеми з'dбан, з'dмба, 'dмбар.
Алтернантите pdii. - р'dмбуШ, зdii. - з'dмби, сdШ - сdнд'ови, z'oлyii. - zул'dм
би, дdii. - д'dмбја, ж'елаШ - жел'анди, јасно покажуваат за улогата на звучните
гласови при задржувањето на назалната компонента на рефлексот. Исклучок
претставуваат само лексемите дрdнк - др'dнzуШ и крdнк - крdнz'ови, како и во
другите костурски говори.
Со рефлексот на*Q

-

/dl се оформил следниот шесточлен вокален систем:
и

у

е

0

а
во кој како важен признак се јавува заокруженоста.
Во врска со рефлексацијата на*� нестрамскиот говор по однос на костена
рискиот не покажува посебности, еп. браШуч'еШ - браШуч'енди, д'евеШ - девен
д'есеШ, реШ - ренд'ови, еремб'ица и ерамб'ица, енz'ул'а, и др.
Нешто поинаков развој во нестрамскиот говор имале*/, *г.
*/во нестрамскиот се рефлектирало во /ол/: б'олва и б'ола - б'оле (болха),

волк - в'олци, в'олна, z'олШа - z'олШи, долк - д'олzо, жолШ, жолШ'уШук, ж'олч
ка, колк, к'олни, ii.рек'олни, м'олѕи, молѕ'ачка, молѕен'ица, м'олчи, 'олшчи, ii.'ол
но, с'олце, с'олѕа, Ш'олчи, Ш'олчук, ii.'oшe (полжав).
Забелеzика: Бидејќи во акцентиран слог /о/ во секвенцата /ол/ не подлежи на диф
тонгизација, нашето сомневање се јави дали во овие случаи не се работи за поинаков
фонолошки статус на о во секвенцата ол. Во свеста на нашите информатори тоа се при-.
фаќа како фонема /о/ и тие ја разликуваат од рефлексот на *Q.

*r фонетски се реализира како [)?]: в)?ба, в)?Ши, в)?ши, z)?ми, з )?но, к)? Ш,
ф)Јли, а во иницијална позиција: арш, арШ, 'арви (кине), 'аржи, аржен'ица (Ви
доески, 1989:

53).

Вокалот /о/ во акцентиран слог се реализира како дифтонг [Уо]: fYoc, к'Уожа,
к'Уоза, н'Уос, 'Уоди, 'Уоzан, 'Уосом, и редовно така во оваа позиција.
Од областа на вокализмот нестрамскиот говор го карактеризираат уште
две поизразени појави: прегласот на /а/ во /е/, или поточно остатоци од прегла
сот зад старите меки согласки, и редукцијата на /о/ во /у/.
Остатоци од стариот преглас на /а/ се констатирани во лексемите: ч'еша,
венч'ејне, воденич'ер, zали'-t'ени, добролишч'ени, косШурч'ени, жужел'ч'ени, ох
риШч'ени, руii.ишч'ени, шлибнич'ени (: zалишч'ар, руii.ишч'ар), шч'евеј и шч'евје,
ж'еба, ж'енка, жебј'аци, ж'елна (жална), д)?ж'ел'је, л'ишеј, ш'ерен, ес'ика, ј'есен
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(јасен), 'илеч, ч'елеШ, р'ежен, р'еван, реванл'uја, :Zреш'ина, во образувања со су
фиксот -јан(и) од типот косШур'ени, во топоними Марков'ене, Дренов'ени и др.
Дел од овие примери, па и некои други, се познати пошироко во костурското
говорно подрачје, еп. /есен, јес'ика, коч'ени (кочани), zоренч'ени, езерч'ени, заzо
рич'енец, кош'ере, л'ишеј - лиш'еи, uол'ена во костенарискиот (Ез), жер - жер'о
ви, ж'еба, жел' (жал), ж'елви (жали), ш'ерен, ш'евеј (шчавеј), л'ишеј, К{lшеј, ез'о
вец, 'ает (ајат), офч'ери, косШур'ени Сл, Гр, Гал, веев'ица (вејавица), б'аеч ба'ечи, u'oec, рек'ија Гор, ез'овец, ер'ица, ер'ичка, 'есен, есенов'ица, мрав'елник
(мравјалник), Шк'аеч (: Шкај'ачка), шч'еф - шчев'ој, кашеј, л'иzиеј, ш'аек, ку. ш'ера, шем'ија, uеч'ели, сел'енин Ти, Дамб, коч'енка, чеШ'ија, ч'еша, челеШ, ирим
б'ица (< ерембица) Руп (Видоески, 1979: 11).
Реду�цијата на неакцентираните самогласки /а, е, о/ како активен процес на
костурското говорно подрачје е ослабната, особено на /а/ и /е/. Меѓутоа, зна
чителен е бројот на примерите каде што е таа веќе лексикализирана. Најголем
број примери се забележани со /у/ место /о/ во нестрамско-костурскиот говор, и
тоа најчесто зад веларните и лабијалните согласки, еп.: zувенд'ар, 2уд'ина, iусе
н'ица, iул'емо, iулем'ин (јануари), iуШв'ачка, iул'амби, куб'ила, кук'ошка, кул'е
но, кул'аче, куu'ани, куuр'ива, куu'ина, кур'ија, кув'ална, кушул'а, куит'ица, ку
кушн'ик, кул'енда, бујаж'ија, бур'ина, вуден'ица, uуј'ашче, uулов'ина, рабуШл'иф,
uоuул'ека, лyu'azua, нуж'ови, myu'oл'a, чур'аuи, 'и„1вур, к'онуu, р'азбуј, 'уруф,
Ш'акуф, сф'екуј, суб'ерви, су н'ош, су Шеu'ани, н'е iy в'ерва на н'еiо, во мор

фемата -ок: бел'уШук, u'есук, u'еШук, н'офШук, в'dШук; сл'адук, Ш'ежук, Uл'иШук,
во членската морфема -оШ: бр'акуШ, в'еlUеруШ, iр'ауШ, м'евуШ, iол'емуШ,
tU'ешкјуШ, м'ојуШ, во 1. л. еди. во минато определено свршено време кај глаго
лите од о/е-раздел : р'еку, д'ојду, дон'есу. Во Нестрам можат да се сретнат и не
кои живи редувања на /о/ - /у/, еп. двор - двур'ови, нош - нуж'ови, i'олем - iу
л'еми, б'оiаШ - буi'аШи, u'ojac - uyj'acu, uуј'ашче, еп. и кур'ија, кусШ'ени, кур'и
Шо, сув'ал'ка, Аtучер'ишче, хул'ера, 'осШруф, u'есук, uесукл''аво, uр'есул, м'иiil
руф (октомври), н'икул' (декември), л'ебуШ, сШ'исуm, покрај л'ебоШ во Ез (Ви

доески, 1984 : 90; 1989 : 54). Добар дел од приведениве примери со /у/ се сре
ќаваат и во другите костурски говори, но бројот опаѓа како се оди кон север и
северозапад, еп.: куilр'ина, куит'ица, uул'ица, к'осур, н'адур (надвор), кулв'ос
(коловоз), кулШ'ук, il'олук Рад, Пс, уд'аја, уб'еШки, чyp'ailu, по аналогија и во
ч'ураu Доб, il'олук - uол'ози, в'осук, u'есук, il'еШук, чеШв'арШук, сШ'авруф, бур'и
ја, zуд'ина, кур'иШо, куilр'ива, лyu'aiUa, муч'ари Гор, бур'ина, кул'ера, куш'ул'а,
куu'ица, луu'аШа, uуд'ела, сШуu'ани, Шуz'ава, yiil с'ело, uув'еШко, уд'аја Крч, Лоб,
ир'еку, в'иду (на сета костурска територија).
Примери со редуцирано /е/> /и/ :можат да се сретнат, главно, во нестрамско
костенариските села и во крајните источни села во областа Пополе, еп. вич'ера,
вич'ерен ч'овек, жил'езен, из'ера, нид'ел'а, uишШ'ера, сид'ело, диб'ело, дибел'а
нец, ш'еисеШ Нес, вијав'ица, из'еро, сид'ело Ти, нид'ел'а, иримб'ица Руп, чимбр'и
ци Крч, диб'ело, но и д'ибел Гор.

Остатоци од замената на /е! во /а/ на сето костурска говорно подрачје се
среќаваат во образувањата со завршокот -ел, еп. к'оба.л, к'оШал, к'yiiiaл, 'орал,
u'еШал, u'euaл, според нив и ii'екал, с'окал, Ш'оilал
во нестрамско-костенарис
киот, одн. в'иШ{lЛ, 'ор{lЛ, ii'eШ{lл, св'lzрд{lл, к'оШ{lЛ, к'уШ{lл Ти, Гор, Габ (и на сето
-
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костурско-корешчанско подрачје), во одделни лексеми и во завршокот -ер: z'ii
зqp, сШ'ожџр Руп, z'ушчџр -zушч'ери Марк.
Можеби во резултат на редукција е добиено и /а/ место /о/ во завршокот -ак
во примерите: в'eiiiaк, кр'ехак, н'исак, Uл'uiiiaк, дilлz'ачак, м'озак, ж'dлiiiaк, u'е
Шак, u'инак Ез, Сн, в'aiiiaк Марк, кр'ехак, Ш'ежак, u'eiiiaк, чeiiiв'apiiiaк, но ueiii'o
цu, чeiiiвapiii'oцu и u'есук, в'diiioк Манг (сите во костенарискиот говор).
Примери со редукција на /а/ во [џ] можат да се сретнат како лексикализира
на појава во некои источнокостурски села, еп. zрџд'ина, мџzџр'ина, Uлџн'ина Заг,
џлШ'ица, кџu'ица, лџсiiiџв'ица, кџшл'ица, мџШор'ица, рџк'ија, секџв'ица Ти, Гор.
Консонантскиот систем на нестрамскиот говор од системот во костенарис
киот се разликува, главно, по фонолошкиот статус на африкатите ѕ, џ и проце
сите сврзани со фонемата /х/.
Звучните африкати [ѕ] и [џ] во нестрамскиот говор немаат статус на посеб
ни фонеми; се среќаваат во алофонска функција во групи со сонантите, еп.
м'олѕи, с'олѕа, но зв'езда, зифШ, жам, кафеж'ија, жеu, и др.
Гласот /х/ е ограничен на неколку лексеми, еп. Ш'ихо, u'uxa (кива), uuxiii'uja,
хул'ера, но: zpa - zp'ayiii, сиром'а - cupoм'ayiii, ciiipa, upa, zpe - zp'eyiii, ciiip'ea,
б'ола, 'ела, изд'ина, в'eiiiкo, iiiaiiiaб'uiiia, во наставките: н'осе -нос'име, нoc'uiiie,
зад у најчесто се јавува место х -/в/: zл'ува, с'уви, м'ува, еп. и н'oфiiiu (< нoxiiiu < нок
ти), 'ореј -'opejyiii, кајШ'ица
Фонемите /ќ, 21 се многу ретки, се среќаваат, главно, во туѓи лексеми, еп.
ќор, ќ'оше, z'убре, 2ол', и др.
Место прасловенските групи *tj 1 *kt', *dj скоро доследно се чуваат старите
рефлекси /шч/ и /жџ/ > /ж/, еп. к'dшча, л'ешча, -м'ежа, ч'ужо, итн.
Од консонантските промени покрај оние што ги назначивме како општо
костурски ги одбележуваме уште:
- асимилацијата на спирантите /с, з/ пред /л/ во /ш, ж/, еп. 'ашли Gасли),
шл'ива -шл'иве, м'ишли, миришл'иф, шлеШ, шл'еuко, се шл'екви, чер'ешл'а, иж
л'ева.
- и африкатизацијата на /е/ во /ц/ пред вокал во одделни лексеми, еп. ц'екна
(секна), ц'енка, цу дв'е кр'ил'ја (су ...).
Во именската флексија за нестрамскиот говор се карактеристични две осо
бености:
- множинската наставка -е кај именките на -а, еп. б'ола - б'оле, z'dмба z'dмбе, з.М'ија -зм'ие, ж'еба -ж'ебе, лис'ице, м'уве, ч'ела -ч'еле, раце, н'озе,
- и членот -yiii: м'dжyiii, меф -м'eyiii, моск - м'оскуШ, 'ореј - 'opejyiii, и кај
�ридавките: zол'емуШ, б'елуШ, л'есен - л'еснуШ, Ш'ешак - Ш'ешкуШ, Ш'емен Ш'еменуШ бpaiii, или -jyiii: zoл'eмjyiii, (zoл'eмuyiii), фzu'opujyiii, iiip'eiiiujyiii. Кај
придавките, како што покажуваат примериве, има тенденција членската мор
фема да се додава непосредно на неопределената форма за м.р., како што е тоа
во формите за е. и ж. род, еп. б'ела-Ша, б'ело-Шо, б'ели-Ши, и б'ел-уШ.
Множинска наставка кај придавките за сите три рода е -и : 'ociiipu нож'ови,
с'ини 'Уочи, zол'еми к'dшче, д'иви z'dмбе, б'ели р'dце. Во костенариските села, ка
де што исто така именките на -а образуваат множина со наставката -е, е постиг
ната полна конгруенција со атрибутските зборови, еп. н'аше к'dшче.
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Членската морфема во множинските форми и овде се управува спрема нас
тавката на неопределената форма, еп. u.tл'eii.uzuu 'Уочи, нож'ови - нож'овиШи�

н'Уoзefile, кн'и2 eiue (: нУо.зе, книiе).
Во поглед на другите множински наставки нестрамск:иот говор ги споделува
особеностите со другите костурски говори.
По однос на заменските форми нестрамскиот говор не покажува посебнос
ти во однос на костенарискиот говор.
Глаголскиот систем на нестрамскиот говор земен во целина не отстапува
многу од костенарискиот систем. Треба само да истакнеме дека во Нестрам
глаголите од а-група во 1. л. еди. на сегашното време редовно завршуваат на

-ум, а во 1. л. ми. конкурираат форми на -у- и на -а-: в'ихум, в'икаме / в'икуме
(еп. парадигмата: в'икум, в'икаш, в'ика.. в'икаме 1 в'икуме, в'икаШе, в'ике).
Посебност во нестрамскиот говор претставуваат завршокот во 1. л. еди. во
минато определено свршено време и 2. л. еди. минато определено несвршено
време.
Во 1. л. еди. кај глаголите од старата консонантска основа во минато опре
делено свршено време се генерализирала наставката

-„u,

пренесена од сегашно

време: в'идум, д'ојдум, дон'есум, ii.рес'екум (: в'икум, 'имум)., еп. целата парадиг
ма: в'идум, в'иде, в'иде, вид'о:ме вид'о:Ше, вид'о(ј)е.
.•

Во 2. л. ед. на минато определено несвршено време како наставка се јавува

-шиш (-ut е преземено од 2. л. е.дн. на сегашното време): в'uкazuuut, ii.'еешши,
н'oczu.uuzu, еп. целата парадигма: в'ике, в'икаши�и, в'икаше, в'икаме, в'икаШе,
в'икее; н'осе, н'осишиш, н'осише, н'осеме, н'ocefile, н'осее; z7.'ише, ii.'uzuuшutu, il.'u
шutue, u'ишеме, u'uшeiiie, ii.'uшee, од глаголот 'сум': б'е, б'ешиш, б'еше, б'еме,
б'eiile, б'ее.
Кај глаголите од е-група се прошириле и наставките за 1. и 2.
u'eelUUl.U,

л.

мн., еп.: u'ee,

ii.'eeшe, ii.'eeuteмe, ii.'еешеШе, ii.'ee(j)e; ii.'ue, ii.'ueшuut, ii'uez.ue, ii.'ueшeмe,

ii.'ueшeiii.e, ii.'ue(j)e; iiiк'ae, ruк'aez.uuш, Шк'аеше, Шк'аешеме, Шк'аешеiiiе, iUк'ae(j)e;
бр'ое, бр'оешиш, бр'оеzие, бр'оешеме, бр'оешеШе, бр'ое(ј)е. (Подробно за ова ви
ди: Видоески, 1989 : 63-65).
Парадигмата на сегашно време од в�ти гласи: 'есе, 'еси, 'eciiiu, 'есме, 'eciii.e,

'есе, кратките: се, си, е, сме, czue, се, негирани: не 'есе, не 'еси, не 'ести, или не с'е,
не с'и, не 'е, итн., и од основата *bQd- : (да) банда, бандиzи, банди, бdндшtе, бан
дите, банде.
Од стариот глагол ЛЈ�Т-kти има само негирана форма и гласи: н'ејШа, н'еј

Шиш, н'ejillu, н'ејШиме, н'ејШиШе, н'ејШе.
Партикулата за идно време се употребува само во формата за : за в'икум, за

'ода.
Глаголскиот прилог е активна форма, еп. вик'ашчем, сед'ешчем, и/или: вика

н'ичкшt, седен'ичкuм.
Како во повеќето говори во Костурско, така

и

овде глаголската л-форма

наполно се загубила. Класичната начинска форма со би

+

л-партиципот е заме

нета со конструкциите со глаголот сака, еп. а) с'акум да 'ода, с'акаиt да ојиt,

с'ака да ој, итн., б) с'аке да 'ода, с'акашиLи да ојш, с'акаше да ој.

i.f
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*
Приведениве дијалектни диференцијални особености во рамките на кос
турскиот дијалект од историско-хронолошки аспект можеме да ги поделиме во
две основни групи.
Во еден број од нив се запазени стари црти и тие се претежно од областа на
фонетиката, на пр. остатоците од назализмот во определени фонетски услови,
од стариот преглас на /а/

/е/ зад историски меките согласки, чувањето на
> ж/, чувањето на /ч/ во
примери од типот чiiрн, ч'iiрвец, ч'iipuu, и на мекоста на согласките /ш', ж', ч'/ и
групата /ш'ч'/; согласката /х/, видовме, во јужните костурски села уште добро
се чува, како и фонемата /ѕ/; согласничките групи -нј-, -тј- и -дј- (< *n&j, *t&j,
*d&j) не се палатализирале; уште добро се чуваат финалните групи -ст, -шч кај
>

старите рефлекси за прасловенските *tj, *dj - /шч, жџ

едносложните збороформи, и др.
Значително е поголем бројот на и:новациони појави, како што се, на при
мер: акцентскиот систем, фонемите /iil, /f!/ и /а/ како рефлекси на *Q и вокал
ните

*Ј и *r,

депалатализацијата на етимолошкото *п', во флексијата: загубата

на избројаната множина, синтетичкото изразување на дативниот и директниот
објект, граматикализирање на клитиката му како општ признак за дативен об
јект, загубата на л-партиципот и формите што се образуваат со него, образу
вањето на нови модели на имперфективни глаголи, па глаголската конјугација
со 'има', итн.
Речиси сите иновациони појави биле оформени до
материјал од с. Богатско, објавен од Ѓанели и Вајан

XVI век. Во речничкиот
(XVI век), се одразени:

новиот акцентски модел, рефлексот /а, ан/ за *Q (ранка, самбота, ракав), и /е/
во примери од типот еzл'енје, затврднувањето на *п' (кон), замената на групата

кт во хт (нохти), епентезата на lт, д/ во групите -ср-, -зр- (стреда, стребро);
до ова време бил изграден новиот модел на имперфективни глаголи со суфик
сот -в- (целвам) и др. Примерите со членот-оти -о (бракот, столот и бричо,
хлабо - хлјабо) покажуваат дека процесот на загубата на -т веќе бил во тек.
Во тоа време во 3. л. мн. сегашно време уште се чувала наставката -ет (зовет,
мирисет). Нотирани се· и неколку примери со л-партиципот (ручил, ручиле),
што значи дека процесот на загубата на оваа форма и категориите сврзани со
неа се завршиле по

XVI век. Доста илустративен материјал овој текст ни нуди и
(*е): се среќаваат примери и со /а/, одн. /ја/ и со /е/, еп.

за рефлексацијата на јат

бела, дедо, лeila, меси, нед'ела, uетел, стреда, дев'ојка, и: вј'атер, черј'аво, хлабо
и хлјабо, невј'аста, сјаме и др. (Giannelli - Vaillant, 1958).
Преку овој материјал ние добиваме приближна слика и за времето на фор
мирањето на костурскиот дијалект.
5. Заедно со костурските говори ќе ги разгледаме и дијалектните диферен

цијални црти на говорот на селата во областа Мала Преспа што се наоѓа под
грчка власт и коишто непосредно граничат со Корешчата.
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Според рефлексите на носовката*Q и на овој терен се изделуваат две говор
ни индивидуалности: малопреспански*Q >/а/ и малопреспански*Q >/d/ -говор .
*

5.1. Maлoiipeciitlнcкuoiii *Q > liil·ioвop го репрезентираат седум села: Гражда
но, Орово, Дробитишта, Трново, Дреново, Лак, Буковик и Оровник, кои се распо
ложени околу Малото Преспанско Езеро и гравитираат кон Корешчата. Овој го
вор типолошки во голема мера се согласува

со

костурско-корешчанскиот говор.

Со него го поврзуваат пред се рефлексите на носовката*Q и на вокалните*r, */.
Носовката *Q, како и во корешчанските пунктови, се рефлектирала во /а/,
во ограничен број лексеми и со задржан назализам /ан-iiм/, еп. uат, рака, zран

ди, дранк - дранzо, кранк - кранzо, јандица, ланzо (: Лак), манде, uандар,
стран:Zа, заu -зiiмби, зiiмбица, сiiмбота, трiiмба.
Остатоци од назализмот се констатирани и со рефлексот на *�, еп. zренда,
2рендел'' лендина, uенда, девендесе, uендесе.

Место*r редовно има континуант /ар/: зарно, uiipcти, аржи, сарце, и др.,
а место*/- /ал/: балва, zалта, жалш, калк, кални, малчи, uално, салѕа Граж,
а во селата што се наоѓаат на источната страна на езерото и гравитираат кон
Лерин покрај /ал/ се среќаваат и примери со /а/, кои се карактеристични за ле
ринското говорно подрачје, еп. валк, вална, далжина, кални, малкум, uално,

салѕа, сталu, но бава, :ZаШа, да:Zо, жат, жачка, мачи, мази, uашок Лак.
Остатоци од стариот преглас на /а/ во /е/ се среќаваат и на овој терен, но во
поограничен број лексеми, еп. есен, uолена, челет, баршлен, кашеј, лишеј, чеша,

Гломбочени Лак.
Остатоци од редукцијата на неакцентираните самогласки во нашата анкета
во овдешните пунктови не се покажани.
Актуелниот консонантски систем е скоро идентичен со костурскиот, ако се
изземат групите !шт! и /жд/, кои костурскиот не ги познава, еп. штица, дождо.
Фонемата*п' и овде затврднала, еп. кон, uен, дечина, дренја, коренја, сенјак,

тарнје, но бајна, сирејне Граж, Лак.
И овде превладуваат старите рефлекси /шiii/ и /жд/ за прасловенските групи
*tj / *kt', *dj: вреште, :Zашти, лешШа, ношти, uешШа, сфешта, -вежда, вижда,

межда, сажди, чуждина Граж, и вежа, аржа, чужина Лак; но овде има нешто по
веќе примери со /ќ, 2/, еп. куќа, ќерка, домаќин, веќе, uојќе, ќе, -меzу, upeza, ca

zepe, такуzере, во некои пунктови и apza покрај аржда, арzосано Граж.
На овој терен се разграничуваат и облиците нејШа, -иш Лак и нејќа, нејќиш
Граж.
Согласничките групи -нј-, -тј- и -дј- (< *nbj, *tbj, *dbj) се чуваат неизменети,
еп., каменја, тарнја, братја, сфатја, цветје и цутја, ливадје, дјавол, uouaдja,

л'удја покрај л'уди, и според нив се преобразувани и :Zрадјани, оридјани, сретја,
несретја Граж.
Добро се чуваат и финалните групи -ст, -шт во едносложните лексеми:

брест, :Zарст, чест, чист, zорешт, ношт, uришт Граж, Лак.
Не е незначителен бројот и на граматичките особености што им се заеднич
ки на малопреспанскиот и костурскиот говор. Во именската флексија и во два-

Се работи за говори преодни меѓу костурскиот и преспанскиот говорен тип; Како так
ви тие се претставени и во т. 1 од ова издание, дел 11, глава 4.3.
*
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-Ш во членската морфема за м.р.: лебо, чојако; отсуствува
-в и -н; и малопреспанскиот не ја познава избројаната
множина на -а, еп. два, Шри лебој; роднинските Имиња од типот ШаШко, дедо и др.
множински форми образуваат со наставката -ој (< ови): дедој, ШаШкој, сШрикој.
та говора отсуствува

ат членските морфеми на

Нема осетни разлики меѓу овие говори ни во глаголската флексија. Мало
преспанскиот не ја познава глаголската л-форма, што значи и во овој говор се
редуцирани сложените форми што се образуваат со л-партиципот и се заменети
со 'има' и 'сум' конструкциите.
Како граничен говор меѓу костурската група говори и западното маке
донско наречје малопреспанскиот не останал неповлијаен, од друга страна, и од
западните говори во преспанско-охридскиот регион и централните говори.
На малопреспанскиот терен завршуваат јужните изоглоси на веќе спомена

ќерка, куќа, apza, меzу, upeze, и
/в, ф/ на крајот на слоговите,
еп. бафча, бофча, сШраф, рекоф, рекофШе. Процесот на загубата на /в/ во ин
тервокална позиција овде доста напреднал, еп. дабојна, кр'асШајца, смр'екојца, и
редовно во наставката -ови: л'ебој - л'ебојШе, дв'оројШе, в'олој, и др.
Кај именките од с.р. на -е доминира мн. наставка -ина: дечина, морина, uо
лина, uилина, и наставката -је за збирна множина: дii.мбје, Шiiрнје, водје, нивје.
тите примери со

/ќ, 2/

место прасл.

*tj, *dj,

др. Во значителен број примери место

х

еп.

се јавува

Кај личните заменки директниот и индиректниот објект се изразуваат со
синтетички форми, еп.

мене ма виде, мене ми рече, не:Zо (:Z)o виде, нему му рече;
не(ј)а (ј)а и не:Zа :Za; за аку

акузативната форма за ж.р. се јавува во формите

затив и датив множина има тенденција да се генерализира една полна форма,
еп.

нам на виде 11 нас на виде, и нам ни рече 11 нас ни рече, а во 3. л. се обопшти
ними 11 неми и виде, неми 11 ними му рече.
Посвојните заменски форми Шеен и Шемен, типични за костурското говорно

ла полната дативна форма:

подрачје, во овој говор не се јавуваат. Со тоа значење се употребуваат формите

нејзин и за
сфое, свој).

мн.

нимни.

Во жива употреба е и посвојната заменка

сфој (сфоја,

Во малопреспанскиот говор функционираат три вида демонстративни за
менки:

овој (ова, ово, овие), Шој (Шаа, Шоа, Шие) и оној (она, оно, оние).

Кратките акузативни форми од личните заменки се употребуваат во фонет
скиот облик:

ма,

Ша, са, на, ва.

Кратката заменка

му и на

овој терен се грамати

нему му рече, на
не(ј)а 11 на не:Zа му рече, ними 11 неми му рече Граж. Сп. уште: кој (која, кое, кој),
шо, ко:Zо :Zo виде, чи 11 на ко:Zо си, некој, еркој, никој, секој 11 секи, сите 11 сиШич
ки Лак, ершо, еркакоф; заменката цел (цела, -о, -и) и овде има широка употреба.
кализирала за дативен предмет за сите три рода едн. и мн.:

Сите приведени црти од втората група се среќаваат на поширокото прес
панско говорно подрачје.
На овој дел од преспанските говори се разграничуваат и еден број особе
ности од глаголската флексија.
Во 1. л. едн. на сегашното време наставката -ми овде е ограничена на гла

-е се задржала кај сите глаголи, еп.:
викам, викаш, вика, викаме, викаше, вике; бера, бериш, бери, бериме, бepиilie,
бере; сеја, сееш, сее, сееме, сееше, сеје; броја, броеш, брое, броеме, броеше, броје.
голите од а-група, а во 3. л. мн. наставката

Во аористот веќе превладуваат форми карактеристични за ресенскиот го
вор; во 1. л. едн. има наставка

-ф,

во 2. л. мн.

-фШе

и во 3. л. мн.

-(ј)а,

еп.:

вик-
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наф, викна, викна, викнаме, викнафте, викна(ј)а; дојдоф, дојде, дојдоме, дој
дофте, дојдо(ј)а Граж, Лак.
Слична е положбата со наставките и во имперфектот, еп.: викаф, викаше,
викаше, викаме (викеме), викафте (викате, викете), вика(ј)а (викеја); носеф,
носеше, носеме, носефте, носе(ј)а, а во Граждано во 1. л. едн. се забележани и
форми со наставката -к (добиена фонетски од х): носек, бек, броек, сеек.
Помошниот глагол 'сум' се среќава во формите: са, си, јет, ене, сШе, са Лак
и: са, си,_ е, ема, ста, са Граж.
Од костурското говорно подрачје овој говор отстапува и по образувањето
на 2. л. заповеден начин кај глаголите од е/и-група, еп. носи - носејШе, сечејШе,

сеј - сеејШе, Шкај - ШкаејШе, uu - uиејШе.
Глаголскиот прилог доколку се употребува се јавува во форма со суфиксот

-(н)ичкум: виканичкум, оденичкум Лак.
Посебност на малопреспанскиот /ii/-говор по однос на околните говори
претставува местото на акцентот во збороформите. Во селата Орово, Гражда
но, Дробитишта и Трново во најголем број случаи акцентот е фиксиран на ини
цијалниот слог по истиот модел како што го констатиравме во говорот на ре
канските села (Рулја и др.), еп. 'офчар - 'офчари - 'офчариШе, z'овендар - 2'о
вендаро - z'овендари - z'овендариШе, л'ендина - л'ендината, кр'астајца - кр'ас
тајцата, iанzурида - iанzуридата, и во акцентски целости со предлог: н'а
работа, 'из-ливада Граж (еп. во т. I од ова издание, глава 2, 4.3. : 298-299; еп. и
Шклифов, 1979а : 40).
Малопреспанскиот говор ни се претставува како типичен преоден говор
меѓу две дијалектни зони. На овој терен, видовме, се разминуваат бројни изо
глоси на диференцијални црти карактеристични, од една страна за костурскиот
дијалект, а од друга за охридско-преспанското дијалектно подрачје.
5.2. МалоiiресiiанскиоШ *Q

>

ldl-ioвop претставува посебна говорна индивиду

алност во рамките на целото преспанско говорно подрачје. Него го претставу
ваат седум села кои се распоредени скоро во една низа на источната страна на
Преспанското Езеро во подножјето на планината Баба. Пет од тие села се на
оѓаат на грчка државна територија: Рудари, Штрково, Герман, Роби (Раби, Рdм

би) и Нивица, и три во Република Македонија: Наколец, Љубојно и Долно Дупени.
Носовката *Q овде дала рефлекс ldl, еп. внатре, zабајца, zлdбок, zac, zазер,
uоzазечки, zасајнца, iнdсно, iнас, даu - дабје, заu - заби, јаiлен, јdже, јаток,
јадица, jaiilop, кdсни, кашеј, кdШ, кdШник, кdдел'а, каuина, каклица, се каuи,
лачи, мака, мdш - мdжи, мdШи, маШен, маШка, Udдap, uauoк, uaiil - uaiilje, uа
Шец, Ирачка, pau - рабој, раби, е. Раби, саШ - садој, сdжен, скаuо, ciildUaлo, сШа
uица, санош, сабота, саШеска 'теснина', ШаШни, ШаИан, и со запазен назализам:
zанzл'о, zранди, јdмбел, и топ. Јdмбел, кранк - кранzо, zdмба, манде, клdмче 1
кломче, кломко, дdмбица, дdмбовица, дdмбово (: дабје - даu), јанzорци, јандица,
uанди, исuанди (: uадар), сШранzа, Шрdмба, мандро, дранк - дранzо, чdмбрица,
потоа во случаите каде што *Q е добиено од *�зад ј (*ј�> *jQ): јандар, јазик,
јачмен, јаШро, јачи,
и во случаи со секундарна назализација на /а/ во примери од типот: лајчка,
маzла, маштеа / машчеа, маска, и место турското ( во касмет.

·
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Бон коренската морфема, како и во другите *Q > ldl и *Q > /iz/-говори има ре
флекс /а/: веднаzи, ii.онада, ii.oii.paк и ii.oii.poк (вториов пример веројатно спрема
суф. -ок), ii.ajaк, ii.ајажина, обрач, желанШ -желанди, неа, бера, викнаа, носе(ј)а,
а во коренските морфеми во: каде, некаде, никаде, јајчка (јажичка), ракаф, рачка,
ракатка, нараквица, са

(3.

л. мн. од 'сум'), и: јаШрва, јанl.ул 'а, зајак, зајачко месо,

лајца (лажица). Сп. со /у/: l.ужва, куќа, оружје, ручок, суШ, судач (судија), Шрудна.
Прилика е овде да ги спомнеме и примерите dлШица (< алШица < лаШица,
еп. аром.

altita), со секундарна промена на а > а) и вaii.ep

(*vQpin, грч. JXxµm)p<x;).

Протетичкиот глас ј- пред рефлексот на иницијалното *Q (јdмбел, јаl.лен, ја
Шок, јаШор, јанl.орци, јандица) и замената на *ј� со *jQ (еп. јliШрва, јаШро,
јанl.ул'а, јандар, јазик, јачмен, јачи) овој говор го поврзуваат со говорите од за
падното наречје.
Бројот на примерите

со

задржан назализам, како што се гледа, овде е зна

чително помал во однос на костурската ситуација; тоа е веќе лексикализирана
појава како што сведочат примерите: дрdнк - дран2о, кранк -крdн2о, или дd.мбица,
дd.мбово диво : дdii - дабо - дабје, ii.dнди : ii.dндap, зd.мбица : зliii. -зdбо - заби.
Остатоци од назализмот на *�има во коленда, 2ренда, лендина, но ii.eдece,
деведесе.

И на овој терен рефлексацијата на вокалното *Ј одела заедно со развојот на
*Q, еп.: бliам, са бава, Ба2арин, вliк, вdчица, 2dШеш 'голтка', UiШa, бавајца, дdl.o,
дdжина, жаШо, жачка, жаШица, јабака, јабакница, кdк - какој, кilчишШа, мази,
макум, мачи, манја, ii.ашок 'полжав', саза, санце, Шачник, Шdчи, вdлна, кdлни,
udлно Нив. Паралелизмот на */и *Q може да се согледа во идентичните рефлек
си: ан 1 dм - d наспрема ал -а.
Меѓутоа, овде и се задржало, еп. виф, �ими, диво, .зино, кgф, и др.
Во дијалектната диференцијација во македонскиот јазик придонесле и ре
флексите на сек.
вор пред р

о2

о2

пред сонантите /н, м, р, л/ во финална позиција. Во овој го

дал /а/, како и во другите костурски говори, еп. ведар, вezuap, до

бар, иiТшр, како и пред /н/: о2ан, додека пред /м/ и /л/ има рефлекс /о/: осом,
осомдесе, седом, седомдесе, - рекол, секол, исii.екол.
Вокалот /е/ во суф. -ел овде не претрпел измени, еп. орел, котел, Иеiuел, и др.
Од вокалните промени како нова па овој дел од југозападните македонски
говори се јавува десилабизацијата на /и/ во позиција зад друга самогласка (а, е,
о, у

+

и >ј

=

ј) што има за последици создавање на дифтоншки секвенци (ај, еј,

ој, уј) и скратување на бројот на слоговите �о соодветните збороформи, еп. лај
ца (< лаица <лажица), бавајца (балвавица), Ulбајца, кукајца, iiадајца, ii.ијајца,
или: водејнца (<водеинца <воденица), 2dсајнца, есејнца, јачмејнца, лукајнци, и
редовно така во образувањата со суфиксот -(а/е)ница. По аналогија на ваквите
образувања ј се вметнува пред н и во случаи од типот ii.леШенка > ii.леШејнка, ви
Шејнче, спрема gвејнци (uвеници) и ивејнк Нив.
Оваа појава, познато е, широко е распространета во западното наречје, во
тие рамки и во пошироката преспанска област.
Консонантс:киот систем во овој говор е идентичен со системот во преспан
скиот *Q > /а/-говор.

И овде фонемата х наполно отсуствува; во финална позиција и пред соглас
ки по правило таа е заменета со !в-ф/, како и во интервокална позиција, зад /у/
редовно, поретко и во друго вокално опкружување, еп. ii.азува, уво, буф -буфо,
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суф - суво, кожуф - кожуво, кожувје, страф - стравој, :Zраф - :Zраво, змеф змево, ореф - орево, меф - мево, воф - вово, Влаф, дадоф - дадомеф (<дадоф
ме), дадофте, кафтица, офтика, лафти (<лахти <лакти: лакт), нофШи нофт 11 нокт, но снаа, леа, беа, чели, ела, и др. Нив.
Фонемите /ќ-2/ се ретки; се среќаваат претежно во туѓи лексеми и само во
неколку примери во домашни зборови место прасловенските групи *tj / *kt' и
*dj, еп. домаќин, куќа, ќерка, ilараќерка, веќе, uојќе, Божиќ1Божик, ќе, - меiу,

gia, сфеiере, Шакуiере. Во другите случаи место споменатите групи се чуваат
старите рефлекси /шт-жд/: вреште, :Zaшiliи, лeшilia, ношти, ноштви, вежда,

межда, uрежда, сажди, чуждина, 2ражданец, и др. - Групите !шт-жд/ овде се
стабилни, како и во другите преспански говори, еп. сношти, о:Zниште - межда,

дождо, за разлика од костурските говори, каде што тие не се можни.
Добро се чуваат исто така и групите т, д + ј (<*tbj, *dbj), еп. братја, updilije,

udilije, upoлeilije, цвеШје, - zомадје, ливадје, л'удје, дјавол, uouaдja Нив.
Во овој говор фонемата /н'/ се уште се пази, но со ограничена дистрибуција,
еп. бан'а, мdн'а, ден'а, син'ак, Uланин'е, тuн'е, камен'е1камен'а, јаден'е, оран'е,
но uилина, uрасина, телина Нив, поретко и дрен'је, Шgн'је, оран'е, главно, во
речта на помладото поколение.
Од консонантските групи на дијалектен план можат да претставуваат инте
рес: -сШ, -шт (во финална позиција), еп. zост, мост, зdблесШ, но радое, болес,

uришт, дошШ и дош, -cu (:Zocu), -uц (стиuц), кл > Шл (:Zgiliлaн), uc > uц (Шеu
ција, uцалви), вн > мн (рамно, :Zламница), но внук, внука, -cilip- / -здр- (сШреда,
сШребро, здрел). - Старата група *cr- овде е заменета со цр- во сите случаи, еп.
цgн, цовен, цgвец, цuuи, како и во *cre-: цереuна, церево, церешна Нив, Герм.
Интервокалното /в/ се губи во обем и под услови како во западните маке
донски говори, еп. биол, Шоар, чоек, Шg:Zоец, несШа, :Zојдо, ШаШкој, лебој, јалој

ца, uијајца, сливоа, дdбоо, олоо, и др.
Морфолошките особености на овој говор во најголем дел се исти како во
малопреспанскиот *Q > /d/-говор. Тој не познава членски форми на -в и на -н;
членската морфема за м.р. е без -Ш: бре:Zо, дено, зеленјо (<зеленио, со промена
на и> ј), здравјо, нашјо; множинските форми од именките 'рака, нога' завршу
ваат на -е : раце, ноѕе. Понекаде можат да се сретнат остатоци од синтетичката
деклинација на определените именки, еп. жали се uouyiiloмy, и со посесивно
зн;ачење: uouyiiloмy чyuailia, царуШому дворо, и кај личните имиња: РисШоШо

му чyueiilo, ПетреШому кyќailia, топ. БачуШому ниваiliа Нив.
Кај личните и роднинските имиња од м.р. уште можат да се сретнат синте
тички ген.-акуз. форми, еп. дедо - :Zo видоф деда, :Zo видоф Стојана1Марка1

Пeilipeilia, покрај веќе пообичните: :Zo видоф СШојан, Марко, Петре.
Збирната множина се чува добро и се образува со наставката -је, поретко со

-ја, еп. бозје, дренје, Шgнје1дрен'је, Шgн'је1дрен'е, Шgн'е, дабје, кожувје, Шраu
је, - :Zgмадје, ливадје, кduин'је, Шревје1тревја, жиШје1жиШја. Именките од с.р.
на -е множински форми образуваат со наставката -ина: дечина, чуuина, ма:Zари

на. Наставката -(е)ниzиШа (еп. костурско uолјенишча) овде не е констатирана.
Во заменската флексија како дијалектни ги одбележуваме: кратките акуза
тивни форми ма, Ша, са, на, ва (мене ма виде, нас на виде, итн.), демонстратив
ните заменки овој (ова, ово, овије), оној (она, оно, оније) и акузативните за м.р.

ове:Zа, оне:Zа (ове:Zа :Zo виде); кај личните и лично-предметните заменки се
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среќаваат и синтетички форми за акузатив и датив, еп. мене ма (виде), мене ми
(рече), iiieбe ша - iiieбe Ши, нас на - нас ни, вас ва - вас ви, не(z)о (z)o - нему му 11
на не(z)о му, неа а - нејзе му 11 на неа Јиу, коzо zo, некоzо, секоzо, итн. Покрај
посвојната заменка нејзин можат да се сретнат и формите нејн (нејна, нејно, неј
ни) и Шеен (Шејна, Шејно, Шејни), ми. нивни Нак.
Глаголскиот систем функционира на начин и во обем како во малопреспан
скиот *Q > /а/-говор и нема потреба да m набројуваме глаголските форми. Ќе m
истакнеме и овде оние форми што се разликуваат по некој признак од кос
турската ситуација, како, на пример, формите на сегашното време од 'сум': сум,
си, (ј)е, сме, сте, са; наставките -ф, -меф (< -фме), -фШе, -(ј)а во минатите
определени времиња, еп.: дојдоф, дојде, дојде, дојдомеф, дојдофШе, дојдоја; но
сеф, носеше, носемеф, носефШе, носе(ј)а, наставката -ејШе во 2. л. ми. на запо
ведниот начин (носејШе, берејШе : викајте), како и наставката -је во 3. л. мн. на
сегашното време за разлика од -е во 3. л. едн. кај глаголите од е-основи, еп. (3 л.
едн.) брое, ткае, сее, uue, Шруе: (3. л. мн.) броје, Шкаје, сеје, uuje, iiipyje; гласот ј
овде ја отстранил можната омонимија.
Како дијалектна посебност на малопреспанското говорно подрачје и во два
та говора е акцентскиот систем. На тој појас се разграничуваат западномаке
донскиот фиксиран трисложен систем и костурско-леринскиот ограничено сло
боден акцентски модел. Границата меѓу овие два модела се поклопува со говор
ната граница меѓу *Q > 1111- и *Q > /а/-говорите. Во *Q > /d/-говорот превладува
западномакедонскиот акцентски модел, еп.: л'ивада - лив'адаша, Uл'анина Uлан'инаша, Uлан'инчина, мdш - м'dжи - м'dжuiiie - мdж'ишiiiе - мdж'ишШеiiiо,
нар'аквица - наракв'ицаша, и во синтагматски групи: н'а-рака, u'од-мишка,
uрек'у-рамо, uреку-р'амено, не-м'а-виде, не-z'о-дава, не-zо-д'аваме, итн.

Посебност при акцентирањето на долнопреспанското подрачје покажува
говорот на селото Нивици кое се наоѓа поизолирано на јужниот брег на Прес
панското Езеро, одн. на северната страна на полуостровот. Во нивичкиот говор
во збороформите со три и повеќе слогови се јавуваат по правило два акцента,
од кои едниот, појакиот, паѓа на пенултима, а другиот стои на иницијалниот
слог. При тоа треба да се нагласи дека слогот со вториот акцент (пенултима) се
изговара подолго во однос на другите слогови во збороформата, еп. z,од'и:на zрдин'а:ша, ррб'о:ша - ррбоШ'а:ша, мрzар'и:ца - мрzариц'а:Ша, лрсШllz'а:рка, лрсШll:Zарк'а:ша, кppciii'a.jцa - кррсшајц'а:ша, z,ол'е:мо - z,oлeм'o:iiio (: z'олем),
в'икам - вµк'а:ме, и во синтагматски групи: нр-р'е:ка, uрf!ку-р'е:ка, нр-рек'а:ша,
uрf!д-вр'а:ша, uр,ед-враШ'а:ша, и др. Ако го споредиме овој акцентски модел со

акцентот во корчанскиот говор, ни се наложува размислата дали ваква фаза не
претрпел и корчанскиот акцент па потоа иницијалниот акцент ослабнал и се за
губил! (еп. т. 1 од ова издание, дел 11, глава 4.3.: 298-299; Шклифов, 1979а : 40).
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ИЛУСГРАТИВНИТЕКСГОВИ

Кореutчанско-реканско
Оutчима
Попо сака млада нееста
Во-'едно с'ело п'олојна р'исјанско и п'олојна т'урско си-б'еше 'еден п'оп и
'една п'опаѓа. П'окрај к'уќата на-п'опо т'ечеше 'една м'ала р'ека, а на-р'еката
п'ереше пл''ачки 'една мл'ада ж'ена. П'опо 'излезе 'од-дома да-к'gсти в'ода п'о-ку
ќи и а-в'иде ж'ената мл'ада. Ж'ената б'еше ск'уната и му-се-п'улеа д'ебелите м'е
са на-н'оѕите. П'опо з'астана и му-р'ече : 11Л'еле-е-е, шо-б'ели н'оѕи 'имаш, н'еес
то! 11 Ж'ената се-'испрај и му-р'ече на-п'опо : "Н'а-рамо да-ти-се, п'опе!" На-в'е
черта ж'ената шо-п'ереше пл"ачки му-к'аза на-п'опаѓата шо-му-р'ече п'опо.
П'опаѓата му-в'ели на-ж'ената : "Ако-ти-р'ече др'упат и ако-те-'опита д'еа, т'и
р'ечи-му о-пл'емната, 'ама ама ќ-о-н'аартиш да-и-'ослечи пл''ачките и да-а-'овgти
тр'ипати пл'емната, во-т'оа вр'еме шо п'опо ќ-а-в'gти пл'емната, т'и ќе-му-и-з'е
ваш пл''ачките и ќе-ми-и д'онесиш м'ене. С'етне м'оја р'абота-е ш'о ќе-пр'аа ј'ас
ка. "П'опо др'угио д'ен 'ушче 'одрано 'излезе да-к'gсти в'ода. Ж'ената п'а п'ереше
на-р'еката. Коа-'ојде п'опо д'о-неа, т'аа б'еше п'а ск'уната. П'опо п'а му-р'ече: 11 А
м'ори н'еесто, шо-б'ели п'ачи 'имаш!" Ж'ената му-'отвgна "Н'а 'рамо да-ти-се,
п'опе!" "Д'еа и к'оа, м'ори н'еесто?" - а-'опита п'опо з'арадван. 11В'ечер о-мр'ако
о-пл'емната!" П'опо з'арадван шо-ќе-си-згр'аби мл'ада н'ееста ч'екаше да-се
ст'емни. Коа-се-ст'емна, т'ој 'ојде при-пл'емната. Ж'ената о-ч'екаше т'амо. "А
п'опе - му-в'ели ж'ената - 'ако н'е-и-'ослечиш пл"ачките и ако-н'е-а-з'аартиш
тр'ипати пл'емната, ј'аска ќе-си-'ода." "Д'обро, н'еесто" - р'ече п'опо и и-'ослече
пл"ачките. А-з'аарти 'еднаш пл'емната, а-з'аарти 'ушче 'еднаш, на-тр'етиопат
ж'ената му-и-зв'е пл"ачките и му-и-з'анесе на-п'опаѓата. 'Ој п'опо во-пл'емната н'ема н'ееста. Б'ара пл"ачки - н'ема пл''ачки. Се-ф'ати п'опо з'а-глаа и п'очна
да-пл'ачи '"ах ј'аска гл'амен ш'о ќе-пр'аа с'еа, ш'о ми-тр'ебаше мл'ада н'ееста..."
Ч'екаше п'опо 'убоо да-се-з'амрачи, та да-си-'ој д'ома. Коа-п'адна мр'ак, п'опо т'g
на да-си-'ој. Ст'игна при-св'ојта к'уќа, р'опа на-вр'атата. 'Отнатре му-се-'оѕвива
ж'енцки гл'ас на-т'урски: "Ким си сен?" 11А м'ајката - си-в'ели п'опо - а-згр'еши
к'уќата, и почна да-и-бр'ое к'уќите : 'оаа-е на-Р'исто, 'оаа на-П'етко, 'оаа на
'Асан, 'оаа-е м'ојата и п'а п'очна да-р'опа. Ж'ената п'а му-се-'оѕви на-т'урски :
"Ким си сен?" Му-се-н'ажали д'ушата на-п'опо шо-не-м'ожеше да-си-а-н'ај к'уќа
та, па си'-р'ече: "М'оре с'еа ми-е-з'абgл'аена гл'аата, д'о-зори ќе-ч'екам, па ќе-а
н'ајда".

Kocz7ieнapuja
Езерец
Селото Езерец
Н'ашчо с'ело 'ести б'едно, план'инцко с'ело. М3.жите л'етото не-с'едее д'ома.
'Одее на-чуж'ина, по-керамн'ици, по-водан'ици. Н'ија, ж'ените, д'ома си-раб'о
теме. Ј'ас си-'оре н'ивјата са-вол'ојте и-л'арото. Рам'ената 'ешче ме-б'оле, шчо-
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го-н'оси л'арото о-н'ива на-н'ива. Л'етото вол'ојте штр'еке, зат'ос ст'авеме н'ошја
на-тр'и с'аатут и-'ореме д'ур-да ос'унвише, д'ур-да пост'елише санцето. Л'арото
б'еше д'Ерв'ено. Јас е-д'Ерџе рачката, а-главатн'ицата вл'еваше на-з'емата. На
главатн'ицата 'имаше л'арник џел'езен. Л'арникут 'ореше з'емата. К'олокут вл'е
ва на-ј'аремут, а-ј'аремут го-кл'авеме на-тил'ојте на-вол'ојте. Ј'аремут го-в'Ерзве
са-џигл'инте. Џигл'инте и-пр'авеме од-д'Ерво. К'ога вол'ојте и-к'Ершее, н'ија и
пр'авеме џил'езни. Ј'ас с'аде 'Ерш, пчин'ица. Т'ија 'есе з'имни. Пр'олетта с'аде
'уруф, 'ечмен, м'исир, пат'ати, ф'асул', гр'а:. Т'ија се-к'ажве лет'ошни. Н'ија на
ж'етвар жн'еме са-лел'еци. Са-лел'еци жн'атјето ни-фт'урише мн'огу б'Ерзо. Т'ија
'есе кај-н'ош со-гол'ема п'ашка и-г'оре завЕрт'ени. И-пр'авеме на-ј'уптите. Н'ија
са-СЕрп'ови не-жн'еме, 'ала 'имеме. Пол'оѕите и-в'Ерѕвеме, сн'опја и-пр'авеме.
Сн'опјата и-в'Ершеме са-к'они и-маски. Сл'амата е-кл'авеме на-пл'емната за-во
л'ојте. Ж'итото го-б'ереме к'уп, го-в'ееме, с'етне го-дЕрмон'исвеме и-го-кл'авеме
на-вр'ешчата. С'етне го-тов'арвеме на-маските и-пр'аво на-амборут.
К'ога дојд�ое анд'арите на-н'ашчо с'ело да-к'оле, ј'ас б'е на-дв'ајсет гуд'ини.
П'Ерво в'ујка-ми П'етро го-закл'ае отоѕ'ади на-т'илут. С'етне вид'ое шчо-'ести
гре'ота т'ака да-и-к'оле к'ај вол'ови, фат'ие да-ф'Ерге са-т'уфјакут. Умор'ие 'осум
мажи. На-дв'а д'уши му-и-извад'ие прешлен'ишчата от-кул'ената и-му-и-клад'ое
на-џеп'овите. Туг'ас са-н'иј н'ајно и м'ојут т'атко го-закл'ае. И-утеп'ае, з'ашчо
н'е-се-к'ажвее Г'Ерци.
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Ѕ. ЛЕРИНСКИОТ ГОВОР

Леринскиот говор се простира северно и североисточно од планинскиот ве
нец што го сочинуваат Нередската планина со Вич и Псодерската планина. Тие
две планини го разграничуваат леринскиот од костурскиот говор. На исток
спрема кајларско-воденското говорно подрачје границата оди по правецот на
Рудничкото и Островското езеро. На север спрема битолско-мариовските гово
ри дијалектната граница оди приближно по денешната државна граница на Ма
кедонија и Грција.
ФОНОЛОГИЈА
Фонолошкиот систем. на леринскиот говор се состои од 32 фонеми, од кои
седум се силабеми:
и

а

у

е

а

0

и 25 согласки:
м

н

н'

л

л'

р

ј
б

д

t

2

а

ш

ќ

"

ѕ

џ

ц

ч

в

з

ж

ф

е

ш

Од споменативе фонеми територијално се ограничени 1:111 и lн'l.

IRI

во функ

ција на силабема се јавува во централниот и во западниот дел на леринското
подрачје на исток и југоисток до линијата Попадија - Забрдени - Негован Бапчор - Неред - Желево, главно во ареалот каде што носовката *Q има конти
нуант /а/, еп.

RШ [�Ш], ilRCШu, BR - BRO - вRОви.
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Назалот /н'/ има уште поограничена територија. Се среќава претежно во
западните и северозападните периферни села, еп. деч'ин'а, чуu'ин'а, камч'ин'а
(во наставката -ин'а) Бап1, топ. Тр'аuчин'а, Долчин'а, Пл'еан'е Трс, ј'аiлен'е,
zu'uн'a, с'ирен'е, u'илин'а : којн Опц, кам'ен'а, ор'ан'е : врем'ина Ас. На сета дру
га територија оваа фонема се дефонологизирала.
По однос на реализацијата на фонемите можеме да го констатираме след
ното:
- Ниските (отворените) вокали /е, а, о/ во неакцентираните слогови често
се реализираат како нешто позатворени фонови [?, {l, Q] и таков изговор е поиз
разен во јужните и во источните периферни села на пограничјето на воденско
кајларското подрачје, еп.: Ш'он9к, к'он?ц, ч'eлtlili, 'oi{lн, iас{lн'ица Пат, м'оз9к
покрај м'озук, Ж(lбл'ини, к'он9u Зел.
- Вокалот /и/ во позиција зад друг вокал во одделни случаи има алофон U]:
Ш'ајн (uшин), Евр'ејШе покрај Евр'еиШе, ќе наuрај, топ. Гру'ој-Круши Трс.
- /ј/ пред самогласката /е/ во интервокална позиција има варијабилна арти
кулација - од едно слабо [i] па до неговото губење, еп. се смеiе, cuile, uile, нile,
но и: да иЗ:Z:р'ееме и др. Исто така и во групата /ија/: да се нau'ila, Pyc'ila, џам'�lа,
u'ilaШ, Map'ila, Шila, и: науч'иа, наuрав'иа Арм.
- Силабичното lul покрај основниот алофон [и]: кuф, мuШво, во *Q > /а/-го
ворот се реализира на почетокот на збороформите и како [ 1Ј]: 1Јжи, 1/Ш Арм.
- Сонантот /л/ во говорот на селото Бапчор на почетокот пред консонант и
меѓу два консонанта има алофон [3.Q]: еп.: 3.QCKa, б3{l8а, 83.QНа, С3.QЗа, U3.QН.
- Согласките /ч, џ, zu, ж/ во јужните лерински села на пограничјето со кос
турскиот говор се реализираат како леко палатализирани фонови [ч', џ', ш',
ж'] во сите позиции, еп. ч'аш'а, џ'ам, ж'ар, ж'аба, ж'иво.
- Постпалаталите /ќ, il во своите основни алофони се реализираат во ини
цијална позиција ако зад нив следи заден вокал, еп. ќар, ќор, ќуu, iол', iак, а
пред предните вокали имаат алофони [к', 2"]: к'ерка, к'е, i'емија. Во медијална
позиција тие најчесто се јавуваат во секвенци со /ј/-/јќ, jz/: брајќа, кујќа, л'ујiал'ујiе, како и во воденскиот говор.
- Свои палатализирани алофони имаат и веларите /к, z/ кога се наоѓаат
пред предните вокали /и, е/, меѓутоа овде палатализацијата на тие гласови не е
автоматска, еп. ск'ин'аја, д'уuк'и Опц, к'исел, мек'и, банк'и, z'ине, даi'и, лаi'и
Сак, вик'е, сак'е Бап, но и: кисел, меки, paк'ila.
- Предните консонанти (лабијалните и дентално-алвеоларните) пред /ј/ по
некогаш се реализираат како соодветни леко палатализирани фонови, еп. [м']
зем'ја, [л'] крил'ја, [н'] Шuн'је, [р'] мор'јеШо, понекогаш се слушаат и варијан
тите uол'е, мор'е, [б'] саб'ја, даб'је, [д'] суд'јаШ, д'ј'аволиШе, л'уд'јеШо zреде,
л'уд'ја Зел. Оваа појава е поизразена во јужниот појас на пограничјето со кос
турското говорно подрачје.
1

Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Арм (Арменско), Ас (Аса

ново) Бан (Баница), Бап (Бапчор), Бор (Борешница), Буф, Bom (Воштарени), ГКот
,

(Горно Котори), Гор (Горничево), ЕСу (Екши Су), Жел (Желево), Забр (Забрдени), Зел
(Зеленич), Kpym (Крушоради), Лер (Лерин), Нев (Горно Неволјани), Нег (Негован),
Нер (Неред), Опц (Опцирина), Пат (Пателе), Поп (Попадија), Попл (Поп(о)лжани), Сет
(Сетина), Трс (Трсје), Ч (Чеган).
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Дистрибуција на фонемите
Кај самогласките извесно ограничување во дистрибуцијата по однос на мес
тото во збороформите покажува фонемата

/а/. Таа без оглед на потеклото не

се јавува во иницијална и во финална позиција. Сите други вокали можат да
стојат во сите позиции - на почетокот, на крајот и во средината на зборофор
мите. Нема ограничување во употребата и во изговорот на вокалите ни во
однос на консонантското соседство. И во вокални групи во принцип нема огра
ничување. Сите вокали можат да стојат во група со секој. Не се констатирани
само групи со вокалот

/iiJ. Меѓутоа, кај вокалните секвенци од два исти вокали

не ретко се среќаваат примери во кои се врши контракција. По тој начин се

zл'а: (<zлаа <zлава), 'уба: (<убаа <убава),
б'уко: (< букоо <буково), н'еzо: (неzоо) Попл, м'ина: (минаа), л'ита: (литаа)

добиле фонетски долги вокали, еп.

Нев. Оваа појава посилно е изразена во северниот дел на областа, а колку што
се оди попа југ таа е се поретка.
Во северниот дел на леринскиот говор доста често се десилабилизира вока
лот

/и/ во позиција зад друг вокал образувајќи при тоа едносложна дифтоншка

секвенца. По таков начин и во леринскиот говор како во западното наречје на

станале цела серија дифтоншки групи [е', а1, d, у], еп. стре' (стреи), сна1 (снаи),
zлai (zлаи < zлави), ilpd (ilpaи < ilрави), бл'удd (бл'удои < бл'удови), л'ебd
(лебои), слив'dца (сливоица <сливовица), ilол'dнаШа (ilолоината), кај-виде (ка
и виде) Нев.
Кај консонантите позициони ограничувања покажуваат сонантите /л, р, н',
ј/ и повеќе шумни консонанти.
- /л/ пред предните вокали /и, е/ и пред /ј/ се неутрализира со /л'/, еп. бел'и:
бел, кол'и : кола;
- /н'/ таму каде што не се загубило наполно не се јавува на почетокот пред
предните вокали;

- /ј/ не се јавува на почетокот пред предните вокали /и, е/, пред /и/ во интер
/е/.
- Фонемите /ѕ, ќ, 21 се ретки, меѓутоа по однос на позицијата во зборофор

вокална позиција, а многу често во таа позиција и пред

мите и по однос на вокалното соседство не покажуваат некои посебни ограни
чувања, ако не ги земеме предвид обезвучувањето на звучните во финална по
зиција и асимилацијата по звучност;

- /к, zl факултативна преминуваат во /ќ, 2/ пред предните вокали.
Во бифонемни консонантски групи во дистрибуцијата констатирани се
следните ограничувања:
- почетната група

ноzу;

/мн/ се упростува со испаѓање на првиот член: ноzо -

- со испаѓање на првиот член се упростуваат и почетните групи /вн/: натре натре, /вд/ во доец - довец, дов'ица;
- групите со lill + африкат /ц, ч/ во домашни зборови се одбегнуваат исто
така со полна редукција на плозивот, еп. ци (uци), цојсан, цојса (ilцojca) Сак,
ченка, ченкен, чен'ица Сак, Зел.
Во финална позиција групите -шт и -ст можат да се сретнат во одделни
лексеми само во крајните јужни периферни села, еп. варст, карст, чист, брад-
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л'ест Зел. На другата леринска територија овие групи не се можни во спомена
тата позиција, еп. чие, сиес, .мас, дош Бап, Лер, Арм.
Групите /ср/, /зр/, /жр/ без оглед на позицијата во збороформите се откло
нуваат со вметнување на дентален плозив, еп. стребро, cilipeдa, здрел, ждребе
(на сета територија).

Во врска со дистрибуцијата на консонантските групи /идТiЈ и /жд/ на лерин

ското говорно подрачје нема единство. Во југоисточните села на правецот Зе

ленич - Екши Су - Баница - Горничево тие се пазат, еп. zуштер, клешти,
ilлешти, штица, - вежда, чужд'инец. На другата леринска територија западно
и северно од линијата Бапчор - Г. Котори - Сетина - Попадија групата !шт/ се
изменила во [ш'ч'] готово редовно во домашни зборови, а групата /жд/ се аси
милирала во [ж'џ'] или во [ж'ж'] која после дала [ж'], еп.: tи'ч'ица, ш'ч'о,
iуш'ч'ер или шчица, шчо, zушчер, - меж'а, саж'и, дож'о, чуж'о, одн. межа, са
жи, дожо, чужо Бап, ушче, шчо,, ридишча Лер, дожоа вода Попл, вежа ГКот,
сажџи, вежџа, iражџани, чужина Сак.
Во медијална позиција на границата меѓу две морфеми /е/ пред африкатот
/ц/ се пази: месце, масца, вgсци, додека пред /ч/ се асимилира во /ш/ (сч > шч):
брешче, машче, кошче, лишче, нев'ешче, мiiшче Сак, Лер, ГКот.
Групите !тц/ и lilчl на морфемска граница по правило се пазат, но согласка
та /т/ има нешто ослабната артикулација, еп. бgшце, жи;ице, кор'ишце, риmче, до
б'и1"че и д'обиче Сак.
Согласката /е/ во групата /ек/ во суфиксот -ск(и) кога се наоѓа зад кон
сонант се африкатизира во /ц/: волцко месо, биволцки, скоilцки Зел, макид'он
цки, Никол'офцки Бап.
Групи од две исти согласки се ретки. Констатирани се само /јј/ во степенува
ните форми со нај-: најјак [нај:ак] и /мм/ во седуммина.

Историски осврт на фонемите
За внатрешната диференцијација на леринскиот говор во областа на
вокализмот најмногу придонесле континуацијата на носовките
вокалните

*Q. -

*Q, *�,

и на

*/, *r.

Место носовката

*Q

во коревски морфеми на леринскиот терен се ја

вуваат два основни рефлекса - /а/ и liil. Првиот превладува во северниот и цен
тралниот дел на областа на југ и југоисток до линијата Неред - Бапчор - Г. Ко

тори - Сетина - Попадија, еп.: :Zаба, iнасен, дail, заби, заб'ица, катник, каil'ина,
лачи, мадро, иат, раб'ој, рака, саб'оШа, cкail, сШаil'ало, сШаil'ица, стра:Zа, сШаil
ка, сат Сак, заби, катн'ици, il'атец - иат'еци, zради, iазо, iнасен, мажи, ја
ж'ица Лер, ја:Zлен, рака, иато, cкailo Сет, ватар, з'абица, д'абово дgво, zаба,
иат, с'абоШа ГКот, рака, мака Нер, заби, дл'абоко, к'аклица, кранк, i'абdца,
дранк, странiа, к'адел'а, к'аilинки Жел, заби, ракаф, iаба, маш Круш, iасе
н'ица, раци, матен'ица, заб'ица Ас, zаба, внатре, матен'ица Поп, јад'ица, јаiлен,
мака, иат, рака Бор.
Јужно и источно од споменатава линија основен рефлекс за

*Q

во корен

ските морфеми е liil, еп.: ваiлен, вiiж'ица, натре, iаска, :Ziicтo Бан, заби, кат

ник, uiiтeц, :Zарди (со метатеза од zради), iliiilyк, рiiци, мiiш Гор, Зел, iiiби, piiкa,
uiiт, cкiiilo ЕСу, iазер, дail, iнiic, каса, кiiд'ел'а, натре, uат Пат. Рефлексот lii/
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превладува во селата Арменско и Г. Неволјани, еп.: даu, 2насен, 2ас, мllка, мllш,

натре, uат, рака, скаU, сабота, заu Арм, uo uато, мiiжо, у натре, мач'еzие, ма
ка, рака, даб'је Нев (еп. и Mazon, 1923: 142). Извесен број примери со lat место
*Q наоѓаме подалеку на север од споменатата граница. Така, на пример, во Г.
Котори се забележани формите: 2ас, 2асан'ица, 2аска, uарчка (со метатеза од
Ирачка), кiiркл'ица, во Попадија: iiicкa, страја., upiiШ, 2iicкa, 2iic, iнiicнo, iiiзap,
страiа / cтuza, Ирачка 1 ugчка, обрач 1 обgч, каса, uокасок 'појадок' Попл,
додека во другите лексеми *Q има замена /а/. Како што се гледа, во повеќето
примери рефлексот а стои зад веларните консонанти /к, 2/ и зад /р/.
На леринското говорно подрачје се разграничуваат формите 2уска Опц, и
iаска Сак, Попл, Бан, ГК.от, Пат, Зел, 2нас Круш и 2нус, 2�усен Зел, liicтo
Сак, Бан и iусто, 2алаu Бан и 2улаu Арм, Сак. Редовно со ly/ место *Q на сето
леринско подрачје се употребуваат лексемите: кујќа, cyiil, суд'иа, uон'уда, uyu

кa, uyue, 2ужва Попл, судел'ишче, суд'ија, и само во Зеленич е констатирана
формата сад'ија.
Во врска со континуантот на *Q во овој говор интерес претставуваат не
колку лексеми во кои место *Q во секвенцата *jQ наоѓаме замена (ј)е, еп. е2лен,

еж'ичка, ед'ица Бап, еток ГК.от - е2лен, е2лен'ар, ед'ица, еж'ичка Круш, еток,
ед'ица Попл. Разновидностите е2лен, ед'ица, еток констатирани се и во крај
ните југоисточни битолски села на правецот Живојно - Скочивир. Во врска со
оваа појава можевме да го констатираме следното: прво, замената на *Q со /е/ не
се однесува на сите случаи зад /ј/, значи, таа замена не е автоматска. Во ист
пункт наоѓаме примери со /е/ и со /а/ м. *jQ, еп. еток: јад'ица ГК.от, ед'ица : ја
ж'ица Попл. Второ, ваков преглас на *Q во (ј)е се јавува само на пограничјето
меѓу *Q >Ја/ и *Q > /ii/-говор на правецот Бапчор - Г. Котори - Крушоради Попадија. Трето, на истиот тој граничен појас нема единство ни во замената на
*ј�, еп.: ечмен, заек, uаек, Иаеж'ина Бап, език, ечмен, ечмен'оф, з'аечко, uаек, иа

еж'ина: јат'gва, ан2'ул'а ГКот, език, ечмен, едар : јат'арва Пат. Северната изо
глоса на разновидностите заек, Иаек ја преминува говорната граница и навлегу
ва подлабоко на битолскиот терен.
На леринскиот терен се разграничуваат и протетичките гласови пред кон
тинуантот на иницијалното *Q. Во јужниот дел на областа превладуваат приме
рите со /в/, а во северниот примерите со /ј/. Меѓутоа, не се поклопуваат изогло
сите на сите примери со *Q во таа позиција, еп.: еток, ед'ица : јаж'ица : ватор
Попл, јаток: ва2лен Гор, ваiлен: јад'ица ЕСу, ватор Попл, ватар ГКот, ва2-

лен, вiiж'ица Бан, Пат.
Траги од стариот назализам се запазени во лексемите: вiiнд'ица, мандро,

чомбр'ица, ан2'ул'а, трllмба, енчи, кломче Зел, јан2'ул'а Сак, трамба Бан,
трамба, ендрец ГКот. Повеќето од примериве, како што се гледа, забележани
се во појужниот појас на леринското подрачје.
Во непосредна врска со континуацијата на *Q стојат и резултатите на секун
дарниот -о2 во почетните слогови. Во леринскиот *Q > /а/-говор место сек. -о2
редовно има /а/: бадник, ла2а, лаж'ица, ма2ла Сак, Попл, а во селата каде што
место *Q има замена /а/ и место сек. о2 наоѓаме иста вредност, еп. бiiдна вечер,
ла2а, лiiже, лiiж'ичка Зел, лiiж'ица Бан, мii2ла, маска Бан, Зел. Фонетската раз
новидност тонок секако е образувана со асимилација: тенок >тонок.
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Секундарниот

о2

пред сонантите на крајот има различни вредности: во о:Zан

со /а/; пред /р/ се среќаваат две замени
/а/: добар,
ендар, итар, остар во северните села, и /е/: ветер, итер, остер во југоисточни
те села (Бан, Пат, Зел). Превладуваат и формите седум, осум, освен во Зеленич
каде· што се забележани и формите со /а/: сед'iiмдесе, ос'iiмдесе.

на сета територија е заменет

-

*Ј. - Нема единство на леринската територија ни во поглед на континуација

/iil и liiлl, и во еден пункт [-!1] оди.
[3-!1] како алофони на /л/. Првиот рефлекс liil карактеристичен е за северниот
дел на областа, еп.: бiia, вiiк, мачи, ciiзa, :Ziiтii, жiiто, покрај вiiлна, uiiлнo Опц,
дii:Zo, жiiчка, ј'абiiка, кiiве, uiiфeц, сiiнце : вiiлк, кiiлк, uiiлнеш ГКот, вiiк, вiiнен,
zате, жатн'ица, јаб'ака, uафец, саза Сак, Попл, Бор, мач'еше, вак Нев, жачка,
саза, мачи, zаШа, жаШ'ица, бава, вак: кiiлк, кiiлни, uалн, дал:Zа Арм. Во селата
каде што за*Q има континуант /а/ место вокалното*Ј редовно се јавува секвен
цата /ал/: бiiлва, валк, вiiлна, ziiлШаме, кiiлк, сiiлза Бан, Гор, кiiлк'ови, малче,
zате, вiiлк, бiiла, јаб'iiлко, жалт, д'iiл:Zo, uiiлн, и само Uiiф Зел. Континуантот
liiлl превладува и во градскиот лерински говор, па и во селото Желево, еп. кал
к'ои, жiiлчка, салза, мiiлчи, :ZiiлШa Лер, бiiлви, вiiлна, вiiлк, мiiлзиме, дал2о, сiiл
за, тiiлчук, калк, покрај ј'аболко и Б'о:Zари Жел. Вокално*' како алофон на /л/,
та на вокалното*/. Се јавуваат два рефлекса

-

-

се задржало само во говорот на е. Бапчор, и во одделни лексеми може да се

0

0

сретне во Горно Неволјани, еп.: б *6а, б3.gска, в3.gх, д �о, М3*3а, C3.(Jllцe, ж3�, и
редовно така освен во лексемата Бо:Z'арин и изведенките Бо:Z'арија, бо:Z'арцки
Бап, il.gJla беше хазнаШа, нau'.(Jlla Нев.
*r. - Две основни вредности наоѓаме во леринското подрачје и место ста
рото вокално *r. Во оној дел од говорот каде што е *Q заменето со /а/ се задр

жало /g/, еп. вg, ugсти, додека во југоисточните села каде што за *Q има ре
флекс /а/ место вокалното *r има секвенца /ар/: дарво, сарце, capu, вар, zарсти
Зел, Бан.
Од другите вокални промени релевантни за дијалектната диференцијација
на нашите јужни дијалекти заслужуваат внимание прегласот на /а/ во /е/ и оста
тоците од редукцијата.
На леринскиот терен наоѓаме приличен број примери со преглас на /а/ во /е/
зад /ј/ и зад некогашните меки согласки. Но веднаш и да истакнеме дека таква
замена не се врши регуларно, туку е ограничена на извесен број лексеми, и тоа
нееднакво распоредени, еп.: естел'ит Попл, ез'овец ГКот, 'есен, ес'еново дgво
Попл, ено'ари Пат, ер'ичка Зел, елов'ица Бан, кашеј Зел, бgзеј Попл, чеша (на
сета територија), чек'ија Бан, ГКот, Попл, буч'ева Зел, uеч'ели Бан, банич'ени
Бан, шаек Зел, Попл, покрај шејак ГКот, кош'ере Попл, Невол'ени ГКот, синек

(< син'ак)

Бан.

Не е јасно дали во оваа група треба да ги вброиме и случаите со /е/ место*Q
како: еток, е:Zлен, е:Zлен'ар, ед'ица, еж'ичка, еж'ица. Географски тие се наоѓаат
до ареалот каде што е*Q заменето со /а/. Тој факт може да ни даде за право да
претполагаме преглас на секвенцата /ја/ во /је/, како што било, на пример, во

јасен> есен, јар'ичка> јер'ичка> ер'ичка. Меѓутоа, прегласот на /а/ во /е/ вре
менски би се разликувал од случаите со ја од*jQ. Дали да не се допушти и мож
носта за една стара замена на *jQ со *ј�. Другите македонски дијалекти не да
ваат повод за едно вакво размислување.
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Во леринскиот говор, особено во неговиот југоисточен дел, се среќаваат и
значителен број примери со /у/ место /о/ во неакцентирани слогови, еп.: кул'ера,

uузд'ерка, ру:Zуз'ина, су'ал'ка, р'учук, уб'еШки, 'уруф, удв'ај, 'оШруф, н'адур (над
вор), Н'икул', с'обур, :Zул'ем, во 1 д. едн. на аористот: оШ'идуф 1 оШ'иду, р'еку,
д'ојду Бан, Попл, Нев. Се работи за остатоци од редукцијата на неакцентирано
то /о/. Во граничните села со воденскиот и кајларскиот говор оваа појава како
да добива регуларен тек, еп.: в'аШук, в'исук, м'озук, после и моз'уци, u'олук, u'y
uyк, св'иук, к'онуU, чув'ече Зел.
Случаите како: д'ури, 'ушче Арм, Нев, Сак, Попл, покрај 'ошче Пат, ГКот,
Зел, б'умба, u'умиа, u'уздер, кум'анда, 'yi"y (угул) познати се во овој фонетски
облик на широк ареал во Македонија. Во прилозите исто така место /о/ готово
редовно наоѓаме /у/ : дал'еку, бл'изу, к'оку, Ш'оку, н'оzу, и др.
Секако во резултат на редукција, но и со влијание на соседните сонанти, се
добило /iil место /е/ во примерите: к'оШiiл, 'opiiл, u'euiiл, сШ'ежар, :Zазар, к'оран,

'осШiiн во говорот на е. Зеленич. Во посеверните села потоа liil е заменето со
/а/: к'оШал, 'орал, i"'ушчар, z'азар, сШ'ежар, 'осШан, к'оран ГКот, а според нив
после се преобразувани и Ш'оUал, с'окал

(< Шоuол, сокол) ГКот, Попл.

Во неколку примери констатирана е замената на /а/ со liil во акцентирана по
зиција, еп.: z'ашчи, к'iiila, м'ачка ГКот, z'lzзu Нев, ГКот, м'iiче Арм, б'iiлда (< бла
да) Опц, сШ'аuо Нев. Тие се јавуваат токму на теренот каде што се среќаваат и
примерите zаска, ziicШo, каса, :Zазар (в. погоре). Појавата е интересна, но само
врз овие примери тешко е да се донесуваат поодредени заклучоци за нејзините
причини.
Од старомакедонскиот консонантски систем во леринскиот говор се за
губиле палаталните плозиви *t' и *d', веларот х, на поголем дел од територијата
уште и палаталниот назал *п '.

*t' , *d' . - Место *t' , *d' на леринското подрачје наоѓаме по две вредности -

/шШ - шч - шќ! и /ќ - јќ/, одн. /жд - жџ - ж/ и /2 - jll. На сета територија со /ќ/
одн. /јќ/ се јавуваат лексемите: божиќ, понегде и во фонетската разновидност
божик ГКот, Пат (со суфиксот -ик), бож'икни uосШи Попл, домаќин, куќа кујќа, ќерка, среќа, ќе, сфајќа, uојќе, веќе, формите на глаголот нејќи, а со 121
предлогот ме2у и лексемата Шако2ере Сак, Шаку2ере Опц. Континуантите /шm шч/ и /жд - жџ - ж! редовно се среќаваат во лексемите: :ZашШи Гор, Зел, zашчи,
zашчар, разz'ашчен Сак, Бап, лешча Бап, Сак, м'ашШеа Зел, машШеа Гор, м'ашчеа
Опц, машч'еа Сак, ношШви Арм, ношви Попл, ilлешти Зел, ilлешчи, иашчерка
Бап, Иашч'ерка Попл, uрашча Сак, свешШа Гор, сфешча Нев, Попл, сфешчо
Сак, сфешч'арник Бап, сношти Гор, сношчи Попл, или само /ш/: zашник, мош
не, ношви, ношен, немошен, uешник, uолнош, uомош, uом'ошник, ilлешки, с'а
нош, сфешник; - вежда Зел, вежџа Арм, вежи Бап, межда, на'ожда, сажди Зел,
Гор, чужди Нев, чужд'инец Бан, :Zр'ажџани, сажџи Сак, Арм, межа, сажи, чужо,
чуж'ина Сак, Бан, ГКот. Во Арменско е забележана и формата мрежџа со зна
чење на 'премреже, премрежје'.

Во двојни фонетски разновидности се среќаваат лексемите: врејќа Гор,
Попл, и врешШе Зел, врешче Бап, како и ноќа Нев покрај ношќа, ношја Бап. На
поголем ареал со Ш се употребува зборот о2а Арм, Гор, Попл, ГКот, ра2а Пат,
изведенката о2осан Гор. Разновидноста ожа констатирана е само во граничните
села со костурскиот говор (Бапчор).
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Постарите фонетски облици 'iражд'анец, бел'iр'ажданец се задржале само

во некои села (Зеленич), zражџ'анин Попл. На поголем ареал наоѓаме нови об

разувања, еп. охрич'анец, coiloч'aнez4 ЕСу, ilиpoili.ч'aнeц Попл, или 2радј'анец,

охридј'анец, бродј'анец Пат, 2радј'анин, бел2радј'ани Бап. Во последниве случаи

изразен е стремеж да се задржи основата низ целата парадигма (брод : брод

јанец).

Нема единство на леринскиот терен ни во поглед на резултатите од групите

-ili.j-, -дј- (од постарите *љј, *dbj). На поширок ареал место -ili.j- наоѓаме /ќ/, одн.
/јќ/: брајќа ЕСу, ГКот, браќа, цвеќе Нев, ГКот, mреќи Нев, но и: бpazuja, браШје,

upaili.ja, cфaili.ja, ili.pemи Бап. Групата -дј- се задржала неизменета во јужниот

дел на областа, додека во посеверните села место неа има /2/, еп. л'удје Нев,

2редје, 2ом'адје Бап, дјавол Нев, ГКот, Пат, и fавол, лаfа, л)јfе, л'ујzа Сак,

Опц, Попл, Гор, Нев.

Фонемите /ќ, f/ во одделни села се добиле и со палатализаци:ја на веларите

/к, 2/ пред предните вокали, еп. ќиili.ка, саќе, виќе, fине, ноfи (в. стр.

130 и 131).

Нивната фреквенција уште повеќе ја зголемуваат бројните туѓи лексеми,

еп. дујќан, ќумур, ќош, ќемер, zон, zол', zувезно, и др.

*п'. - Фонемата *п', видовме, на поголем ареал од леринскиот говор се де

фонологизирала со просто затврднување во /н/ или

со

антиципација на меката

компонента преку гласот /ј/, еп. кон, бана, Б'аница, - којн, којнцко, бајна Попл,

дејна, јад'ејне ГКот, сир'ејне, дујна, којн Зел, којнар, кам'ејна, јад'ејне, ilил'ијн'а ilил'ина, деч'ина Сак, дејна, ор'ајне, mел'ијна Гор, којн, деч'ина Пат. Во одделни

пунктови во некои случаи /ј/ не се метатезира, туку останува зад /н/, така што се
создава секвенца /нј/: манја, ili.uнja, mонја, покрај бајна, сајна Попл, Шел'инја,

ili.ем'инја покрај јад'ејне ГКот, синјак, Шарнја, но којн, бајна Зел, ili.paнja Пат.

Веројатно се работи за тенденција и во овој тип образувања да се осамостои
наставката -ја

(iuон-Ф: Шон-ја).

Оваа појава може да се следи и во соседните би

толски села на правецот Драгош - Канино - Живојно..
*х. - Гласот х е констатиран само во лексемите: cili.oмax Бан, дух'овден Зел,

x'aзнaili.a Нев. Во другите случаи тој се загубил или: е заменет со друга фонема.

Наполно

х

се загубило во сите случаи во иницијална позиција. Во интерво

кална позиција само во секвенците со !у/ како прв член х е заменето со /в/: zлу

во, мува, сувар, Uаз'ува, руво, уво, покрај уше Бап, Арм. Во другите случаи исто

така х

>

Ф:

сна:, cili.pea, ојд'оа, итн. Поголемо шаренило наоѓаме во врска со

овој глас во финална позиција и пред консонант. Во северниот дел на говорот,
особено на пограничјето со битолскиот говор, на крајот место х најчесто се ја
вува /ф/: меф, Влаф, 2раф, uраф, моф, буф, рекуф, викаф, з.меф, ореф, очуф,
uердуф, суф, и само во по некој пример х
ни Сак. Во јужниот дел на областа х

>

>

;, еп. во, cili.pa Арм, cili.pa, сир'ома,

/ф/ редовно кога се наоѓа зад вокалот /у/:

буф - буф'ови, zлуф, суф, кожуф, ilердуф Бап, zлуф, кожуф Бан, суф, очуф

Зел. Зад /а/ во најголем број случаи х се загубило наполно при што вокалот /а/

малку се удолжил, еп. Вла:, вра:, cili.pa:, сир'ома: Нев, ГКот, Бан, Зел. Така е и

зад /и/ и зад /р/: ни:, во: - вар. Зад !е/ во одделни примери во разни пунктови мо
жат да се сретнат различни резултати, еп. 2реј, ореј : меф Бан, ме: Зел, ореј :

2ре: : з.меф ГКот, ореф 'плодот': орај 1 ореј 'дрвото' Зел. - Во 1 л. едн. на мина

тото определено време во северозападните села има /ф/: викнаф, дојдуф Арм,

ilулеф Лер, имаф ГКот, а во источниот дел оваа форма завршува на
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-е:

викиа,

реку Ас, дојду Попл, из2'оре, дојду Зел, бе Пат. Во говорот на селото Бапчор
во одвоенава форма х е заменето со к: викнак, ii.аднак, умрек, собрак, наu'исак,
наuр'авик, ојдук, рекук покрај ојду, реку (аорист), седек, јадек, учек, сuиек, uеек,
виќек, саќек, поретко и виќе, саќе (кај глаголите од а-група).
И пред консонант во најголем број случаи х се загубило наполно на пого
лем дел од леринското подрачје. Сп. дуна, здина, Јшz:на, о2л'уна, нино, мула Сак,
чели Арм, мул'ија, мул ''осан Попл. Исто така х редовно се губи во 1 и 2 л. мн. на
минатото определено време на сета територија: б'е:ме - б'е:те, седн'а:ме, ре
к'о:ме -рек'о:Ше Бап, викн'а:ме викн'а:те, дојд'о:ме Зел, вид'о:ме -вид'о:те Ас,
з2реш'и:ме -з2реш'и:те ГКот, отид'о:ме Нев. Во оваа позиција х е заменето со
/ф/ во лексемите: 'офтика, нофти (<нохти <нокти), uифт'иа, тофШаб'ита
(на сета територија), и уште во по некој пример во граничните села со битол
скиот говор, еп. буфна, ii.афна, крефко, uофти Сак. Во неколку примери х > /ј/
и во ова позиција, еп. мејлем, чејли (на поголем ареал), покрај чели Зел, ЕСу, во
неколку пункта и во нијно Попл.
ѕ. -Старо /ѕ/ е секако во оние позиции каде што тоа алтернира со /2/, на пр.
ноѕи, uол'оѕи, бел'еѕи (: но2а, uоло2, беле2), блаѕе (: бла2). Во ii.aj'asи Зел тоа е
аналошко. Во ред случаи на леринскиот терен се добило и ново /ѕ/ од /з/ по фо
нетски пат во група со сонантите /л, р/ и со /в/: ciiлsa ГКот, ѕвезда, ѕвонец, ѕвис
ка Нев, ГКот, потоа во 'оѕ2ора Опц, и во некои туѓи лексеми: ѕев2ар Попл, Гор,
буѕа Зел, буѕи Нев.
џ. - Нов е од историски аспект африкатот /џ/. Освен во туѓи лексеми тој се
јавува и место /ж/ пред деминутивната наставка -е кај именките каде што /ж/ ал
тернира со l'i/, еп. ноџе, бреџе, uолоџе, стоџе, роџе (: но2а, бре2, сто2). Така во
оваа позиција старата корелација /2/ : /ж/ се изменила во /2/ : /џ/. Освен тоа на
поширок ареал /џ/ се јавува и во секвенцата /жџ/: вежџи, сажџи и др., или без /ж/
во 2л'уџо Зел; еп. уште стеџер Бан, ГКот, Сак.
Консонантски uромени.

-

Од консонантските промени релевантни за дија

лектната диференцијација во јужните македонски говори се јавуваат:
- замената на групите /бн/ и /вн/ во /мн/: демне - демни, земни, -2ламн'ица,
о2л'амник, од'амна, iiлемна Сак, покрај iiлевна во Попл, мнук Опц, покрај внук
во Сак и фнук во ГКот, Зел, Пат;
- африкатизацијата на /с/ во /ц/ во групата /Uc/: uцов'иса Гор, uцо'иса Попл,
но и стиuса Пат, стиuс Сак, теuс'иа Гор, Зел, како и во секвенци од консо
нант + ск(и): волцко, леринцки, и др.;
- африкатизацијата на /ш/ во /ч/ во секвенцата /uч/ : uчен'ица, uченка Гор,
покрај ченка, чен'ица;
- асимилацијата на /ш/ во секвенцата /сч/: мошче, фешче, uој'ашче.
Посебност за леринс:кото подрачје претставува гласовната група цере- мес
то чре- во примерите цер'ево, цер'еilна Бап, ГКот, цир'ево (<цер'ево) Зел, покрај

црево Ас, цреuна Арм, и чрео Нев. Меtутоа, во чер'еша Бап, Зел, чер'ешар Бап,
чер'еши Попл постарата секвенца чере- се задржала, или се видоизменила во
стре- : стреша Сак, Пат, со дисимилација преЈу цреша > среша > стреша (гру
пата -ср- се пополнила со т) . Очигледно во случаите со цере- се работи за
вкрстување на групата цре-, која е карактеристична за соседниот битолски и
воденски говор, и чере-. Дека се работи тука за меtудијалектен феномен пока-
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жува и географската распространетост на групата цере-. Таа се среќава на сето
пограничје меѓу битолското и леринско-костурското подрачје, а на битолскиот
ареал до линијата Барешани - Буково - Дихово - Ѓавато.
Од другите поситни промени што се јавуваат во одделни лексеми ги одбеле
жуваме преку примерите: враuец (: враuци) Зел, 'обрасо (: обрас) Пат; 2umлан
Попл, 2арiuлан Зел; доцкна Пат; лувен'ица (лубеница) Арм, мu д'овец (мuШовец)
Бан; чежма (чешма) Зел, Пат, шл'ифкоа раќ'иа ГК.от.

МеШаШеза - готово редовно се врши во секвенцата /ра/ >/ар/: uapiil, uарчка,
cШiip2a, обiiрч, zарди Зел. Со извршена метатеза се јавуваат во одделни пункто
ви лексемите: 2арван, к'оделе (коледе) Попл, uojap (uopaj < uopoj), uојл'ак
(uол'iак), ол'омнани Зел, бllлда (блада) Опц. Во некои села метатеза е извр
шена и во групата /зif: лоiзе, 2роiзе Сак, ГКот, покрај лозiе, 2розiе и лозе, 2розде
во Зел. Порано спомнавме за случаите со групите liн, iќ, i21.
АлШернации. - Од консонантските алтернации како покарактеристични за
леринското подрачје се јавуваат следните: /2/: /ѕ/ кај именките и придавките, еп.
но2а: ноѕе 1 ноѕи, б'еле2о: бел'еѕи, u'оло2о: uол'оѕите, u'ae2o: uај'аѕиШе, бла2о:
блаѕи, но и бла2'и; 121 : /џ/ пред деминутивната наставка -е кај именките, еп.
но2а: ноџе, бре2о: бреџе иро2о: роџ'ина; /ш/: /е/ и /ж/: /з/ кај глаголите во фор
мите за сегашно и минато определено време: uиши: (на)u'иса, кажи: каза, и др.
Губење на 2ласовиШе во одделни uозиции. - Испуштањето на вокали е рет
ка појава, и до колку се јавува, таа е ограничена на мал број примери. Во почет
на позиција се испушта вокалот /о/ во лексемите Иашка (оuашка), uинци (оuин

ци) и во заменските форми воi, ваа, воа, виа. Има по некој случај со загубен
вокал на крајот, еп. З'алеi в'ода да е (да се) наu'иiа Нев (Mazon, 1923 : 84), не
м'ож (може) да 'ида.
Почести се случаите во кои се загубиле одделни консонанти.
Во интервокална позиција често се испуштаат во леринскиот говор соглас
ките /в, i, д/, а во поограничен број примери и /2, к, з, м/.
Загубата на консонантите /в, i, д/ е жив процес и во леринскиот говор. Нај
многу напреднал процесот на губењето на /в/. Овој глас се губи под истите фо

1948), еп.: /ови/ бл"удој,
н'осој, цојса (uцовиса), слив'ојца, сур'ојца, Иас'оишче, /ове/ uо'есмо, uoiќe (uове
ќе), чоек - чоiек, Кучк'ојни (Кучковени), uoiлu (ilовели), /ова/ Шоа, Шоар, ко'ал
но, н'е2оаШа, в'уiкоа, осн'оа, /ово/ д'едо: (дедово), б'уко: (буково), н'е2о: (не2ово), /иво/ биол'ица, лиоШ, жиоШ, /ево/ Не'олани, н'алеок, il'uлeo месо, чрео,
/аво/ кр'асШао - кр'асШо: (красШаво), 'убо: (убаво), /ави/ вал'ајца (валавица),
рак'аи, каu'ајца, uрајш (uравиш) Сак, /ава/ upaiaм (uраам < uравам), 2ла: (2ла
ва), 'уба: (убава), /аве/ леu'аец, Ше2'аец Попл, Сак, Арм.
Губењето на консонантот /в/ како активен процес го зафатил сето леринско
подрачје каде што носовката *Q е заменета со /а/. Колку што се оди попа југ и
попа исток од таа граница случаите со загубено /в/ стануваат се поограничени.
Најдлабоко продреле случаите со загубено /в/ во множинската наставка /ови/,
еп. нож'ои, леб'ои Зел, покрај сШол'ови, вол'ови, вiiр'ови.
Сонантот /if се губи во групата /оја/ кај глаголите од типот броам - броат,
сШоаШ, кроаШ, многу често тој отсуствува во групата ! иiа!: uиан, сuиаШ, ilри'а
Шел Сак, во одделни лексеми и во други групи, еп. 'одааШа, топ. 'Осоо (: ocoi),
'ОдааШа Сак.
нетски услови како и во западните говори (Конески,
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Согласката /д/ се губи во интервокална позиција кај некои глаголи, еп. јајш
(јадиш), iрејш (iредиш), а зе (зеде) чуиата, па во десетичните броеви: двајсе,
ueece Сак.
Гласовите /м, 2, к, з, ж/ се испуштаат во по неколку лексеми, еп.: зеам
(земам) Попл, ијам (имам ) Арм, Попл; лајца (лажица); Hep'eишille (Нерезиш
Ше) Бан; коа, сеа, нео о покрај неiо io, дp'yjиille (дpyiиille) Сак; Шуа Нев, деа
беше (дека) Сак, Арм.
Во консонантски групи се испуштаат: /в/ пред /д/ во лексемите доец Опц,
довец ГКот, дов'ица Попл, надур (надвор) Нев, пред /н/ во натре (на поширок
ареал) и пред /ч/ во чера. Многу често /в/ се испушта и во предлогот 'во': Пикни
се Шам о кофчеiо Арм (Mazon, 1923 : 122). /д/ се испушта во групата /дн/ во
лексемите ено (едно), зајно (заедно) Зел, и пред /л/ во сфарле ЕСу, Зел. /м/ се
загубило во прилогот ноiо Арм, но2у Опц, Сак, ГКот. /U/ се испушта во почет
ните секвенци !uц, uч/: ци (uци) Сак, цојса Нев, цо'исан Сак, чен'ица, ченка,
ченкен ГКот, но не насекаде, еп. и: uцов'иса, uчен'ица, uченка Гор.
Готово на сето леринско говорно подрачје се испушта !т/ на крајот во
групите /сШ, шт/, еп. 2gc, ugc, лис, uриш Во бројни случаи !т/ се испушта на
крајот на збороформите и зад вокал, еп. 2ocuo, покрај 2ocu, uaupa, креве (кре
вет), лако ЕСу, наза (назат), наuре, uoнaupe Нев, ГКот, редовно во десетич
ните броеви: дв'ајсе, тр'иесе, сед'умдесе, дев'едесе, чет'ирдесе Зел, како и во
членската морфема за м. р.: лебо, к'амено.
Во иницијална позиција освен /в/ во предлогот 'во' и 121 во кратката заменка
'го' се испушта /ј/ во акузативниот облик од заменката 'таа', еп. А виде жената,
а зе сабјаШа Нев; еп. уште: абалкото Пат, астел'ит Зел.
Еuентеза. - Гласот /ј/ во интервокална позиција кога не е во граматичка
функција се изговара многу слабо особено во соседство со предните вокали,
многу често и се испушта, но понекогаш и се вметнува за да се пополни зевот
особено кога се чувствува потреба да се избегнат разни видови асимилации.

/ј/ има во примерите: смеја, стреја, машч'еја, снаја Бап, ијам,
uрајам, чојек, Кучк'ојени, сеја (ceia), друји (дру2и) Сак, што ќе ми јајиш на
мене Нев {Mazon, 1923: 84), uou'ajaШa, понегде и во 3 л. мн. на минатото опреде
лено време: им'аја едно дете Нев (Mazon, 1923: 116), ќе бе2'аје (Mazon, 1923: 110).

Такво хијатско

Прозодија
Фонетски должини во леринскиот говор се јавуваат само спорадично во од
делни лексеми и тие настанале на три начина: а) со контракција на две исти са

ва: (ваа), Ша: (Шаа) Арм, Нев, ви:ме (видиме), 2ла: (2лава), сна:
(снаа) ГКот, мина:, лита: (лиШаа) Нев, ода: (одаа), сна: Жел; б) со компензаци
ја по загубата на /х/ во 1 и 2 л. ми. во минатото определено време во југоисточ
ните села, еп. вик'а:ме, нос'и:ме, вик'а:Ше, и во некои други одделни лексеми, на
пр. стра:, ipe:, вр:, че:ли Жел; и в) во секвенците [о.ј, а:ј] кои се добиени со деси
лабизација на вокалот /и/, еп. iр'обо:јте, бул'а:јца, 'оздра:ј (оздрави) Нев.
могласки, еп.

Акцентот фонолошка функција исполнува само при морфолошкото дифе
ренцирање на сегашното и минатото определено несвршено време во некои
села, еп. (презент)

в'икаШе, к'оиате : (имперфект) вик'аШе, коu'ате Пат, Ас,

ГКот,Попл.
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Во леринскиот говор акцентот е ограничено слободен со тенденција да се
задржи на пенултима и антепенултима, како што е случајот во тиквешко-мари
овските и костурските говори. На затворена ултима може да се сретне само во
одделни лексеми. Тие се, главно, повеќесложни придавски образувања на -ав,

-лив, -иШ, еп. козин'аф, l.орчел'иф, есШ.ел'иШ 1 асШ.ел'иШ Зел, и некои сложенки
од типот бело:Zл'аф, Швz;доzл'аф, цz;но'ок, белол'ик, 2лувон'ем, во по некоја сло
жена именка, еп. ueШ.oil'gc, лucШ.ou'aill, :Zрозјоб'ер, водоu'аШ Попл, Скочив'ир
Нев, а во југоисточните села можат да се сретнат и други одделни примери со
акцент на крајот, на пр. за:Zраб'еј, uокос'еј Зел, е:Zлен'ар Круш, и по правило во
турските заемки, еп. из'ин, сурz'ун, буч'ук, мил'еШ, дем'ек, каШр'ан, фил'ан Нев.
Во огромното мнозинство примери, а во северозападниот дел на областа го
тово во сите случаи, стариот акцент од затворената ултима се повлекол на пе
нултима, еп. ч'овек, 'офчар, воден'ичар, кај придавките: з'елен, б'оzаШ, кај гла
голите: il'аднаШ,

'имал

и др. Во формите со отворена ултима од истите лексеми

акцентот го задржал старото место. На тој начин се добил еден нов модел со
нов тип на подвижен акцент стабилизиран на пенултима во парадигматските
зборови, еп. ч'овек - чов'еци, 'офчар - офч'ари, воден'ичар - воденич'ари, з'елен -

зел'ена 1 зел'ени, б'о:ZаШ : бo:Z'lfШa 1 бо:Z'аШ.и, u'аднаШ : ii.адн'аШ.и, 'имал - им'ала /
им'але. По аналогија на овие образувања дошло до промена на акцентското
место во множинските форми и кај оние зборови што имале акцент на пенулти
ма. На тој начин С1:ариот парадигматски модел кај зборовите од типот д'евер д'евери, к'амен - к'амење, }'авор - }'авори, в'исок - в'исоки се нарушил и се изед
начил со претходниот, значи се добил моделот: д'евер - дев'ери, }'авор - јав'ори,
к'амен - кам'ење, кај придавките: в'исок - вис'оки, б'оiаШ - боl.'аШ.и, итн. Во но
виот модел (со стабилизиран акцент на пенултима) се вклучиле и оние именки
кои образуваат множина со повеќесложни наставки, еп. леu - леб'ови / леб'ои,
син - син'ови 1 син'ои, сон - сон'ишШа 1 сон'ишча, риШ - рид'ишча, и кај именки
те од с.р. како: u'оле - ilол'инја 1 uол'ијна. Новото поместување на акцентот во
оваа фаза не се проширило на вокативот, на избројаната множина и на опреде
лените форми кај именските зборови. Така новиот подвижен акцентски модел
го има следниов вид:

л'еu - л'ебо: леб'о(в)и - леб'о(в)иШ.е,
с'он - с'оно: сон'ишча - сон'ишчаШа,
воден'ичар - воден'ичаро: воденич'ари - воденич'ариШ.е,
з'елен - з'еленјо: зел'ена - зел'енаШа, зел'ени - зел'ениШ.е.
Во зборовите со отворена ултима акцентот веќе порано бил пренесен, така
што во оваа фаза од акцентското поместување тие не биле засегнати, еп.

ж'ена - ж'енаШа: ж'ени - ж'ениШ.е,
кол'ено - кол'еноШ.о: кол'ена - кол'енаШа.
Извесни промени во акцентското место се извршиле и кај именките со ста
риот акцент на почетниот слог. На поширок ареал од леринскиот говор во тие
зборови акцентот се повлекол на пенултима, еп. вервер'ица (< в'ерверица), крас
Шав'ица, ласШ.ов'ица, ласШ.ов'ичка, кукав'ица, би(в)ол'ица, zушчер'ица. Исто та
ка акцентот се пренесол на пенултима во некои локални говори и кај дел од
именките со стариот акцент на третиот слог од крајот, на пр. машч'еа, бур'ина,
нов'ина, еж'ица, висШ'ина, јаб'ака Сак, јаШ'z;ва, јаб'iк
i. а, машч'еа ГКот.
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На третиот слог акцентот се задржал уште кај еден мал број именки (во не
определената форма), еп. ii.р'емрежа, з'абица, ii.'aзya, c'aбoilia ГКот, 'офШик.а,

к'оделе (< коледе), /аШgва покрај jaiil'.oвa, з'ано:Zа Попл, кај повеќе придавски
образувања на -ов, -ин, -ски, еп. д'ожоа в'ода, в'ii.лкова к'ожа, д'абово д'gво,
Ш'аШкоа, в'ујкоа, ов'езово, ii.'uлeo м'есо ГКот, р'ибино м'асло, м'ајкино, i'ускино,
з'аечко, кр'авешко мл'еко Попл, /аiнешко, и др., во десетичните броеви: дев'е
десе ГКот, сед'умдесе, дев'еесе Гор, кај глаголите во 1 и 2 л. мн. на презентот:
в'икаме - в'ик.аШе, во заповедниот начин, еп. в'икај - в'икајШе, с'еди - с'едеШе
Буф, р'ечи - р'ечиШе ГКот.
Така на поголем дел од леринскиот говор акцентот е ограничен на претпо
следниот слог и на третиот од крајот. Само во одделни случаи тој се задржал на
четвртиот, и тие се, главно, членувани именски форми, или пак прилошки об
разувања, еп.: с'еденичкум ii.л'аченичкум Попл, д'ебелаiliа, 'ужинаШа Круш, c'a

бoiliaШa, 'oфiilикaiila Зел, Гор.
Двоен акцент на поголемиот дел од леринското подрачје се среќава само во
степенуваните придавски и прилошки форми, еп. ii.'o'apeн, ii.'овис'око, н'ајск'аii.о,
и во некои двочлени сложенки, како, на пример: м'iiчeiil'iiчe Попл.
Што се однесува за акцентот на предлошките синтагми треба да одбеле
жиме дека и на леринскиот терен се среќаваат примери со пренесен акцент врз
предлогот, еп. з'а-рака, к'gз-река Попл, н'а-ни ГКот, 'од-ни Нев, но тие не се
многу чести.
Од претходново излагање произлегува дека на леринското говорно подрач
је паралелно егзистираат два модела на акцентирање - еден модел со морфо
лошки фиксиран акцент во парадигматските зборови, еп. нед'ел'а - нед'ел'и нед'ел'аiliа - нед'ел'иiilе, есiilел'иШ - есШел'иiliа - есШел'иШи - есШел'иШио - ес
Шел'иШаШа - есШел'иШиzuе, презент: 'орам - 'ораш - 'ора - 'ораме - 'орате 'ораа(Ш), и еден модел со фонетски фиксиран акцент на пенултима со извесни
ограничувања (кај именската флексија само во неопределените форми), еп.

ж'еШвар - жеШв'ари ( : ж'еШваро, два ж'еШвара - жеШв'ариШе), з'елен - зел'ена зел'ено - зел'ени ( : з'еленио - зел'ениШе), н'осен - нос'ена - нос'ено - нос'ени ( : н'о
сенио - нос'ениШе), в'икал - вик'ала - вик'ало - вик'але.
Нешто е посложена акцентската ситуација во северозападните лерински се
ла на правецот Желево - Арменско - Буф - Опцирина. Тие села се наоѓаат
токму на пограничјето со битолскиот говор во кој акцентот е фиксиран на тре
тиот слог. Затоа во нив се мешаат акцентски модели со фиксиран третосложен
со фиксиран второсложен акцент, со парадигматски второсложен и па

акцент,

радигматски третосложен акцент. Во резултат на тоа вкрстување се забележу
ваат две иновациони појави - во едни села се генерализирал иницијален акцент,
значи фиксиран на почетниот слог, а во некои пунктови четирисложните и по
веќесложните збороформи акцентски се разбиваат на две ритмички целини со
појава на еден секундарен акцент. Најдобро акцентската ситуација во тој дел на
леринскиот говор ни ја илустрираат следниве примери: офч'аро : iов'едар, су

д'ачи, ез'еро, ii.pи КосШ'адин, две куч'ин'а, цвеќ'ин'а, чен'ица, кол'ожек, биШ'ол
цко, нем'аше, мiiч'еше, собр'аа, дон'есу, оШид'оме, изрон'ае, ii.о'елвам : н'еiоа,
РисШоса, кам'енјеШо, в'икаје, 'има с'обрано; н'eioвailia, д/аволиШе, :Zр'обојШе,
i. -ме, н'е-iо-најд'оа, н'е-виде, с'о-реШ, 'од-ни, ii.р'и
км'еШојШе, р'аз:Zоворил, р'асиiи
ни (сите примери се од Неволјани, еп. кај Mazon, 1923); примери од Арменско:
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уб'ава, сед'еше, им'аше, uо'елва, не умр'ела, умир'ачка, месеч'ината, с'iiнцеШо,
донес'еШе (2 л. ми. заповеден начин): н'е:ZоаШа ж'ена. Во говорот на е. Буф по
крај примерите со акцентот на третиот слог, еп. јар'ебица, чеШв'орица сл'у:Zи,
во-:Zрад'инаШа, кор'иШоШо, изб'е:Zаја, наuр'авиле, да-:Zо-зак'олиме, наоѓаме и
примери со иницијален акцент, на-К'осШадина, в'ечераШа, с'абајлеШо, Ш'оuо
лаШа, н'аuоследно, н'аоuаку, u'oнa:Zope, u'одебела. Во пунктот Опцирина на тој
план· е постигната поголема регуларност. Акцентот може да стои на вториот и
на третиот слог од крајот, еп. близн'аци, цgв'еник, брач'еди, нев'есШа, џуб'еро,

свек'gва, uou'apa, јаб'iiка, нов'ина, :Zод'ина, ез'еро, им'аше, се-ос'уна - м'ашчеа,
u'адина, б'учало, р'ечишче, и др. Меѓутоа, на четвртиот слог и понапред акцен
тот не може да стои дури ни во членуваните именски збороформи. Во такви
случаи се јавува нов, секундарен акцент и по таков начин фонетската акцентска
единица се дели на две ритмички целини, еп. 'Оuцирµна, ф'амилµја, u'осесШр,и
ма,

в'оденµца, к'оuил,ин'а, м'есеч,ина, uрµјаШ'ели, з'анес,оа, 'исuоб,оли, во члену

вани форми: б'оринр,Ша (: б'орина), н'евесШр,Ша, св,екgв'аШа, ч'уuишчр,Ша, б'уда

лр,Ша, u'ouajp,Шa, 'ајванµШе, д'еницр,Ша, u,омал'иШе, нрј:Zолем'ио, и во синтаг
матски акцентски единици: н'а-дgв,оШо се к'ачи, к'ај-браШр-му, н'е-вел,име, н'е
мож,еме. Во вакви случаи двата акцента се дистрибуираат така, што едниот па
ѓа на иницијалниот слог, а другиот стои на пенултима, еп. б'оринр,Ша : б'орина,
uрµјаШ'ели: uриј'аШел, св,екgв'аШа: свек'gва, нрј:Zолем'ио: нрј:Z'олем. Вторични
от акцент, како што упатуваат приведениве примери, може да се јави и зад при
марниот, ако зад него има три неакцентирани слога, еп. б'орина: б'оринр,Ша, и
пред примарниот, но тогаш тој оди на иницијалниот слог, а истовремено се по
местува на пенултима примарниот, еп. uриј'аШел: uр,ијаШ'ели, свек'gва: св,екg

в'аШа, нрј:Z'олем: нрј:Zолем'ио.
Нова фаза во поместувањето на акцентот можеме да следиме во говорот на
селото Желево. Тука имаме веќе стабилизиран акцент на почетниот слог на
збороформите без оглед на бројот на слоговите, еп.: Uл'анина - Uл'анинаШа, ц'е
рево - ц'ереваШа, з'а:Zледа - з'а:Zледаме, u'олојна - u'олојнаШа, Ш'уuаница - Ш'у
uаницаШа, р'о:Zозина, к'иселина, ф'амелија, u'араќерка, џ'уберинка, н'арiiквица,
сф'iiршеница, с'оларница, 'о:Zледало, :Z'одиначе, с'ирачина, u'ерничина, Ш'енџе
рина; ј'азичеШо, Ш'емелиШе, џ'уберинкиШе, ч'ерешово д'iiрво, Ш'аШковоШо, 'ис
чешл'аме, з'аборавам - з'абораваме, 'измеШоме, 'изедоме, 'изедоШе, 'изедое, во
предлошки синтагми: u'од-нофШи, н'а-Ши:Zан, з'а-рака, u'o-:Zлa: (zлава), u'о
улица, н'а-uеШулца. Во четирисложните и повеќесложните збороформи поне
когаш може да се чуе и еден слаб секундарен акцент. Таков акцент имам забе
лежано во збороформите: сф'gшенµца, с'аuунµца, ч'ешминр.Ша, л'оuаШр.Ша, н'а
рекр.Ша. Ваков акцентски модел (со иницијален акцент) наоѓаме и во битол
ското село Драгош, кое непосредно граничи со селото Опцирина. Сп. оттаму
примери: 'Америка, z'авашШани, :Z'улабарник, к'окошарник, к'аменливо, з'акаде

но, 'исабено, во членувани збороформи: б'иолиШе, ј'адицаШа, к'окошќиШе, л'и
сицаШа, ќ'илимиШе, петосложен: с'иромашчија. Во овој ред би дошле и приме
рите како: н'ожојШе, в'олојШе, в'одејнца - в'одејнцаШа, н'аuрајле, кои во други
те, посеверните битолски села имаат акцент на пенултима (вод'ејнца, вол'ојШе,
наuр'ајле). На ист начин во Драгош се акцентираат и синтагмите од типот
д'оШерај-:Zо, н'е-бериме, н'е-жнијеме.
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Уште подоеледно на иницијалниот слог паѓа акцентот во говорот на кос
турското село Ошчима, кое непосредно граничи со леринското Желево, како и
во селото Рулја, еп.: б'иолица, в'ерверица, ј'арамбица, л'асШ.а:Zарка, н'еесШул'ка,
u'euepy:Za, ч'емерика, к'иселено, ш'ирочина, б'унишШарец, :Z'улуИарник, :Z'оен
дари, м'очаришче, Ш'енџерина, м'амелеџија, членувани: в'исочинаШа, р'аменаШ.а,
к'ошул 'ата, н'есолени - н'есолениШ.е, кај· глаголите: u'оседоме, 'обуеме, 'облек
ваше, 'изле:Zоа, u'омислија, во синтагми: н'а-оранје, н'а-дgвоШо (Ошчима), (3'е
черница, в'алевица, к'овачница, н'амеШнина, б'ишурчина, р'еuушина, л'осШови
Ше, бр'е:Zовиzuо, з'авеШерно, 'есенова uuчка, в'еШричао, к'озинени ч'ораuи, 'ис
Шру:Zаме, 'исШру:Zае, 'олади-се (Рулја).

ГРАМАТИКА

Именки. - Родовата категорија кај именките од ж.р. на консонант е уште
жива, иако има тенденција некои од именките да преминат во м.р. Како оди
процесот најдобро ни го илустрира именката карф / кuф, која во членуваната
форма е од ж.р. - кgфШа, а множина образува со наставката -о(в)и: к'gвој 1 кg
в'ови. Со атрибутска определба се јавува и во машки и во женски род, еп. лош
кgф и лоша кgф.
Од множинските форми во процес на губење е избројаната множина на -а
кај именките од м.р. на консонант, еп. два uеШли, два леб'ој, два заби Сак. Во
некои села овој процес е веќе завршен.
Збирната множина е жива категорија и најчесто се образува со наставката

-ја, поретко со -је, еп. кам'ејна, кор'ејна / кор'ејне, дgвја, крил'ја Сак, Шарнје, ка
м'енјеШо Нев, Шiiрнја Зел, сноuја, бравја, брезја, лисја, класја, Шрiiнја Пат. За
затврднувањето на формите со наставката -ја можеле да придонесат и формите
на -а од обичната множина. Спрема множинските форми брат.ја - браќа Бар,
брајќа Сак, преобразувана е и множината л'уzа Зел, Пат, која се среќава пара
лелно со разновидностите л'yjtе Сак, л'ytе Бор, л'удје - л 'удјеШо Лер, Нег.
Збирната множина кај именките од женски род се среќава во најсеверните
села гранични со централните говори, еп. лив'ајtе Бор, нивја Сак. Во појужните
села овој тип множински форми се веќе доста ретки.
Од множинските наставки од дијалектен аспект интерес претставува ;..ови,
која во северните лерински села се јавува во фонемската разновидност -ој, по
ради тоа што таа се шири и за сметка на наставката -овци, еп. два вол'ови Лер,
нос'ови Зел, бик'ови Ч, :Zр'обој - :Zр'обојШ.е, н'ожој Нев, сШис'ој ГКот, Бор, Сак,
па и: дед'ој, вујк'ој, чичк'ој, ШаШк'ој, шур'ој, покрај шури Сак.
Од именките 'нога, рака' множинските форми завршуваат на -и :.ноѕи, раци /
раци. Северната изоглоса на овие форми навлегува и на битолскиот терен опфа
ќајќи ги селата што се наоѓаат источно од линијата Негочани - Брод - Скочи
вир. Старата двоинска форма раце забележана е во е. Желево, а од 'нога' во ис
тото село се констатирани и двата облика: ноѕи и ноѕе.
Во говорот на е. Бапчор множинската форма од 'дете' гласи деци, како во
костурскиот.
Во поглед на вокативната форма нема единство на леринскиот терен. Во
јужните села таа се изедначила со номинативната и со нешто поизменета инто-
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нација. Во северниот дел на областа вокативот се образува како и во централ
ните говори, еп.

СШојане! Маро! Сiuојанке!

Категоријата определеност кај именските зборови се изразува само преку
членот

-о (-Ша, -Шо, -Ши, -Ше, Ша) : бреiо, ножо, ч'овеко, дело (и само така на
жената., дeiileШo, итн. Членски форми на -ов и на -он на ле
-

целата територија),

ринското говорно подрачје не се употребуваат. Нивната јужна изоглоса завр
шува на битолскиот терен и оди приближно во правецот Живојно - Барешани.
Во суфиксалната деривација кај именките во овој говор прават впечаток

Сgбен, Русен, Турчен, Франц'узен

во Зеленич и личните

имиња од ж.р. изведени од името на мажот со суфиксот

-(в)ивца: Дон'евифца,

образувањата од типот

ПеШрифца (< ПеШревифца), Ник'олифир. Гласот /в/ се јавил веројатно со на
слон на посесивните придвки на -ов (Доне : Донева жена > Донев-ивца, Никола :
Николина жена > Никол-ифца). Овие образувања се почести во говорот на е.
Чеган.
Од суфиксите со чувствен однос го истакнуваме продуктивниот демину

-уле : деШуле, косуле, како и суфиксите: -ка, -иче,
шам'ијка, uiipcШ'uчe Зел, крав'уzиче Сак, uazu'uнкa, .lttOC
iu'uнa 'мал мост' Попл. Пејоративно-аугментативниот суфикс -ина почесто се
среќава во источните села, гранични со воденскиот, еп. ајдуч'ина, бивул'ина, уф
чар'ина Ч.

тивно-хипокористичен суфикс

-ушче, -инка, -ина„

еп.

За.менки. - Лични заменки се: јас / јаска (мене ме - ма, на мене ми), ние/
ни(ј)а (нас - наска не/ на, на нас/ наска ни); Ши (Шебе Ше/ i71a, на ili.eбe Ши.), вие/
ви(ј)а (вас/ васка ве/ ва, на вас/ васка ви); Шој/ он (неiо - нео io/ о/ iy, на неiо
му), Шоа 1 Шова, Шаа 1 Шаја 1 она (Неа ја / а / ia, на неа - нејзе му / и), Ши(ј)е /
Ши(ј)а/ они (ни/ ниф / неј и/ iu, на ни / ниф му); лично-предметните гласат: кој
(која 1 коа, кое 1 којо), некој! некуј, еркој, никој 1 никуј, секој/ секуј 1 сфекој, шо /
шчо, не�иШо / нешчо, ништо 1 ниzичо, сешчо чи 1 чиј (чија 1 чиа, чие/ чијо); де
монстратив1m се: Шој (Шаа/ iii.aja, �иоа / Шо 1 Шова), овој / вој (ва:/ ваа 1 ваја, во /
воа 1 вова), iUoj 1Шzмо (това Ша.мо), ретко оној, мн. iuиe / Ши(ј)а, вие / ви(ј)а; со
присвојно значење се употребуваат: мој (моја, мое, членувани: мojiii.a, мojiuo),
твој (Швоја, твое), н'еiоф (член. н'еiофјо), нејн (нејна, -о, -и) и нејзин, наш,
ваш, нин; еп. уште и: ciiШ 1 саШ (ciiiila / caiiia, ciizU.o / сашо, саШи/ саШи), сфе, се,
сфички, чума (чума Ши е Бап).
Заеднички форми за сето леринско подрачје се јас / јаска, Ши, дативните
форми со 'на': на мене ми, на Шебе Ши, кратката дативна форма му за сите три
рода во еднината и во множината: на не:Zо му, на неа .му, на ни/ неј му, двојниот
систем на демонстративните заменки Шој - вој, посесивните нејн, нин, општата
количинска саШ (во Опц саШ), и кратката акузативна мн. форма и: ни 1 неј и
виде. Северната граница на формите со на за дативен објект ја преминува го
.•

ворната граница и оди се до линијата Брод - Скочивир на битолскиот терен. На
леринскиот терен се разграничуваат личните заменки

Шој и он.

Вторава е огра

ничена на источните села до линијата Леаново - Борешница - Зеленич. Во
овие пунктови се употребуваат паралелно и двете форми. На леринскиот терен
поминува и границата меѓу разновидностите

ние, вие и ни(ј)а, ви(ј)а.

Таа оди по

правецот Воштарени - Забрдени - Екши Су - Зеленич - Бапчор. Источно од
оваа линија превладуваат облиците
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ни(ј)а, ви(ј)а.

Кратките заменски форми

.ме,

Ше, не, ве во јужните села се јавуваат во фонетските разновидности ма, на ЕСу,
Пат и ма, Ша, на, ва Зел. Кратките акузативни форми за 3 л. често се јавуваат
во разновидностите не(Z)о о, неа а Сак, Бан, Бап. Понегде се среќава за ж.р. и
формата :Za, еп. неја :Za виде Сак. Заменската форма неј покрај ни се јавува во
североисточните села, еп. неј и виде Сак, меiу неј се скараа ГКот. Во јужните
лерински села се забележува тенденција општата форма да се заменува со но

минативната, еп. Шој о виду Зел, кој 2.о виде, на кој му даде ЕСу. Демонстратив

ната заменка оној ограничена е на најсеверните села (Опц, Буф) каде што
може да се јави и во обликот ној.

Гла:Zоли. - Глаголската флексија на леринскиот говор во своите основни
контури не отстапува поосетно од онаа во централните говори. Овој говор ги
познава сите граматички категории карактеристични за западномакедонскиот
глаголски систем: видот, времето, определеноста, начинот, резултативноста.
Меѓутоа, во него се јавуваат некои посебности како во формалното изразување
на некои од тие категории, така и во бројот и фреквенцијата на одделни значе
ња. Така, на пример, овде во голема мера е стеснета употребата на класичниот
перфект и плусквамперфектот (со л-партицип), што имало за последица и
ослабнување и губење на категоријата прекажаност. Во некои јужни лерински
села на пограничјето со костурското говорно подрачје л-партиципот и наполно
се загубил, како во костурскиот говор, и со тоа автоматски се редуцирал гла
голскиот систем, бидејќи сите сложени форми со л-партицип се загубиле (кла
сичниот перфект, плусквамперфектот, како и соодветните облици со партику
лите ќе и би). Во резултат на загубата на споменатите форми се прошириле
функциите на минатите определени времиња и на конструкциите со 'има / не
ма' и со 'сум'+ глаголската н/Ш-форма. Формите со 'ке' исто така ги прошири
ле своите функции, бидејќи тие ја презеле во извесна мера функцијата на кла
сичниот потенцијал (со би+ л-формата). Во голема мера во леринскиот ослаб
нала и функцијата на глаголскиот прилог, а на еден дел од разгледуваното
подрачје тој и наполно се загубил, така што во глаголскиот систем во тие
пунктови од инфинитните форми функционира денеска само н/Ш-партиципот.

Видот на :Zла:ZолиШе.

-

Леринскиот говор има изградено посебен модел во

образувањето на несвршени глаголи од свршени. Важна улога за моделирање
то игра завршокот на основниот дел на глаголот. Ако основата на свршениот
глагол завршува на консонант, несвршениот се изведува со суфиксот -в(а), еп.

куu-в-а (:куii.-и), бенд'исва, uок'ажва, сШанва, секва (:сечи), uозв'ол'ва (: uозв'о
ли), вле:Zва, сонва (:сони), оuр'осва (: oup'ociiiи), ре�ива (:реши). По тој начин се
преобразувале и глаголите од типот: алатва (:алати), фатва, родва (:роди),
uоz'одва, зајдва, најдва
кои во централните говори го задржале стариот мо
дел со суфиксот -ја (Uлаќа, paia), како и оние глаголи од типот: Шурва (:тури),
затв'орва (: заШв'ори), от(в)'орва, uофт'орва, расШов'арва (: расШов'ари). По
таков начин глаголите со суфиксите -а, -ја, -(ј)ава„ -ува се слеале во еден зборо
-

образувачки модел. Кај глаголите што им завршува општиот дел во свршената
форма на -в-, поради фонетска усложнетост, има неколку решенија. Во едни

локални говори се наложил суфиксот -ув-, еп. заборав'ува, исii.рав'ува (:забор'а
ви, исuр'ави) Бап, во други има завршок -ив: заборав'ива, оздрав'ива
во гра
ничните села со костурскиот, а во трети дошло до удвојување на /в/: забор'авва
-
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(:забор'ави), раст'авва (:раст'ави) Ч. Во глаголот зева (:земи) фонетската преч
ка е одбегната со испуштање на назалниот лабијал (земва

>

зева).

Кај глаголите што им завршува општиот дел на секвенца од две согласки
(во свршената форма) исто така се наложил суфиксот -ув-, еп. никн'ува (:ник
ни), стиzн'ува, кiiсн'ува, турн'ува, седн'ува, најд'ува, покрај на'одва.
Свршените глаголи што завршуваат на вокал во основата несвршена фор
ма образуваат на сета леринска територија со суфиксот -в(а), еп. uокр'ива (:uо
кр'ие) Арм, доб'ива, зав'ива, uов'ива, uозн'ава (:uозн'ае), разл'ева (:разл'ее) Бап.
Нешто на поинаков начин кај нив несвршената форма е преобразувана во го
ворот на е. Чеган, еп. дуб'ијва (: добие), зiiкр'ијва, изв'ајва, uукр'ијва, uув'ијва,
рiiзб'ијва, уб'ијва (: уб'ие), рiiзл'ејва ( : рiiзл'ее). Елементот /ј/ во секвенцата -јв
може да се објасни преку една форма со запазено /ј/: uовиј(ам), uови(ј)еш.
На повеќе начина се преобразувани несвршените форми од глаголите од
типот 'крсти, прости, гости, греши'. Во некои пунктови се задржани старите
образувања, еп. кgшчева, iiрошчева Арм; во други места и тие се интегрирале
во образувањата со суфиксот -в- :реиtва, :Zрешва, оПр'осва Бап.
Гла:Zолски основи. - Во поглед на глаголските основи леринскиот говор ни
пружа разновиден материјал. Глаголите од а-група се пазат на сета територија
без промени, еп. коu-а-ш, коu-а-и, коu-а-ме, коu-а-те. Глаголската е-група се за
држала во централниот и во западниот дел на областа и тоа само кај глаголите
што им завршува општиот дел на вокал, вклучувајќи ги и оние од и-група од ти
пот 'брои', еп. тка-е-ш, Шка-е, Шка-е-ме, Шка-е-те; се-е-ш, се-е, се-е-ме, се-е-Ше;
ilи-е-ш, uи-е, ilи-е-ме, uи-е-Ше; чу-е-ш, чу-е, чу-е-ме, чу-е-Ше; бро-е-ш, бро-е, бро
е-ме, бро-е-те Бап, Арм, Жел, Буф. Овој модел превладува на исток приближ
но до линијата Горно Котори - Борешница - Пополжани. Источно од спомена
тава линија тие се интегрирале со глаголите од мешаната и-/е-група, еп. ткае,
сее, чуе, uие - ткајzи, сејш, uијш, чујиt (< ткаиш, сеиzи, uииш, чуиш).
Глаголите од е- и и-група што им завршува општиот дел на согласка на сета
леринска област се интегрирале во една група. Локални разлики има само во
начинот на интеграцијата. Во западниот дел на леринското подрачје на пра
вецот Бапчор - Арменска - Буф превладала и-групата, еп. бер-и-ш, бер-и, бер
и-ме, бер-и-Ше; кол-и-ш, кол-и, кол-и-ме, кол-и-Ше, нос-и-ш, нос-и, нос-и-ме, нос
и-те. Во источниот и во централниот дел, источно од линијата Горно Котори Г. Неволјани - Лерин интеграцијата на споменативе две групи се извршила на
подруг начин. На еден тесен појас на правецот Лерин - Г. Котори во 2 и 3 л.
едн. се обопштил како основен вокал -и-, а во 1 и 2 л. мн. се затврднало -е-, еп.
нос-и-ш, нос-и :нос-е-ме, но-е-те, ilлач-и-ш, Uлач-и :Uлач-е-ме, Uлач-е-те ГКот,
јад-и-ш, јад-и :јад-е-ме, јад-е-те Жел. Така, на тој дел од леринскиот говор се
образувале три глаголски групи: а-група, е-група (кај глаголите што им завршува
општиот дел на вокал) и и-/е-група (кај глаголите со консонант во општиот дел).
Во градскиот лерински говор и во најблиските села во 1 и 2 л. мн. кај меша
ната и-/е-група се среќаваат наспоредни форми - со -и- и со -е-, еп. нос-и-ш,
нос-и :нос-е-ме 1 нос-и-ме, нос-е-те / нос-и-те; бер-и-ш, бер-и :бер-е-ме / бер-и-ме,
бep-e-iUe / бер-и-те Нев.
Зад овој појас, пак на правецот југ - север од Г. Котори преку Борешница,
Пополжани, Сакулево до Леаново во мешаната и-/е-група дистрибуцијата на
наставките е нешто поинаква. Наставката -и- се јавува само во 2 л. едн., додека
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во 3 л. едн. и во 1 и 2 л. мн. се наложила наставката -е-, еп. нос-и-ш: нос-е, нос-е
ме, нос-е-Ше; бер-и-ш: бер-е, бер-е-ме, бер-е-Ше ГКот. Во дел од селата на озна
ченава територија во овој модел се вклучиле и глаголите што им завршува оп

(< знаиш, uеиш, сuииш, чуиш):
знае, uee, сuие, чуе. Тоа значи дека на односнава област има два конјугациски
модела: а-група и мешаната и-/е-група
штиот дел на вокал, еп. знајш, uејш, сuијш, чујш

.

Во селата што се наоѓаат на пограничјето со воденско-кајларскиот говор
кај глаголите од мешаната група наставката -е- се задржала само во 3 л. едн.,
додека во 2 л. едн. и во 1 и 2 л. мн. се генерализирал основниот вокал од и-гру
па, како што е во долновардарските и во тиквешко-мариовските говори, еп.

нос-е: нос-и-ш, нос-и-ме, нос-и-Ше; бер-е: бер-и-ме, бер-и-Ше; ue-e: uе-и-ш, uе-и
ме, ue-и-ilie (> uејш, uејме, uejiiie); uи-е: uи-и-ш, uи-и-ме, uи-и-Ше Зел, Гор, или :
бер-е: бер-и-ш: бер-ф-ме, бер-f/Ј-Ше; нос-е: нос-и-ш: нос-ф-ме, нос-f/Ј-Ше (со полна
редукција на основниот вокал во 1 и 2 л. мн.) во Чеган.

Гла:Zолски форми
Сеzашно време. - Наставки за сегашно време се: -а/-ам, -ш, -f/J, -ме, -Ше, -aili/
-а 1-ет/-е. Наставката -ам се јавува на сета територија кај глаголите од а-група :
имам, викам. Глаголите од другите групи во 1 л. едн. завршуваат на -а : носа,
бера, ue(j)a, шија, а на пограничјето со воденско-кајларскиот говор факулта
тивно се јавува и наставката -ам: берам/бера, сејам/ сеја, носам/ носа Ч, ре
чам, носам Зел. - На поголемо пространство од леринскиот говор 3 л. мн. завр
шува на -ат: викаш, берат, сејат, носат Ч, викаат/ викајаШ, носат, Uлетат
Пат, дiipжaili, да речат Зел, јадаШ, чујаШ, мијат Попл. Во северните лерински
села на пограничјето со битолскиот говор кај глаголите од а-група крајното -Ш
се загубило и како наставка се јавува -а, одн. -аа : имаа, ораа, вечераа (> има:,
ора:, вечера:) Ас. Такви форми се среќаваат и во југоисточните битолски села,
еп. викаа, имаа, но носат, метат (Скочивир, Паралево, Путурус).
Западно од линијата Г. Котори - Лерин - Арменско 3 л. мн. завршува на

-ет, или само на -е, како во костурскиот говор, еп.: јадеш, чујеШ, земеш, седет,
видеШ, Uлачет, мијеШ, месет ГКот, uраве, носе, кgше, бере, ueje, саќе, иzре,
баре, кажве Бап, л'yдjeilio :Zреде, Ристо ќе :Zo викаје, отидоа да сuије, но и: да
uopacmam, носат, зеват Арм, ручаје, Иасе, ране, мије, и: ручаат, Иасат, ранат,
мијат Лер, виде, јаде, носе Жел.
Целата презентска парадигма ни се претставува во следниов вид: викам,
викаш, вика, викаме, викаше, викаат / викаа / вике; носа / носам, носиш, носи,
носиме, носите, носат/ нoceiii / носе; бера /берам, бериш, бери, бериме, бери
Ше, берат/береш/бере; одн. бера(м), бериш, бере, береме, берете, бераш,· одн.
бера, бериш, бере, бериме, берите, берат.
Помошниот глагол 'сум' се јавува во следниве форми: су 1 сум/си, си, е, сме 1
ене/сни, cilie/сти, се/са. Обликот си во 1 л. едн. констатиран е само во е. Бап
чор. Сум и су се употребуваат паралелно во североисточниот дел на областа.
Во 1 л. мн. формите сме и ене географски се разграничени. Првата (сме) се јаву
ва сама или наспоредно со ене во потесното леринско подрачје и во Чеган, доде
ка на другата територија превладува обликот ене. Во Пателе по�рај сме забеле
жан е и обликот ема. Формата са во 3 л. мн. карактеристична е за говорот на
Чеган.
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Стариот глагол х'hт-kти и овде се употребува во негираната форма: неќу /

нејќу, неќиш/нејќиш, неќе/нејќе, неќиме/нејќиме/неќеме, неќиШе 1 нејќиШе /
неќеШе, не(ј)ќаШ/не(ј)ќа/не(ј)ќеШ/не(ј)ќе. Во говорот на е. Бапчор, како и во
костурскиот, превладуваат облиците: нејШа, нејШиш, нејШи, нејШиме, нејШиШе,
нејШе.
Минато оаределено време.
На поголемиот дел од разгледуваниот говор
во аористот се изедначиле сите три лица во еднината, со исклучок на глаголите
-

одо-раздел кај кои 1 л. едн. завршува на -у, еп. викна (1-3 л.), зzреши, умре :
реку, дојду, uрес'еку, одн'есу Ас, Пат, Зел. Во градскиот говор можат да се срет
нат и примери со -ф во 1 л.: аознаф, фаШиф, оШ'идуф. Формите со -ф превладу
ваат и во северозападните села: из'ораф, осШр'иzаф Буф, заб'ораиф, чуф, з'адg
жаф, рекуф, дојдуф, 'осШри:Zуф, 'изедуф, р'асалакуф Арм. Само во говорот на е.
Бапчор во 1 л. едн. има наставка -к: наu'исак, ааднак, викнак, зzрешик, дојдук,
но и дојду, рекук и реку. Кај глаголите одо-раздел 1 л. едн. на аористот на сета
леринска територија завршува на -у, со исклучок на североисточните пери
ферни села каде што се јавува, како што видовме, и -уф. Множински наставки
се: -ме, -Ше, -а,

со

тоа што претходниот вокал нешто се удолжува, еп. наuис'а:ме,

викн'а:ме, зzреш'и:ме, оШид'о:ме, наuис'а:Ше, зzреш'и:Ше, оШид'о:Ше, - викн'аа

(> викн'а:),

понегде и викн'аја, з:Zреш'ија, изед'оа/изед'оја. Во Бапчор и во Желево

во 3. л. мн. има наставка -е : наuис'ае, викн'ае, оШид'оје Бап, в'идое, /адое, р'екое Жел.
Во бапчорскиот говор во 1 л. едн. има наставка -к во имперфектот: сuиек,

носек, саќек, имек. Во северозападните села, како и во аористот, 1 л. едн. Завр
шува на -ф: седеф, дgжеф. На другата леринска територија 1 л. едн. завршува
на -е: јаде, носе, вике, сече Жел, ГКот, Гор, Зел, со исклучок во североисточни
те села, каде што наставката -ше станала општа наставка во имперфектот (во
еднината): јас вик'аше, сед'еше, нос'еше, јад'еше Ч, Пат, Попл, Сак, Ас.
Целата парадигма на овие две времиња гласи:
аорист: реку / рекуф / рекук, рече, рече, рек'о:ме, рек'о:Ше, рек'оа / рек'оја /

рек'о(ј)е; викна 1 викнаф/викнак, викна, викна, викн'а:ме, викн'а:Ше, викн'а(ј)а/
викн'а(ј)е; из:Z'оре / из:Z'ореф / изz'орек, из:Z'оре, из:Zор'е, из:Zор'е:ме, изzор'е:Ше,
изzор'е(ј)а/изzор'е(ј)е;
имперфект: виќе /викак /викаф/вик'аше, вик'аше, вик'аше, вик'аме, вик'а:
Ше, вик'а(ј)а/вик'а(ј)е; /аде, /адеше, /адеше, /адеме, /адеШе, /адее Жел.

Сложени :Zлаzолски времиња
Минатото неоuределено време со глаголската л-форма, до колку се јавува,
се образува како и во западните говори, еп. су(м) викал, си викал, викал, сме 1
ене викале, сШе вика.!iе, викале.
Многу се пофреквентни формите на ова време со помошниот глагол 'има 1
нема':
а) имам звено (од'ено, нос'ено), имаш звено (од'ено, нос'ено), има звено, 'има
ме звено, 'имаШе звено, имаш/имаа(Ш)/имае(Ш) звено (од'ено, нос'ено); б) им'а
ше ор'ано, им'аше ор'ано, им'аше ор'ано, им'аме ор'ано, им'аШе ор'ано, им'аа ор'а
но Сак, имек ор'ано, им'аше ор'ано, им'аше ор'ано, им'аме ор'ано, им'аШе ор'ано,
им'ае ор'ано Бап; име ор'ано, им'аше ор'ано, им'аше ор'ано, им'аме ор'ано, им'а

Ше ор'ано, им'ае ор'ано Жел; имаф орано, имаше орано,
орано, имаа орано Буф.
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имаме

орано, имаше

Во материјалот од с. Чеган наоtаме и форми од типот: су
зено, имал зено, ене им'але зено, сте им'але зено, им'але зено.

имал

зено, си и.мал

Од формите со 'сумt + н/Ш-партицип констатирани се следните: а) су(м) дој
ден, си дојден, е дојден, сме 1 ене дојд'ени, сте дојд'ени, се 1 са дојд'ени,· б) бе 1 бек 1
беше дојден, беше дојден, беше дојден, беме дојд'ени, беШе дојд'ени, беа 1 бее дој
д'ени.
Од формите со 'ќе' во широка употреба се:
а) идното време : ќе викам, ќе викаш, ќе вика,

ќе в'икаме, ќе в'икаШе, ќе ви
каш 1 в'икаа(Ш) 1 вике(Ш), и
б) идното минато време: ќе вик'аше (ќе викак, ќе вике), ќе вик'аше, ќе ви
к'аше, ќе вик'аме, ќе вик'аШе, ќе вик'аа 1 вик'ае.
Во северните лерински села не се необични и образувања за идно uрекажа
но време: ќе су(м) викал, ќе си викал, ќе викал, ќе сме 1 ене викале, ќе сте вика
ле, ќе викале Вош.
Заuоведен начин. - Категоријата начин, покрај индикативот, ја репрезенти
ра само императивот. Кај глаголите од а-група тој се образува со наставките -ј
и -jiile : викај- в'икајiilе Арм, Лер, Ас, Гор. Во крајните југоисточни села во 2 л.
мн. елементот /ј/ често се испушта, еп.

коаај - к'оаате Бап, ГКот, зборвај -

зб'орваШе Вош.
Кај глаголите од

е /и-група во 2 л. мн. се јавуваат наставките -ете (во селата
-

северно од линијата Г. Неволјани - Пателе) и -иШе во јужниот дел на областа,
еп. куuи - к'yueiile, речи - р'ечеШе Ас, Буф, зем'еШе-и Нев, носи - н'осеШе, c'e

eiile Попл, и: јади - /адиШе Бап, носи - н'осиШе Зел, р'ечиШе, н'осиШе ГКот,
куuи- к'уuиШе Арм. Во говорот на селата Чеган и Пателе наставката -те
се додава на општиот глаголски дел, еп. зевај - зефШе 1 зефта, носи - носШе
Пат, бери - берШе, викај- викШа Ч. Вакви форми се карактеристични и за дел
Гор,

од воденско-мегленското јазично подрачје. Испуштањето на основниот вокал,
помоmато од силната редукција, се искористило за морфолошка диференција

вик'аШе, бер'е
викШе 1 викi11а, берШе, нociile- заповеден начин).

ција меtу заповедниот начин и минатото определено време (еп.

Ше

-

минато определено време:

ИнфиниШни форми
Гла:Zолска л-форма. - Глаголската л-форма има нормално образување: бил,
била, било, биле. Познати се и двата облика - од аористната и од имперфект
ната основа, еп. uекол- uечел, uисал - uишел, носил - носел. Нема единство на
целата територија во поглед на образувањето на свршената л-форма кај гла
голите од о-раздел. Во крајните јужни села обликот за машки род завршува на

-ал: uекал, рекал, дон'есал, оШ'ишал, нашал, дошал, вишал (од виде), јашал (од
јаде), дашал (од даде) покрај дал Бап. Во говорот на е. Чеган исто така кај тој
тип глаголи превладале формите со /а/ место секундарниот 'b2: uекал, рекал, те
кал, uрис'екал, дун'есал, дошал, нашал (во фонетски запис: u'екdл, р'екliл итн.
поради редукцијата на неакцентираното а во ii). Меtутоа, овде наставката -ал
(во фонетската разновидност -dл) се наложила кај сите глаголи поради измена
та на неакцентираното /е/ во /а/ пред сонантот /л/ и поради редукцијата на /а/ во
/а/ кај глаголите од а-раздел, еп. •имал,

сШ'ојdл, н'осал, к'осал, м'ол'ал, 'умрiiл.
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На сета друга леринска територија формата за м.р. кај глаголите одо-раздел
завршува на -ол : рекол, fiacoл, uекол, итн.
Порано спомнавме дека во граничните села со костурскиот говор глагол
ската л-форма се загубила наполно.
Гла2олска uридавка. - Во образувањето на глаголската придавка леринск:И:
от говор не покажува ништо посебно. Познати се· и двете форми - со настав
ката -т (-ет) и со -н (-ен), еп. uаднаШ, женет, оран, носен, бран - берен, Иран uерен, млен - мелен.
Гла2олски uрило2. - Во поглед на формите за глаголскиот прилог лерин
ското говорно подрачје не е единствено. На поширок дел од областа тој како
форма не се употребува воопшто, или пак се наоѓа во фаза на исчезнување. Не
се констатирани соодветни форми во Арменско, Леаново и во другите околни
села. Во селата на правецот Бапчор - Г. Котори - Сакулево - Воштарени и ис
точно од нив глаголскиот прилог е се уште жива категорија. Во најсеверните
села тој се образува со наставката -јќи: од'ејќи, бер'ејќи, бро'ејќи, вик'ајќи, а па
ралелно се среќаваат и форми на -јќим: вик'ајќим, сед'ејќим Ч, сак'ајќим,
uул'ејќим Пат. Во Пателе забележани се и форми со наставката -штим: ми
ж'ештим, од'ештим, јад'ештим. Во југоисточните села превладуваат образува
ња со суфиксот -ничкум, кој е карактеристичен за костурскиот говор, еп.: бере
н'ичкум, носен'ичкум Бап, н'осеничкум, с'еченичкум, тк'аеничкум ГКот, вика
н'ичкум, точан'ичкум Сак, а од Воштарени имаме и форми на -нички : 2раба
н'ички, метен'ички, покрај точан'ичку (со -ичку). Една иновација во врска со
образувањето на глаголскиот прилог наоѓаме во е. Зеленич каде што како нас
тавка се јавува -шШен: вик'аштен, нос'ештен, iiiка'ештен. Овде

се

работи заправо

за преобразување на наставките -шШе во -штен спрема глаголската н-форма.
Гла2олска именка. - Кај глаголската именка од дијалектен аспект интерес
можат да претставуваат образувањата со наставката -је од глаголската придав
ка на -т, еп. жен'етје, жн'атје Бап, осун'атје, сШан'атје Зел. Овие и вакви
форми ограничени се на граничните села со костурскиот говор. Во јужниот и
југозападниот дел на леринското подрачје наставката -је фонетски е изделена и
кај образувањата со основите на -н-: ор'анје, сед'енје, станув'анје. Во северните
и североисточните села превладуваат формите со фонетската разновидност на
наставката -јне : одејне.
Службени зборови. - Во областа на службените зборови како дијалектни и
карактеристични за леринскиот говор ги истакнуваме пред се предлозите: воз
со фонетската разновидност варз, еп. варе куќа Зел, Ч, Пат, наво : fiадна наво
камено Попл, коз (кос, каре) : изл'езе кос вp'aiiiaiiia ГКот, коз реката Попл,
каре с'елото замин'а Зел, fipojдe каре с'елто Ч, uроти : дојде uроти c'aбoiiia
ГКот, сuрети: дојде сuрети fiр'азнико Попл, сuриту: дојди сuриту-uанд'елник
Ч. Со темпорално значење се јавува и каде : варн'а се каде Вел'и(z )ден Зел. На
леринскиот терен се разграничуваат и предлозите у и во. Првиот превладува во
источниот дел, додека во (со разновидноста о) доминира во западниот дел на
областа, еп. оди у село Ч, у реката Нев, у село, у Битол'а Зел, у Лерин 2о најде
Попл, сакам да фрл'ам се2а у ношвите

(Mazon,

1923 : 124) и во истото село:

fiикни се во ношвите, fiикни се Шам о ковче2о Арм

(Mazon,

1923: 122). Во не

колку пунктови е забележан и предлогот ву кој претставува контаминација на
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воху: оди ву :Zрадо ГКот. Не се ретки примери со употреба на предлогот во со
значење на 'кај', еп. беше во царо Арм. На поширок ареал во јужните македон
ски говори, вклучувајќи го тука и леринскиот, се употребува предлогот на со
значење на правец и на место, еп. зам'ина на В'оден, на Лерин :Zo iiушчија Сак,
ќе одам на Ам'ерика да сuеч'ал'а uари Арм.
*

Дијалектните особености на леринското подрачје можеме да ги поделиме
во три групи.
Една група сочинуваат оние црти што се јавуваат на сета леринска терито
рија. Меѓу покарактеристичните од нив на прво место се наложува акцентскиот
систем. Леринскиот говор, како што веќе видовме, има ограничено слободен
акцент, и таа особина леринското подрачје го поврзува на североисток со ма
риовскиот, на југозапад со костурскиот говор. Леринскиот говор не ги познава
членските морфеми на -в и на

-н. Членската морфема за машки род се јавува во
-о (лебо). Именките 'рака' и 'нога' множина образу
ваат со наставката -и (раци - рiiци, ноѕи ). Дативниот објект кај заменките се из
разува аналитички - со предлогот на (на не:Zо му рече). Заменската клитика му
се употребува за сите лица и во еднината и во множината (на не:Zо му, на неа му,
на ни му рече). Општата заменка се јавува во фонетскиот облик ciiШ (ciiШa, -о).
Несвршени глаголи од свршени се образуваат со суфиксот -в(а) (куuва).
Наставката -м во 1. л. еди. на презентот ограничена е само на глаголите од а-гру
па (викам). 1. л. еди. на аористот кај глаголите одо-раздел на сета територија за
вршува на -у, оди. -уф во неколку крајни северозападни села. Од фонетските
појави сето леринско подрачје го покриваат: испуштањето на /в/ во множинска
та наставка -ови (лебој) и во ред одделни лексеми, замената на х со /в/ во меѓу
вокална позиција зад вокалот у (lлуво, уво), палатализација на веларите /к, 21
во к', 2' пред предните вокали (к'иШка, сак'е, оl'ин), африкатизацијата на /е/ во
/ц/ во секвенцата -ек- кога И претходи консонант (леринцки), пополнувањето на
групите /ср/ и /зр/ со соодветните плозиви /Ш, д/ (сШрам, здрел), испуштањето
на плозивот /u/ пред африкатите /ц, ч/ на почетокот во примери од типот ци
(uци), цојсан, ченка, испуштањето на /в/ во почетните секвенци /вн/ и /вд/ (еп.
наШре - нiiШре, довец, довица). Меѓутоа, овие црти не се типични само за ле
фонетската разновидност

ринскиот говор. Повеќето од нив се јавуваат на поширок ареал во југозапад
ните говори (во битолскиот, воденскиот, костурските).
Една бројна група диференцијални црти ограничени се на северниот дел на
леринската територија. Меѓу покарактеристичните од таа група спаѓаат: обра

(сна: <снаа), диф
[еј, ај, ој, уј,], вокалното lol со
статус на одделна фонема (коф, воој), континуантот /а/ место носовката *Q
(рака), протетичното /ј! пред континуантот на почетното *Q Uаже), вокалот /iil
како континуант на вокалното *Ј (вiiк, ciiзa), замената на секундарниот о2 со /а/
пред крајното р (иШар), консонантските групи !шч, жџ! и отсуството на групите
!шШ, жд/, замената на х со !в-ф/ на крајот на слогот во бројни примери (:Zреф,
офШика), личната заменка Шој (Шаа, Шоа), демонстративните заменки (о)вој и
(о)ној, предлогот во/в. Јужните изоглоси на приведениве црти одат полукружно
зувањето на фонетски долги вокали по пат на контракција
тоншките секвенци со U] како втора компонента
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во правецот на селата Попадија (во полите на планината Ниџе) - Г. Котори и
преку llередската планина еден дел од нив продоЈЈ)К}'ваат кон Преспанското
Езеро, а дел свртуваат на север кон планината Баба. Овие црти леринскиот го
вор (неговиот северен дел) го поврзуваат

со

преку него пошироко со централните и

западните македонски дијалекти.

со

битолското дијалектно подрачје и

Третата група диференцијални црти се распоредени на југоисточниот дел
од леринската територија на правецот Чеган - Горничево - Баница - Зеленич.
Тој е граничен појас со воденскиот и со кајларскиот говор. На тој простор завр
шуваат западните изоглоси на неопределениот парадигматски акцентски мо
дел, на вокалот liil како континуант на носовката *Q

(рака), на секвенците liipl и
/{lл/ место вокалните *r и *Ј (ulzpcШu, ilмно). Во тој дел на леринската област
среќаваме бројни примери со извршена редукција на отворените неакцентира
ни вокали

(zул'ем, м'озук, к'оШал, сШ'ежiiр ). Како протетички глас пред ре
се јавува /в/ (ваiлен). Секундарниот о2 пред крај
ното р е заменет со вокалот /е/ (uzuep). За тоа подрачје карактеристични се
консонантските групи lzaiii
жд), заменските облици он (она, оно), ма, Ша, са
(ма, та, са), нија, вија, прилошките образувања со суфиксите -ничкум, -нички, и
-шШен (виканичку.м, виканички, викашШен), предлогот у (у Воден) и уште ред

флексот на иницијалното *Q

-

други поситни особености. Со тие црти разгледуваново подрачје од леринската
област тесно се поврзува со долновардарските говори.
Како лерински иновации можеме да ги сметаме следните црти: иницијал
ниот и двојниот акцент во некои северни лерински села, појавата на вокалот

/е/
еШок, ежица ), гласовниот комплекс
цере- (во примери од типот церево, цереuна), промените на основниот вокал из
вршени кај глаголите од е-/и-група во некои села (еп. носиш, носи : носеме, но
сете), и неколку суфиксни образувања (еп. Сgбен, Доневифz(а). Сите овие црти
место носовката *Q во секвенцата *jQ (еп.

се распоредени по говорната периферија, каде што и настанале во резултат на
меѓудијалектниот контакт, и тие не играат поголема улога во дијалектната ди
ференцијација на леринското подрачје.
Од ова произлегува дека на леринскиот терен можат да се изделат два го
ворни типа. Една покомпактна целина претставува говорот на потесното ле
ринско подрачје околу градот Лерин. Тој говор и географски и по својата
структура

се

поврзува

со

западното македонско наречје и уште потесна целина

образува со говорите во Пелагонија, пред се со битолскиот. Говорот на селата
покрај Островското Езеро источно од линијата Чеган - Негован по своите нај·
важни дијалектни карактеристики спаtа во долновардарските говори. Според
тоа лерипското говорно подрачје претставува преодна зона меѓу битолскиот
дијалект, од една страна, и долновардарските и мариовските, од друга, а тоа на
поширок план значи преоден појас меѓу западното и источното наречје.

1983

152

ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСГОВИ

Лерин

Коза и бумбар

Б'еше 'еден т'атко и 'една м'ајка. Им'аја 'едно д'ете и 'една ч'упа, им'аја и
'една к'оза. От'иде ч'упата да-п'аси к'озата : а-дон'есе т'а на-в'ечерта д'ома. А
клад'оа у-ќерало; им'аше и ќ'умур т'амо. Т'а к'озата јад'еше от-ќ'умуро. От'иде
т'атко-му; му-в'ели : - Шчо ј'ајш т'уа. - Ќ'умур, в'ели, 'оти не-ме-р'ани ч'упата".
Ч'упата зак'оли т'атко-му.
От'иде д'етето да-а-п'аси. П'ак а-дон'есоа на-в'ечерта, а-в'рза п'а на-м'естото,
и т'а ј'аде ќ'умуро, и му-в'ели т'атко-му : - 'Оти ј'ајш ќ'умур, в'ели, п'ак? - 'Оти
не-ме-р'ани д'етето" Т'ој зак'оли и д'етето.
С'етне п'ушчи ж'ената. 'Оди ж'ената да-п'аси. А ж'ената с'еди и а-п'аси дор'и
да-се-ст'емни. И с'етне а-дон'есоа д'ома к'озата; п'ак јад'еше ќ'умур. - 'Оти, в'ели
т'атко, ј'ајш ќ'умур? - 'Оти не-ме-р'ани ж'ената". А-'закла со-н'ош и ж'ената.
С'етне от'иде с'ам да-п'аси. Ка:-п'аси, а-дон'есе д'ома : п'ак т'а: јад'еше ќ'умур.
В'ели: - 'Оти ј'ајш ќ'умур? - 'Оти не-ме-р'аниш т'и

е

'

ега

1
1 •

И с'етне з'ева б'алтако

а-'удри, по-пол'оината а-с'ече, и к'озата поб'егна.
'Оди по-п'ато 'еден в'олк и му-в'ели к'озата : - 'Очи к'ато пл'очи, з'аби к'ато
д'икли, г'ас к'ато т'ас!" В'олко се-упл'аши и поб'егна. С'етне 'оди лис'ицата да-ј'а
ди, и му-в'ели к'озата: - 'Очи к'ато пл'очи, з'аби к'ато д'икли, г'ас к'ато т'ас! Ако
те-ф'атам, парч'ин'а ќе-те-напр'аам".
'Оди лис'ицата, му-в'ика на-бумб'арчето. Бумб'арчето му-се-п'икни ... и не
изл'егваше бумб'арчето. С'етне бумб'арчето изл'езе. Лис'ицата се-ск'ачи на-'ед
на кр'уша. Му-в'ели лис'ицата на-бумб'арчето :
Да-б'ериш, бумб'арче, кр'у
-

1

1

ши". П'адна 'една кр'уша, бумб'арчето се-'отепа.
С'етне пом'инва з'ет со-нев'еста. Лис'ицата сл'езе и го-зак'опа бумб'арчето.
Го-з'е з'ето у-џ'епо; 'одат на-г'ости з'ето и нев'естата. Седн'аа на-с'офрата да-р'у
чат. Му-в'ели з'ето : Д'ајте вил'ушката. "Му-в'ели и бумб'арчето : - Д'ајте в'ије
на-м'ене. - Д'ај-ми л'еп, в'ели". И бумб'арчето в'ели: - Д'ај-ми л'еп".
И с'етне з'ето зл'егва д'олу, го-изв'ада бумб'арчето, го-ф'рли у-тенџ'ерето.
Си-от'иде.
'Оди б'абата да-изб'оричка, и бумб'арчето му-в'ели: - Нем'ој, б'або, 'оти ќе
ми-ск'ршиш к'оските!" Б'абата з'ева п'ипер да-му-кл'ај у-тенџ'ерето. В'ели бум
б'арчето: - Б'або, не-ф'рлај п'ипер, 'оти ќе-ми-нар'асиш оч'ината! 11

Леринско
Буф

Елена и Костадин

Т'ије б'еја бр'ат и с'естра. Т'атко-му б'еше л'овџија. Т'ој 'отепал дв'е ја
р'ебици. И д'ашол на-ж'ената да-ги н'аправи в'ечера. 'Ама 'едната јар'ебица ја
з'ешла м'ачката. И т'аја, ж'ената се-испл'ашила од-м'ажо и си-ја-с'екла 'едната
гр'ада. Ја-н'апрајла в'ечера. С'еднале да-веч'ераа. Је-в'ели м'ажо на-ж'ената :
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11Шо-сл'атка в'ечера си-н'апрајла". Т'аја н'апоследно му-к'аза оти-од-гр'адата е
сл'атка в'ечерата. 'Елена и К'остадин сп'иеле. "Д'елим т'олку б'ило сл'атко м'е
сото от-ч'оек, 'ај да-го-зак'олиме К'остадин 11, р'екол м'ажо. Ама 'Елена н'е-спи
еше. И с'абајлето ст'ана и му-в'ели на-бр'ато : "Б'ате, т'ате је-р'ече на-м'ама да
те-к'ол'ат. Ама-ј'аска ќе-с'една да-те-плета, т'и ќе-ми-го-з'емиш ч'ешело, и ќе
изб'егаме." Т'ака и напр'авиле. Од'ејќи по-п'ато му-се-пр'ипи в'ода на-К'остадина
и т'ој је-в'ели на-'Елена : "Ќе-се-н'апија од-'ова в'ирчето в'ода". А т'аа му-в'ели :
11Н'емој, бр'ате, ќе-ст'анеш в'ак". Го-прод'олжиле п'ато. На-К'остадина му-се
п'иело в1ода. Н'ашол др'уга тр'агалка. 11Ке-се-н'апија в'ода", је-р'екол на-'Елена 11•
Н'емој, бр'ате - р'екла т'аа - ќе-ст'аниш м'ечка". К'остадин п'ослуша и т'ие го
прод'олжиле п'ато. П'онагоре н'ајде уште-'една тр'агалка. И н'е-је-к'аза на-с'ес
тра-му, се-н'апи в'ода и ст'ана 'елен. И т'ака изб'егаја дв'ајцата и се-сп'асија.
'Елена се-к'ачи на-една-т'опола, а бр'ат-је с'едеше до-к'орено и је-н'осеше с'е
каква р'ана. 'Ама 'еден ц'арски с'ин 'отиде да-го-н'апива к'он'о в'ода. А к'он'о н'е
пије. Е-гл'еда во-кор'итото с'енката на-'Елена. И ц'арскио с'ин кој-ќе-п'огледа,
гл'еда ч'упа л'ична во-в'одата! И т'ој је-в'иде н'еја, з'еде четв'орица сл'уги за-да
је-с'ечи т'ополата. Д'ен'а ја-с'ечеја и не-м'ожеја да-је-к'утнат. 'Елено 'идеше
н'оќа и је-л'ижеше да-ст'ани п'одебела. 'Ама б'аба к'одошка ја-'излага ч'упата да
се-св'али. Б'абата ја-кл'аваше цр'епната н'аопаку и 'Елена је-р'ече :

11Б'або:,

н'аопаку је-кл'аваш цр'епната 11• "К'ако, с'ине, к'ако, сл'ези на-б'аба да-је-к'а
жиш!" Ч'упата се-'излага и сл'езе и ц'арските сл'уги 'одма ја-ф'атија и је-одн'есоа
кај-ц'аро. Кога-'отиде бр'ат-је, н'е-је-н'ајде, и по-тр'агата 'отиде на-ц'арската п'а
лата и с'амоте м'ава со-р'огојте на-п'ортата. А ц'аро н'е-можи да-сп'ије. Др'угата
в'ечер кл'але к'атран на-п'ортата и го-ф'атиле 'елена. И ст'ана ц'аро го-з'акла
'елено. С'ите ј'адеја, само-с'естра-му не-ј'адеше. К'оските ѓи-б'ереше и ѓи-п'осади
во-град'ината. От-к'оските 'излезе н'ајубаф тр'ендафил.
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СЕВЕРНИТЕ ГОВОРИ

МоноiрафскиоШ ouuc на северните zовори Видоески zo uодiоШвил во да
лечната 1954 zодина, како uрв фраzменzu од иднаШа комUлеШна дијалекШоло
iија. ОШШука zледаме низа разлики во однос на ilодоцнежниШе моноiрафии: во
кQмuозицијаШа на ШексШоШ, во ШерминолоiијаШа, во инвенШароШ на разiле
дуваниШе uојави, iiонекоzаш и во класификацијаiilа на zТtие uојави.
Големата диciipoiiopцuja во обрабоШкаШа

на

исШочниоШ (сШр. 161-179) и

на заuадниот (стр. 181-240) дел од северните zовори се должи не само на
uодлабокаiliа диференцијација на заiiадниот дел, туку и на фaкiilQШ дека
обемна информација за источниот дел АвГиороШ

има

вклучено во моноiрафи

јаШа за кумановскиот iовор (cu. Видоески, 1962), врз која работел uаралелно.
Покрај кумановско-краzuовскаШа и скоuско-црноiорската ipyua, меiу се
верните iовори ciiaia и враШничкиоШ, чиј оuис се наоiа во uрвиоШ Шом од ова
издание (сШр. 152-157, cu. iи и iiриклучениШе карШи), во zлаваШа uосвеШена на
разzраничувањеzuо на uолошкиШе zовори. На сШр. 239 во овој Шом објавуваме
еден илусШраШивен дијалекzТtен ШексШ од Вратница.

1. ОПШТ ПОГЛЕД

Под северни македонски zовори ги подразбираме говорите на целиот севе
рен појас од нашата територија од Шар Планина па до државната граница со
Бугарија на исток. Тука спаѓаат говорите во Долни Полог и Скопска Црна Го
ра во северозападниот дел, и на североисток говорите во Жеглиговската област,
Славиште, Кривопаланечко, Кратовско со Злетовско, Овче Поле и Которлак.
Граници. - На југ тие граничат со кочанскиот, штипскиот и велешкиот го
вор. Граничната линија во најгруби црти оди (по правецот исток - запад) по во
доделницата меѓу Брегалница и Злетовска Река, ја сече последнава јужно од
Злетово и излегува на селото Судиќ. Ова е истовремено и границата меѓу ко
чанскиот и кратовскиот говор. Меѓу штипскиот и овчеполскиот говор, според
Маневиќ (1952: 188) границата оди по линијата Судиќ - Врсаково - Богосло
вец. Овие се најјужни села каде што доминираат црти од овчеполскиот говор.
Од Богословец границата оди кон северозапад по правецот на селата Кнежје Трстеник - Џидимирци, кои се наоѓаат западно од Свети Николе, а спрема
скопската говорна област по правецот Џидимирци - Дивље - Горно Коњаре Миладиновци (Аџалар) - Бујковци. Во последниве две села готово подеднакво
се употребуваат кумановски и скопски црти. Спрема Скопската Црногорија
граничната линија поминува северно од Скопје. Во селата Стајковци, Црешево,
Горно Оризари, Волково и Кучково, кои се наоѓаат сите на една линија, прео
владуваат црти од црногорскиот говор, негде повеќе, како на пример во Куч
ково и Горно Оризари, негде помалку. Областа меѓу Вардар до неговиот завој
северозападно од Радуша и Лепенец населена е со албански елемент.
На север овие говори граничат со српската јазична територија. Јазичната
граница оди приближно по линијата Шар - јужно од Качаник - Скопска Црна
Гора - Козјак - Широка Планина - вододелницата меѓу Крива Река и Горна
Пчиња - бугарската граница. Последни македонски населби спрема прешев
ската област се: Думановце, единствено македонско село меѓу албанските на
селби во кумановскиот дел на Црногоријата, Табановце, Алгуња, Пелинце
Uужно од манастирот Прохор Пчињски), а спрема Горна Пчиња: Буковљане,
Длабочица, на кумановскиот дел, и Герман, Нерав, Огут, Подржи Коњ, Луке на
кривопаланечкиот.
Источната граница на северните говори оди по државната граница меѓу Ма
кедонија и Бугарија.
Сите овие говори во својата основа претставуваат еден посебен дијалектен
тип. Од другите наши дијалекти со кои граничат на југ се разликуваат со ред и
фонетски, и морфолошки и синтаксички особености. Но исто така тие се раз
ликуваат и од призренските и јужноморавските српски дијалекти со кои грани
чат на север и со коишто имаат повеќе органски врски.
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Најважна дијалектна особеност на ова подрачје е рефлексот на етимолош
ките полугласки. Во својот историски развиток овие два гласа (*b, *о) гласовно
потполно се изедначиле во сите случаи и позиции и дале еден рефлекс. Тој е,
како и во соседните српски дијалекти и некои северозападни бугарски говори,
среднојазичен темен вокал, кој се изговара при висока положба на јазикот и по
својата артикулација најблиску стои до вокалот

а,

во кој под извесни услови и

преоѓа. - Поинаков резултат од другите наши дијалекти на целиов овој појас
имаме и место носовката од заден ред. Таа се развила во у.

-

Старото вокално

*/имало свој посебен развиток. Зад лабијалните согласки на целата територија
имаме рефлекс у, додека зад денталните

-

лii (согласничката компонента се за

пазила, а зад неа се развил темен вокал кој ја презел слоговната функција).
Овој глас по својата артикулација еднаков е со рефлексот на ети.молошките
ерови. Во соседните српски говори има речиси секаде у, со исклучок на некои
примери каде што има рефлекс лу, а во граничните македонски говори ол, ал и

ii.
-

-

За прасловенските согласнички групи *tj, *dj, *kt' во сите случаи има ќ, 2.

Согласката

х

како фонема не постои.

·-

Покрај тврдото и средното л во пого·

лем дел од овие говори има и мек латерален глас за чија гласовна вредност ќе
каже.ме подолу. - С,огласката ј има еднаква вредност на целиот појас. - Акуза
тивната форма од личната заменка за машки и среден род едн. завршува на -а
(њеzа za: неiо 'io во другите говори). - Личната на("Т
.. авка за

1 л. мн. гласи

-мо,

со исклучок на некои крајни источни села покра.i бугарската граница и кочан
скиот говор каде што таа гласи
наставката

-иња

-ме.

- Именките од среден род на

множина образуваат и со наставката

-ик.и.

-е

освен со

Покрај приведениве

има уште бројни јазични особености што им се заеднички на сиве овие говори,
особено од синтаксата и морфологијата, но кои немаат така голема важност за
утврдувањето на заемните односи на разгледуванава територија со околните
дијалекти.
Но и покрај тоа што оваа дијалектна област има многу заеднички црти, не
можеме сепак за неа да зборуваме како за една апсолутна говорна целост. Има
црти, и тоа не помалу карактеристични, што се познати само во еден крај, а во
другите не ги наоѓаме. Тргнувајќи од нив, разгледуванава територија можеме
да ја делиме на помали говорни единици.
Спрема местото на акцентот целава оваа јазична област можеме да ја поде
лиме на две поголеми говорни целости: I кумановско-кратовска и П црногор
ско-полошка.
Во првата акцентот е неопределен, може да стои на секој слог, иако се забе
лежува тенденција да се установи тој на последните три слога. Во црногорско
полошката група говори, која е подложена на поголемо јазично влијание од за
падните македонски говори, со кои граничи на југ, имаме и западномакедонски
акцент. Меѓу овие две групи говори има и други некои разлики, на пример, во
членот, образувањето на некои глаголски форми (имперфектот, партиципите,
некои сложени времиња), во изговорот на некои вокали и др. Затоа нив и ќе ги
разгледаме секоја поодделно.
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2. КУМАНОВСКО-КРАТОВСКАТА ГРУПА ГОВОРИ

Во оваа група влегуваат сите североисточни говори на запад до вододелни
цата меѓу Вардар и Пчиња. Централно место меѓу нив зазема кумановскиот го
вор како поради својата положба, така и по големината на територијата на која
се простира. Тој ја опфаќа целата стара Жеглиговска област, Козјачијата, Сре
дорек, северниот дел на областа позната под името Которлак и Славиште. По
следнава област ни географски ни административно со кумановскиот крај не
сочинува единство, но во јазичен поглед од него не се разликува многу. Јужната
граница на овој говор ја сочинува линијата: Миладиновци - Горно Коњаре Винце - Колицко - Пезово - Шопско Рудари - Топаловиќ. На исток спрема
кривопаланечката говорна област границата оди од планината Стража преку
селата Длабочица и Мождивњак (кои остануваат на славишка страна) и излегу
ва на Осоговската Планина која го дели Славиште од кратовскиот говор.
Во споредба со другите северни говори кумановскиот ни се претставува ка
ко најкомпактен. Во него имаме и релативно најискристализирана положба на
јазичните појави, макар што има и такви што се наоѓаат уште во процесот на
превирање и сталожување. Најкарактеристични црти негови кои во другите се
вероисточни говори не ги наоѓаме се: множинската наставка
што завршуваат на

-е

кај именките

-а и наставката -ја за машки род во глаголската л-форма.

Со кумановскиот говор на југ граничи овчеполскиот. Освен Овчеполието
овој говор ги опфаќа и которските села на север до споменатата погоре линија:
Винце - Колицко - Пезово, понатаму Татомир - Сакулица, а на исток спрема
кратовскиот говор приближно до линијата Сакулица - Барбарево - Судиќ. И
во овој говор имаме прилична хомогеност и сталоженост на јазичните појави.
Но во него се забележува и знатно влијание од штипскиот говор, особено во
јужните села.
Најблиску до овчеполскиот говор стои кратовскиот. Нив ги сврзуваат пове
ќе заеднички црти кои во кумановската и кривопаланечката говорна област не
се познати, како, на пример, полумекиот изговор на старото меко */', отврдну
вањето на старото

*п',

губењето на и-група кај глаголите, образувањето на гла

голскиот прилог и др.
Од кривопаланечкиот говор и од Славиште го дели Осоговската Планина.
Најсеверни кратовски села се Кнежево и Нежилово. За границите со кочански
от, овчеполскиот и кумановскиот говор споменавме погоре. Северозападните
села: Шопско Рудари, Вакав, Топаловиќ, Кетеново, Талашманце, Крилатица,
Трновац, Куклица, Пендаќ, Ветуница, расположени по долината на Крива, кои
порано спаѓаа во Кратовската околија, во јазичен поглед стојат поблиску со
славишките села и Страцин, та затоа ги земаме во кумановскиот говор.
За разлика од кумановскиот и овчеполскиот говор, кратовскиот се одлику
ва со поголемо јазично шаренило. На оваа територија можеме да изделиме две
помали јазични целости кои меѓу себе не се така реско одделени. Градот Кра
_тово и селата што се наоѓаат северно од Црни Врв, Пониква и Буковац, на
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исток заклучно со Кнежево и Емирица, имаат поблизок говор со Славиште и
Крива Паланка, додека селата по Злетовската Река и во рударската област се
наоѓаат под поголемо влијание на кочанскиот говор. Така, на пример, во нив во
наставките готово редовно имаме о, е за полугласките, во бројни примери исти
те гласови ги наоѓаме и во коренските слогови, додека во посеверниот дел за
*о,

*b

има темен вокал и во афиксите, освен во членската форма за машки род.

Вакви разлики има уште, но ја приведуваме само оваа црта што ја определивме
како најкарактеристична за разгледуванава територија.
Две говорни целости можеме да изделиме и на кривопаланечката област, не
земајќи ги предвид крајните северни села (Луке, Подржи Коњ, Метежево,
Огут, Нерав) кои имаат ист говор со Горна Пчиња.
Селата што се наоѓаат од десната страна на Пчиња: Тламинце, Градец (сла
виштани го викаат Градџц), маалото Река во Конопница, Осиче, Габар (или Га

бџр), и граничните Трново, Жидилово (Џидилово, Џедилово, Џадилово), Узем,
Костур - претставуваат посебен говорен тип кој знатно отстапува од другите
наши северни говори. Главна одлика на овој подговор е непренесениот акцент
од апсолутниот крај кај некои именки од женски и среден род. Во афиксите за
полугласките има о, е апсолутно редовно; 1. лице мн. завршува на -ме, а 3 лице
на -aiil, и кај некои глаголи на -aiil и др. По овие, а уште и по некои други црти,
говорот на споменатава област покажува некои врски со ќустендилскиот и ко
чанскиот со кои граничи на исток и југоисток (Видоески, 1953: 113).
Меѓутоа, оној дел што останува од левата страна на Крива, по Осоговијата,

земајќи го тука и градскиот говор, има поблизок говор со кратовскиот, со не
кои помали отстапувања.

Акцент.- Погоре рековме дека најкарактеристична црта на североисточна
та група говори, со која се изделуваат тие во посебен говорен тип, е акцентот.
Освен во крајните североисточни паланечки села, на целата територија акцен
тот е пренесен од последните отворени слогови кај именките, како и во другите
источни говори од штипско-струмичкиот тип (Ивковиh,

1921: 264).

Само во не

кои заемки може уште да се сретне акцентот на апсолутниот крај на зборот.
Особина е на акцентот во овие говори да не се префрла на предлогот, освен во
некои сложени зборови и синтагматски изрази. Исто така тој не се префрла и
на префиксите кај сложените глаголи, ниту во императивната форма, која во
штипско-струмичките говори во префиксираните глаголи има акцент на почет
ниот слог. Значи, правило е во разгледуваниве говори акцентот да не оди пона
пред од основата. Друга негова особина е тенденцијата да се задржи на еден ист
слог, т.е. морфолошки да се фиксира, да не го менува местото макар колку да
се продолжува зборот. Сп. м'ајсШор

: мн. м'ајсШори: членувано м'ајсШорџШ:
м'ајсШороШоzа, или: ц'аревица, ц'аревицуШу (Страцин). Во глаголските форми:
'имам - имамо: имперфект 'имаше - 'имашемо - 'имаамо итн.

Во суфиксните образувања прашањето со акцентот стои поинаку. Кај гла
голите тој редовно се пренесува на суфиксот, еп. сШ�н'ује се, шџuн'ује, сuом'е

ња, сџu'иња, леz'иња, мењ'ава спрема ш'џuне, с'џuне, м'ени. Тодор Маневиќ во
неговите "Забелешки за овчеполскиот говор"

(1952: 193),

овие образувања ги

зема како посебен акцентски тип кај глаголите. Кај именките и придавките, ме
ѓутоа, вакво генерализирање не е извршено. Има суфикси што задолжително
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го повлекуваат акцентот кон крајот, како на пр. туѓите -џија, -ија, -лiiк, а и дру
ги. Други пак воопшто не влијаат на местото на акцентот. А има и такви изве
денки кај кои во едни случаи акцентот се пренесува од основата на с.уфиксот, а
во други со истиот суфикс такво пренесување не

се

врши (Видоески, 1952: 58-

63, 84-86, 105-108, 134-146). По споменативе особености се сложуваат сите гово
ри од разгледуванава група. Извесно неслагање меѓу поодделни говори има са
мо при акцентирањето на некои изведенки со суфиксите -iiк, -iiл и -iiц. Во овче
полскиот и кумановскиот говор на исток до Страцин кај овие образувања ак
центот редовно паѓа на коренскиот слог, на пр. р'учq,к, м'омq,к, м'еШq,к, 'орq,л,

м'ољq,ц, к'олq,ц. Во кратовската и кривопаланечката област, и во Славиште, се
среќаваат вакви образувања и со непренесен акцент, еп. коШ'iiу, ueШ'iiy, op'iiy,
квас'iiц, јун'iiц, муќ'iiк, руч'iiк (Паланечко, еп. Видоески, 1953 : 175), кол'iiц, ко
н'iiц, uуШ'ец, жiiШ'ец, коШ'iiу, op'iiy, ueШ'iiy (Кратовско, еп. Видоески, 1952: 105107). Кај некои одделни примери се забележува колебање во акцентот, на пр.

р'абоШа : раб'оШа, н'ароШ : нар'оШ.
Интересна е една појава во врска

со

местото на акцентот што се јавува во

некои овчеполски села, а која штипскиот говор не ја познава. Тоа е тенденција
та да се установи акцентот на претпоследниот слог. На пример, спрема мно
жинските форми кол'ани, леi'ени, овч'ари, слав'еи, сир'аци во еднина имаме: к'о

лар, л'еiен, 'овчар, сл'авеј, с'ирак. Ваков сооднос има и кај оние форми од машки
род што имаат акцент на кореновиот слог: еди. 'извор, z'арван, а во множина:

изв'ори, zарв'ани (сите примери се од Живење). Дали оваа појава се јавила на
овој терен со мешање на разни акцентски типови, на пр. z'арван : z'арвани, и ко

л'ан : кол'ани

=

к'олан, z'арван : кол'ани, zарв'ани, или се јавила под влијание од

надвор, сега не можеме да кажеме. Потребно е да се испита нејзината географ
ска распространетост и да се установи дали и каква врска има со тиквешките
говори.
Кај глаголските форми акцентот е генерализиран спрема основите. Форми
те што се образуваат од презентската основа го носат и презентскиот акцент,
еп.

презент: б'ере-ш, б'еремо, б'ереШе, б'ерев, заповеден начин: б'ери - б'ереШе,

изб'ери - изб'ереШе, имперфект: б'ереше - б'ереемо (б'ереамо, б'ерешемо), гла
голска н/Ш-форма: u'ечен, исu'ечен, -а, -о, -и. Само во овчеполските села оваа
форма може да се чуе и со акцент на последниот слог, како во штипскиот го
вор: кан'еШ, uадн'аШ, закл'ан, умр'ен ( е. Кашање), покрај: к'анеШ, в'икан, уШ'е
uан (Павлешенци). - Во аорист и глаголската л-форма акцентот паѓа на вока
лот од основата: им'а, им'амо, им'аа - им'ал, -а, -о, -е. Кај глаголите што им за
вршува аористната основа на консонант: рек'о, реч'е, рек'омо итн., но: р'екq,л,

оШ'ишq,л, -а, -о, -е. Во источниот дел, источно од Страцин и Талашманце се сре
ќаваат и форми со акцентот на наставката: рек'iiл, иш'iiл, и ишл'а, ишл'о, ишл'е,
рекл'а, рекл'о, рекл'е, обишл'е (Славиште). Таму дури и од помошните глаголи
се употребуваат форми со непренесен акцент: бил'а, бил'о, бил'е; Шел'а, Шел'о,
Шел'е. Глаголската именка и глаголскиот прилог имаат свој посебен акцент.
Треба уште да нагласиме дека на негацијата акцентот никогаш не преоѓа, со ис
клучок во негираните форми од помошниот глагол сум : н'е-си, н'е-е, н'е-сt;т,.
Во североисточните паланечки села од Градец до Узем имаме знатно поар
хаична акцентуација. Таму наоѓаме уште именки со непренесен акцент од по
следниот отворен слог.
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Двосложните именки од женски род на -а спрема местото на акцентот мо
жеме да ги поделиме на две нееднакви групи.
а) Помала група именки имаат акцент на последниот слог: бу'а, воб'а, жен'а,

змиј'а, uip'a, ив'а, коз'а, кос'а (за косење : к'оса на главата), кум'а, му'а, овz{'а,

ос'а, ран'а (храна), свињ'а, сестр'а, слан'а, тол'а (=трло, во Градец), уст'а (Ре
ка), цен'а (Трново). На истиот слог акцентот останува и во општата форма, а
членот не влијае на местото на акцентот: бy'aiiia, жен'ата, коз'ата, свињ'ата,
ycт'aiiia. Како овие именки се акцентира и дец'а - дец'ата. Во множинската
форма акцентот редовно паѓа на почетниот слог: ж'ени, к'ози, 'овци, р'ани, св'и

ње, и членувано: 'овците, св'ињете (Градец), освен во граничните села Трново,
Жидилово, Узем, во кои се среќаваат и форми со акцент на последниот слог, на

наставката: коз'и, овц'и, членувани: коз'ите, овц'ите, ос'ите, жен'иШе, :Zлав'иШе,

сестр'иШе (Узем). Во овие села и бројот на именките со непренесен акцент е
знатно поголем одошто во селата што се наоѓаат западно од Дубровница. Така
се акцентираат, на пример, и: врат'а, вод'а, iред'а, iлав'а, ноi'а, рек'а, рук'а,
трав'а, стрел'а - кои веќе во Дубровница имаат акцент на почетниот слог.

б) Бројот на именките со акцент на почетниот слог е знатно поголем.

Такви

се: б'аба, б'орба, б'ii.чва, бр'азда, в'уна, ж'аба, књ'иiа, к'ожа, р'иба, сл'ама итн., ка
ко и именките од типот: i'opa, з'емња, з'ора, л'оза, м'еzа, сл'ii.за, стр'ана, сн'аа,
кои во соседните српски и бугарски дијалекти имаат акцент на последниот слог.
И кај именките од среден род има два акцентски типа:
то, со акцент на последниот слог, и

2.

тип в'ино - в'иното.

1.

тип деШ'е - дет'е

Како дет'е се акцентираат: тел'е, деминутивите на -е, -ле и -че : вуч'е (од
вук), вii.ч'е (од вошка, оди. вашка во овој говор), бич'е (бикче), лисШ'е, мост'е, и
мошч'е, спрема него е образувано носШ'е (од нос), iigcт'e и др.; брезл'е (од
брест), ќосл'е (ќос), uетл'е, топоним Чукл'е во Конопница, ipouч'e, во Борово
топоним Гроuч'е, iранч'е, дворч'е, јунч'е, коч'е (од кош), ритч'е, сноuч'е, стол
ч'е, стокч'е, тоuч'е, или мец'е (од месо). Во Трново со акцент на последниот
слог има и неколку примери на -о : сел'о, млек'о, мес'ото, сен'ото, мест'ото,
iлет'ото, секако и други, кои веќе во соседното село Дубровница имаат акцент
на почетниот слог: с'елото, с'еноШо. Во позападните села кај именките на -о ак�
центот паѓа на почетниот слог: б'одо, zн'ездо, дgво, ж'иШо, л'еашо, мл'еако, 'око,
р'ебро, цр'ево; вл'акно, бр'ашно, с'ено, с'едл�, кр'ило, цр'есло и др. Вака се акцен
тираат и именките од типот 'име, вр'еме, и именките на -це : ј'ајце, сgце, 'окце,
или м'оре, u'оље, ј'аzње итн.
Кај именките од машки род акцентот е како во кратовскиот говор и тоа во
неговиот северен дел (Видоески,

1952 :

бр. 4,

5). Само во граничните села Трно

во, Жидилово, Узем има извесен број едносложни именки кај кои акцентот во
множинската форма паѓа на наставката, еп. кључ'евеШе, сШол'овеШе, ноќ'евеШе
(Жидилово), коњ'еШе (Трново), веројатно и други. Примерите uou и вол, мн.
uou'oвe, вол'ове, како што споменавме погоре, со таков акцент се употребуваат
далеку на запад.
Овој говор не се согласува со другите наши североисточни говори ни во
поглед на акцентот кај глаголите. Отстапувања има во сегашно и минато опре
делено свршено време и во заповедната форма.
Во сегашното време има извесен број првични глаголи што го пазат акцен
тот на последниот слог. Тие се главно глаголи од 1 Лескинова група, неколку
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глаголи од III група, и оние од IV група што им завршувала инфинитивната
основа на *е, одн. *а. Така денеска кај глаголите од е- и и-група разликуваме два
акцентски типа:

1) со акцент на почетниот слог, како во:
н'осиме

z'uнeille

н'осиш

н'ocuille

i'uнazii.

н'оси

н'ocaill

'идеме

:Z'инем

2'инеме

'идеш

'uдeille

z'инеи1.

'иде

'uдaill

i'ине

и

или

н'осим

'идем

2) со акцент на последниот слог, како:
сед'им

седим'е

бepeill'e

сед'иш

седиШ'е

бер'аШ (бер'аШ)

сед'и

ceд'aill

б'ерем

берем'е

бер'еиt
бер'е

или

Како 'идем (iинем, носим) се акцентираат сите глаголи од а-група, глаголи
те на -не- во презентската основа, и уште неколку глаголи од е-група (мислиме
на првичните) и сите глаголи од и-група што им завршува аористната основа на -и-.
Како бер'ем се акцентираат: бодем, влечем, iребем, дерем, једем, iњеШем,
зобем, ковем, кољем, крадем, музем, .weilleм, орем, ilечем, uерем, ilaceм, uоем,
UлеШем, ilредем, речем, скубем, сечем, сШрижем, сновем, Шече, Шресем, цоuем,
дадем; како сед'им : боим се, бољи, врШи, виси, 2орим, дgжим, лежим, леШим,
личи, мgзим, uишillu, свети, cillouм, Шgчим, Шguим, цllвШи (Дубровница, Трново).

Вака се акцентираат овие глаголи, како што рековме, само кога се прости,
без префикс. Меѓутоа, штом ќе добијат префикс, се менува и местото на ак
центот: тој се пренесува на коренот, еп. 2реб'ем: из2р'ебем, из2р'ебеш, из2р'ебе
ме, из2р'ебеШе, uзip'eбaiu; дад'ем : uред'адем, муз'ем : изм'узем, uеч'ем : исu'ече.м,
uреu'ечем, исuр'еде, uрес'ече, зас'ече, uоШ'ече ми рука, ќе ми оШ'ечаШ руцеШе, за
к'ољем, зб'ерем (: бер'ем) итн. Последниов пример покажува дека бројот на сло

говите не игра никаква улога за префрлањето на акцентот. Тука се гледа јасно
дека се образувале две категории глаголи: префиксира.ни - со пренесен акцент,
и непрефиксирани - кај кои се пази старото место на акцентот. Овој сооднос на
префиксирани и непрефиксирани форми при акцентирањето го наоѓаме и во
североисточните кочански села (источно од линијата Пресека - Блатец - Ла
ки), како и во говорите во Пијанец и Малешевијата, во кои исто така спомена
тиве погоре глаголи го чуваат старото место на акцентот. Разлика меѓу овие
говори и разгледуваниов има само во 1 и

2

лице множина. Во пијанечко-мале

шевските говори во овие две лица акцентот паѓа на вокалот од основата (iiеч'е
ме, iiеч'еШе; леж'име, леж'иШе), додека во кривопаланечкиве села, како што ви

довме, тој стои на наставките. Овој е единствен наш говор, колку што ни е по
знато од досегашните испитувања, во кој во 1 и 2 лице множина акцентот стои
на наставката, на апсолутниот крај. Од околните српски дијалекти таков ак
цент има во лужничкиот и заплањскиот - и тоа во нив само кај глаголите од ти
пот лежим {Белиh, 1905: 537 нт.), а од бугарските неколку примери приведува
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Тодоров од говорот на Ќустендилското Краиште кој граничи со нашата тери
торија (еп. ковем'е, да дадем'е, Тодоров, 1949: 345, 346). Само што во сите нив
префрлањето на акцентот кон почетокот во префиксираните форми не е за
должително, како што е случајот во говорот на источните кривопаланечки се
ла. Сп. расковем'е, ilpeiiieчeм'e, донесем'е, доведеШ'е, покрај довед'еШе во Ќ.
Краиште, или извоШим'о, iloceдиiii'e (Белиh., 1905: 538): из2р'ебеШе, иcilp'eдeiiie
во нашиов говор.
Не е еднаков акцентот кај сите глаголи ни во заповедната форма. Во 2 лице
едн. кај сите три групи тој стои на основата, било да е глаголот прост или со
префикс, еп. б'ери, наб'ери, il'ечи, исil'ечи, д'nжи, ilод'ожи, сШ'ани, iloiiiciii'aни,
к'oilaj, 'и2рај. На истиот слог паѓа и во 2 л. мн. кај глаголите од а-група: в'икај
Ше, 'и:Zpajiiie, 2л'едајШе, c'yкajiiie, Шов'арајШе. Меѓутоа, кај глаголите од е- и и-гру
па тој

се

генерализирал на претпоследниот слог, како и во околните српски и

бугарски говори. Така, спрема глаголите од типот бep'eiiie, ileч'eiiie, jeд'eiiie, или
2op'eiiie, Шnu'eiiie, се акцентираат и оние од типот 2ин'еШе, бриш'еШе и ел.
Два вида акцентски форми имаме и во аористот. Оние глаголи што имаат
во сегашно време непренесен акцент, а кај кои 3 лице едн. на сегашно време
совпаѓа со 3 л. аорист, во аористот имаат акцент на основата. Сп. р'еко, р'ече,
р'ече, р'екоме, p'eкoiiie, р'екоа. Така се акцентира и: il'eчe, д'аде, Шр'есе, с'ече,
вл'ече: сегашно време ileч'e, дад'е, Шрес'е. Но 2реб'а, 2реб'аме, сед'о - сед'е, ciiio
/a: сегашно време сед'и, ciiio'u. Овде е очигледно дека до вакво повлекување на
акцентот кон почетокот на зборот во аористната форма дошло за да се разли
кува аористот од сегашната форма, и тоа во 3 л. едн. По аналогија преметот
станал после и во другите лица. Во такви случаи акцентот служи како морфо
лошки знак.
Во сите други случаи каде што вакво совпаѓање со презентот нема, во ао
ристот акцентот стои како и во другите источни говори - на вокалот од аорист
ната основа.
Друmте форми акцентираат како во кратовскиот говор (Видоески, 1952).
Сличен акцент, со некои помали отстапувања, имаат и северните кривопа
ланечки села што граничат со трговишкиот говор. Сп. овц'а, овц'аШа, овц'у, ов
ц'уШу : 'овце, 'овцеШе; дeiii'e дeiii'eiiio; презент бер'еш, бер'е (ileч'e, сеч'е, сед'и),
3 л. мн. бер'ев, ilep'eв, сеч'ев. Но во 1 л. едн., кое овде завршува на -у, акцентот
паѓа на почетниот слог: б'еру, il'epy, с'ечу, а во 1 и 2 л. мн. на претпоследниот:
бер'емо, ilep'eмo, ilеч'емо; со суфикс: наб'ери, исil'ечемо, ilрес'ечев; аорист il'eкo,
il'екомо, il'eкoiiie, il'eкoa: вик'а, вик'амо, ciiiaн'a и ел.
Вокали. - Вокализмот во овие говори е главно ист. Освен вокалите е, и - о,
у - а, и вокалното n, како што споменавме погоре, има и еден среднојазичен во
кал

-

ii, кој се јавува во две варијанти зависно од тоа дали се наоѓа во ак

центиран или во неакцентиран слог. Сп. д'iiн : дt;1н'iic, Ш'iiмно : сШt;1мн'и се,
в'енt;1ц: cлeil'iiц.
Местото на акцентот во североисточните говори игра прилично важна уло
га и во изговорот на другите вокали. Неакцентираните вокали обично се изго
вараат пократко, нешто малу поредуцирано. Колку што се оди попа југ оваа по
јава станува се позабележителна, така што веќе во овчеполскиот и кратов
скиот говор таа е јасно изразена особено во членуваните форми. На пример:
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кguч�tТto, уч'илишт�то, к'амењ�то, C(lC 'овците (Шлегово - Кратовска), б'а6(,lта, др'у2{1Ша, нед'ел'(lта, 2р'аниц{lта, л'ојз{lта, с'естр{lта, д'уш{lШа, ч'aiilм{l
Гua, 2р'обиштf1.та (Г. Кратово). Но ова не е особина само на овие говори, туку

е општа појава во источниот дел од нашата територија.
Во северниот појас, во кумановскиот и кривопаланечкиот говор, нагласе
ните о и е се изговараат нешто поотворено од нормалните македонски акценти
рани о и е. Во некои случаи тие се изговараат како дифтоншки гласови ('otl, 'еа),
еп. к'оаза, к'оаса, л'еато, мл'�ко (Страцин), а во други степенот на отвореноста е
толку мал што едвај може да се забележи.
Една од најглавните одлики на вокализмот во нашите североисточни гово
ри е, како што рековме, замената на старите полугласки. Во слоговите од осно
вата на целата територија место нив има темен вокал за чија гласовна вредност
споменавме погоре. Сп. б'ачва, даш, дан, д(lн'ас-ке, н'аќви, кат (кога), сак, c'iiќe,
UCfl.H'aлa водата, т'акмо, т•акнеш (Кр. Паланка), лан, т'iiмно, т'а2а, ozl'iiнцu,
тај, ов'ај, oн'iij, сас (Кратово), в'iiшка, з'алва, д'ање, в'iiздr;r.н, л'iiко, л'iiсно (Овче

полско, с. Стањевци) и др. Во оваа позиција ретки се примери со друга замена.
Примерите сн'аа

(<

*ѕпоха) и с'обор, покрај c'iiбop, кои се употребуваат на це

лата оваа област, или: б'очва, дош, в'оиtка, вел'и2ден, покрај в'а�ика, б'ачва, во
паланечките села што се наоѓаат покрај границата сигурно е дека се внесени
однадвор. Во јужните и југоисточните кратовски села, кои се наоѓаат во непо
средно соседство со кочанскиот говор, примери со о и е за *о, *b се среќаваат
знатно повеќе, еп. б'очва, з'оува, дош, сон, с'оuка, zТt'емно (Злетово) в'ошка,
,

дти, н'оќви, с'оuка, наспоредно со в'iiшка, б'iiчва, н'аќви (Стрмош). Дали и овде

примерите со о и е се внесени отстрана, или се тие основни, само врз денешнава
положба не може да се суди.
Ваков рефлекс за полугласките имаме и во морфемите, но веќе во таа пози
ција отстапувањата се знатно побројни.
Сп. -ак : р'уЧ{lК, 'утr;r.к, наugстt;1-к, Ш'ешr;r.к (Кратово), u'ет{lк, H1UC(lK, т'iiнr.JX
(Кр. Паланка), сн'ис(lк, р'етџк (Славиште); -ал : коШ'iiл, ueШ'iiл, ор'iiлот (Кр.
Паланка), fi'eill{ly, 'opfi,y; -iiн : ж'ед{lн, uр'азqл, 'iл'ад{lН (Кр. Паланка), т'еС{lН,
uр'есr;гн, м'ут{lн, u'oc{lн, с'иШ(lн (Кратово); -ац : јун'ац, квас'ац, клин'iiц, в'ен{lц

(Кр. Паланка), u'ал{lц, м'олfi,ц, тuz'овQц, cлeu'iiц, јад'iiц (Кратово), браzТt'аН{lЦ,
уд'овfl,ц, j'apfi,ц (Куманово) итн.

Меѓутоа, во оваа позиција има примери со вокалот а место обата ера, и тоа
само во неакцентирани слогови. Таков рефлекс наоѓаме во тесниот граничен
појас меѓу оваа област и појужните *о, *b

>

о, е-говори. Сп. 'yiilaк, нааgшњак,

в'uiuay, св'gдау, к'тТtа.Р, дgж'аван коњ, њ'ојан, членската форма: uр'азниаШ, б'е
литТt, м'окриат во кривопаланечките села (Видоески,

1953 : 176)

zl'етак, дес'е

так, св'gдау (Кратовска, с. Мушково), ср'едањ, скоuј'анац (с. Кнежево), ср'еќан
дан (Лесново), м'ол'ац, 2'окл'ан во граничните овчеполски села со штипскиот

говор (Маневиќ,

1952 : 189).

Географската распространетост на оваа појава до

волно зборува дека вокалот а во приведениве и други примери се добил во ре
зултат на гласовен процес што се извршил на овој терен. Погоре споменавме
дека неакцентираното ii може да премине во вокалот а. Понатаму ќе видиме де
ка во црногорско-полошк:ите села оваа појава е многу пораспространета.
Во граничните села со кочанскиот и штипскиот говор, и тоа на целиот појас
од бугарската граница па до границата со скопската говорна област, во оваа по-
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зиција има бројни примери со о, е место *о, *b, кои се јавиле под влијание на
штипскиот и кочанскиот говор. Особено се чести вакви примери во јужниот
дел на кратовскиот говор и во североисточните паланечки села. Во последниве,
како што споменавме еднаш порано (Видоески,

1953: 176 нт.), во суфиксите го

тово редовно за полугласките има о, е. Сп. жiiiil'eц, ов'ес, ед'ен, муќ'ок (Стрмош,
Кратовска), Бл'а:Zове��, Гgбавец, ii'eiiloк (Пробиштип), ов'ес, руч'ок, iiyiil'eц (До
брево), ueiil'eлo, iлуш'ец, клуu'ец, ј'азовец, овесн'ица слама, жел'езен, .u'yiueн,
iл'аден (Лесново, Злетово) , б'олен, ечм'ен, ор'ел, iieiil'eл, уд'овец, iilJii'oвeц, ср'е
iен, покрај ед'ан, дt;m'iic, 'арt;Ј,н, ii'aмeiuflH (Кнежево),/аре��, MJliil.'oвeц, Лисец, б'о
лен, ед'ен, 12eiii'ey (Мушково) и др. (Видоески,

1953).

Ваква двојна замена на еровите: а во коренските слогови и о, е во суфик
сите во означениве места, јасно е, по фонетски пат не можела да стане. Некои
од овие замени мора да се внесени отстрана, и тоа најверојатно оние што ги на
оѓаме во суфиксите.
За замената на полугласката во членските форми види подолу.
За носовката од заден ред ( *Q) имаме у, и тоа во слоговите од основата на
целата територија: м'ука, zр'уди, куzuњ'аци итн. Во кумановскиот говор ист ре
зултат има и во наставките, со исклучок на наставката -на- кај глаголите
(аадн'а, сШан'а - flадн'але, сzИан'ало) . Сп. општата форма: к'уќу, к'уќуШу, н'ашу
Шу к'уќу, iu'yj zол'емуiТtу к'уќу; во

мн.: 'и.мав, 'иiрав, каде што

в

1

л. едн. сегашно време: н'осу, paб'oiuy, и

3 л.

е добиено од у фонетски. За географската распро

странетост на овие наставки ќе споменеме подолу.
Со поинаква замена се јавуваат само примерите: zн'асно во кратовскиот и
кривопаланечкиот говор, Uic (на целата територија) и формите изведени од
овој корен: :Z'азачки, :Z'азови

(Г.

Кратово), наз'адziiзу).t, потоа: oiil'iiдe, одав'аiu,

едн'ii.ш (во кратовските села Шлегово, Јамиште, Добрево). Повеќе примери има

со вокалот

а

и тоа главно во јужните кратовски села. Така во Злетово, Лесново

и Стрмош забележени се: вaiii'oк, в'азељ (со секундарна в), 'еднаzи, oiil'aдe, oдa
в'aiil, даu, д'аl.а (: ду:га во Крива Паланка и Куманово), даб'ица, ilaiil, ilодi'азник,

u 'oilpaк, uод z'азница, маiilен'ица, каа'ина (во Добрево и коil'ина). Во јужните ов

чеполски села:

.мака,

iiaiil, upaiilчe, садове (Маневиќ,

1952 : 190).

Токму овие

примери со а се употребуваат и во источните паланечки села: каii.'ина, кад'е, ва
�u'ок, iн'асно и iњ'асно, дaii, z'азо, uад:Z'азник (Видоески,

1953 : 161).

Покрај ja

iilop се јавуваат и формите 'оШар (Мушково), 'oiUyp (Злетово, Лесново), 'oiilop

(Јамиште, Којково) , 'yiilypu (Пробиштип), j'aiilop (Кнежево; сите села се во
Кратовска), jazu'op во источните паланечки села. Покрај yн'yiiipa во паланеч
ките и кратовските села се употребува и формата со е: ун'еШре (Мушково, Зле
тово, Пробиштип), yн'eiilpa (Сакулица), во која некои гледаат остаток од неко
гашното мешање на носовки:те, а според други е се добило во резултат на аси
милационен процес. Интересни се формите: 'обрич во паланечките села и
обiiрч - обiiрчо - обарчи во Лесново, покрај 'обруч (Видоески,

1953: 195).

Остатоци од некогашното мешање на носовките зад ј во овие говори нема:
(ј)ез'ик, (ј)ечм'ен, (j) eiil'gвa_, з'аек (во најсеверниот појас и зајац, каде што а може
и поинаку да се објасни). Форматај'анѕа, позната на целата оваа област, за етел.
•�$4, во овие говори е внесена од југ, како и сите други примери со а место *Q.

Погоре веќе споменавме дека развитокот на вокалното *Ј во северните на
ши говори бил условен од карактерот на претходната согласка. Зад лабијални-
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те согласки имаме у, а зад денталните ла. Во некои кумановски: и кривопала
нечки села зад денталите во неколку случаи има и -лу, како во јужноморавски
от дијалект (Видоески, 1953 : 206-209). Тодор Маневиќ од јужните овчеполски
села дава и примери со вокално {} : С{}НЦе, Ж.[ЈЧIШ, CJ}3U, д{}Жни, К{}Не (Маневиќ,
1952: 190). Меѓутоа, јас ваков изговор нигде немам чуено. Во сите приведениве

примери зад лима темен вокал: сланце, слази, длажни, покрај дужни, жл'ачка
но кii.лне. Во југоисточните кратовски села и во јужниот дел на Овчеполието
спорадично се употребуваат и примери со а место *Ј: жiiШ'ец, жiiШ'ица, ж'iiчка
(Злетово ) , к'iiup, жаШо, iаШа, iiiillкa (Мушково), санчоiл'еШ (Стрмош) - како

во штипскиот и кочанскиот говор.
Вокалното *r се и3говара како во литературниот јазик� освен во кратовски
от говор. Во него, особено во говорот на селата по Злетовска Река, вокалниот
призвук пред р е поизразит, понекогаш и сосем јасен среднојазичен вокал кој ја
презел слоговната функција од р. Сп. свек'арва, iарљ'ашче, варле, мiiрШ'овецо,
в'арзи 1..ty, в'iiрuчичка, дiiрвје, uарљ'ак, оѕ'арќа, ц'арква, iiipi1, с'арi1ско, св'арши

(Мушково), еШ'арви, в'арземе, д'аршкиШе (Јамиште), исШ'арiн'ал се, маркн'ало,
не мардна_v, свек'iiрва (Злетово), Ш'iiрмка, Цiiрни Вар (Лесново).
Соiласки.

-

Консонантизмот во овие говори не покажува некои особени

појави. Согласката ј се изговара поинтензивно одошто во централните говори,
а појавите сврзани со овој глас се готово исти како и во другите дијалекти на
нашиот јазик. Меѓутоа овде новото јотување се извршило и во групата лј која
дала љ : зеље. Остатоци од старото јотување на групите усна соiласка + ј имаме
во сабља и во имперфективно-итеративните глаголи на -ја : осШ'авља, забр'ав
ља и др. кои се употребуваат на целата оваа територија.

Фонемата

х

се губи во сите позиции. Во некои осоговски села и од кратов

ска и од паланечка страна пред консонантите може кај постарите да се чуе еден
сосем слаб грлен елемент: кре..хко, ве..хшо, вие не Шо.�"'ше да рабоШиШе, из
в�Ш'ело (с. Дурачка Река, Паланечко). Или кога се губи остава должина на

претходниот вокал: изд'и:на, к'и:на (Кр. Паланка). Ова удолжување особено е
изразено во кривопаланечкиот говор, и тоа во градскиот и во говорот на оние
села што се наоѓаат лево од Крива Река па негде до Кратово: б'а:ча, в'е:Шо, из
ве:Ш'ело, ме:л'ем, ду:н'а, б'о:ча (Паланка). Приведениве примери се доста поуч

ни да се види како се одвивал процесот на губењето на

х,

низ какви стадии тој

глас минал додека не се загубил наполно како фонема.
Замената на ф со в на оваа територија е сосем обична појава, особено е до
следно спроведена во овчеполскиот и кратовскиот дел. Но се уште ф како по
себна фонема се одржува.
Меконепчените к 2 во јужниот дел пред вокалите од преден ред се артику
лираат знатно понапред во устата: ј'абук'и, рак"ија, варош'анк'иШе,

рук'и

ѕебнаШ, с'енк'иШе (с. Јамиште), к"иШени, вис'ок'и, i1ешк'ири, свак'и дан, дев'ој
к'и, воzик'и (Лесново), цур'ајк'и, драк'и, рук'и, забрави i'u, блаi'и, оi'ин, иiли
Ш'анк'и (Железница), ноi'и, рук'и, Шреск'и (Кратово). Треба да се одбележи

дека во поглед на степенот на палаталноста овие гласови се разликуваат од ве
лешките к' 2' во истава позиција. Тие се наоѓаат негде на средина меѓу "нор
малните" к, 2 и велешките к', i'.
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Групата шт само во градот Кратово се изговара меко (ш'ill') или пак ш'ч', и
тоа претежно кај младото поколение, додека кај постарите се слуша и шт. Сп.
Ш'ч'иu, шчичка, ш'ч'о, ш'Ш'иu'аука, iiiелиш'ч'а, ѕ'адиш'ч'а, р'амниш'ч'а, покрај
оzн'иштето, зшито, zр'адишiiШ. Самиот факт што ваков изговор се среќава

претежно кај помладите, говори дека е ова нова појава во кратовскиот говор.
Најинтересна црта од консонантизмот во оваа област е изговорот на тврдо
то л во некои локални говори. - На оваа територија разликуваме три вида лате
рали: меко - љ, кое е различно по потекло (од старото */', добиено по новото
јотување, во некои примери стои место л), средно - пред вокалите од преден
ред, тврдо
нормално македонско тврдо л, покрај нив има и неслоговно у
на
-

-

крајот на зборот и во средината кога зад него следи друга согласка, освен ј. - По
следниов глас се јавува, како

и

во тетовскиот говор (Сели�цев,

1929: 293)

во две

варијанти, зависно од тоа колку е изразена артикулацијата на усните. Ваков
глас имаме во кратовскиот говор, и тоа на целото негово подрачје, во славиш
ките села и во кривопаланечкиот говор, и тоа само во оној дел што останува од
левата страна на Крива. Така северната и западната изоглоса на оваа црта оди
по реката Крива од нејзиниот изворишен дел до селото Крилатица, кое се нао
ѓа северозападно од Кратово, а оттука продолжува на селата Талашманце - Са
кулица. Тие се најзападни села каде што се среќаваат примери со ваков алофон
на л. Веќе во соседните овчеполски села Татомир и Стројманци л се изговара
како во литературниот јазик, а само во одделни примери имаме у (mоуку, коу
ку). Јужната изоглоса оди приближно по границата меѓу кочанскиот и кратов

скиот говор. По некој пример со билабијален изговор може да се сретне и попа
југ длабоко во кочанскиот говор. На исток оваа црта се протега и на северните
кочански села. Таму дури: и пред вокалите од заден ред владее изговор со зао
кружување на усните: суама, уакто, чеуо (Ново Село, Костин Дол). - Во кра
товскиот говор билабијалниот изговор е поизразен. Затворот што го образува
врвот на јазикот со предниот дел на небото при изговорот на нормалното маке
донско тврдо л овде го немаме. Еден старец во Пробиштип овој глас го преда
ваше со у : Гавриу, доу место стандардното Гаврил и дол, што значи дека нему
крајното у слухово му е поблиску до у. Сп. мауку, аува, беуки (Кратово), сеуски,
uонед'еуник, ќеучо (Мушково), заува (Јамиште), цед'иука, uеч'ауба, мауко (Зле

тово), жеука, сШарос'еуски, uауШо, Шоуко (Стрмош), до_v, уч'иШеу, вид'еу, 2оу
(Железница), даскау, кау, сокоу, бе2'ау, из'еу, дош'еу, цеу дан (Злетово) озд'оу,
,

б'ивоу, брау (Лесново), Гавриу, чек'ау, ожн'ау, цен'иу се (Пробиштип). Во Сла

виште и во кривопаланечкиот говор процесот на изменувањето на л во у се на
оѓа на средина; имаме еден вид лабијализирано л, но карактеристичната пре
прека за латерали уште се пази, само значително поослабена.
Старото меко *l' во посеверниот дел, во кумановскиот и кривопаланечкиот
говор, со исклучок на градот Крива Паланка, се пази и по изговорот еднакво е
со српското љ : куд'еља, u'оље, ilољ'ана, нед'еља, м'оља ilie (с. Мушково, Кратов
ска), кључ, љуШ, ilpuiaШeљ (Градец, Кривопаланечко). Во Овчеполието и во
кратовскиот говор, на север приближно до линијата Винце - Градиште - Тато
мир - Железница - Јамиште, тоа се изговара полумеко, како во другите ис
точни говори: л'уб'ов, ч'ел'аШ, нед'ел'а (с. Стројманци, Овчеполско), il'ол'ак,
с'ел'ак, заil'ал'aili (Злетово). Така се изговара овој глас и во градскиот кривопа

ланечки говор, но во него не се сосем исклучени и примери со љ.

170

Во градот Кратово процесот во затврднувањето на овој глас отишол уште
подалеку. Таму, како и во централните говори, отврднало не само старото меко
*/', туку и она што се добило во поново време на нашиов терен. Сп. нед'ела,
клуч'ар, луб'овник, м'елаш, ii.'олак, с'елак, покрај бос'ил'ак, нед'ел'а, сел''аниШе,
фарл'аа, а пред согласка и на крајот на зборот у : уч'иШеу, ч'ешеу, марс'оу, род'и
Шеу, ii.риј'аШеу, вgз'аука, сук'аука, ii.онед'еуник. Дури и кога зад л следи соглас
ката ј може да се чуе тврдо л, на пр. колја, белјо (од белио-т).
Во северниот дел од оваа област се пази доста добро и старото меко *п' :
њ'еzа, њ'ива, њ'ума, књ'иzа и ел. Но таму во бројни примери наоѓаме меки њ и љ
и место н, л, како на пример: бр'ашњо, z'орњо, чк'оља, цок'оља, жљеб'иња, Шg
њов'аче крушке, ск'ажња, ii.'gвњo, или кај глаголите од и-група што им завршува
основата на н, одн. л, еп. бр'ањи к'ањи, кањ'ил, да се м'ењим, ii.'уњим, ii.ром'ењи,
р'ањиш, р'оњи, цењ'ил се, иде да се ц'ењи, м'ењи лика, ii.р'азњим, нар'ањи, с'ењи
ми дgво, z'оњи - б'ољи, в'аљи, ж'аљи се, м'ољи, м'исљиш, с'ољим, ќе се с'ељи,
Ш'еzљи (сите примери се од Дубровница и Дурачка Река, Кривопаланечко). Со

поголема доследност вакви примери се употребуваат во кривопаланечкиот го
вор и во Славиште. Оваа појава ја знаат и соседните српски и бугарски дија
лекти (в. цитираните книги на Белиќа и Тодорова).

Именки. - Множинската наставка кај едносложните именки -ови се јавува
во две форми: со и на крајот (-ови), и со е (-ове). Вторава се употребува во ис
точните кривопаланечки села, и тоа во сите села преку Крива од Градец па до
Узем, во маалото Река во Конопница, а од осоговските во Кркља и Дренак;
потоа на целата југоисточна половина од кратовската област на запад до Муш
ково, Шлегово и Стубол. Примери: д'анове, с'инове, в'ирове, вол'ове, ii.p'azoвe и
др. - Во кривопаланечките села и во југоисточниот дел на кратовскиот говор
множинската форма од муж гласи: мужја (Кр. Паланка) и мужје (Пробиштип,
Стрмош), како во кочанскиот, а од коњ: коње (Жидилово, Трново - Кривопа
ланечко, Стрмош - Кратовска). - Во селата Дурачка Река, Бас, Кркља (Кр.
Паланка) од именките на -ин спорадично се употребуваат множински форми на

-ње, како во граничните српски (Белиh, 1905 : 323-324) и бугарски дијалекти:
белоzр'аШчање, еве с'а ii.ал'анчање, ќусШенд'илчање (кај постарите), покрај поо
бичните ii.ал'анчани, б'азјани, сШанч'ани, дрен'акчањи; њ место н овде можело
да се јави спрема колективните именки на -ње, од типот камење.
И кај именките од женски род на -а имаме две наставки: -е во кумановскиот
говор на исток до Псача, на пр.: ii.лемње, њиве, књиzе, свек'gве, овце. На целата
друга територија јужно од линијата Пчиња -Пезово - Шопско Рудари и источ
но од Псача -Талашманце, со исклучок на граничните села спрема Горна Пчи
ња (Луке, Подржи Коњ, Метежево, Огут, Нерав) множината кај овие именки
се образува со -и.
Од деклинацијата интересно е да се одбележи општата форма кај личните
имиња од машки род што завршуваат на -о и -е. Во кривопаланечкиот говор и
во северните кратовски села тие завршуваат на -Ше : Видо zo ГfавлеШе, М'и
леШе, СШ'олеШе, .fанкоШе, Б'ожоШе, Сii.'ироШе (Кр. Паланка), ГfеШреШе, М'и
леШе, Tp'ajкoiile, МаркоШе (Јамиште, Кратовска). Во јужните кратовски села
така завршуваат само именките на -о : на МаркоШе, СШ'анкоШе, Гf еШкоШе
(Лесново), Тр'ајкоШе (Стрмош), додека именките на -е во општата форма има-
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ат -Ша : П'еШреШа_, М'иШреШа (Злетово, Лесново), Muлeiila виде ли zo? (Стр
мош). Во овчеполските села, така барем во северните, на -z7ia општата форма
завршува и кај именките од машки род од типот Илија, Блаzоја: видо za Ил'и
еШа, дај му на Ил'иеШа, Андр'ееШа, Блаz'оеШа (Павлешенци). Формите на -iUe,

од типот МаркоzТiе, кои се познати и во бугарските говори во Самоковско, Ќус
тендилско и Дупничко, во нашиве говори фиксирани се доста рано. Сп. НиноzТiе
во еден запис од 17 век во црквата св. Никола во кривопаланечкото село Трно
во (Елезовиh, 1936: 262).
Заменки. - Личните заменки за 1 и 2 л. едн. гласат ја, zТiu - на целата тери
торија. Само во јужните кратовски села јужно од Пробиштип и Добрево наспо

редно се употребуваат и формите: јазе, јазека, Шизе (Стрмош, Пробиштип), кои
се карактеристични за кочанскиот говор од каде секако се и внесени. - Во но
минатив мн. имаме неколку форми: ми, мија - се употребуваат само во кума
новскиот говор на целата територија, нија - во Овчеполието, и ние - во криво
паланечкиот и кратовскиот говор; ви - во кумановскиот, вија и вие. Многу
ретко ќе ја сретнеме формата мије.

-

Во акузатив: нас, вас, кратки форми: не,

ве. Но овде се пазат и старите енклитични форми ни, ви, и тоа само во кума

новскиот говор и северните кривопаланечки села: нас ни виде (Дубровница), ни
збраа у војску, и вас ли ви викн'аа? (Ранковце). Не и ве се употребуваат на це

лиот појас јужно од Пчиња и Крива.
Старата ортотонска дативна форма во овие говори се среќава сосем ретко.
За датив обично служи старата акузативна форма, како општа падежна форма,
со предлогот на. Така е и во источните говори. Сп. на нас ни даде, на вас ви;
исто и во еднина: на мене ми, на zТiебе Ши.
Лични заменски форми за 3 л. се: он_, он'а, он'о, он'и, во кумановскиот говор
за ж.р. он'е. - Општата форма од заменката за машки и среден род гласи њеzа во кумановскиот, неiа - на другата територија. Јужната изоглоса на оваа црта
спрема штипскиот оди приближно по говорната граница меѓу Овчеполието и
Штипско, а спрема кочанскиот говор оди нешто посеверно од говорната грани
ца: Пробиштип - Лесново - Јамиште. Јужно од овие места се употребува фор
мата со она крајот - неl.о, 2о. Оваа последнава форма наспоредно со не2а-2а се
употребува и во јужните овчеполски села (Маневиќ, 1952: 195). На исток фор
мата њеiа-2а ја наоѓаме се до бугарската граница и на кратовската и на криво
паланечката страна, со исклучок на селата што се наоѓаат на десната страна од
Крива, каде што се употребува втората форма: њеzо, io : доведи zo дei71'ez7io
(Градец), среzТiна zo ПеzТiре (Дубровница), њеzо io (Трново, Жидилово). Датив:
на ње2а (неiа) му, одн. на неzо му, сосем ретко нему (њему). Кратката акузатив

на форма од заменката за ж.р. гласи iy на целата територија, а полната: њум,
њума, нум, нума и не(ј)а. Последнава се употребува во јужниот појас спрема

штипскиот и кочанскиот говор јужно од линијата Судиќ - Пробиштип - Лесно
во - Јамиште, и во североисточните паланечки села, значи таму каде што се
употребува и формата неiо io. Истиве форми со предлогот на се употребуваат
и за датив. Дативната форма њојзе се сретнува доста ретко и тоа во граничните
места. Кратката форма во кумановскиот, кривопаланечкиот и северниот дел од
кратовскиот говор гласи ву. На југ оваа форма се употребува до Јамиште Шлегово - Шопско Рудари - Градиште. Јужно од оваа линија имаме во датив и :
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кажи И на Персу, на њума И (Кокошиње), на неа И (Злетово). Во јужните овче
полски села Маневиќ ја бележи и формата ји (1952 : 195). Акузативни форми во
мн. се: њија (нија), њи, поретко њим(а), клит. zи. Формата њија се употребува
претежно во Кумановско, Паланечко и во северниот дел на кратовската тери
торија северно од Железница и градот Кратово. Веќе во Овчеполието, каде
што нија се употребува како :множинска форма за 1 л., имаме њи или њима. ни, нима, еп. њи.ма zи ван'але (Кокошиње)� ни..м. zu. ciilpeл'aa (Шлегово). Овде
имаме случај кога дативната форма се употребува и во акузатив, што за источ
ните говори е доста необично. Сп. сас ни (Јамиште), ни zи uовик'аа (Стрмош),
њи ќе zи викам на веч'ера (Борово). Истиве форми се и за датив. Интересна е
овде кратката дативна форма. Покрај старата им, која во јужните овчеполски
села се јавува и сој - рабоШил јим {Маневиќ, 1952: 195), се употребуваат уште
и: на нима И дад'о (Кокошиње), една каl1а дајте И ним (Павлешенци), дадо it на
ни кило zpa, не су U дал на ни ii.арите (Стрмош) - И акузативната 2и: ОН 2и lО
вори на људи, iloнaupeт коњи zи бева овде (Кумановско). Последнава ограни
чена е главно на кумановскиот и кривопаланечкиот говор, а поретко ќе ја срет
неме во северните кратовски села.
Глаzоли. - Во кумановскиот и кривопаланечкиот дел на југ до линијата
Винце - Мургаш - Шопско Рудари - Талашманце - Нежилово - Дренак бу
гарската граница добро се пазат сите три глаголски групи: I викал, П uoje, бере,
uадне, III носи, брои, крои, види, uрави, работи. Меѓутоа, во оној дел што се
наоѓа јужно од споменатава линија, во целата кратовско-овчеполска област,
глаголите од и-група преминале во е-група, несомнено по аналогија. Имаме,
значи, спротивна тенденција од онаа што се јавува во западните говори каде
што се губи е-група за сметка на и-група. Така во овој дел од североисточната
група говори имаме, како во штипскиот и кочанскиот говор, две големи групи
глаголи: а- и е-група. Сп. мере, раб'оте, носе, саде, вgше, месе, аросе (Кокоши
ње), носеш, да се ослоб'оде, нар'едеш (Д. Ѓуѓанце), ол'аде се, кат zy ватеш, да
се аодмл'аде (Павлешенци); во кратовскиот: uраве, да се обесч'есте, 2'gчемо ра
м'ена (Кратово), ион uеч'але, стоје (Г. Кратово), ќе се роде (Железница), вода
се не бране, ќе нас'адеш, у сечко ќе се јаве, сака да им наuр'авеш место (Про
биштип). Во овчеполските села само спорадично се јавуваат форми од и-основа
(Маневиќ, 1952: 197).
Во 1 лице во презентот имаме две наставки: -м кај глаголите од а-група и
тоа на целата територија, и -у кај глаголите од другите основи: не можу да се
uот'урчу, ќе ви кажу, да на'учу, знају, ciilaнy (Кратово), кyii'yjy, занавет'ују
(Стањевци, Овчеполско), не м'о2у да знам, не м'оzу да u'омним (Бас, Кривопа
ланечко). И вторава наставка (-у) се употребува на целата оваа област со ис
клучок на кривопаланечкиот говор во кој и кај овие глаголи 1 л. едн. завршува
на -м. Во овој говор карактеристичниот вокал од основата се проширил и во 1
лице, па имаме: сечем, идем, калим, мољим, седим. - Во источните кратовски
села покрај формите на -у кај овие глаголи спорадично се употребуваат и фор
ми на -а, без м, на пример: моља, да соља, не можу, бољен су, ќе ви кажа, ја и од
вас нешто да заii'аза, сакам да бида (Мушково), уча, се чуда (Којково).
Прво лице множина, со исклучок на североисточните паланечки села од
Градец па на исток, и во некои крајни источни кратовски села, каде што лична-·
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та наставка гласи -ме, на целата друга територија завршува на -мо: ќе раб'оШи

мо, имамо, идемо (Кр. Паланка), чинемо, сиiурни смо, Шкаемо, куii'ујемо, сШо

емо, како да се ciiaceмo (Кратово), делемо, носемо, да се наii'иемо (Д. Ѓуѓанце),
до'аiамо, славимо, једемо (Куманово); -ме: носиме, iioeмe, береме, ковеме (Гра
дец), обл'ечеме, не см'ееме (Дубровница, Кривопаланечко), ќе зимаме, uеч'аље
ме (Мушково), варземе, iледаме, да се лажеме (Јамиште, Кратовско). Но во по
следниве две места во употреба се и форми на -мо: куii'уемо, имамо.
3 лице множина. - Во поглед на наставката за 3 л. ми. разгледуванава об

ласт не е единствена. Во кумановскиот и овчеполскиот говор, а спорадично и
во некои западни кратовски села до Железница на исток, оваа форма завршува
на -в, кое се добило од у по гласовен пат кај глаголите од I - III група по Лес
киновата поделба, а по аналогија кај глаголите од и-основа. Сп. имав, дон'асав,
ковав; берев, леiнев: молив, сенив, раб'оШив. Во овие говори интересно е обоп
штувањето на карактеристичниот вокал од основата и во 3 л. ми. Спрема леi
не-ш, леiне-мо, леiне-Ше, вокалот од основата се проширил и на 3 л.: леiне-в,
седне-в, бере-в, оди. спрема: моли-ш, моли-мо, моли-те и: моли-в, работи-в
итн., како и кај глаголите од а-група кај кои карактеристичниот вокал е една
ков во сите лица и во еднина и во множина. - На -в 3 л. завршува и во северните
кривопаланечки села (од Луке па до Герман). Во овчеполските села, каде што
и-група се загубила, во 3 л. уште можат спорадично да се сретнат примери на -ив.
Така во селата Кашање и Татомир покрај: носев, дgжев, раб'оШев, забележив:
седив, Ш.оuив, дос'адив, а редовно: седемо, Шgiieмo. Во славишките села пак,
каде што и-група добро се чува, имаме обратна појава: 3 л. завршува на -ев и кај
глаголите од и-група: iiречек'орев, смgдев, Шеiлев (Одрено). Јасно е, тука имаме
влијание од појужните села каде што е оваа појава доследно спроведена.
Во кратовскиот и кривопаланечкиот говор на запад до линијата Тламинце Мождивњак - Железница формата за 3 л. ми. завршува на -Ш: викаш, oб'eceiil,
iiунеШ (Кратово), iiраваШ, седат, iiијаШ (Кр. Паланка). Разлика меѓу овие два
говора е само во вокалот пред наставката кај глаголите од е- и и-група. Во кри
вопаланечкиот говор кај овие глаголи пред наставката имаме -а-: идат, седат,
берат, одљ'учаШ, сiiијаШ (Кр. Паланка), дон'есаШ, разд'ељаШ (Дурачка Река).
Така и во источните кратовски села: iiреб'ераШ, канат :Zи (Мушково), зуби ме
бол' ат, земаш {Злетово ) , uос'ољаШ, ШражаШ, цафШаШ {Кнежево). - Во градот

Кратово и северозападните села 3 л. завршува на -еШ : броеШ, двоеШ, одбр'а
неШ, водеШ, збореШ, ож'енеШ, зак'анеШ, наљ'уШеШ, да сШавеШ, знаеш, сееш,
iiиеШ, iiepeiil, зaвpeiil, речеш, ојдеШ {Кратово), ќ-идеШ да кpaдeiil, нaiip'aвeiil, ис

к'очеШ, здрав'ујеiil (Туралево). Образувања на -iil во 3 л. ми. можат да се срет
нат и во славишките села, само што таму тие не се основни.
Во кривопаланечките села преку Крива Река забележив во 3 л. ми. и некол
ку примери со темен вокал пред наставката -Ш : iреб'аШ, jaд'aiil, ceд'aiil, цав
Ш'аШ (Градец), iiеч'аШ, реч'аШ {Река). Овие форми интересни се до толку што
во другите наши источни говори не се познати, не се барем досега забележени,
а второ - што ги наоѓаме нив баш на теренот каде што за носовката од заден

ред основна замена е у. За да се установи потеклото на овие форми треба да се
види во кои се случаи тие се јавуваат, дали само во акцентиран слог или и во дру
ги позиции, и на кое пространство се употребуваат. Овде само ќе напоменам дека
неколку примери со темен вокал забележени се во кратовското село Мушково.
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Во имперфект сите три лица во еднина се изедначиле, како и во аористната
форма, и така е на целата територија: ја 'имаше, Ши 'имаше, он 'имаше; ја с'еде
ше, Ши-он с'едеше итн.

Проширената основа со -ше во граничниот појас спрема Горна Пчиња се ја
вува и во множинските форми, како во јужноморавскиот дијалект (Белиh, 1905:
551). Така имаме: 'идеше-мо, 'идеше-Ше, они 'идеше-а; викаиtемо, 'орешемо, il'ече
шемо - в'икашеШе, 'орешеШе, с'едешеШе - в'икашеа, 'имашеа, н'осешеа (Луке),
д'авашеме, д'ељашеме, б'ерешеме - д'авашеiliе, б'epeиteilie - д'авашеа, б'ерешеа

(Дубровница, Трново). Колку што се оди кон југ вакви образувања се се по
ретки, а преку Крива готово и не се употребуваат. - Таму во 1 и 2 л. мн. пред
личната наставка по загубата на

х

вокалот се удолжил. Но само удолжувањето

на вокалот не било доволно да се разликуваат овие форми од 1 и 2 л. мн. на се
гашното време. Од потребата за едно такво диференцирање на споменатите
форми, во имперфектот се развил нов вокал. Сп. 'имаамо - 'имааШе, д'аваамо д'аватuе, н'осеемо - н'осееШе, до'одеемо - до'одееШе, il'иее.м_о - il'иееШе (Кр. Па

ланка). Во кратовскиот говор процесот отишол уште понатаму. Таму имаме:
н'осеамо - н'осеаШе, с'едеамо - c'eдeaiue, б'ереамо - б'epeailie, 'одеамо - 'oдeaiue

итн. - со а место е, одн. и, кое можело да се јави по аналогија на глаголите од а-гру
па: -амо и -ailie

се

сфатиле како наставки (еп. и.ма-ше : и.ма-шш, и.ма-ате, има-а) и

после се препееле кај глаголите од другите групи.
Глаголскиот прилог се јавува во две форми: на -еќи и на -еќе. Образувањата
со наставката -еќе се употребуваат на целиот појас од бугарската граница па на
запад до границата со скопските говори. Јужната изоглоса на оваа црта оди
приближно со граничната линија меѓу овчеполскиот и штипскиот, одн. Кратов
скиот и кочанскиот говор. На север формата на -еќе преовладува до Крива Ре
ка во кривопаланечкиот дел, а во Славиште до Страцин и Радибуш. Во градски
от кривопаланечки говор пообични се образувањата на -еќе. Сп. дељ'аеќе, во
жув'аеќе, жн'ајеќе, ков'аеќе (Бас), ор'аеќе, ilo/aeќe, ilлeili'eeќe (Борово, Криво

паланечко) нем'аеќе, им'аеќе, paбoiii'aeќe, од'ееќе (Г. Кратово), дав'аеќе оружје,
,

ilцов'аеќе oiiiидe си, коil'аеќе бунар ilадна (Павлешенци, Д. Ѓуѓанце - Овче

полско). Северно од споменатата линија Крива - Страцин и северниот дел на
кумановскиот говор глаголскиот прилог се образува со -ќи (-еќи), а само спора
дично се среќаваат форми на -еќе.
Глаголската л-форма се образува како и во другите наши говори (-л, -ла, -ло,
-ле), освен во кумановскиот говор во кој формата за машки род завршува на -ја,

како во јужноморавскиот дијалект: оШ'ишја, рекн'аја, им'аја (Белиh, 1905 : 596).
Од сложените глаголски форми за одбележување се оние што се образу
ваат со помошниот глагол *xoteti.
За искажување дејства што требало да се извршат во минатото а не се ос
твариле се употребува глаголската форма што се образува од помошниот гла
гол *xoteti во имперфект и сегашното време со партикулата да :
Ше1ие да ilаднем

zue:мe да il'аднемо

1uеше да ilаднеш

iiie:zue да il'аднеШе

iliezue да iiадне

iliea да aaднaiii

(Кр. Паланка).
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Во западниот дел од овчеполскиот и кумановскиот говор помошниот гла
гол се употребува и во формата ќеше. Во овчеполскиот говор се забележува
тенденција да се генерализира формата ќеше во сите лица, како што е на при
мер во велешкиот или во скопските говори.
Формата со ќе + имuерфекШ, која е карактеристична за говорите од за
падното наречје, се употребува само во кривопаланечкиот говор - во градскиот
и североисточните села, и тоа наспоредно со првата, и само спорадично се ја
вува во западниот дел на кумановскиот и овчеполскиот говор. Сп. ја (Ши, он) ќе
ii'аднеше, ние ќе u'аднешеме, вие ќе u'аднешеШе, они ќе il'аднеа (е. Дубровница,
Трново), или од свршен глагол: он ќе л'еzнеше, ние ќе л'еzнеzаеме итн. (Жиди
лово) Појавата на овие форми во кумановскиот и овчеполскиот говор е јасна .

тука имаме влијание од централните говори. Меѓутоа, во кривопаланечкиот го
вор вакво директно влијание е исклучено. Утврдувањето на географската рас
пространетост на оваа црта и во граничните говори со кривопаланечкиот, до
колку се употребува во нив, би можело да укаже на нејзиното потекло.
За прекажување на минато-идните дејства се употребува формата што се
образува со минатото време на помошниот глагол:
Шел cii.м да il'аднем

Шеле смо да ii.'аднемо

Шел си да П!аднеш

Шеле сШе да u'аднеШе

Шел (е) да i"i'адне

iiieлe (cii) да ii.'аднаШ

(Крива Паланка).

Стариот л-партицип се јавува во западните овчеполски и кумановски села и
во формата со ќ : ќел, -а, -о, -е.
0 д зборообрааувањеШо. - Најпосле ќе споменеме и некои суфиксни обра
зувања што се необични за другите наши дијалекти.
Супстантивните суфи:кси -yza, -a'ia, -уша и -оќа, кои во западното македон
ско наречје готово наполно се загубиле, во овие говори се уште живи но не и
продуктивни. Сп. брешљ'у2а„ чевољ'у'iа (Кр. Паланка); со суфиксот -aza забеле
жив само еден пример,_ шyiiљ'a'ia (Дурачка Река). Можеби е внесен од запад
ните бугарски говори во кои вакви образувања се доста обични. Со -уиш: вода
р'уша, јајчар'уша, џубар'уша, џоii.кар'уиш, у2љар'уиtи. Во една песна забележена

во селото Тламинце имаме: ii.еШрал'ичкиШе кожуиiарки - iiц'aчкuiiie .лшzаре
ш'арки - .можд'ивњачкиiiiе џубар'уиш - кон'оii.ничкиШе џоilкар'уши - бараШ
л'искиШе уiљар'уиш - мapzu'uнuчкuilie дuв'арки.

..

Нешто се почести образу

вањата со суфиксот -оќа (< *otja): Аt]}сн'оќа, сШар'оќа, 'iол'оќа, iолелш iipociu'01(a
и др., кои се употребуваат наспоредно со образувањата на -oiiluja

:

2олоШ'ија,

iipocШoiu'uja. - Наставката -ина се употребува и со аугм:ентативно значење: uy
iliuнa, ридина; еп. и -еШина : бабеШ'ина, кравеШ'ина, куќеШ'ина сШара, девојче
Ш'ина (Кр. Паланка).

Од глаголските образувања вреди да се споменат несвршените (повторли
вите) глаголи кај кои вокалот е во коренскиот слог се изменува во и. Тоа се
образувањата од типот рицАти, тицАти во старословенскиот јазик, кои во запад-
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ното наречје главно се загубиле. Во кумановско-кратовската група говори тие
не само што се пазат добро, туку станале во извесна мера и продуктивни. Така
спрема глаголите: ilpeil'uчa, доil'ича, ilpop'uчa, исШ'ича вода, uроШ'иче река,
оzр'иба : тече, ileчe, zребе итн., се образувале и: нар'и:fа, ilpe:Zл'uдa, ilpe:Zл'uia, со
�иакви људи се pacilop'uza, iio:Zл'uiam, или зал'иќа, дол'иШа и дол'иќа, ilpeilл'uќa,
расiiл'иќа, ос'иќа.м и ел. (сите примери се од кривопаланечкиот говор).

1954

ИЛУСГРАТИВНИ ТЕКСГОВИ

Ку.маново

Овчар и змија
Јед'ан н'оќ тро'ица овч'ари п'асле-си 'овце на-пл'анину. И-едн'о вр'еме са
к'але-си да-зап'алив тут'ун, треб'ало-ги 'ога8Њ, а-нем'але куд'е-н'и н'ишто. Кат
гл'едав, углед'але т'амо на-р'идт r'ope ед'ан 'оrа8Њ. И-рекн'аја ед'ан: "Ќе-'иду да
зап'алу". От'ишја 'он т'амо, приближ'ил-се, кат-гл'еда т'амо 'около 'огаањ тр'и де
в'ојке с'едив и-пр'авив-си муаб'ет. Ама-т'ија не-б'иле дев'ојке, б'иле зм'ије, па-се
претвор'иле у-дев'ојке. И-збор'иле-си м'еѓу н'и. Едн'ата вик'ала: "Тр'и г'одине
в'оду н'е-сам п'ила, н'е-сам-се нап'ила. Др'угата вик'ала : "И ј'а 'еве тр'и г'одине
н'е-сам п'ила в'оду„." А тр'еќата в'ика: "М'оре, в'и п'а-сте натоп'иле 'уста, ама-ј'а
тр'и г'одине в'оду н'е-сам п'ила. Ј'утре, зн'ам, п'оп ќ-'иде у-т'уј н'иву да-ж'њеје т'а
мо, па-кат-ќе-б'иде пл'адне, по-јед'ење п'осле ќе-:ст'ане поп'ова ќ'ерка да-зб'ира
п'олози, ј'а ќе-се-скр'ију пот-п'рв п'олоѓ кат-ќе-д'оје 'она да-га-д'игне, ј'а ќе-гу
у'апу и-т'агк ќ-'иду да-се-нап'ију в'оду". Он'ај овч'ар слуш'ал па-неќе'ал да-'иде да
п'али циг'аре, врн'аја-се н'аѕат. К'ат ј'утрето д'ан, 'петина, п'оп от'ишја да-жњеје.
Жњеј'еле а-он'ај овч'ар 'овце си-ги-в'рти 'около арг'ати. 'Они закач'али-га. 'Он
беќ'ар 'около дев'ојке се-в'рти. 'Оне га-закач'але, 'он си-св'е тер'ал по-њег'ово.
Кат-ств'арно седн'але да-р'учав, руч'але, ќ'ерка рипн'ала да-га-в'ати он'ај п'олоѓ
куд'е-што зм'ија б'ила. "Ст'ој, куд'е ќ-'идеш?" - рекн'ал он'ај овч'ар. Пр'ишаал п'а
Са3с-он'ај њег'ову чам'угу тргн'ал-га п'олог, кат-т'амо ед'ан котељ'ак зм'ија то
л'ика. Ов'ија св'и се-исплаш'иле, фат'ило-ги стр'а. Шт'о-ли-је ов'ој. А-'он зем'ал
он'ај ст'ап па врз-њ'ума и-в'ика : "Б'ивај как'о што-си-б'ила с'иноќ 'или с'ак ќе-те
см'ачкам, питив'ан ќе-те-напр'аву. Б'ивај как'о што-си-б'ила с'иноќ. А-он'ај зм'и
ја коп'ешка-се по-м'алко, не-м'рда. По-др'уги п'ут, по-тр'еќи. И 'а да-изм'ане да
гу-'удри, и 'она бидн'ала дев'ојка, т'ај зм'ијата.
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Кривоuаланечко
Добровница

Лошата маќеа

Една - маќ'еа ч'увала едно-дев'ојче, а им'ала-си и њ'оња ќ'ерка. И т'ој си
р'очето што-не-бил'о њ'оњо не-сак'ала да-го-ч'ува и си-мисл'ила как'о да-го-ун'и
шти. А њ'оњото си-го-чув'ала. И што-ќе-го-пр'ај, ќе-го-пр'аќа т'ам у-една-во
ден'ица, а т'ам н'оќ доод':иле ѓ'аволи и коџ'а чов'еци уништув'але. И т'ам ќе-го
пр'аќа. Омес'ила-му от-п'епел пог'ача, напуњ'ила-му к'арта в'ода и го-испрат'ила
у-воден'ицата, т'ам да-ноќ'ева, та т'ија ѓ'аволи да-го-из'едат. Он'о п'ојде и си-по
в'еде куч'енце, мач'енце, петл'енце. Кат-се-стамн'ило, седн'ало да-веч'ера. Пет
л'енцето запој'ало, он'о му-дал'о, куч'енцето полај'ало, дал'о и на-њ'его; мач'ен
цето замњаук'ало, и на-њ'его дал'о. Св'ите з'аедно вечер'але. И поб'иде н'екое
вр'еме, 'около-срет-н'оќ, дошл'е ѓ'аволите. '"Оп, тр'оп, м'алка м'оме, отв'ори!" И
он'о ги-праш'ало : "Ша куч'енце, ша мач'енце, ша петл'енце, шт'о да-реч'ем?"
Он'и рекл'е : "Р'ечи да-дон'есат обл'ека што-е-н'ајубава на-св'ет, св'ила, с'Rма,
конд'ури што-са-н'ајубави". И он'о так'а рекл'о. Ѓ'аволите дон'еле св'е т'ој и-п'а
чук'але : '"Оп, тр'оп, м'алка м'оме, отв'ори." Он'о п'а ги-праш'ало к'учето, м'аче
то и петл'енцето "шт'о да-к'ажам." И он'и рекл'е : "С'ак р'ечи да-ти-дон'есат н'а
кит, зл'ато, н'ајубаво што-'е на-св'ет, па п'осле ќе-отв'ориш". Дев'ојчето п'а так'а
рекл'о. Ѓ'аволите дон'еле и т'ој и п'а чук'але и вик'але да-отв'ори. И т'ак пет
л'енцето запој'ало, куч'енцето залај'ало, мач'енцето замауч'ало, ѓ'аволи се-ис
пл'ашат, поб'егнат, а дев'ојче си-ост'ане. И саб'але кат-самн'ало, промењ'ило-се,
накит'ило-се и си-ошл'о д'ома. Кат-го-вид'ела маќ'еата св'е у св'ила и с'ума обл'е
чено, об'уено, нак'итено, вик'ала

:

"А да-те-пос'ече г'оспот, откуд'е-ти та:k'а?''

Дев'ојчето св'е раскаж'ало. И маќ'еата рекл'а : "Па ј'а и м'ојата ќ'ерка ќе-си
пр'атим". И он'а на-њ'оњата ќ'ерка омес'ила б'ела пог'ача, наточ'ила-ву к'арта
в'ино, 'исто и-он'а си-пов'еде куч'енце, мач'енце, петл'енце, и-от'иде да-ноќ'ева у
воден'ицата. Седн'ала да-веч'ера, м'ачето замња'учи, он'а го-'удри по-гл'ава "ј'а
за-т'ој ми-е-м'ајка б'ела пог'ача омес'ила, за-т'ебе?

11

К'учето зал'ае, он'а и њ'его

го-'удри "за-т'ој ми-гу-е-м'ајка б'ела пог'ача омес'ила?" П'етлето зап'ое, и на
њ'его не-дал'а. Сам'а си-руч'ала, вечер'ала, што б'ило, не-дав'ала на-н'икому. И
по-н'екое вр'еме дошл'е ѓ'аволите 'около срет-н'оќ.

11

'Оп, тр'оп, м'алка м'оме, от

в'ори!" И он'а в'ели: "Ш'а к'уче, ш'а м'аче, ш'а п'етле, шт'о да-реч'ем?" А он'и
рекл'е : "Сам'а ј'ала, сам'а одговар'ала!" И он'а отв'ори, ул'егнат ѓ'аволите, уд'а
ват-гу, нам'отат-ву цр'ева 'около воден'ичко к'оло. Саб'алето м'ајката ч'ека,
ч'ека, н'ема-гу ќ'ерката да-д'ојде. И п'ојде на-д'оле и ги-ср'етње петл'енцето, ма
ч'енцето и куч'енцето и ги-праш'уе. Он'и ву-каж'але дека ќ'ерка-ву е-уд'авена и
цр'евата са-ву-нам'отани 'около воден'ичкото к'оло. Он'а не-верув'ала. От'ишла
и вид'ела дека е-ств'арно. И вид'ела дека на-др'ук кат-пр'авиш зл'о, он'о т'ебе те
сн'ајде.
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Kpailioвcкo
Железница
Лисица и

еж

Лес'ицата и ј•ежо се-облаг'але да-'идет да-кр'адет гр'ојзе. Д'оаѓа он'ај г'азда у
ќ
е-напр'ави, в'ане

л'ојзето и-гл'еда н'ешто б'ере-му гр'ојзето. Он'ај г'азда ш'о

иск'опа длиб'ок ш'ана3Ц, з'еме нат'ура ш'ума озг'ор. Д'ојде ј•ежо н'апрет а-ле
с'ицата по-н"ега да-б'ерет гр'ојзе. Ј'ежо проп'адне и-лес'ицата проп'адне у-њ'ега.
П'осле се-п'итат ј'ежо и-лес'ицата как'о да-напр'авет да-иск'очет. Пит'а ј'ежо
лес'ицата, реч'е : 11Т'и мл'ого л'iiжи зн'ајеш; С'ага как'о да-се-сп'асемо, г'аздата
ќ
е-не-в'ане ж'иви 1'. Лес'ицата р'екла: 11Мл'ого л'3.жи зн'ам, ам'а не-зн'ам как'о да
се-сп'асемо 11. А-ј'ежо реч'е : 11Ј'а до-дв'е-тр'и зн'ам. Н'ашата сврш'и, д'ај да-се
.
ќ
ќ
а
здрав'ујемо 11 (да-се-здрав'ујет, дем'ек е-погин'але, е-д'оша л г'аздата) Ј'ежо
убодн'ал-гу лес'ицата, а-он'а га-исф'рли са3с-'арнката. П'осле 'он си-побегн'ал, а
лес'ицата остан'ала. П'осле кат-га-исфрл'ила, викн'ала : 11А-ј'а как'о да-се-сп'а
ќ
ќ
су?11 Ј'ежо одгов'ара: 11Т'и е-се-напр'авеш 'умрена, кат- е-д'ојде уј'утро г'аздата;
•
ќ
ќ
ќ
е-погл'едне и- е-те-изн'есе и- е-те-ост'аве, а-т'и п'осле ис-ш'ума 11 И-уј'утро
до'аѓа г'аздата, гл'еда лес'ицата умр'ена. Изн'ел-гу и-остав'ил-гу, а-он'а ван'ала
ш'ума.

Овчеuолско
Couoili
Настрадин-оџа

а
Настрад'ин-'оџа 'имал 'еда3Н с'ин. И-'оџата и-с'ина т се-пр'авев к'ој от-к'ога
п'овечко да-зн'ае и-к'ој 'има п'овечко приј'атели. С'ин-му в'ика : 11Ј'а 'имам п'о
а
вечко приј'атели 11• Настрад'ин в'ика: 11Ј'а 'имам п'овечко 11. Д'обро - р'ека л Нас
а
ќ
трад'ин-'оџа - ч'им 'имаш т'и п'овечко, в'икни-ги да-ги-в'иду к'оји-с и-д'али е
•
а
д'ојдев 11 С'ин-му ч'инал 'абар по-приј'ателите да-д'ојдев, 'арно-ама не-д'ош 3л
.
аа
ќ
ќ
н'икој Настрад'ин-'оџа р'ек л : 11Ј'а е-ги-в'икам м'ојите, е-в'идеш д'али н'ема
да-д'ојдев 11• Ст'орил 'абар по-н'еговите приј'атели и-д'ошле св'ите. И-му-р'екоа :
'1Шт'о не-в'икаш, Настрад'ин-'оџа? А-'он р'ече: '1Па-да-се-в'идеме и да-н'е-се-за
бр'авемо 11. По-т'оа направ'ил веч'ера, ј'але, п'иле и-си-от'ишле. С'ин-му на-т'оа
не-пр'изнал и-п'а се-в'алил. Им'але една-бивол'ица и-'он с'акал да-гу-прод'ава.
ќ
Настрад'ин-'оџа в'ика : 11Ќе-те-изл'iiжев т'ебе и е-ти-гу-з'емев џ'абе 11• Ов'ај н'е
се-пред'аваше и-р'ече :

11Ќе-гу-т'ерам на-п'азар 11. Отер'ал-гу на-п'азар. Прашу
И
аа
-с'ака, а-'он р'ек л : 11ил'адо гр'оша 11• С'ите му-ви

в'але-га с'ите : к'оуку п'ари

к'але: '1Уб'ава-е бивол'ицата, с'амо да-н'е-:И-са 'ушите и р'оговите 11, и-му-вик'але
да-г'и-прес'ече. Т'акој ов'ај г'и-ис'екал 'ушите, р'оговите, н'ог'ите, и-п'осле му
гу-зем'але џ'абе.
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3. ГОВОРОТ НА СКОПСКА ЦРНОГОРИЈА

УБОДНИ БЕЛЕШКИ
Скопска Црногорија се вика оној дел од планината Црна Гора (Карадаг)
што се спушта спрема скопската котлина и тоа од Лепенец на запад пак до оној
нејзин огранок што ја дели кумановската котлина од скопската, и на север до
вододелницата меѓу Вардар и Морава. На ова мало пространство има петнаесет
села, распоредени по палите и во подножјето на планината, не сметајќи го тука
албанското село Брест кое се наоѓа далеку во височините на оваа планина. Тие
села се: Чучер, Бањане, Горњане, Глуво, Бразда, Мирковци, Кучевиште, По
божје, Бродец, Љубанци, Љуботен, Раштак, Булачани, Црешево со Виниче и
Стајковци, и Страчинци. Некои испитувачи на оваа област (Томиh,
Петровиh,

1907 : 335)

1905: 413;

како црногорски села ги земаат само првите единаесет,

додека крајните источни села: Раштак, Булачани, Црешево, Стајковци и Стра
чинци ги оставаат во Блатијата. Нив и Трифуноски

(1946: 122-125) ги изделува

во посебна група - ридски села. За вакво изделување на овие села се има оправ
дание до толку, што тие имаат поинаква носија од другите, да ги наречеме пра
ви црногорски села, и воопшто во етнографски поглед знатно се разликуваат
од нив и стојат поблиску до Блатијата. Меѓутоа, нивниот говор далеку се разли
кува од блатскиот и по оние црти што ги земаме за најтипични и по целата сво
ја структура. Но тој во некои црти се разликува и од говорот на правите црно
горски села. На пример именките на
-и,

-а

овде множина образуваат со наставката

глаголскиот прилог завршува на -ќе, како во Блатијата. Од друга страна во

нив се среќаваат и такви црти што не им се својствени ни на блатскиот ниту на
црногорскиот говор, на пример системот на акцентирањето. Интересно е дека
и самите селани не се сметаат ни блаќани ни црногорци.

11

Нас црногорците не

викаат блаќани, а блаќаните црногорци - ·ми зборуваше еден седумдесетгоди
шен старец од Булачани. - Нашата носија е блатска, ама ние не сме ни блаќани
ни црногорци, туку сме мешани

11
•

Бидејќи овие села јазично стојат поблиску до црногорските одошто до
блатските, поприродно е нивниот говор да се разгледа заедно со говорот на пр
вите, како што го направила тоа веќе Угринова

(1951).

Но Угринова во групата

на црногорските села ги приклучува уште и Брњарци, кое се наоѓа лево од па
тот Скопје - Куманово, Радишани, Оризари, и селата на десната страна на Ле
пенец: Кучково, Волково, Ново Село, а секако тука би дошло и Орман, кое се
наоѓа на Лепенец северно од Волково, а коешто Угринова не го споменува.
Кучково географски спаѓа во Дервент, а сиве другиве во Блатијата. И во овие
села, со исклучок на Кучково, носијата е блатска, а во говорот се мешаат и цр
ногорски и полски црти. Тоа е природно, зашто се тие типично гранични села
меѓу две различни дијалектни средини. Интересно е дека во нив фонетиката е
поблиску до говорот на соседните црногорски села

( *о, *b

>

ii. во основните сло-
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гови, а во суфиксите; *Q > у кое во 3 л. мн. на сегашното време фонетски дало у;
меѓувокалното в главно се пази, и др.), а од морфологијата има ред црти што
им се заеднички со блатските села (именките на
со

-и,

а

и овде множина образуваат

дативната форма со флексија наполно е загубена кај личните и роднин

ските именки, членот за машки род гласи -оШ, оди. -ов, он 3 л. ми. на минатото
-

определено свршено време завршува на

-а

.•

или -ва, глаголскиот прилог се

образува со -ќе и др.). Тргнувајќи од оние црти што ги земаме како најтипични
за северните македонски говори (рефлексите на етимолошките полугласки и
носовката *Q) и овие села говорно би можеле да ги земеме во Црногоријата.
Инаку нивниот говор е доста поучен за да се следи како се врши процесот при
уедначувањето на црти од две различни дијалектни зони.
Посебен интерес за дијалектологот, а исто и за етнографите, претставува
селото Кучково. Тоа е единствено македонско село во Дервенската Клисура
што останало поштедена од албанските дојденци и не се раселило. Така тоа де
неска стои како оаза меѓу албанските села на целата десна страна на Лепенец и
тоа од Качаничката Клисура па до составот на Вардар и Треска и на запад до
Жеден. Тоа и по говорот и по носијата знатно се разликува од блатските и кар
шијачките села, а нешто помалку и од црногорските. Говорот му е доста сличен
со црногорскиот, но во него има и црти карактеристични само за некои долно
полошки говори. И носијата доста приличи на црногорската, но не е со неа
идентична. Ова укажува дека македонското население што ја населувало пора
но областа меѓу Жеден, Лепенец, Качаничката Клисура и Љуботен, а коешто
од крајот на 17 век па наваму било истиснато од албанскиот елемент (СелиIЦев,
1929: 117 нт.; Васиљевиh, 1930: 238-241), имало сличен говор со црногорскиот.
Така јужната граница на црногорскиот говор би ја претставувала линијата
Волково - Оризари - Стајковци - Страчинци. Во Брњарци преовладуваат
блатски црти, затоа во оваа група него не го земаме.
Населението во овој дел од скопската област претежно е македонско. Ал
банци има само во Љуботен и Страчинци1• Најголем број од македонското на
селение се староседелци (околу 80%, сметајќи ги во овој процент и оние фа
милии на кои потеклото не им е установено)2• Од придојдените најмногу има
доселеници од Качаничката Клисура (во 8 села околу 120 домаќинства), и тие
се населени главно во северозападните црногорски села кои се и најблиску до
качаничката област. Само во Горњане од 45 домаќинства Трифуноски устано
вил дека 35 се дојдени од Качаничко (Трифуноски, 1946: 183). Другиот слој на
доселениците го сочинуваат моравци, преселници од Горна Морава (Трифу
носки, 1946 : 183) и гиљанскиот дел на Црногоријата. Најмногу доселени фа
милии отаде има во Кучевиште (околу 45) (Трифуноски, 1946: 184-185), потоа
во Раштак, и по неколку во Чучер, Глуво и Црешево. На трето место по број
носта доаѓаат доселениците од Кумановско, Полог и централните македонски
области, и 12 фамилии во Чучер по потекло се од Сириниќ (Урошевиh, 1948: 159).

1 Спрема податоците што ги дава Трифуноски (1946), во 1946 година во Љуботен имало
116 албански и 13 македонски домаќинства, а во Страчинци 40 албански и 7 македонски.
2 Процентите се пресметани спрема податоците во статијата на Трифуноски (1946), а за

оние села што не се споменати кај него (Мирковци, Побожје, Кучково) податоци приби
рав самиот на теI>ен.
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Ова придојдено население е секако од најскоро време3• Населението во
чифличките села, какви што биле Радишани, Оризари, Ново Село и Орман,
како и во Стајковци, во поголем дел е доселено по Балканската и Првата свет
ска војна, и тоа од Црногоријата (во Стајковци сите се доселени од соседното
село Црешево) и другите скопски области, и неколку фамилии од Полог и Ги
љанска Црногорија (Васиљевиh, 1930: 280).
Мешањето на придојденото население со староседелците, "темејлиите", ка
ко што се викаат често тие, не можело да не се одрази и на јазикот. Но бидејќи
поголем дел од приновеното население се доселило од соседните северни
области, кои во јазичен поглед многу не се разликуваат од нашиов говор, па и
влијанието не можело да биде од некои поголеми размери. Тоа можело да се
изрази единствено во засилувањето и дооформувањето на некои веќе започна
ти процеси, или пак во нивното пореметување. Така може донекаде да се објасни
фактот што денеска говорот на споменативе пет-шеснаесет црногорски села,
кои економски од секогаш биле сврзани со Скопје и скопската котлина, ни се
претставува како потполно оформен, со сосем искристализирани и сталожени
јазични процеси.
Дос е'lашни исii иШувања и маШеријали. - Први податоци за овој говор ни да

ва Св. Томиќ во студијата Скоiiска Црна Гора

(1905: 474-503 ). Малку нешто ма
(1909 : 61-66) и кај

теријал од овој крај може да се најде кај Јордан Иванов
Миливој Павловиќ

(1930: 297-312).

Повеќе информации дава Рада Угринова во

дипломската работа Говорите во Скоuско

(1951 ) .

Црногорскиот говор тука е

разгледан заедно со другите скопски говори - градскиот, блатскиот, говорот на
каршијачките села, како и говорот на Торбешите што живеат во неколку села
во долината на Маркова Река.
ЗА АКЦЕНТОТ
Порано рековме (Видоески,

1954: 4)

дека е акцентот во говорот на Скоп

ската Црногорија западномакедонски, т.е. третосложен. Него го зедовме како
најкарактеристична особеност со која се разликуваат црногорско-полошките
говори од кумановско-кратовските. Меѓутоа, треба уште веднаш да се нагласи
дека не е таков системот на акцентирањето на целата Скопска Црногорија.
Третосложен акцент имаме само во западниот дел, во селата што се наоѓаат

западно од линијата Љубанци - Радишани. Во Љубанци имаме доста случаи и
со двосложен акцент, мислиме кај зборови со повеќе од три слога.
Сп. ч'овек - ч'овекt;zШ: човекоШо'lа, коњ: коњ'ово'lа - коњ'оШо'lа, р'укав
р'укави : рук'авиШе - рук'авчики : рукавч'икиШе, iiл'анина : iiлан'инава - iiлан'и
неве, к'ошуља: кош 'уљуну, к'уќа - к'уќана: куќ'еШина: куќеШ'инене, д'убишШе:

дуб'ишШево Бањ4• Или сложените зборови: В'одокgс, лук'обија Гл

(

=

толчник

Во Оризари има три фамилии од Полог и четири од Гиљанско. Ново Село основано е
кон крајот на 18 век (Васиљевиh, 1930 : 280).
4 Во натамошниот текст се служиме со следниве кратенки: Бањ (Бањане), Бр (Бразда),
Брод (Бродец), Бул (Булачани), Вол (Волково), Гл (Глуво), Гор (Горњане), К (Куче
виште), Куч (Кучково), Љ (Љубанци}, М (Мирковци), 0 (Орман), Ор (Оризари), Поб
3
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за толчење лук), вуч'иклашње Ч, Гл (= влечко), Шур'оженац Бањ (= човек што
ја остава жената, се тура), вез'оiлавче М, Ч, Бањ (=шамија што се носи на гла
ва здола под крпата). Исклучок претставува лucШ'oiiai) Бањ, Гор, кој се акцен
тира редовно на претпоследниот слог.
Сепак, во овој говор отстапувањата од третосложното акцентирање се
знатно побројни одошто во централните говори. Најмногу такви отстапувања
има во прилозите и разни прилошки изрази, еп. ун'уШра Ч, Поб, Љ, osiiдa Ч, Гл,
оѕа{) К, Бр, озд'ол Љ, Поб, озz'ора Бр, Ор, одозд'ола Ор, озl.'ор Гл, Поб, од
озl.'ор Бањ, овд'екац Љ, овд'ека Ч, оШ'удај, оШ'уда, од'увдај Ор, оШ'уда Поб,
од'окле К, Поб, од'увда Гл, од'овде Поб, од'оШле М, Поб, оШ'уi), одов'уi), oцup'ei)
К, Ша.мiiн М, кудеi'од Бањ, НfЈЌ'еска Љ, до недељ'ава Бањ, iодин'ава> одамна К,
овдек'аја 0 (еп. во одделот за прилозите).
Во Кучевиште и Побожје можат да се чујат, вистина не така често, и ао
ристни форми со акцентот на вториот слог од крајот, еп. upuм'uzue, коњи на

iiiовар'ише К, уШеii'аше, јан'оше Поб, а во Љубанци такво акцентирање е сосем
обично. Исто така со второсложен акцент не се необични и глаголски форми
на -л: оШ'ишле К, Поб, оШ'и�ило деШеiuо uo мајку Бањ, оШ'ишле куде цар'оШо-

2.а Ч, uоzин'ало Поб, покрај 'отишле, uоi'инале и ел.
Неколку случаи со акцентот на претпоследниот слог имаме и кај при
давските заменки. Тие се заправо оние форми што се јавуваат во западните и
централните говори со двоен акцент, на пр. ов'акав, -а, -о, он'акав, -а, -е: Ш'акав,
Шакв'оја, овол'ики, онол'ики Љ, покрај ов'олики - 'оволки, он'олики - 'онолки
Поб, Љ, и ов'оl.а М. Љ, покрај 'овоl.а (еп. и во одделот за заменките).
Во редот на отстапувањата од третосложното акцентирање не ги земаме
оние случаи каде што дошло до скратување на зборот за еден слог поради фо
нетската измена на предните вокали (е, и) во неслоговно ј, како: наiiр'ајла Бр,
дв'ајца, се з'абај Бањ, јаз'ојШе, Гgzурч'ејца Ор, Шруд'ојна Љ (место: јаз'овиШе,
Шруд'овина), во глаголскиот прилог: од'е:јк'е„ чин'е:јк'е 0, Ор, одн. на уво не
слоговно у во 3 л. мн. на сегашното и минатото определено несвршено време;
на пр.: раб'оШау, ке Ш-уШ'еuау, веч'ерау Поб, ке се зак'ољеу, с-обуч'уеу, оzл'увеу
Љ, наuрав'уеу, насељ'уеу Р; уч'ешеу Бањ, муз'ешеу Бр, вик'ашеу М.
По истиот принцип како во централните и западните говори се образуваат
и разни акцентски целости во реченицата.
Така имецските определби (придавките, придавските заменки и броевите)
кога се наоѓаат пред именката на која се однесуваат, и до колку не се специјал
но нагласени, секојпат чинат една акцентска целост со именката. Во таков слу
чај атрибутскиот збор или останува без акцент, кога именката е од три или по
веќе слогови, или пак на него се пренесува акцентот, ако е именката двослож
на. Сп. состав од придавка (членувана и нечленувана) и именка: сШар'и-људи К,

бел'а-земња, Шурск'е-iiаре Гл, дивј'е-крушке К, друz'о-име, мушк'и-кромиiii Ч,
'iол'ем-кожу, друl.'е-жене, oiii. сШар'о-време Љ, кравј'о-млеко, воденичк'и-камен
М, узел друz'у-жену Бањ, чоечк'о-месо, Боiојо'а-мајка, цел'о-Гtрасе Гл, бисШра
Ш'а-вода Бањ, друl.оШоi'а-браШа Поб, куде цgноноz'а-вола, до друzуШ'у-сесШру
Бањ, у друzуШ'у-среду Ч, во месните имиња: Вуков'а-iлава Поб, Глу'а-Бразда,

(Побожје), Р (Раштак), Рад (Радишани), Ст (Стајковци), Стр (Стра�шнци), Цр (Цреше
во), Ч (Чучер).
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Марко'а-Чешма, Џајков'а-Руиа Гл, Сув'а-Че шма М, Голем'а-Њива Бр, у СШоја
нов'у-Реку К, Гол'у-Главу Гор, Слубичк'а-Река Бањ, Ивк'ов-Камен Гл, ОсШр'и
Камен, РеШк'и-Габg, Љубанск'и-Камен, Бач'ев-Забел Љ, СШојанов'о-Тgло Гл; у
вељу-с'убоШу, алаШни-'аљишШа Ч, Радевске-Л'иваде_. Ци:Zански-Гр'обиzшuа Гл.
Состав од број и именка: дв'а-дiiна и два-в'ечера Гл, дес'еШ-ока, дв'а-брава,
Шр'и-деца, да ужњу дв'е-вреќе Ч, дв'е-банке Гор, едни'аШ-човек Бањ, uеШ'о-село)
Шреќ'а-вечер, Шри-Ш'guезе Ч, сШо-д'инара, шес-Ш'овара Гор, сед'iiмдесе и uеШ
:Z'одине Бр.
Акцентски целости со именките можат да образуваат и заменските придав
ки, но не со таква доследност како другите придавки: м'oj-uшiiiкo Куч, узни 2а
моје2'а-вола М , мора-куќа ми е Ч, мо'е-2ројзе, за мо'е-време К, у наш'у-њиву Гл,

у наш'е-село Бр, Ш'ој-време Гл, ао Ш'ај-начин Поб, Ш'ај-кондур, ов'уј-књи2у)
онуј'у-краву, ов'ај-вода Бањ, Шакв'о-деШе Бр, - како и количествените прилози
и разни прашални зборови кога се наоѓаат пред именка: знам к'ој-човек сече Ч,
колк'о-ilаре Ч, Бањ. М, за ко'е-време К.
Една акцентска целост можат да образуваат и две именки кога тие означу
ваат еден поим. Такви случаи најчесто има во месните имиња, на пр. Глав'а-.Тас,

ЧеШ'ал-Брес Ор. Овде заправо имаме сложени зборови и во претставата на лу
ѓето значењата на компонентите наполно избледеле. - Фамилните имиња, ме
ѓутоа, кога се употребени како определби пред именката, во акцентски поглед
се прислонуваат кон именката, еп. на uоu-'Илију, uоu-Доне Поб, ча-М'арко Бр,

ШеШка-М'ара К.
Отстапување од третосложното акцентирање во вакви споеви има кога е
именката едносложна. Акцентот и во таков случај преоѓа на определбата, но
секогаш стои на последниот слог нејзин, т.е. на вториот во целоста, впрочем ка
ко и во западното наречје: мумуруз'ан-леil Бр, Данч'ов-Брес Бр, њој'ан-муж и ја

смо јеШgве, нем'ој д-идеzи на он'ај-рид, он'ај-вол Бањ, Соличк'и-Рид, Мар'ин
КлеШ Љ, Леск'ов-Дол М, Мирковск'и-Пуiil, цgков'ан-ри9 М, куuуз'ов-лис Ч, uо
лов'ин-ноќ М, сино�и'ањ-лер Гл, цgни'аiil-вол Бањ, Шреќи'аШ-uуiil М, најмалј'аШ
син, ito cpeдњи'azu-ilyiii да идеш Гл, од задњи'аШ-кук Љ, дpy2uj'aiil-дiiн Ч, дури и
свак'и-дан : ја свак'и-дан ilpoiuy Ч. Веројатно вака се сфатила и сложенката
лucili'oua9 (лисiП'о-uад).
Во овој говор акцентот не се префрла од именките врз предлозите, како
што се врши тоа во западните говори. Така предлозите секојпат во акцентски
поглед се прислонуваат кон именката.
Сп. к-иде на-u'азар, 2а yвailiu за-р'уку, uадна на-з'емњу Ч, ма2аре дошло
о-д'gва Бр, куде-'овце Бр, ia удри uо-iл'ава, за-р'ука 2а вати Ор, зад-в'оду К,
више-с'ело, ii.oiii-c'eлo, мa2apeiilo ilace зад-р'и9 Поб, uрос-ш'уму се расugскале,
уз-ѕ'и9 оџак Гл, уз-р'еку, uри-м'ајку, uom-u'yiii Ор, оmишал на-д'gва, uо-џ'аде
Бањ, отишле на-z!осШи, upoкaj-il'yiii, uрокај-к'уќу, uројде uрож-њ'иву, uројде
uрос-с'ело Ч, или во составите од предлог + лична заменка: ајде cвиiiie uо-м'ене,
uo-њ'eia Поб, ка за-Ш'ебе, o-iil'eбe Ч, и сосем ретко со пренесен акцент: б'ез
мене Ч, 'од-ње2а, за-њ'е2а Бањ.
Во други споеви на зборовите во акцентски поглед нема особено што да се
одбележи.
Кратките форми од личните заменки зад именките (со присвојно значење)
и зад некои глаголски форми секојпат се ненагласени: син'ови-е Бањ, iil'aiilкo-
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Ши, бр'аШ-ми; 'узни-:Zа, дон'еси-:Zа - донес'еШе-:Zа. Исто така тие не го прифаќа

ат акцентот и кога стојат пред глагол, освен во случај кога ќе дојде пред нив
некој прашален збор или негацијата не : кој-Ш'е-макне, кој-:Z'а-виде Бањ, шШо
м'и-идеш Ч; - не-:Z'а-бива Бањ, не-:Z'а-uита ништо, не-:Z'а-ношу, ништо не-м'у
чини моШорf1.н, не сам Ши-:Z'и-узел, не-:Z'а-знае Ч. Меѓутоа, случаи од другиов
вид се знатно ретки, зашто негацијата најчесто стои непосредно пред глаголот,

како во некои централни говори (Видоески,

1950: 54), и тогаш акцентот преми

нува на негацијата, се разбира, ако е глаголот едносложен или двосложен. На
пример: ја сам н'е-украл К, ако си :Za н'е-видел да :Za видиш, како :Za н'е-срето,
цел ноќ сам н'е-мо:Zал да сuију, ја сам :Za н'е-брал :ZројзеШо Ч, :Zy н'е-знае еве Гл.

Во сложените глаголски форми акцентот може да премине на помошниот
глагол само во негираните состави: не-см'о-чуле Ч, како не-к'е-иде Гор, или во
случаи како: не-с'ам-знал, не-с'ам-чул М, како и во прашања (пред глаголот
стои прашален збор): куде-к'е-uасе? Бањ, како-к'е-има дру:Zо? Гор, дека-.к'е
идеш? м, до када-к'е-биде? Куч, каШ-к'е-дојде? м. и воопшто во овој дел ОД

Црногоријата акцентот се префрла на прашалните зборови и негацијата, се
разбира, ако има за тоа услови. Сп. куд'е-можу ја? Ч, колк'о-сакаш? Гор, ш'о
викаш? Бањ, од дек'а-идеиt? Гл, знаеш как'ав-беше? Бр, - н'е-и2у у Танушевце

К, н'е-смееш да идеш, н'е-можу да с-ожењу, н'е-знам Гл, за ње:Zа н'е-збору Ч, н'е
бе:Zа Љ, н'е-мо:Zал да н'е-Шура, н'е-Uлаче Бањ. Исклучок имаме само во 3 л. мн.

на сегашното време каде што акцентот никогаш не преоѓа на негацијата, иако
за тоа постојат услови по правилото за третосложното акцентирање: не с'едиу
М, не зн'аеу, не сл'ушау К, не м'ожеу да сл'ушау Ч, не д'авау Љ, не u'acey Поб.
Источните црногорски села (Раштак, Булачани, Црешево, Стајковци и
Страчинци) во акцентски поглед знатно отстапуваат од позападните. Тие имаат
посебен, своеобразен акцентски систем кој се разликува и од западномакедон
скиот акцент и од кумановско-кратовскиот, а има особини и од едниот и од
другиот.
Од акцентот во кумановско-кратовската група говори се разликува до тол
ку што во овие села тој не може да стои на последниот слог (со исклучок на
некои прилози), ниту во затворените слогови. Сп. Ш'уuан, 'овчар, 'орач Бул :
Шуu'ан, ор'ач, овч'ар во кумановскиот говор. Тоа значи дека процесот при повле

кувањето на акцентот од последниот слог во овој говор е наполно завршен.
Овде членот не влијае на местото на акцентот, како и во источните говори.
На пример: р'учак - р'учакоШ, Ш'уuан - Ш'уiiаноШ: Шуu'ани, Шуu'аниШе - Шуu'а
ниве Бул, враШ'инче - враШ'инчево, к'уШре - к'уШрето: к'уШриња - к'уШриња
та Цр, д'ол - д'олоШ: д'олови - д'оловиШе Ст. Од друга страна ни овде акцен

тот не преоѓа од именките врз предлозите. Така ќе се рече: од-д'ол, на-н'ош,
зад-р'иz71, на-д'уu Бул, итн.

Веќе од ова што го рековме досега може да се види дека акцентот во раз
гледуваниов говор може да стои на сите слогови освен на последниот. На При
мер: а) на претпоследниот: к'азан, мн. каз'ани, к'аuак - каu'аци, :Zов'едар :Zовед'ари, лив'ада, сл'амен - слам'ени, дов'а2ам, куu'уе; б) на третиот од крајот:
н'ожови,

сШ'олови,

два-ч'овека,

uеШ-з'елника,

д'окШ.оре,

'орачу,

М'арковци,

П'еШревци, сШ'олчиња, 'оuшШина, u'адина Бул, Пуд'арница Р, К'улишШе, П'еШ-
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рино Бул, u'осШара, н'ајбgзи, 'ослеuе, uр'есеко, н'осеше и др.; в) на четвртиот:
'озелене, u'оцuвене, и сите трисложни именки и придавки кога се членувани.
Но за да се добие појасна слика за местото и тенденциите на акцентот во
говорот на споменативе неколку села, ќе го разгледаме по зборовните групи.
Именки. - Кај именките имаме претежно двосложен акцент. До колку кај
некои именки во множинската форма бројот на слоговите нарастува, акцентот
се префрла на следниот слог. По таков начин се постигнува двосложен акцент
и во множинската форма. На пример:
Именки од машки род:
Двосложни: едн. б'ајрак - мн. бајр'аци, членувано б'ајракоШ - бајр'ациШе,
д'ошљак - дошљ'аци, ј'унак - јун'аци, с'ељак - сељ'аци, ч'ардак - чард'аци, ч'и
рак - чир'аци, :Z'аќник - :Zаќњ'ици, в'ојник - војн'ици, в'gшник - вgшн'ици, в'gс
ник - вgсн'ици, л'исник - лисн'ици, uр'азник - uразн'ици, р'алник - ралн'ици,
сШр'ојник -сШројн'ици, ч'еШник -чеШн'ици, св'едок -свед'оци, ч'овек -чов'еци,
'елек - ел'еци Бул, 'ајдук - ајд'уци, 'унук - ун'уци, 'език - ез'ици, б'елек - бел'ези,
к'овчек -ковч'ези Р, Цр; u'ужаљ - uуж'аљи, сШ'gшељ - сШgш'ељи Бул, Ш'уuан Шуu'ани Р, м'инШан - минШ'ани Цр, Шум'ани Бул, Цр, с'аuун - саu'уни; р'емен рем'ење, кор'ење, д'gмоњ - дgм'оњи, Uл'амен - Uлам'ени, u'gсШен - ugсШ'ени ugсШ'ења, л'ешШањ - лешШ'ањи Бул, еќ'ими Цр; 'амбар - амб'ари, вамu'ири Р,
б'gдар - бgд'ари, л'асШар - ласШ'ари Цр, м'ајсШор - мајсШ'ори Бул, 'извор - из
в'ори, ј'авор - јав'ори, 'овчар - овч'ари, u'азар - Uаз'ари, u'ешШер - uешШ'ери, с'а
мар - сам'ари, ч'еuур - чеu'ури Цр, н'осач - нос'ачи, к'оuач - коu'ачи Цр, Љ,
'орач - ор'ачи, к'алаu - кал'аuи Бул, к'ожу - кож'увци Цр, 'ора - ор'аси Цр, Бул,
u'ерду-uерд'уи Р,ч'екич -чек'ичи Бул, з'абел -заб'ели Р,ј'асШреu -јасШр'еuи Цр.
Именки со три и повеќе слогови: 2 овед'арник - 2оведарн'ици, ложич'арник ложичарн'ици, коњ'аник -коњан'ици, uонед'елник -uонеделн'ици Цр, дел'еник делен'ици, uок'уќњик -uокуќњ'ици Бул, uрокоuс'аник Р, служ'иШељ, uриј'аШељ uријаШ'ељи Бул, :Zран'ичар - 'iранич'ари, воден'ичар - воденич'ари Цр. - Ако
бројот на слоговите во множинската форма останува ист како во еднината, то
гаш и акцентот останува на истиот слог: кgШ'ењак -кgШ'ењци, оuанак - оuан
ци, чеШвgШак; булач'анац - булач'анци, мирковч'анац - мирковч'ани, броШч'а
нац, upau'opaц, клад'енац; Бу'i'арин - Бу'i'ари, кав'урин - кав'ури Цр. Сп. уште:
Ник'ушШак, uобр'аШим, Вас'иле, Анi'елко, Вел'ичко, АШан'аско, сШар'ејко Цр,
Леu'енац, Тренд'авил, рисј'ани, ар'i'аШи, Арна'уШи, Љуб'оШен Бул, или сложен
ките: дом'азеШ Бул, Цр, Вел'и'iден Ст, ДимиШр'ија, Ѓорi'ија, мирашч'ија Бул,
uакошч'ија Р, суд'ија, чорбаџ'ија, едан ајдуч'ина Цр.
Од првата група именки само во неколку случаи забележив акцентот да ос
танува на истиот слог и во множинската форма, иако зборот се продолжува
уште за еден слог: б'ивол - б'иволи, р'азбој - р'азбои, к'амен - к'амења Цр, Бул,

и име на место Бели К'амења Цр. Во Булачани забележив покрај uриј'аШељ -

uријаШ'ељи и uриј'аШељи.
Акцентот се пази на истиот слог како во еднината и во множинските обра
зувања со двосложните наставки -ови (-еви) и -овци (-евци) : Ш'оuови, сШ'олови,
к'умови, џ'ебови, б'икови Цр, Бул, М'арковци, П'еШлевци, СШ'ојковци Цр. Ис

клучок чини само именката вол : мн. вол'ови Бул, Р, едно рало вол'ови Цр (Ива
нов'b, 1909: 68), која со преметнат акцент се јавува и во североисточните говори
(Видоески, 1952 :

64).
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Во другите форми (во избројаната множина, општата и вокативната фор
ма) кај овие именки акцентот не го менува местото. Така имаме: два л'исника,
два u'азара, сто 'орача, вок. д'октуре!, в'амuире!, 'орачу!, 2ов'едаре!. Од ова от
стапуваат само личните имиња на согласка од типот Ј'ован, Тр'ајан, Ми.лан,
В'илиu кај кои акцентот се мести и во општата и во вокативната форма, еп.
ќ-идем куде Вит'ана, од Јов'ана, 2а виде Мил'ана, на Траi'ана, до Триu'уна Цр,
или вок. Мил'ане!, Вит'ане!, Петр'уше!. Кај именките на -е акцентот стои на
коренскиот слог и во општата форма: П'етрета, Донета.
Именки од машки род со акцентот на третиот слог се многу ретки; тие се
главно географски оди. месни имиња: Гост'иловац, К!ашеник Цр, .fанковац Бул.
Именките од женски род на -а, со неколку исклучоци, имаат второсложен
акцент во сите форми. На пример: осн'ова, етgва, свекgва, мол'итва, лив'ада
Цр, руков'еда Бул, Р, слоб'ода, 2ocu'oza, обл'о2а, uерун'и2а, Брешљ'у2е, тgu'еза,
uрич'ешња Цр, uрик'азни Бул, чор'аuи, кољ'ара, веч'ера, uou'apa, раб'ота, су
б'ота Цр, Ст, лоu'аШа, кајс'ија, елем'ија, нос'ија, рак'ија, шам'ија, uростот'ија,
тоu'ола Цр, куд'ел'а Р, кош'ули, 2ол'оќа, чисШ'оќа Цр, uењ'ушка Ст, кок'ошка,
коu'иљка, мис'ирка, uодн'ошка, цони жаб'урки, шут'арка, мис'ирка, цgв'енка, uе
ч'енка, uреоИаш'анки, бриш'аљка, бе2'аљка, воз'аљка, сук'аљка, шуu'ељка, муму
руз'инка, јас'ика

Бул, 2олем'иња Цр, млад'иња, убав'иња
Бул, 2лав'ина, дебел'ина, кgсШ'ина Цр, ле
д'ина Р, мајков'ина, назадб'ина (=последната ракија, во западните говори укаu
ци), бан'ица, вештер'ица, ишал у воден'ицу Бул, власн'ица Р, вит'ица, 2ран'ица,
довен'ица, Дiiн'ица ѕвезда Ст, зимн'ица, ереб'ица, јуж'ица, красШав'ица Цр, ка
Бул,

Цр,

слу2'инка, јаб'уки

бор'ина, брестов'ина, ведр'ина

зарн'ица, куШл'ица, касаuн'иците, кален'ицава, лаuав'ица, лиз2ав'ица, лис'ица

Цр, лiiж'ица Ст, мумурузн'ица, ugUл'uцa Бул, uчен'ица - чен'ица, Р�штев'ица
Бул, Раскосн'ица Р, стран'ица, тuл'ица, удов'ица, чубр'ица, чукан'ица Р.
Како што се гледа, овде имаат акцент на вториот слог и бројни именки кои
што во кумановско-кратовската говорна област и во другите источни говори се
акцентираат на третиот слог од крајот, еп. б'орина, ер'ебица, i'ужица итн.
Со акцент на третиот слог ги забележив зборовите: заз'убица Бул, заж'а
бица Цр, 'оuштина, 2'одина, покрај 2од'ина, uечес 2'одини, 2'одина из 2'одина
Бул, има десет 2'одини Цр, и топонимите: Мур'атица Ш'ејница, Салав'атица,
Говед'арица Цр, Пуд'арница Р, К'ашлица, Буб'улица, Шум'атица, П'адина Бул,
К!аменица Р.

Во една песна забележена во Бањане од Елезовиќа има неколку збора ак
центирани на претпоследниот слог: нед'ељу, друж'ину (Елезовиh, 1933 : 221).
Денеска во живиот говор и двава збора имаат акцент на третиот слог, како и
обично: н'едеља, др'ужина, оди. н'едељу, др'ужину во општата форма.
Именки од среден род:
И кај овие акцентот обично паѓа на претпоследниот слог. Сп. вар'иво, вез'и
во, Uлет'иво, uеч'иво, сеч'иво Бул, Р, бач'ило, набgд'ило Цр, вgт'ило, две вот'и
ла, мотов'ило Цр, стуu'ало, врет'ено Бул, више кол'ена, ја2'анца, жел'езо, те
н'еќе, кор'ито, uенџ'ере, д'олаu - дол'аuче, им'ањче, клад'енче, 2аб'арче, чеш
м'иче, дуб'иче, ЦflН'иче, бриш'аљче, дев'ојче, цgкв'иче, едно врат'иче, 2асн'иче

(ламбиче),

јаб'уче, uac'ti.мцe, мотов'илце Р,

та, сел'ишШа, о2њ'иште, кожув'иште
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Бул. куч'ишШа
Цр, Бунар'иште,

оШ коноu, 2роб'иш
овчарски сел'ишта

Бул, босiiiан'иш'Ш'е, ечмен'иш'Ш'е, ова.з'иш'Ш'е, сШgн'ишШе, Ечмен'ишiiiа, Ciiiap-

чeвu Пладн'иzиiiiа, СолшиШа Р, деШе zолом'еше Цр.

·

Со третосложен акцент се главно месни имиња, како и кај другите именки,
видовме погоре: ТgлишШе, ЛаниzиШе, К'улиште, МанасШ'ириште, П'оuово,
П'еШрино Бул, П'адино, Кар'аџино, К'осово, Арач'иново, Мирчево, Радов'аново
Цр. Црковнословенскиот збор uремреж'ение Цр, Ст, секогаш се акцентира на
третиот слог.
Двојство во акцентирањето имаме кај множинските образувања на -иња. Во
едни случаи акцентот оди на наставката, на пр. дев'ојче - девојч'иња Цр, девој
ч'иња биле Бул, uил'иња, uрас'иња, јар'иња, Шел'иња Р, кеч'иња Цр, маzар'иња Р,
Цр, а во други такво префрлање не се врши: кл'емиња, сШ'олчиња Бул, ugсШ'и
чиња Цр, циz'ариња, к'учиња - куч'uњаШа Цр, к'уШрињаiiiа, м'омчиња, z'удиња,
топ. Раскuсн'ичиња Бул. Но има и случаи во кои акцентот се колеба меѓу тре
тиот и вториот слог.
Придавки. - Во придавските образувања, со исклучок на степенуваните
форми, акцентот стои на претпоследниот слог. Кај нив заправо со најголема
доследност е спроведено второсложното акцентирање, макар што и тука има
некои отстапувања.
Сп. сШ'уден камен : сШуд'ена вода, сШуд'ено, сШуд'ени, членувано: сШуд'е
наШа, сiiiуд'еноШо, сШуд'ениШе; з'елен - зел'ено Цр, бубаќ'ерна осн'ова, ilpeiaШa
вун'ена, земњ'ани кален'ици, семе кон'оuно Р, оu'асно Цр, обл'ачно, наuр'ежњи
вуШи, gl.oc'aнo, слоб'одан, чеШв'орно, шар'ени; д'ебел - деб'ело Бул, к'исел - ки
с'ела, z'олем - zол'емо, мука е zол'ема, мал'ецки, дал'еко Цр, дл'абок - длаб'око
Ст, б'оzаШ - боz'аШа, Варов'иШа Вода Цр, Бул, чесШ'иШи царе Цр, цуцулесШо
камче, цуцуљ'асШо месШо Р, б'gљив - бuљ'ива овца, каменљ'иво, мож'ешљив - мо
жешљ'иво, uесокл'иво, сШр'аzиљив - сШрашљ'иви, ц'uљив - цuљ'иви, ш'уiiљив шуiiљ'ивu; 'убав - уб'ави, уб'аво

(ИваНОВ'b, 1909 : 69), :Zорч'ава Шрава Љ, беше
Цр, Маџ'аров камен Цр, Селак'ова њива Р, БуШ'ељски Лојза,
бул'ачко Р, куu'ечко, кав'урско, топ. Кас'аuски Лив'ади Р, лаШ'ински zроб'ишШа,
никушШ'ачко месШо : Ник'ушШак, Овч'арски СолишШа Цр, РашШ'евски Дол,
самарџ'иска и:Zла Цр, Бул.
Во степенуваните форми акцентот најчесто паѓа на претставката: il'ociiiap u'осШара - u'осШари, н'ајсШара, членувано: il'ociiiapuШe н'ајсШарuШе, u'обgзи
смо, u'олошо, u'оzолеми Бул. Можат да се сретнат и форми со два акцента,
главниот на претставката и еден спореден акцент на основната придавка. На
пример: u'озел,ено, u'ослоб,одан Бул. Ваков начин на акцентирање имаме и во
источните говори.
мgџz'аво времеШо

Глаzоли. Акцентот кај глаголите има две тенденции: прво, да се установи на
претпоследниот слог, и второ, да се задржи на еден ист слог низ целата пара
дигма. Првата тенденција се постигнува до колку не иде во опречност со дру
гава. Така, на пример, сите двосложни глаголи се акцентираат на коренскиот
слог и кај нив акцентот никогаш не преоѓа на негацијата, еп. не н'осим, не с'еди
Цр, ниту пак на претставката ако се префиксира глаголот: ќе uос'еди, зак'ач,и,
да uон'осим Цр, Бул, да с{lш'ију Љ, кој може да uoz'oдu, ќе оШ'иде, ми се одв'иzа,
расч'исШи, да се расШ'u:Zне, ќе се заб'аим, uoд'uza, нан'иже, об'ере Бул, ув'едеш,
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uciip'eдe, ќе се iioм'iicтu, iio:Z'oдuzu Р. Во суфиксните образувања тој редовно се
префрла на наставката: дон'аса, iipeн'aca Бул, се iiрот'иња Р, оШид'уе, се кач'уе,
туј се завgт'уе, јан'уе, 2а iipaш'ye, одмет'ује Цр, каж'уе, сШаш'уе лeii Бул, iiреме
ст'уе, сШањ'уе, сii.н'уеш Љ, ќе размеш'ују Р - значи на претпоследниот слог. Та
ка и во повеќесложните глаголи: да раб'оШим Р, тов'араш, iipoiioв'eдa Бул,
дii.н2'убиш Цр, се рук'уе Ст.
Кај едносложните глаголски форми треба само да се одбележи дека ак
центот редовно преоѓа на негацијата - и тука, значи, стои на вториот слог: н'е

знам, н'е-бил, н'е сам-бил, н'е-сам зат'екал Цр.
Акцентот по глаголските форми изгледа вака:
Сегашно време: iiрод'авам, iiрод'аваш, iiрод'ава : iiрод'авамо, iiрод'авате,
iiрод'авау Бул. Второсложниот акцент на третото лице е најјасен доказ за стре
межот да се запази акцентот на еден ист слог низ целата парадигма.
Заповеден начин: н'оси - н'осете, с'еди - с'едете, iioc'eдu - iiос'едете, iipec'e
чu - iiрес'ечете, iipeтgчaj - uретgчајте Цр. Само нем'ој се акцентира на по
следниот слог.
Имперфект: с'едеше, с'едесмо, с'едесте, с'едева, к'оuава, раб'отава Р.
Глаголските партиципи и именката редовно се акцентираат на претпослед
ниот слог. Сп. 'однел - одн'ела, -о, -е, ilрик'азал - ilрика.з'але Бул, н'осил - нос'и
ла - нос'иле, се заб'аил - се заба'ило, 'умрел - умр'ело детето, не м'оiал - не
моi'але, д'инал - дин'але, в'икал - вик'ала, зам'есил - замес'иле Цр, от'ишал, р'е
кал, ilрес'екал Бул, Цр. Глаголски л-форми со ваков акцент во Љубанци се
доста обични, а можат поретко да се сретнат и во позападните села. Примери
со акцентот на третиот слог се многу ретки, но не и сосема непознати. Во Цре
шево забележив:

- ч'атиле, i-'yilleilaл, 'остриiал, он с-'уilлашил, они си iiоб'еiнале, ilaк дури
ia 'отсудиле.
- зат'ечен: заШеч'ени, осШ'анат - остан'ато, д'ојден - има дојд'ени Р, д'е
лен - дел'ена, ilок'анет - ilокан'ети, заi'инат - заiин'ати, беше ilушт'ено Бул,
науч'ена, заiрад'ено, у кgilчe вgж'ани, ја сам изiуб'ена, отвор'ена врата, цgква
Ша е буiiiн'аШа Цр, и само така.
- зим'ање, кар'ање, коilање, мол'ење, Швор'ење, ор'ање, риilање Цр, сук'ање Бул.
Глаголски прилог: беi'а:јке, отиду'ајке Цр, коil'а:ќе, бер'е:ќе Бул,работ'а:ќе Р.
Интересна е во акцентски поглед аористната форма. Во множината акцентот редовно стои на слогот пред наставката, на претпоследниот, како и во ис
точните говори: седн'амо, најд'омо Бул, досад'исте, бидн'аше, отид'оше, раз

дел'ише се Цр, uобеiн'аше, буШн'ава, се растур'ива, отид'ова, се завgт'оа Цр.
Меѓутоа, во еднината акцентот оди на почетниот слог: д'ојдо, р'еко, в'икна, il'ад

на (1 л.), д'ојде, р'ече, или во сложените глаголи: 'оцgне, 'оздраве, 'озелене, 'овg
ши, таја iодина ја с-'ожени, ми се р'азви2а, 'отидо, 'отвори, ilp'epeкo, uр'есеко,
се з'ачуди, 'улеiна, 'искачи, з'алаја кучето Цр.
Причината за префрлањето на акцентот врз префиксот овде најверојатно е
од морфолошки карактер - да се избегне евентуалното совпаѓање со 3 л. едн.
на презентот. Сп. аорист: 'оШиде, ilp'eнece, ilp'eceчe, з'акоilа, 'оздраве
от'иде, (ке) ilpeн'ece, (да) оздр'аве и др.

:

презент

За акцентот кај заменките и прилозите види во одделот за овие зборови.
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Од ова што го рековме досега јасно се забележува една општа тенденција
на акцентот, имено да се установи тој на претпоследниот слог. Кај именките и
кај придавките, како што видовме, тоа е постигнато до голема мера, а само де
лимично кај глаголите. Истава тенденција ја има акцентот на целиот граничен
појас меѓу источните и централните говори - во мариовскиот (Конеска, 1951 :
19-20) и тиквешките (Филипоски, 1952 : 18-24), вклучувајќи го во последниве и
говорот на велешка Клепа. Овие говори на нашиов не можеле да влијаат, во
тоа не се сомневаме, на прво место поради нивната оддалеченост. Сличноста во
акцентот меѓу нив мора да се објасни на друг начин.

ЗА ГЛАСОВИТЕ
Вокали
Дeнezuнuoiil вокален cuciileм
Црногорскиот говор од другите скопски говори се разликува и по бројот на
вокалите и по судбината на некои стари вокали.
Освен вокалите: а, е, и, о, у - тој знае и за еден темен глас (а), кој се јавува
во две варијанти (ii и (l).
а. - Овој глас има нормална артикулација без оглед на неговото потекло.
Под акцент се изговара нешто подолго од неакцентираното а, и тоа особено
јасно се забележува во правите црногорски села. Затоа ним блаќаните им се
смеат дека зборувале отегнато.
Затворено а забележив во примерите Ир(lјм и с'уИр(lМ : zuiilo Ир(lјм, шiilo да
Ир(lјмо, ке zue c'yup(ljм Куч.
Пред согласничките групи -н2- и -нк-, оди. у + 2, к, а се изговара назализира
но. При неговиот изговор звучната струја едновремено поминува и низ усниот и
низ носниот отвор. Такво а забележив во примерите: б'ql)ка Цр, две б'qуке Цр,
П'ql)KO К, Ци2'qука Бул, Р, фр'qу2а Р.
Прегласување на а во е забележив во јер'ебица Поб : ер'ебица Бањ, Бр, Гор.
Дали и во туѓиот збор ч'eiilaл Бул, чeiil'aлaciilo М, ЧеШ'ал Врес 0 е се добило по
гласовен пат, што не е невозможно, или по некаков друг начин, поодредено не
можеме да кажеме. Старото а зад р во Шр'ава и up'auopaц се пази.
Преодот на а во о во дол'еко Р, Цр, моiilоч'ина Бул (маiilочина, маiilичина
во другите наши говори) е од гласовен карактер. Во едниот случај лабијализа
цијата била условена од сонантот л, во другиот од м. Друго е прашање дали
процесот се извршил на овој терен, или пак споменативе форми се внесени од
кумановскиот говор во кој оваа појава е знатно пораширена. На истиот начин
би можел да се објасни и преодот на а > о во 'облан Цр (јаблан). Меѓутоа, овде
лабијализацијата морала да се изврши уште кога се наоѓал акцентот на по
следниот слог, зашто таа, како што покажува материјалот од североисточните
говори и граничните српски дијалекти (Белиh, 1905: 25 нт.; 1911: 86), се вршела
во неакцентиран слог. Нејасно е како се добило у од а во к'олунче Љ, К, Гл ( ко
ланче).
Во источните села неакцентираното а зад р или се изговара редуцирано или
се губи наполно, што доведува до преминување на р во D· Сп. воШ'ило, две во-
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Ш'ила, :Z]}м'ада, и име на месност Гuм'ада Цр, М]}вљ'аник

(

=

мраварник, мравјар

ник - во западните), u.uu'opaц Бул, спрема iр'амада Куч, вр'аzuило Љ, ilp'auopaц

Брод;- iран'ица Цр.
Во неколку примери за а има темен вокал, по изговорот близок до рефлек
сот на етимолошките полугласки: баш К, Поб, Ст, Цр, л'iiHfl.Ц Љ, Дiiмњан М,
Куч, Кузман и Дiiмњан М, покрај Дамњан Брод, д'iiмна Бањ, од'iiмна Љ, К
(овие форми познати се и во североисточните говори), os'iiШ Љ, os'iiдa Бр, Ч,
iii'iiмњaн Куч, М, К, Љ, се z'iiнsa Љ, вiicillaдapкa М (ласШаzарка во централните).
и, у. - Нормално образување имаат и вокалите и и у, кои се и инаку најмал

ку подложени на измена. У :м:есто и во заемката 'улуzика Куч (улишка, еп. алб.

ullishti!)

можело да се добие спрема истиот вокал во претходниот слог. Нејасно

ми е како се добило

и

во туѓиот збор мумурис Љ, Ч, Бр, кој се среќава уште и

во формата м'умурес Ст.
е, о. - Поинтересен случај во овој говор имаме при изговорот на вокалите е

и

о.

Пред се rrpeбa да се истакне улогата што ја има акцентот при нивната арти

кулација. Нагласените е, о се изговараат обично поотворено од нормалните ма
кедонски е, о. Само степенот на отвореноста не е секојпат ист. Можат да се
сретнат и јасно отворени, какви што се среќаваат во јужноморавскиот (Белиh,

1911 : 90)

и некои североисточни наши говори (еп. во претходната глава стр.

167), а од друга страна степенот на отвореноста може да биде сосем мал, до
незнатен, одвај забележителен. Веројатно во овој поглед нешто придонесуваат
и околните гласови, но досега во тој правец не се вршени испитувања. Сп. 6ере,
ке ia изб'ереу Ч, uочел да б'еiа Бањ, б'ело Љ, в'езена кuz/,a Гл, веч'ерау, вод'ешеу

Поб, ув'едеу Ч, вл'ечка Бул, дол'еко Цр, дв'е-керке, д'eiUe, д'елиу Цр, ке 'едеу Гл,
ке се ж'ени Гл, ке 2а ж'ениу Поб, Љ, збор'еиlеу Бањ, зел'ено Бул, кол'гно, кол'енце

Цр, л'еШ.ос, л'ево Бул, у л'еШо М, мл'гко Љ, Цр, uод м'еiUлу Бањ, Ј'•tал'ецки,
ом'есила Бр, u'epe, u'ече Бањ, u'euuuep Цр, uл'ева, uл'еќе М, сед'ешеу, ке 2а с'ели„v

Ч, уШ'еИан, iugu'eзa

Цр,

ме iU'eua Бул.;

-

б':Јже-б':Јже, се б':Јреле Бр, в':Јда Бул,

д':Јма, дојд':Јzие Цр, д':Јl{На Бул, д':Јлама Ч, дев':Јјчеt'Uо, зак':Јљеу Бањ, иск':Јчи Цр,
к':>ноu, к':ЈЗи Цр, ча-К':Јле Бул, к';;си, к':Јuче, у к':Јжу Бањ, н'хеу Бр� ':JшiUe,
од':Јвде Бр, il':Je, Й1:ЈЉе Гл, l.a u':JiПuaлu Поб, ii.oдн':JLUKU, И':Јбој Цр, u':Јчарџц

(горништето на чорапите), Uл':Јча Бањ.
Инаку неакцентираните е и о имаат нормална артикулација - како и во ли
тературниот јазик.
Во некои одделни случаи можат да се сретнат и затворени е, о. Сп. к9ј, м'о
Рf!, р'(Јка, д'?јче, д'?јчиња Куч.
Други измени на овие вокали. - Во неколку случаи место о има у, добиено
по гласовен пат: д'ури 0, д'ури до zиам Љ, 'ушШе Цр, покрај 'oшiUe, 'oiuiUe се ви
iа Бул, или још Љ, j'oшiUe Куч, - к'умиiUа, кум'исија Куч, Никудин Ч, М, Гл,
CfZC Ник'удина Гл (Никодин), и на крајот на зборот во некои прилози: р'оду.м.

Iq>,

р'едум, м'олкум Ор, зб'оl.ум 0, покрај зб'оzо.«, р'едом Гл. Во к'укуљ Љ (ку

кољ) имаме асимилација спрема вокалот во почетниот слог.
Вредно е да се одбележат и некои турски зборови со у, на пример: ќ'уzие М,
К, Поб (тур.

qiisk),

ќ'у�Uек Цр, Бул. (тур.

qдtek)

- кои во централните говори се

употребуваат со о. Првиов во оваа форма познат е и во долнополошките гово-
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ри. Тешко е да се претположи дали во нив у се добило од о, или пак и двата збо
ра од турскиот се примени во оваа форма. Во нашиот јазик турско-персиските qб
и qii најчесто

се

предаваат со ќу, еп. ќулавка< т. qiilah, ќуме< qiime, ќуu, ќунк<

qiip, qiinq, ќуШук< qiitiq, ќусШек, покрај ќосШек, од т. qбsteq и др.
Прилогот од'увда е добиен со мешање на формите од'овде и одов'уда, кои
се употребуваат во овој говор паралелно. - А место о забележив во д'Јlман Цр,

покрај дgмоњ Ор, Куч, добиено по аналогија на другите именки на -ан, и во за
менската форма Шаzа, покрај Шоzа (еп. кај заменките). Туѓиот збор /орzован

се јавува и во формата 'арzован Куч. - Место о стои {l во: н'iiќеска Ч, н'{lќаска
М, Љ, н'{lкес М, образувани спрема дtiнас, дii.н'{lска, и б'iiдлац Бул (остриот крај
од вретеното што стои на воденичко коло), која форма одговара на западнома
кедонското б'одле, од коренот бод-.
Замена на

е

со а имаме во примерите: uон'едалник Гл, велики uон'едалник

Гор, кољ'ара Цр, покрај к'олера Куч, 0, леzан Љ, uоzиљан Бањ (последниве

спрема другите образувања на -ан), - а замената со о во ч'оuур (на чешма): чеu

(на буре) и ч'окор, мн. ч'окори Љ. Во материјалот на Томиќа забележена е фор
мата 'однаz К (Томиh, 1905: 493), која одговара на кумановското едн'iiк. Првиве
два примера со о се употребуваат и во североисточните говори.

ii. - Како најинтересен глас од вокалниот систем на црногорскиот говор ни
се претставува "темниот" вокал, како поради неговата звука-физиолошка при
рода, така и поради некои промени сврзани со него.
Во својата основа овој глас е од среден ред и по артикулацијата најблиску
стои до вокалот а. Таков е тој и во другите северни говори и соседните српски
дијалекти (Видоески, 1953 : 120; СелиIЦев, 1929: 288; Белиh, 1905 : 42 нт.). Дека е
тој вокал од овој тип покажува и фактот што во некои услови може да премине
во

а.

Најкарактеристична негова особина е што може да алтернира, зависно од

акцентот. Во акцентиран слог, кога се има обично попрецизна артикулација,
при изговорот на овој глас јазикот зазема нешто повисока положба од полож
бата што ја има тој при о, но не ја достигнува онаа што ја има при артикулаци
јата на у. На овој начин образуваното ii обично е и понапрегнато. Меѓутоа, не
акцентираното а губи од напрегнатоста и се изговара знатно поотворено, како
среден глас меѓу ii и а (t;z). Овие се две главни негови варијанти. Покрај нив
можат да се чујат и други преодни гласови, позатворени или поотворени, по
некојпат и многу блиски до а, што зависи од далечината од акцентираниот слог,
а напати и од карактерот на околните гласови.
Потеклото на овој вокал му е различно. Најчесто се среќава како рефлекс
на етимолошките полугласки (*о, *b) и вторичниот ер (примери види подолу).
Покрај тоа во бројни примери него го наоѓаме во туѓи зборови, особено во тур
ски заемки место вокалите i и

i.

Сп. uаш'алiiк, м'iiздрак Цр, к'ана Куч итн. По

горе видовме дека во темен глас може да премине и вокалот а.
D·

-

Носител на слогот, како што е познато, може да биде иg. Самогласното

и во овој говор е како и во литературниот јазик, било да се наоѓа во средните
слогови или на апсолутниот почеток. Нешто појасен призвук пред него забеле
жив во формата ч'еШвiiрШак во Куч : ч'еШвuШt;�к во другите села; еп и }lza М,
"
"
1;zосан Ч, или РеШк'и-Габ"u Љ, свек и М со секундарно о место очекуваното t;ip.
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Вокалиiilе во неuосреден доuир, конiliракција и елизија. - Како во дру
гите наши говори, така и во црногорскиот, се избегнува групирањето на вока
лите. Тоа се постигнува на повеќе начини.
Две еднакви самогласки во непосреден допир најчесто се изговараат слеано,

еп. чорб'аџи:, зми: Ор, чи: су Ч, чи: ClJ Куч. Ова обично станува на крајот на збо
рот. Но многу често оваа појава во нашиов говор се попречува со вметнување
меѓу вокалите некои согласки, еп. снава, мавало.

-

Во други случаи се губи не

кој од вокалите. Најчесто се губат предните вокали во едносложните лични
заменски форми, во морфемата ќе и негацијата не, и вокалот а во да кога ќе се
најдат пред глагол што почнува со вокал, и тоа само кога тие не се нагласени.
Сп. 2-удри, 2-удавиле Љ, ке 2-увеiу М, 2-yilieUaлe Цр, кii9 2-увеzуемо Ч, 2-узел
Поб (ia, 2у); Typцuilie м-тuераше, ке м-оUлаzииш, ке �и-изеду Бањ, c-yilieuyey,

е-обесиле, не давај да c-yilieua М, с-одвgзало, с-исушише Цр, с-удаде Бр (ме, zii.e,
се); ќ-oiliuдe Куч, ќ-иде куде нас 0, ќ-ишле у рај Ст, кaili ќ-има apzailiu ќ-идеу
Цр, ќ-има Бул, "В-имаш куќу, н-имаш cilioкy 11 н-имаш Гtаре, н-имаzи њиву"
(Петровиh, 1907: 479), н-една, рибе н-едне М (ниедне), д-иzраш Љ, д-идеиt Цр
(ќе, не, да).
Освен во споменативе случаи, редовно се губи крајното е во морфемата ќе
ше : кеш-да uадњу Бањ, кеш-д-иде.ио Бр. Вокалот и се губи во частичките ли и
али: Ал-ке ми uримаш cвailioвu ал-не? Гл, Ал-да za ужњу? Ч, П-ал-не za знаеш?
Куч, и во заповедната форма од глаголите д9жам и беzам: д'ож-zа, д'ош-�ие zи
Бањ, б'eш-ilie Ч.
Испаѓање на цели слогови: Заzи-uобе2оше? Ч, Заzи-идеш, заш-не дојде Бањ;
ка за мене Гор, ка за ilieбe Ч (како); ча-Марко Бр, на ча-Тодора Ч, на ча-Јована
Љ (чuка). Место заповедното чекај Цр, Бул, К. Во Кучково забележив че : че
застани мало, но во множината чeкajilie.
Кај извесен број примери крајниот вокал доста често се испушта без да се
внесе нејасност во значењето на зборот. Така наспоредно се употребуваат фор
мите: јуч'ер - јуч'ера, озд'ол - озд'ола, iliiiz - iliiiza, ciiz - ciiza, кiiili - када, озz'ор -

озz'ора, одов'у9 - одов'уда, uолов'ин - uолов'ина, os'ii9 - os'iiдa и оѕ'iiди. Некои
посебни услови за употребата на едните или на другите форми нема. Оваа е
општа појава во нашите северни говори.

и> ј, у> у.

-

Губењето на слоговната вредност на вокалот и во позиција зад

друг вокал е општа појава во нашиот говор. Неа ја познава и црногорскиот го
вор. Само што во него неакцентираното и не преоѓа во неслоговно ј со онаква
доследност како во централните и западните говори. Покрај дв'ајца, уд'ојца,

л'ојца, л'ојчарник, абаз'ојна, в'ирој Куч, ilip'ojцa 0, Цр, множинските форми мој мojilie, iliвoj - iliвojilie 0, Цр, Бул, може да се чуе и дв'оица, ilip'oицa, uр'аимо Бр,
uов'ои, ос'ои, слав'еи Ст, Цр.
Во истава позиција (зад вокал) и у преоѓа во неслоговно у. Таков глас се ја
вува редовно во 3 л. мн. на сегашното и минатото определено несвршено време.
На пример: 'имау, в'икау, с'акау, б'еzау, ilioв'apay К, Ч, Поб, им'аше_v, вик'ашеу
(од имау < имају; имау < имаху, со сек. -ше, внесено од еднината).

Рефлексиiliе на некои ciliapu вокали

(*Q, *о, *b, секундарниоiU о2 и*/).

- За

одредување на местото на овој говор во групата на северните наши говори, и
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воопшто за неговиот однос и врските со соседните дијалекти, потребно е да се
покаже и развитокот на старите вокали, а особено на носовката од заден ред,
прасловенските редуцирани вокали, таканаречениот секундарен ер и вокалното
Ј. Рефлексите на овие гласови се земаат како важни белези за разграничува

*

њето и делењето на нашите дијалекти на говори и помали говорни единици.
*Q. - За носовката од заден ред (*Q) на целата оваа област, како и во дру
гите северни говори има рефлекс у. Така сите оние примери што имаат а за *Q
во централните говори, во црногорскиот се јавуваат со у. На пример: 2олу9 Љ,
2олуб (Угринова, 1951 : 10), 2руде Љ, Куч, 2ус'енице К, Љ, 2усен'ица Бул, Цр,
дуg Бр, д'убица Бањ, Гор, дубје Куч, Дубја Бул, Дубрава Куч, зyii 0, Куч, зуg
М, заз'убица Цр, Куч, Ч (во Црешево и заж'абица),јуШар, jyiilaк Куч, јуже Поб,
ј'ужики Љ, ј'ужица Ор, јузал 0, Бул (Угринова, 1951 : 10, погрешно го дава во
формата узел), куде Бањ, куде нас Куч, кудеz'од Бањ, oiilкyд њима Љ, oiilкy9 Ч,
кукуљ Љ, Бул, кукул' Куч, к'уiilњаци Бр, клуuче М, Куч, к'уснем Куч, нека кус
не М, К, к'удеља Ч, Гл, се кyiia, лука Рад (ниско подводно место), у л'уку К, Ч,
ључи, ључиш Бањ, одљ'учимо Љ, муда, мук"еница Поб, мук'ен'ица Цр, муш
Куч, се 'омужи Бр, Рад, мyiilи, ми се мути свес Брод (Угринова, 1951 : 10), муќу
воду Ч, муiil'ежина Бр, се мучиш Куч, мучан, си се муч'ила Цр, мудро да седиш,
oiil'y9 Гл, одов'уда Бул, обруч, iioiipyк Куч, ii'oiipyзи Бањ, Бр, iiyдap 0, исil'удил
Бул, Пуд'арница Љ, Куч, iiayк - iiауци М, Бањ, iiа'учина Куч, iipyiil, ilyilt;zк, ii'о
нуда К, ii'онудиш, iiyiilaц 0, едан uyiil, дв'auyiil Цр, П'обужје (од *po-bQd-; Конес
ки, 1951: 218). Формата Побожје, со о, која може да се чуе во некои села (ја за
бележив во Љ, М, Рад) е ново образување, секако спрема iiобожен или други
форми од основната боz-. Натаму: рука, ручка, рукав Куч, нар'учава Куч, ру9
Гор, рубови Љ, pyбaiil, ке :Za il'opyбu 0, Бр, руков'еда Љ, il'ocy2e, cк'yilo Бул,
c'yбoiila М, суб'оШа Ст, ciil'yilaлo Гл, Поб, ciil'yilaљкa Ч, К, ciilpyza Куч, на
ciilp'yiy Гл, овце Шера на ciilp'yiy Љ, iilpyбa (платно), се Шруќа Љ, iilpy9 Бр,
iilyiШн Цр, iilyio Цр, oiil'yдa М, oiilyд'aj реку Куч, yн'yiilpa Ч, К, 'удица Гл, Куч,
уuшк Ст, Цр, yiilt;zк Љ, у2љав Бањ, узt;zл Љ, 'узлови М, yiilop Љ; потоа во лични
те заменски форми: њума, 2у М, Бр, Ч, Љ, прилозите з'имус К, з'имуска Љ, св'у
зиму Куч, св'уноќ Ч, М. Формата св'озимо, забележена во Кучково, е ново
образување по аналогија на cвoлeiilo, а сваноќ, покрај свуноќ (во истото село),
е нанос од блатските села.
Како исклучоци се јавуваат 2ii.c и 2нас, сосе нивните изведенки, и се употре
буваат на целата територија на овој говор. Сп. zазачки Љ, наz'азачки Куч, 2'а

заре Поб, Гл, Бр (ламбиче за газија), zнiicнo Гл (поретко може да се чуе и 2нас
но, 2нac'oiiluja М). Во редот на отстапувањата би можеле да го земеме и зборот
ezgк, мн. 'eigцu Бањ, Ч, ј'еiuци Љ, ј'а2орац Рад, кој одговара на литературната
форма јаzорец < *QgrЙ (Bernard, 1951: 39-40). На коренот *Qgr- укажува и албан
ската форма vongorec, која мора да е словенска заемка. Првиве два примера во
формата со темен вокал се јавуваат и во другите северни говори, дури и во
градскиот скопски говор (Угринова,

1951 : 11),

а спорадично можат да се срет

нат и во говорот на Блатото, во кој носовката *Q дала а. Без сомнение тие се
внесени однадвор, најверојатно од полошките говори, зашто во централните и
во двата случаја има рефлекс а. Исто така отстрана е внесена и формата јаzорац,
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само со измена во суфиксот. Меѓутоа, со влијание не би можела да се објасни и
другата форма - ezgк.
Рефлекс у за *Q имаме во најголем број случаи и во флексивните морфеми.
Сп. општата форма кај именктие на -а и нивните определби: одведи коња у во
д'еницу Љ, да ми целива руку Поб, za вика Кuстота у 'оii.штину Куч, у моју

к'ошуљу М, ozu керку ми, ке иzу на њиву Бр, от с'убоmу до ii.онеделник К, у
земњу Бањ, береу траву ii.poкaj реку К. Во јужните гранични села вака завр
шува општата форма уште кај личните и некои роднински имиња, додека во

другите именки на -а таа се изедначила со номинативната.
Редовно се јавува у место *Q и во 1 л. на сегашното време кај глаголите од
е- и и-група: uечу, сечу, ке се с'обучу М, ii.леќу, ii.pezy, вежу Бањ, со исклучок на

појужните села каде што основниот вокал од 2 и
Во

3

3

л. се проширил и на првото.

л. мн. во презентот и имперфектот на овој начин добиеното у по гласовен

пат се изменило, како што видовме, во неслоговно у : викау, береу, носиу. Спо
радично во Кучевиште место овој глас може да се чуе и сосем слабо артикули
рано у, оди. среден глас меѓу у и у, а пак во граничните села со блатскиот говор
се среќава и нормално лабиодентално в, како краен резултат од овој процес.

Неизменето у во оваа форма се пази само во

3

л. мн. од помошниот глагол сум :

они су свите Шуја Ч, ал-су дома Бањ, бидејќи тука немало услови за да се извр

ши споменатиот процес. Но покрај формата со у се среќава и ct;1-, во правите цр
ногорски села спорадично, а во јужните редовно: чи: ct;1- децата Бул, добри Ct;J.
Рад, ct;1-, несt;1- Цр. Во Кучково се среќава уште и се : тука се, дојдени се.
Поинаков резултат во оваа позиција имаме само во наставката -на- кај гла
голите: uадна, се дина (диzна), леzна, викнал. Познато е дека таа се среќава и
преку границите на нашата територија, во врањскиот (Белиh,
сретечкиот (Павловиh,

1939: 43),

1905 : 610, 613),

па дури и во ѓаковичкиот говор (Стевановиh,

1950: 47).
За носовката од преден ред во сите позиции има е, и во оние случаи каде
што во западните говори таа се мешала со *Q, на пр. ечмен Љ, Ечмиште Куч,
език Цр, језик М, једар Куч, 'етова Куч, Бањ, ечи долат Куч, а покрај заец, мн.
зајци Бр, Куч се среќава и зајак Цр, како во блатскиот говор, и зајац Љ, како во

кумановскиот и граничните српски дијалекти.
Со запазена трага од носовост имаме само еден пример
Бул, да Гие изеде јанѕа Љ (етел.

lh.!iд).

-

јанѕа Куч, Цр,

Дека е тој внесен од појужните говори по

кажува и замената а место *�·

*о, *b. - Разгледуваниов говор од другите скопски говори се разликува и по
резултатите од развитокот на етимолошките полугласки. Во својот историски
развиток, се истакна и порано, тие се изедначиле гласовно и дале еден резултат темен вокал, кој е потипичен кога се наоѓа под акцент. Со поголема доследност
ваква замена наоѓаме во коренските слогови. На пример:

*о: бt;1-дњ'и-вечер Куч, б'адњи вечер Љ, бадњак К, Љ, Б'азишта Цр, бачва

Куч, до б'ачву Брод, в'ашке Љ, Ст, в'ашк'е Куч, в'ашче Љ, в'ашенче Поб, вашле,

вашла М, В{lшл'ивица Куч, даш Бул, Љ, Куч, д'iiждевник Љ, д'iiжливо Куч, 'уз
дt;1-на, да узд'анемо М, зiiлва Ст, Куч : завла Љ (со метатеза), кат Цр, кад ете

ти za у среќу Ч, кад za 'yГueiiLl беzат Цр, када Цр, до када ќе биде Куч, кат
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сШ'иiнеш Гл, касно Бул, iiOKflCHo Цр, мiiхне Бањ, iiом'акни 'ia навамо Куч, il.ouз
м'iiцa Љ, изм'аца м, 1UЗM{lKHa Цр, сан Ст, Куч, на сан му доrило, санти Цр, сii.
њам - ciiњay М, c'ii.њyjy Гор, с'анува Куч, ciiiii Бр, Љ, с'iiдови Ст, ис'анало Гл,
ис'анала водата Бањ, Бр, Шад Бањ, Шiiд беше Бр, iiiaдa Љ, К, Шliz Ор, iUaia,
iiiazaj Цр, iiiiiкнa Ст, ме miiкнa Љ, iiiaкмa moa сакам Куч.
*b : вiiад{lн Цр, Љ, дан, два дана Љ, сваки дiiн Бањ, кazua дан Цр, дв'а-д{lна,
дојде дiiнaiii, дањом Куч, дii.ње Ор, Куч, дiiнilla, д'анrЈ,с Ч, Даница М, Дџн'ица

Цр, д'iiнiуби Цр, Љ, да издii.нzубиш Куч, д'обар-дt;т К : д'обар-дан Куч. Спрема
овие образувања направена е и формата данак Бр, Гл (место данок), лако, iio-·
л'ii.ко Бул, ласно Ст, Цр, лан Љ, Ч, Лii.нишmе Бул. лii.нено Куч, ou'iiнaк Ст,

oii'iiнцu Цр (: 10UflHЦU и 'оiiанци Ч), itiiкt;zл м, uii.кaл Куч, у uакал к-идеш 0, u'а
њушка К, М, сак ке доzу Љ, cllla Куч, Цр, Ст, c'iiiaшњo Љ, сiiмне Ст, се самна

Љ, zU'iiмнuцa Бр, Ш{lМн'ица Цр, Шiiмно Бањ, Куч, се ciii'iiмнuлo Бањ, се ciiiii.мнu
Бул, цaвiiiu Куч, шiiдr;iiii Љ, шiiuнu му К, шr;iu'oiileшe Поб; ес'енr;�ска Ч, Бањ, јес'е
нr;�ска М, д'ii.нt;zc Ч, д'iiJ·tt;zcкa М, Бањ.
Во оваа позиција само неколку примери имам забележено со чисто а, кое е
добиено фонетски од ii, оди. {l

: мав'оина Љ, д'обар-дан, В'елидан, Миiiiровдан,
иди u'олако Куч, 'оИанци Ч. За коренот *cbSt- од една страна имаме чес, чесно

Љ, му води чес Куч, а од друга чaciiiuzu Ст, чaciiiuмo Куч, ке Ше чaczuy М. Фор
мата со е можела да биде примена од полските скопски говори, а втората од
српскиот јазик по литературен пат. За *5bdb, еп. saiii во североисточните го
вори; во овој говор имаме ѕш) Куч, Бр, К, ѕиШ Бул, како во другите македонски
говори. Покрај u'ањушка и uiiкaл во граничните села со Блатијата можат да се
чујат и формите u'ењушка Куч, uењ'ушка Цр, Ст, uекал Ст.
Со прилична доследност рефлекс ii.l{l имаме и во префиксите и предлогот
*ѕо, кој се употребува овде удвоено: cii.c. Сп. cii.бop Бр, Љ, Гл, сiiбрал Бр, да za
cii.бepy ли жuiiiozuo Ч, се с'iiбрале Љ, сqВирау М, ct;zб'epu се Бр, сr;�ѕ'идано, с'акри
се Љ, ia с'акриле Бањ, да 2а с{lкр'иеШе Гор, с'iiмељу, сr;�м'ељеу, се c'iiuлeille, cџ
itл'eiiieмo

Ч, да се с'аuнеу Љ, CflU'uњay М, c'ii.cmaнe Бањ, cr;imк'aey Ч, ке c'iizuиjy М,

с'аzиила Поб, oд'ii.uнey, из'ii.Шкава Куч, уз'авремо, уз'ii.вреле М; сас-ср'ебро, cii.c
u'ape Бр, сас-'овце, сас-2'усле Љ, саш-њ'е'iа, сас-све Шој Ч. Во јужните гранични
села покрај случаите со темен вокал, еп. c'iiбepeut, c'ii.ciiiauм, с'iiблечем, с'ii.крием
Куч, сiiбрал Цр, с'аuни 2а коњот Ст, не ретко можат да се сретнат и примери со
о: сош'иен, собл'ечи се, собор Ст, собр'але, соб'ери zy ченкава Цр. Во нив пред
логот *

ѕо

готово редовно се употребува во формата со, оди. сос : сос њима, сос

њојзе, дошле со-св'ињи Ст, со музику Цр, со но2у, со ciiiau, со руку ia ваmи Куч.
Поинаков резултат за еровите имаме кога се наоѓаат тие зад лабиодентал
ното в

-

во предлозите и префиксите *v'b и *v'bZ'b. Во едни случаи фонетски, ка

ко и во почетните отворени слогови, а во други по аналогија, групата *vo > у; на
пример: к-и zу у Cкoil.je Бр, 'оiiiишал у М'ирковце Гор, уж њ'еiа Ч, уз р'еку Гл,
Бр.

-

'улеiни Љ, 'уле2ал Бањ, 'улеzне Цр, К, 'улаза Бул, 'уфаmи, уваШ'ише Цр,

'yвaiii u ia за руку

Ч,

'узни za

Ч,

ia 'узела, 'узима Гл, уз'имачка, с-уз'оше руку за

руку (Елезовиh, 1933 : 219), ал-2а узе М, Љ, ун'еси 2у ciiioл'uцyiiiy, ув'еди za Љ,
уд'ени iy 'иiлуву, увл'ечи се озд'ол Бул, с-'увлече Куч, 'уГUерај 2а Бр, не можу да
се 'увучу М, 'увеzу - 'уведеш Бањ, ке 'узавру - уз'ii.вреу М. Сп. и: 'удов{lц Љ, 'удо
вица К, М, унук Ч, Гл, ун'учики М, yн'yi"ilpa М, Љ, уШ'орник М, yiii'opник{liii Љ,
ј'учер Љ, јуч'ера Куч (со секундарна ј).
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Во суфиксите имаме два рефлекса. Во правите црногорски села и во оваа
позиција има темен вокал, но тој се изговара знатно пошироко одошто истиот
глас во коренските слогови, сосем блиску до а, "така што - правилно забележу
ва Угринова (1951: 6) - на моменти не може да се разграничи со изговорот на
а". Томиќ (1905) во неговите материјали овој глас редовно во суфиксите го пре
дава со вокалот а
Сп. *-oko: MOMt;lK, муќt;�к, uеИЦzк Бањ, HUЗt;lK, UлиШ.t;�к, Шанt;�к М, Гл; *-опо:
болt;�н, zладt;�н Љ, едt;�н Бањ, личt;�н Ч, мирt;�н, муИЦzн Бр, u'aмeiil.t;zн, uoct;iн, сиШt;�н
Љ; - *otb : нокt;�Ш, лакt;�Ш М, 'оцt;�Ш Бр, 'oвt;ic К, М; - *-ото : /ар{lМ Бањ, К, Гор;
- *-bcb : zлушt;�ц, јунt;zц М, ланt;�ц Љ, 'удовt;�ц, мољt;zц, ciil.apq.ц Ч, венt;zц Бр, ч'учерt;zц
Ч, конt;�ц Бањ; во членската форма за м.р.: данt;zШ Љ, узни za сШ.олt;zШ, ножt;zШ К,
жирt;zШ, uрес'едникq.Ш Поб, ридq.Ш, нар'едникt;�Ш Гл, м'оШ.орq.Ш Ч, бресt;�Ш,
мозt;�Ш Бр (мосШ.оШ), ножt;�Ш Љ, ножt;�Ш Бањ, М, Uл'авезt;�Ш Ч.
Во селата пак што се наоѓаат источно од Љубанци и во оние што ги истак
навме како гранични со блатскиот говор, вклучувајќи го тука и селото Кучко
во, за Полугласките редовно има а. На пример: jyiil.aк Куч, уШак Цр, м'алецак,
н'аugсШ.ак, ручак, ч'еШ.вgШак Куч, uеШ.ак, об'ојак Цр, uесак Куч, Ор, овас Куч,
Цр, Ст, Ор, ов'азница Куч, болан, један, десан, злаШ.ан Ст, едан Куч, мучан,
разан Цр, раман, сложан 0, бр'аШанац Куч, Цр, zлушац, колац, јунац Ст, конац
Ст, Цр, Куч, клуuац, мол'ац, јарац, венац, цеuац, слеuац, Ш'gzовац, 'удовац, Куч,
клад'енац, мирковч'анац Цр.
Примери со изјаснет вокал а не се необични и во правите црногорски села,
но тие се знатно поретки од случаите со q.. Со а во нив најчесто се среќаваат
образувањата на *-bl'b, на пр.: виш.ал Љ, Бањ,јузал Поб, Куч, Цр, кош.ал Љ, Бр,
Ст, Бул, орал, uеШ.ал, че шаљ Љ; еп. уште: как'ав беше Ч, ociil.aн Бр, чешањ, ра
жањ Љ.
Во југоисточните села само членските форми за машки род за полугласката
имаат о : беzоШ, власШ.оШ Цр, волот., крамоШ Ст, u'есакоШ, uреко u'оШ.окоШ,
зеШ.оШ Бул. Во Кучково, меѓутоа, и тука стои а: возат., 'овчараШ, сШ'аријаШ,
-

-

Ш'урскијаШ цар, воден'ичараШ, ман'асШ.ираШ.

Во врска со рефлексот а место етимолошките полугласки во северните го
вори повеќе пати сме истакнувале дека е тој резултат што се добил на овој те
рен: *о преку t;z >а во неакцентирана позиција (Видоески, 1953 : 12 6; 1954: 15).
Дека овде не може да стане збор за некакво надворешно влијание покажува и
фактот што процесот на вокализацијата на *о >а повеќе напреднал во оној те
сен граничен појас меѓу северните и *о, *b >о, е-говори. Да дошол импулсот од
север, од српските говори, појавава би била пораспространета во оној појас што
непосредно граничи со српската територија. А од друга страна такво влијание
немало откаде да дојде. Со влијание од југ можат да се објаснат само оние слу
чаи во коишто наоѓаме о и е место полугласките, на пример членските форми
за машки род, предлогот и префиксот со, оди. сос, или некои одделни примери,
еп. чешел Ст, свgдел Цр. Членската форма, видовме и порано, со о се употребу
ва и во овчеполскиот, кратовскиот и во дел од кривопаланечкиот говор. Како
продуктивен елемент таа лесно може да се шири. Овие примери можат да ни
послужат како добар показ дека меѓу граничните говори и дијалекти секојпат
постои мешање и преплетување на разни црти. Една црта од една дијалектна
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област може да се прошири и да се наложи во друга област. А најлесно тоа ста
нува така со граматичките морфеми.
Секундарниоzu b2•
Ист резултат како етимолошките полугласки дал и се
кундарниот о2• Во почетните слогови на целата територија има темен вокал, еп.
лаже, uол'ажаше Љ, 'излажа, л'ажење Бул, лажа zолема Куч, лажа Ст, маzла
Куч, Љ, се зам'аzлило Куч, се з'амt;LZли Љ, маска К, Бр, ШанtЈ.к Гл, Шанка М, Тан
ка Пуili'ина Цр. - Поинаков рефлекс наоѓаме само во л'ожица Љ, Бр, лојца Куч и
изведенката лож'ичарник Љ, ложиш'арник Ст, л'ојчарник Куч (: ЛfЈ.Ж'ица Ст).
Во правите црногорски села ваков глас се среќава најчесто и пред сонанти
те. На пример ОСfЈ.М zодине Љ, осfЈ.Мн'аесе, сед'iiмдесеШ, ос'iiмдесе и седfЈ.М бауке
Поб, сед'iiмдесе Бањ, СfЈ.М К, несfЈ.М Ч, ii.'actJ.Мцe, i'a:ZtJ.нцa Љ, Бр, ii.ac'iiмi�e Цр, Ст,
јаz'анца Ст, моШtЈ.вfЈ.Ц Ч, мрШtЈ.в Љ, К, Куч, бисШtЈ.р Куч, Љ, М, веШ(lр, вeii.(lp Бр,
zaбr;Lp М, РеШк'и-Габ)} Љ, Габr;Lрче Куч, добr;Lр, иШ(lр, осШ(lр М, модr;Lр, мудr;Lр
Гл, М, ./1-tOICfJ.P Љ, К, свек(lр Љ, свек)Ј М, eдt;zp Куч; ii.aк(lл Гл, рек(lл Ч, К. Но на
споредно со овие можат да се чујат и форми со а, особено пред согласката л, еп.
ii.акал Куч, рекал, дошал, ii.ошал М, Ч, Гл, моzал, 'осШриzал, ошал Бањ, секал,
д'овукал М, или во оzањ Љ, Ч, у оzањ(lШ Ч. Во југоисточните села, и воопшто
во сите оние што граничат со блатскиот говор, во позицијата пред сонантите
обично за сек. о2 се слуша а: оzањ Куч, Ор, 0, ведар Ор, бисар, осар Ст, бис
Шар, zабар Бул, дошал, ii.рес'екал, ул'еzал Ст, само пред м за сек. о2 речиси ре
довно има у, како во блатските села: седум, осум Ст, ос'умдесе Цр, седум, осум,
седумн'аесеШ, сед'умдесеШ, ос'умдесеШ Бул, сум бил, сум с'ануал Куч, покрај
сам, несам. Во Стајковци забележив и оzин, веШер, моШовец, - карактеристич
ни форми за блатскиот говор.
-

-

*Ј. - Во најголем број случаи за вокалното *Ј во црногорскиот говор има ре
флекс у. На пример:
бува Љ, буве М, Гл, Ч, буе Куч, Буzарин, вуна Љ, М, Цр, вук К, Бул, Цр,
в'учица Љ, вучкини ноzи Цр, топ. Вуков'а-Глава К, В'учи-Дол, Вучi'а pyii.a Љ, К,
В'учово Гор, вуче Бањ, воловите вучеу Ч, вуче ii.o земњу, в'учење М, д'овукал К,
вуч'иклашње Бањ (влечко), об'учи се М, да се 'обуче Ч, се об'учува Гл, свучи се
Бр, се с'обуко, соб'укоше, ке се с'обуче, соб'учеу М, влече Цр, жуШо Куч, Љ, жуч
Куч, жучка Бр, Љ, ж'уШица, жучни болес, жуња (вид жолта птица), жуШ'арка
Љ, рабука Бањ, 0, Ор, кук К, Куч, к'укови Бањ, ѕаiан кук Љ, к'учисiilа (од ко
ноп) Куч, М, Бањ, куч'ишiilа Цр, село Куч'евисШа К, Бр, Љ, Куч'еисШа Куч, ре
ка Куч'евсШица, куч'евљани Поб, М, куне Бањ, М, Гор, Ч, Бр, музе Куч, ке музеу
овце Љ, м'узење Бањ, м'узница Бр, zlyж Бр, Гл, Гор, ii.ужел' Куч, ii.'ужови, П'у
жова Лив'ада Љ, uун Куч, uуно Љ, uунеж (вид вез на женска кошула) К, Поб,
сШубац Рад, сШуа Куч, Шуче лук, Шуче Бањ, Шуч'ешемо Гор, Ш'учење Бр, еве ке
се Шучеу Цр, Шуца Љ, Шучник Цр, Љ, Куч, дужан Љ, зад'ужени Гл, д'убоко Бањ,
Дубоки Дол Бањ, Љ.
Така и по оваа црта говорот на Црногоријата покажува поголема близост
со призренско-моравските говори.
Рефлексот у на разгледуванава територија писмено е засведочен уште во
почетокот на 16 век. Во една белешка од 1519 година на еден триод се спомену
ва месноста Бунеш : "... nод8кесiе Чр'hн"iе Горb1 R'h П"'/"CTblNIO н4рИЦ41!М"'/"8" R8неш'h...
"
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(Стојановиh, 1902: 135, бр. 441). Во истава белешка денешното село Кучевиш
Ше се бележи Нд'hЧЕВИIЈ.84, со ло место *Ј, но тоа е најверојатно бележење по тра

диција. Во поменикот на манастирот Матка (16 в.) имаме у: кЅчевиrр11 (Селиrцев,
1933: 21). Првиот пример (Вунеш) покажува дека во времето откога е датирана
белешкава за вокалното *Ј во овој дел од нашата јазична територија сме имале
замена у. А тој процес се извршил, без сомнение, кога и во српскиот јазик, т.е.
во крајот на 14 и во почетокот на 15 в.
Покрај у како втор рефлекс за вокалното *! на оваа територија се упо
требува лу, но во многу поограничен број примери. Тие се: слуба Бул, Цр, Ст,
слубе К, сл'убица Бањ, Љ, донеси ми сл'убицу Поб, Слубичк'а-Река Бањ, слуза,
слузеу ми очи Гор, слузе Ч, слунце Љ, Бр, М, буцна слунцеШо Бр. - Овие случаи

со лу

<

*Ј познати се и во граничните српски говори и тоа на целиот појас од

Призрен па до границата меѓу јужноморавскиот и заплањскиот дијалект. Во
српскиот јазик оваа црта се јавува доста рано. Белиќ констатира дека се среќа
ва уште во најстарите српски споменици - во евангелијата на Мирослава и Бу
кана, зборникот на поп Драгојла и некои дубровнички повелји (Белиh, 1905

118),

:

што значи дека таа се развила многу порано од рефлексот у. Ако е оваа

црта во јужноморавскиот дијалект внесена од позападните српски говори, како
што вели Белиќ, тогаш во разгледуваниов говор сигурно е така. Прашање е са
мо кога почнала да навлегува - дали таа овде егзистира отпорано, како во јуж
номоравскиот, или пак е внесена преку говорот на она население што се досе
лило во овој крај од северните области во поново време.
Во јужните и југоисточните црногорски села, што ги истакнавме како гра
нични со блатскиот говор, како и во Кучково, примерите со лу се непознати.
Во оние случаи каде што во правите црногорски села има лу, овде има рефлекс
лii.. На пример: слаза Цр, Ст, Бул, Куч, слiiнце Куч, слii.нцеШо Ст, сл'абица Куч.

Освен тоа рефлекс ла место *!имаме и во примерите: длабок Куч, дл'абоко Ст,
длiiк, длаzо Бул, Длаzа Куч (име на месност), Длаzа Гр.м'ада Цр, длiiжина Куч.

Примерот длак и неговите изведенки со ла се употребува во целата Црногори
ја, еп. длаzо Бањ, М, Љ, длаiо седеше куде нас Бр. Во Кучково со ла забележив
уште еден пример: Шлiiчник, покрај Пlучник, ziiyчe.
Приведениве примери во формата со лii познати се на целиот јазичен појас
од Шар Планина па до границата со бугарската јазична територија на исток и
на југ до границата со кочанскиот, штипскиот и скопскиот блатски говор (Ви
доески, 1953 : 206-209).
Овој рефлекс, се истакна и порано, се јавува само зад денталните согласки,
пред се зад д и с. А токму зад овие два гласа се јавува и лу во поархаичните срп
ски дијалекти (еп. во јужноморавскиот: удл'убr;zн, длуzо, длуж'ина, дл'ужни, а
зад

е

еп. примери погоре).

Во оние села каде што се среќава замената ла

<

*Ј, се употребува и формата

кii.лне: заш-zа калнеш деШеz7l.о? Бул, кiiлнеу Куч, zu uр'окална uеШлиШе Цр.

За zoлtua.м во целата Црногорија се употребува форма со ли : zлиШа Љ,
Куч, Бањ, za zл'иШнала Поб, zлиШка Ст, zлиШ вода Цр, iлиШ Љ, Куч - образу
вана спрема итерат:ивот zлиШаШи, еп. етел. погдит11ти, а место засолнам форма
со коренот слон-, која е исто така стара: з'аслони Љ, засл'они :Za Куч. И форма
та со ли и онаа со ло во употреба се и во призренско-јужноморавските говори.
За литературното колва.м овде имаме
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кљука.м,

еп.

кљу е.м.

ј

*е> е. - Таква замена имаме дури и во глаголот јаде, еп. једе Бр, Куч, једеу
Ч, једење Куч, Цр. Исклучок претставува единствено лексемата ора, мн. 'ораси
Ч, М, 'орашче М, орав Куч, сиров орав Ор, во која за *е стои а, како и во други
те северни и некои источни говори. Како што е познато а во овој пример го има
и во српските екавски говори. Таа е секако стара црта и стои во врска со приро
дата на претходното р. Интересно е да се одбележи фактот дека во границите
на онаа територија каде што се употребува ора не дошло ни до прегласување на
а во е за д р во примерите Шрава, upauopaц - upailopeц.
Покрај u'овесмо, uов'есмарка Куч, Бр(< *povesmo) се среќава и формата uо
јасмо, ii.о/асмарка Бањ, која е добиена или со контаминација меѓу ii.acмo и ii.о
весмо, или "преку сврзување со ii.ojac", како што мисли Угринова (1951 : 12).

Со2ласки
ќ, i. - Рефлексите на прасловенските групи *tj, *dj и *kt' се најинтересна цр
та од консонантизмот во скопско-црногорскиот говор како поради нивната зву
кофизиолошка природа, така и поради некои други појави што им се својствени
ним.
Место *tj и *kt' во најголем број случаи има рефлекс ќ, во неколку случаи
палатализирано к' или к, а место *dj - 2, и тоа во сите позиции.
На пример:
*tj, *kt' > ќ : воќка Љ, Куч, Гл, Бр, воќке Љ, воќњак М (: овошка, олошка,
овојка во другите наши говори), вреќа Гл, М, Цр, вреќе Љ, Бр, вруќ М, вруќи
кmшuањи Гор, има вруќа вода Бањ, 2аќе М, Куч, zаќ'ересШи ii.еШал Куч, za
ќ'apaciuи М, Ч, zаќњик Цр, М, куќа Ст, куќе Ч, Бањ, куќи Цр, к'уќњица М, леќа
К, м'аќева Куч, м'еќава М, ноќ Бр, ноќеви М, н'оќам Љ, ноќен Бањ, ноќШа Цр,
н'оќница М (име на ѕвезда), наќес, uлеќе Бр, uомоќ М, Бр, ii.'омоќњик Гл,
ii.ом'оќњица, ii.paќa, uраќе М, свеќа - свеќе Бањ, Ч, среќа Љ, Гор, у среќу Куч, у
среќа идев Цр, ќуШ Куч, ќуШи Бр, Поб, Шиќе К. Така и во формите на глаголот
*xoteti / xoteti : оќу К, неќу М, неќем Љ, неќеу д-идеу Ч, оќеш, неќеш Бр; во некои
суфиксни образувања: божиќ Куч, М, Ч, бо.жиќњ'и uосШи Бр, Сл'ивовиќ М,
блаќ'ани Цр, ч'исШоќа М, 2'олоќа Цр, Ш'ешкоќа Куч, и во глаголите образувани
со -ја: враќа Бањ, u'овраќа К, iiраќам М, fi.paќa човека Љ, 'исuраќа Ч, Uлаќа М,
смеќа Бул (во значење смеќава).
Во еден определен број случаи место ќ како рефлекс на споменативе пра
словенски гласови наоѓаме сосем малку палатализиранок' илик. Тие се: век'е
М (почесто со ова значење се употребува прилогот више), мук"еница М, Гл, К,
мук'ен'ица Цр, к'ерка Гл, М, oiu к'ерку ми Бањ, имам к'ерку удадену Бр, на ца
ра керка му Ч, две к'ерке Бањ, к"еркино деШе Гор, Шик'е М, Љ, покрај Шиќе,
морфемата к'е Ст, Куч, М, Бр, Ч, ке се вgШимо Гл, к'-иiу М, к'е дојдеу Љ, и к'е
ш(е) Гл, Бр, К, к'е.ш-да uадне1.и Љ, ја к'еш-Ше iiieuaм Ч, и во наставката за гла
голскиот прилог -к'и, односно к'е / -ке : рабоiii'аек'и, ид'еек'и М, сwањ'уек'и,
Шеч'еек'и Љ, ид'еек'и Бањ, uо'е:к'е, сШру.ж'е:к'е, кол"а:ќе, бер'е:к'е дова Куч,
.жне'ек'е, рабоzu'а:к'е Р, oiiiuдy'ajк'e, Шоч'ејк'е Цр, нос'е:к'е Ст; потоа: вр'ук'ина
Бр, М, Куч, д'омак'ин Гл, М, Љ, домак"инкаШа Цр, uр'ак'ица Цр.
Во материјалот објавен од Елезовиќа (1933 : 219) место морфемата ќе ре
довно се бележи ке : ке бе2ендишу, ке у.жњу, кад к-иде. Слабописмените луѓе
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готово редовно оваа форма ја пишуваат со к : ке. Тој факт веќе доволно збору
ва дека во нивната претстава во овие примери место ќ егзистира звук близок до
заднонепченото к.
Оваа разлика во изговорот на рефлексот на *tj / *kt' ја забележуваат и То
миќ (1905 : 496) и Петровиќ (1907). "Поред правилног h у речима: ноh, вреhа,
браlш - вели Томиќ - има још једно h, које није јасно као прво, него кад се оно
изговори, чује се глас измеѓу к и h. Оно се чује у речима, у којима после h дола
зи е : hерко, hебе, he у прављењу будуhег времена". За вторава варијанта Пет
ровиќ употребува посебен знак.
Во приведената забелешка Томиќ го засегнува и прашањето за условите
кога се јавува варијантата к', оди. к. Како што покажуваат и нашиве примери,
овој глас се јавува пред предните вокали (е, и), и тоа само во одделни зборови.
Така, на пример, во множинските форми од куќа, вреќа -куќе, вреќе, или во из
веденките куќиче, вреќиче, одн. вреќеШина, и други слични форми, ќ има иста
вредност како и пред согласка или другите вокали. Врската со основната фор
ма тука попречила да се измени артикулацијата на ќ. Меѓутоа, таму каде што
ваква врска немало, кај ќ повеќе дошол до израз палаталниот елемент. Оваа
појава - поместувањето на артикулацијата на ќ пред предните вокали накај зад
ното непце и потполното губење на фрикативниот елемент во поголема или
помала мера ја познаваат и голем број други наши говори, дури и некои од цен
тралните. Во прилепскиот, на пример, "формата ќе - пишува Конески - многу
пати се слуша како ке" (Конески, 1949б: 262). Така таа може да се чуе и во ве
лешкиот, и во скопските (Селиrцев, 1931: 45).
*dj > i : веiа К, Гор, Бр, веzе М, Ч, Љ, веiи Бул, Иов'еiајка Љ {вид вез на
женска кошула), 'i'ocuoia К, Ч, з'ipaza К, з'ipaze Гор, з'iр'аzиче Куч, краzа М,
меiа -меiе М, Гл, меiи Цр, меiњик Куч, Љ, покрај мед'њик Љ, .лtezy Бр, К, меiу
њима Ч, uoмeiy себе Бањ, upeia М, upeiama Цр, "gza М, "оiосан Ч, 1;iосано Цр,
у сваiу су Гор, Шак'оiере, Шуi, Ш'уiина М, yie М, Бр (се употребува многу рет
ко), чаiе М, Ч, чаiав 0, исчаz'авило се Гл. Вакво е по потекло 2 и во глаголски
те образувања ОД типот paia, 'iaia Бр, к, u'ozaia.м М, дос'аiа, виzа.,н Бул, ошШе
се в'иiаше, одв'иiа, разв'иiа Цр, како и именските суфиксни образувања од ти
пот ор'иiанац Куч, бел2ра2ани К и ел.
Поинаква замена за споменативе прасловенски гласови наоѓаме само во не
колку случаи. И тоа:
за *tj, *kt' - zиШ во: uешШер М, Бр, и име на месност ПешШер во Бр, u'еш
Шера Гл, iiлешка М, Куч, Ор, покрај iiлеќка Гор, Ч и iiлеќе К, мошњо Бр, мошњо
убаво М, с'иношан zpa, манџа с'иношна Куч, синош'ањ-леu М, - и ј во: синој Цр,
Бањ, Ч, синој радиото uоеше Ч, с'инојка М, Куч, Бањ, Бр, син'ојка Цр, а за *dj ж(д) во името на селото Побужје -Побожје и придавките н'аuрежан и ilослежан:
н'аuрежњо време Љ, н'аuрежно Ч, Ион'аuрежан М, Куч, н'аuрежњи Цр, Ионаuр'еж
њиШе Поб, u'ослежањ М, u'ослежањ рок Бр.
Во редот на отстапувањата би можеле да дојдат уште примерите нужда 0,
Цр, кој се употребува многу ретко и најверојатно е примен по литературен пат,
и Иремежд'ание Љ, оди. uреможд'ание, uремажд'ание М, кој е примен малку мо
дифицирано од црковниот јазик (етел. nрtмеждие). Последниов пример во не
кои црногорски села може да се чуе уште и во формите uремреж'ение и uре
мр'ение 0, ми Иројде едно Иремр'ение Куч. И едната и другата форма се нови
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образувања - првата со контаминација меѓу црковната форма uремеждие и
мрежа (Мирчев'b, 1938 : 70), а другата најверојатно е образувана спрема гла
голот uремрам.-еш, задржувајќи ја при тоа наставката -ние. - За литературното
имашлив се употребува uмoillaн М, образувано од имот, а после и нем'отина
М, Бр за немашiiiина.
Примерите со ј заправо не се исклучоци, зашто тука ј е нов резултат: ќ > ј
во синојка фонетски (ќ к > јк), а од оваа форма после спрема дiiнt:;1c - дiiнr;zcкa,
зимус - зимуска и др. сме добиле синој.
Кои од споменативе рефлекси во нашиов говор треба да се сметаат за при
марни: ќ, i или шт, жд? Ако се работеше за некој појужен наш говор, поста
вување на едно вакво прашање не би имало место. Денеска е веќе јасно дека во
нашите *о, *b > о, е-говори примарен рефлекс за *tj *dj се шт, жд. Но бидејќи
во случајов станува збор за еден граничен говор со дијалекти во кои односниве
прасловенски групи дале ќ, i, и со кои тој има ред заеднички особености, тогаш
ова прашање има своја смисла.
Ако судиме само врз денешниот материјал, одговорот на ова прашање би
бил едноставен: примарен е оној рефлекс што се јавува најчесто, во најголем
број случаи. А тој би бил рефлексот ќ, оди. i. Историските факти, меѓутоа,
знатно го усложнуваат ова прашање. Денешново село Побужје (Побожје), кое
Селишчев го изведува од коренот *bud- (1931: 45-46), а Конески од *bQd- (1951 :
218), со жд се бележи уште во 13 век. Така во грамотата на Константин Тих
(1258 - 1277), дадена на манастирот св. Ѓорѓ во Скопје, забележено е во форма
та Повжжд11 (Иванов'b, 1931 : 582). Во Милутиновата грамота на истиот манас
тир (13 в.) се споменува во падеж 110\(' ПОGО\('ЖАО\(' 11 (Грујиh, 1936 : 13), а во една
друга негова грамота (на Хилендарскиот пирг) од околу 1308 г. во формата
Прtв°'('жд115• Веќе во подоцнежните документи тоа се бележи со наставката -је,
еп. сел11 Пов8ждиm (ген.) во еден запис од 1500 г. над влезот во црквата св. Петка
во истово село (Ивановi, 1931: 130): ПОG°'('ЖД4 во кодикот на манастирот Матка
(16 век) (СелиIЦев, 1933: 43).
Врз основа на овој топоним Селишчев изведува заклучок дека некогаш и во
Скопската Црногорија за *tj, *dj сме имале шт, жд (СелиIЦев, 1931: 45).
Овој топоним сам за себе и онака како што го објаснува Селишчев (од ко
ренот *bud-) можеби и не би бил многу интересен. Би можело, на пример, да се
претположи дека во овој крај имало преселеници од нашите појужни области
каде што за *tj, *dj има замена шт, жд, и тие да го препееле ова име од старото
место на живеење. Вакво нешто не е невозможно. Познато е дека преселеници
те доста често ги пренесуваат и имињата на своите стари населби, и воопшто
имињата на местата од нивниот крај. Така го објаснува и самиот Селишчев
името на гостиварското село Зубовци (Зубовце) (СелиIЦев, 1929 : 316). Меѓу
тоа, во Северна Македонија, и тоа баш на оној дел што непосредно граничи со
српските говори и каде што има редовно у за *Q и *Ј и еден вокал за обете по
лугласки, овој не е единствен случај со жд. Сп. и Радибуш (село во Славиште,
Кривопаланечка околија, кое во 14 в. е забележено во формата Р4ДИG°'('ЖАО\('
Горн.о, Новаковиh, 1912: 435), Доброште, Нераште (села во Долни Полог; поИмето на селото Побужда овде се споменува во акузатив: "И д4Х'h. .
Прiш"'('ЖА"'f··· (С. Новаковиh, 1912: 477).
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следново околу 1308 г. Милутин И го подарил на црквата св. Никола). Што е
уште поинтересно, топографски имиња со шШ, жд има дури и во Призренско
(Гражданик, Ображда, Љубижда, ДобрушШ.а), и тоа некои од нив се споме
нуваат доста рано; еп. HeGperotpe во Душановата грамота од 1348 на манастирот
св Архангел кај Призрен (Новаковиh, 1912 : 688), или Чрiшоrд4жде, Тор4жд"
(Новаковиh, 1912 : 689). Ваков број месни имиња да се примат како донесени
преку разни преселеници од југ би значело премногу упростување на работите.
Освен тоа на една ваква претпоставка се противи и друг еден факт. Конески
името Побужда го изведува, рековме, од коренот *bQd-, т.е. од личното име
*PobQd'b, како што се добило и Збажди (Збажди, Збожди) од *S'bbQdo (Конески,
1949а : 305), а не од *bud-. Овде прашањето уште повеќе се усложнува. Имаме
пример со црти карактеристични за две дијалектни средини: у за *Q и жд за *dj.
Ваква форма можела да се образува само на овој терен, кај што се граничеле и
мешале *Q > у и *tj, *dj > шШ, жд-говори. Во врска со ова Конески го поставува
проблемот: Дали сме имале во Северна Македонија говори, за системот на кои
биле карактеристични рефлексите у < *Q и zиШ, жд < *tj, *dj? (Конески, 1951 :
219). Во прилог на претпоставката дека можело да има такви говори, освен
името на односново село и споменатите топоними во призренскиот крај, укажу
ва и името на кривопаланечкото село Радибуш, кое исто така ќе е образувано
од коренот *bQd-, не од *bud-, како што го објаснува Селишчев (1936: 120), дури
и името на градот Велбужд, кое во грамотата на Тиха е предадено во формата
"кb RедbGжжи" (Иванов'b, 1931 : 584), а во Милутиновата 11Kb RедbG�жди" (Гру
јиh, 1936: 17). Денеска и во говорот на Славиште за *Q редовно имаме у. Изо
глосите на рефлексот у < *Q и на ќ, 2 < *tj, *dj не морале да се поклопуваат.
в. - Овој глас се пази релативно добро во целата Црногорија, било да се на
оѓа меѓу вокалите, било во некоја друга позиција.
На пример: бивол К, Куч, Бр, бив'олица, в'оловар Куч, Говед'арник Љ, 2'о
ведо Гл, Говед'арица Цр, iавол Куч, дев'ојче, девојч'иња Бул, дев'ојчики Бр, ја
вор, ковач, ковам Куч, н'евесШа Бр, н'евоља Ч, основа К, Цр, н'аuрава, Ш'оварим
Куч, сов'ељка, uовесм'арка Цр, наuрав'иле Бул; в'ирови, вол'ови Цр; бресШо
в'ина Бул, Цр, вар'иво, uред'иво Цр, в'езиво Бањ, каменл'иво, uесакл'иво Цр - во
интервокална позиција. Во оваа позиција доста често може да се чуе и слабо в,
понекогаш и со нешто поосетна лабијализација: Куче6uсШа Ч, заi'о6орка Бр
(вереница), бивол Гл, осШ'а6иле, ке наuр'авиу Бр, наuра6'uше Цр, Тр'имчево Ч,
2ри6о Бул (делот од самарот што налега на вратот). Не се сосема непознати и
примери со загубено в меѓу вокалите, но нивниот број е сосем мал, особено во
селата со двосложен акцентски систем. Најчесто без в се употребуваат форми
те од глаголите uравам, осШ.авам, забавам: ке uраим Куч, шШо да uраим Љ,
наuр'аило, uраји, наuраив (Елезовиh, 1933 : 220), се наuр'аиле кумови Цр, на
uр'ајле Бр, ке наuр'аиу еве, доuр'аимо Ч, шо ке uрајмо, uраене су К, 2и осШаише,
2-осШ'аиле Цр, Шаму 2и осШ'аиле Ч, iи осШај Шука, осШај za камењоШ Вол, се
сШаиле, ке се забаим Бул, се забаи Бањ, потоа: насШ'аено Бањ, сШаено Љ,
осШ'аено М, у Куч'еисШа Љ, сам'оиле, само'илаШ.а Гл, чоечк'о месо Бањ, бо
з'ојна, Шруд'ојна Љ, во имињата на местата: Кузо'а Њива, Шабано Лив'адиче К,
Вуко'а Глава, Џајко'а Pyua Гл, Шиљкоа Ливада, Марко'а Кула Љ. Почесто се
употребува со загубено в прилогот навамо и тоа на целата територија: наамо
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Бул, Љ, овде наамо Ст, а во брзото говорење в се губи и во изразот ода амо Љ,
Поб (одај овамо). Во Кучково, Орман и Волково, кои претрпеле поголемо.вли
јание од блатскиот говор (каде што интервокалното в се загубило) бројот на
примерите со загубено в е знатно поголем. Сп. уд'ојца, сур'ојца, сек'ајца, ка
u'ајца, uол'ојна, уб'ајна, смрек'ојна - смрек'оња, uол'оња, чоек, :Z'оедо, u'оесмо,
дејче, зим'оишШе, сум с'iiнуал, вишњ'оача ракија

Куч, јаз'ојШе, :Z'оедо, Гпzур
Вол.
Во согласничките групи обично се губи в пред сонантот л; на пример: л'ади
ка Поб, л'адике Љ, лакно К (Томиh, 1905: 493), лае Ч, Ладе, на Л'адета Вој'ово
zа Бањ, лачка К, Гл, лачку, ке лачу, лачење Бр, да се лачи, u'олачи, ке :Zy л'а
чимо Ч, лачиш, :Zи 'излачил, лачzt вуну, лач1арница Бањ, ЦЈ}Љив (место: владика,
влакно, власт, Владе, влачи, цgвљив; во Црешево, Булачани и Стајковци гру
пата вл се пази}, но Вла - Власи. - Освен тоа в редовно се губи во групата
-ство : друсШо Цр, 'убисШо Љ, cpeciilo Поб, царсШо (Елезовиh, 1933 : 219},
поретко и во -вски : СШ'ојкоски, СШ'ајкоски Пyill Цр, црешеско покрај црешев
ско Ч, Р, и во примерот мgка Ч, Бањ (мgвка). Во изразот жив-ми, жив-Ши или
се слуша слабо в : жив Ши очи Ч, или пак тоа се губи наполно: жи м.и очи, жи ми
њеzа Бр.
Покрај етимолошкото во овој говор во бројни примери има ново по по
текло в. Најчесто тоа се јавува како хијатски глас, и тоа обично во оние случаи
каде што се загубило х. Сп. paвaill Цр, Љ, Поб, да се рав'аillишу М, снава Ст, М,
Љ, Куч, Бањ, Ч, снаву Поб, м'авала Љ, Ч, мавало (Петровиh, 1907 : 481), м'авал
це, caвaill Поб, Куч, дај ми :Za саваillџШ Бањ, јава Ч, саван Ч; сова Куч, Љ, чова
М, н'авоzа Гл, Р, :Zравор Љ, illивo, див'анија, кива Куч, :Zлуво, е. Глуво, :Zлува не
деља Гл, Куч, четири кожува Куч, јува Љ, сас јуву Гл, мува М, Љ, бува Бањ, М,
дува, руво, суво Бр; cill peвa М, сillр'евиче, сiilрев'еШ.ина М, м'аќева - м'аќеве М,
Љ; лева - леве Љ, уво Љ, Бр, up'oвoza Ч, име на месност ГровоШ Љ (< Гpoxoz7l);
3 л. мн. аорист - имперфект: д'ојдова, исu'екова, с'едева, оШ'идова, избр'ишава,
paб'oillaвa Куч, бева, зб'орева Р и др. Вакво е по потекло в и во: смо uовале Гл,
'исuовал, 'исuова, исu'овале, u'ован је illiij мнo:Z'ouyiilu, uов'ачица М, си сШовал,
сШовале Гл,
uавук М, кав'урско, кав'ури Цр, од Арна'уШи Бул,
чива је Љ.
- Меѓутоа, во почетокот на зборот в не се развило, еп. изба Бр, ујко, ујна. Село
то Визбе:Zово црногорците го викаат Избе:Zово, а за вуша (во Блатијата) се вели
'уШајка Ч, Гл.
В овде наоѓаме и место ф, било од какво да е потекло. Тоа го констатира и
Томиќ: "Такоl)е слабо употребљавају и глас ф или скоро никако" (Томиh, 1905:
498} и ги приведува примерите: оди у вурну, каве, вран:Zа. Сп. уште: вее Куч, ве
сови Бањ, вез К, винџал Ч, Цр, Куч, винџан Љ, вира Куч, вурна Љ, Бр, место
Бурна Ст, ванела, венер Љ, вiiсШан Куч, вучи М, Љ, (фучи), Завир, вgчи Р, Трен
д'авил Бул, Р, illеливон Бул : се вgљи Љ, в'gљимо оружје еве, вgљам Поб, :Za
u'овали Куч, в'аШимо Гл, в'ailluшe Љ, ваќа, yв'aill u ia, заваill'ило Цр. Примери
со ф се среќаваат само спорадично. Ги забележив: фењер, фафрика Куч, фре
фер'ица Цр, ф'учија Гл (бочва), фронт, на фурну Љ.
За в, односно у од у види примери во делот за вокалите.
ч'ејца

-

-

ј. - Изговорот на ј зависи пред се од положбата негова во зборот. Пред во
калите од преден ред, како и во најголем број од другите наши говори, се слуша
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или сосем слабо ј, или пак тоа наполно се губи, и така е најчесто, особено на ап
солутниот почеток. еп. 1едан Куч, 1есен М, 1ес'енаска М, 1еде Љ, 1едев Цр, 1едар

Куч, 1ечмен Куч, Цр, '1етове смо Ч, се1е Бр, син ми се шкољуе Љ - и 'етова Гл,

ечмен Љ, ечи долат,'Ечмишта, 'езици Куч, еданf:lт Бул, едан Цр, Љ, есен, есе
њи (Томиh, 1905 : 495), 'едачка и uијачка М, ке те ем Љ,'едење Гл, от сестру ми е
Бул, на њума е дадо Ч, иотр'ажуе, разм'ешуе, к'уuуе Бањ, с'ееше Бул, с'еемо Цр.
Подобро се пази ј пред другите вокали, особено во групите -иа-, -оа-, -аа-,
или кога се наоѓа пред у во 1л. едн. на сегашното време. Во последниов случај
тоа донекаде заедно со вокалот у се чувствува како наставка. Сп. бијач Цр, зми
ја, Илија Бањ, моја, твоја 0, зајак Ст, uojac Љ,стојал - сто/але Цр, да се 'из
мију Бр, шију, сеју, ке uостоју оште малко М, куuују, еве чују и виду Поб. На
апсолутниот почеток пред а, о, у ј се пази редовно. Пред у во оваа позиција има
и случаи каде што се јавило ново ј. Сп. јаzне, јавор, ]ордан, jyHf:lЦ, јуже, /ужица,
јутак, јуШар Куч, јуч'ера Љ, јуч'ер Бул, јужјак Љ (лазач сличен на змија), још
Љ,јоште Гл, joue Љ,Ч, покрај оште Цр, Бул. На апсолутниот крај тоа се губи
во именката лиша Љ, К (лишај) и во заповедната форма ода (одај) во изразот
ода-амо Љ,и тоа при брзото говорење.
За случаите каде што се добило ј од и види во делот за вокалите.
х. - Фонемата х црногорскиот говор, како и голем број други наши говори,

не ја познава. Во литературните зборови овој глас, до колку не може да се ис
пушти, обично се предава со к, на пример: крана Љ, крам Гл, крамот св. Илија

Ст, како и во туѓиот збор к'олера Куч, кољ'ара Цр. Овде нема ни издишно х кое

се среќава во некои позиции во кумановскиот и врањскиот говор (Белиh, 1905 :
207). Согласката х не ја познаваат и другите скопски говори, но меѓу нив и цр
ногорскиот постои несогласување во поглед на резултатите од губењето нејзи
но. Во последниов х се губи без трага готово во сите позиции. Сп. на апсолут
ниот почеток што улиш на боzа Куч, ули на боzа 0, ладно, и др; на крајот на
зборот: Вла Љ,во Р, uреко ви Куч, на во лебот Бул, zpa К, Ч, Љ,zpe Цр, М, ко
жу Љ,Гл, Цр, ме М, и топоним Ме во Гор, одма Љ, очу М, Бр, uерду Цр, стра
0, zи стра Љ, оШ сШра Цр, с'ирома Поб, Ш-gбу, уUла Ст, 1 л. аорист: 'оШидо
Бул, 'остана Цр, дојдо Љ, Р. Во Кучково под влијание на дервенските и блат
ските села во оваа форма на крајот се јавува в : реков, za клоцнав, uресеков.
Овде спорадично и во други форми може да се чуе на крајот в место х: орав,
iлув, сув. Во последниве два примера в можело да се јави и спрема формите за
женски и среден род (zлува, -о , сува, -о).
Х се губи исто така и во средината на зборот било да се наоѓа во меѓувокал
на позиција, било пред согласка. На пример: меур, м'еана, маану има Куч, от
с'абајле Љ, свако саб'а:јле Ч, Глу'а Бразда Поб, Дуовдан Куч, ма'овина, uр'о
одиш Љ, раат Цр, Л'аовf:ZЦ м, ipaop 0, uuyт Вол, 3 л. мн. аорист-имперфект:
арниш'аа, uродад'оа, завот'оа; - јанал коња Љ,јанеш Поб, буна вукат Куч, ду
на, чере Гл, мелем, њино је, исf:Zн'ало бурето Љ, или во аористот: каж'амо Бул,
најд'омо Цр, оШ'идомо, д'ојдомо, 'узомо Љ. Примери како оШuусШ'ијмо, оШ
сШуuијмо, или оШид'о:мо, улеz'о:мо - со ј или удолжување на вокалот - какви
што приведува Угринова (1951: 16-17) од поисточните села, немам забележени.
Во поголем број примери по загубата на х меѓу вокалите се развиле хијатски
гласови, и тоа најчесто в: лева, саван, uовуШ Љ, zpe8oilla М, див'анија Куч (ако
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во последниов пример в не се јавило спрема придавката див, -а, -о), и др.; дија
нија Љ, Цр, реја Куч, сШреја Куч, 0. Покрај Мијајле може да се сретне Микајло
Куч, спрема лит. Михајло. Со к место х во оваа позиција имаме уште еден при
мер - u'азука Куч, М (Петровиh, 1907: 379), u'азуке Љ, познат и во другите се
верни говори.
Во Кучково можат да се сретнат повеќе примери со в за х и во позицијата
пред согласка: мавШам, кревко, u'ивШија (еп. uивШија и во Глуво и Љубанци),

кивна, здивна, Uа6Ша е крила, или: р'еКО6МО, р'еКО6Ше, раб'оШа6МО, бе6МО, му д'а
до6МО - како во говорот на Блатијата и на Каршијак.
Формата вејШи, вејШо аљишШе Љ : веШво Куч можела да биде внесена и од
кумановскиот говор.
За групата хв на целата оваа област има в, сосем ретко ф : ваќ:ам Љ, 'уваШи
0, Поб, ваШ'иле, заваШ'ило Цр, ке ве вати Р, Вол, ваШим Куч, да u'оваШу Бр,

воља Р, uревgља Цр, вgлиш Куч, се вали мло:Zо Љ, му се u'овали Куч. Овде е са
мо прашање како се добило в : дали х просто отпаднало и останало в, или пак
целата група хв прво се изменила во ф, како во другите наши говори, па после
од ф се добило в, како, на пример, во: венер, вее, вурна и ел. Вториов начин ми
се чини поверојатен, до толку повеќе што спорадично можат уште да се срет
нат примери со ф.
л,

љ.

-

Овој говор дава доста интересен материјал и во врска со гласот л.

Покрај тврдото и полумекото л, овде имаме и палатално љ. Тврдото л на цела
та територија и во сите позиции има нормално образување. Нешто со поак
тивно учество на усните тоа се изговара во прилозите од типот малку, колку, и
тоа само во југоисточните села. И ограниченоста на примерите и територијал
ната распространетост на случаите со оваа варијанта зборуваат дека таа се
јавила под влијание на оние говори со кои граничи црногорскиот на исток.
Интересно е да се одбележи дека често може да

се

чуе тврдо л и пред со

гласката ј, но само во случаи кога таа влегува во состав на некоја наставка. Сп.

колја Бул, колјеШе, белјон Цр, најмалјаШ Гл, најмалј'аШ син Бањ.
Старото меко *l' се пази во сите позиции, но не со еднаква вредност на це
лата територија. Во правите црногорски села тоа се изговара сосем меко, како
во српскиот јазик (љ), а во граничните со блатскиот говор, на целиот појас од
Кучково до Страчинци, имаме полумеко, средно л', како во полошките говори.
Во последниве не се сосема непознати и примери со љ, само се тие знатно по
ретки од случаите со л'.
Сп. Љ'убица Бањ, Љ'убоШен К, Рад, Љ'убанце, љусuа, Љубе Ч, људи Цр,
кљука Љ, Uљука Бул, кључ, насељ'уеу Љ, деља, д'ељачи Гл, вgљаш Бр, да смељу,
кољам Цр, закољи :Za М, д'ељанка К, uоље Гор, кукољ Љ, uриј'аШељ Цр, н'ево
ља М, н'едеља Бр, к'удеља Поб, к'удељке Ч, куд'ељица, к'ошуља / кош'уља, дg
жаља / дgж'аља Љ, ш'уuељка К, Цр, д'оиљка, с'овељка, бgљив, шуUљив Бањ, и др.
- л'уди Куч, зак'ол'ам Цр, Вол, да с'iiмел'ам брашно Куч, мел'ау, л'уШ, л'у
uешка Куч, uр'ијаШел' 0, u'осШел'а Ор, к'ошул'а Куч, Вол, н'едел'а 0, Р, Бул,
м'ешал'ка, невесШ'ул'каШа, мол'ац Куч, uол'е 0, дgжал'а, :Zредел' Вол.
Што се однесува до овој глас во позицијата пред предните вокали за прави
те црногорски села нема особено што да одбележиме. Спорадично пред е може
да се чуе нешто малку потврдо л, но тоа повеќе се јавува како индивидуална цр-
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та и како таква за нас нема важност. Поинтересен случај во врска со изговорот
на л во ли и ле имаме во селото Кучково. Таму тоа се смекнува, се изговара ка
ко среден глас меѓу полумекото л' и палаталното љ.
н, њ. - Во врска со првиов глас треба само да одбележиме дека пред меко
непчените к и 2 тој се изговара знатно поназад на мекото непце од литератур
ното н во истава позиција. Така имаме CШql]KO, А1Јка, Ме1Јка, вpql]ia Поб. Во
извесен број случаи место н има њ, добиено по фонетски пат или по аналогија.
Но за тоа ќе зборуваме подолу.
Старото меко

*п' се пази доследно во сите позиции. Сп. њива Ч, Бр, Куч,

њија, со њија Куч, њеiа Ст, њим, uo њима Љ, М, њума Бул, њојзе Куч, њеiов Гл,

Ч, њојан Бр, њојзин Куч, књиiа К, вишња Бр, црешња Гл, М, ношња Цр, коњ,
оiањ и др. Стара е и промената на групата iн во iњ : јаiње, iњије Гор, спрема
нив после и 2њездо К. Во појужните села наспоредно се употребуваат и форми
со тврдо н : книiа Куч, Ор, нива, неiа, нино 0, редовно: iнездо Цр, iнида Бр,
јаiне Куч, 0, оiнило 0, Куч.
Освен тоа во црногорскиот говор има голем број случаи со ново њ < нј по
новото јотување, њ < ј во групата мњ и њ < н.
ѕ.

-

Овој глас се јавува во истите позиции и примери како во централните

говори:
во група со сонантите: ѕвезда Љ, ѕвоно, ѕвони, ѕвер М, ѕвиска Поб, ѕв'изарка
Гл, ѕвuкна слунце Љ (болцна, во некои црногорски села буцна), манѕур, јанѕа, се

iанѕа М, ѕенѕа Гл, ке наѕuњу Бањ, М, с-оѕuнал Ч, Панѕ'ирково Куч;
пред вокал на апсолутниот почеток: ѕебе Куч, ѕебеу Љ, ѕш) Гл, ѕиШ, покрај
зиШ Бул, ѕидар Љ, ѕирна, uроѕирује Љ, наѕ'ирале Ч, ѕенѕ'оiуске Бр(вид птица).
- Со асимилација се добило во: се оѕ'овуе Љ(< одзовуе), 'оѕаде Куч(< одзаде),
после и во наѕаШ Бул, Цр, osr;zШ Љ, оѕ'ада Ч, ѕадњ'иаШ кук Љ, ѕаiан кук Љ. Во
брзиот говор може да се чуе: од-ѕ'емњу iu uрави.м.о Љ: земња.
ОсШаШоци од сШароШо јоШување, ново јоШување
и најнови смекнувања на соiласкиШе
Од досегашното излагање видовме само за замената на прасловенските гру
пи

*tj, *dj, *пј и *lj. Овде ќе ги разгледаме резултатите од другите гласови што

можеле во прасловенскиот да се јотуваат.
Групите

*sk и *zg

+

ј дале шШ, жд. Во Раштак забележив неколку примери

со ш'Ш' : оiн'иш'Ш'е, коноu'иш'Ш'е, сел'иш'Ш'а. Но тие повеќе се јавуваат како
индивидуална црта, инаку основен рефлекс и тука е шШ.
Ист резултат имаме и за групите

*stj, *zdj. Исклучок претставуваат само не

колку изведени глаголи со наставката -ја, одн. -јава, како на пример: iош
ќ'еваше, кuшќ'еваше М, нам'ешќамо М, Поб, намешќ'ашеу К, се арич'ешќамо Гл,
zl.ошќев'аиtеу М - во кои место шШ има шќ. Но овде не може да се мисли за фо. нетска измена на групата шШ во шќ. Гласот ќ е добиен по аналогија, и тоа
најверојатно спрема 1 л. едн. од глаголите iошќу, КЈl�иќу, намешќу, аричешќу,
uошќу. Ќе видиме и од понатамошното излагање дека во нашиов говор Ш често
се заменува со ќ, особено во формите каде што постои жива свест за односот
меѓуШиќ.
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Добро се пази во овој говор измената на консонантските групи лј, нј, зј и еј
во љ, њ, ж и ш во 1 лице на сегашното време. Само што овој процес до голема
мера се механизирал. Така денеска во споменатава форма секое л, н, з и е прео
ѓа во љ, њ, ж и ш, значи, и во оние случаи каде што фонетски не е оправдано.
Сп. се буњу- буниш Бањ, брању, 'одбрању М, ке се жењу М, да 'ожењу сина Гл,
кању, мењу Љ, н'ишању, да нан'ишању М, н'аuуњу Ч, u'осињу К, 'исиШњу, да се
uр'омењу Љ, покрај нив и: бацњу- бацнеш М, каШ ке з'амињу Љ, з'аzињу М, дај
да zрижњу јабукуну, јању К, леzњу Бањ, мgдњу Љ, М, оШњу Љ, да се uроќњу
Гор, ке uадњу М, Uлешњу Ч, u'омоzњу Бр, uадњу, да u'орашњу, ке слеzњу, саu
њу М, седњу Бањ, сШеzњу, см.ижњу, сШању, к'е za uр'есреШњу Гл, Шрешњу,
'yzашњу, 'уздању, ужњу, цуњу Ч, и редовно така; или спрема: обешу - обесиш
Бањ, cilaшy М, ношу- zажу М, се uажу, да з'аuажу Гор, имаме: 'унешу, ке д'оне
шу - донесеш, Шрешу, uашу М
вежу, в.ижу- в.изеш, 'измужу, u'омужу М; бељу,
'обељу, р'азбољу Гл.
Во оваа форма и Ш, д се изменуваат во ќ, i. На пример: враќу- враШиш М,
ке се u'овраќу Ч, zozuќy, кgшќу М, муќу воду Ч, uамќу Бањ, uрошќу Бр, да се се
ќу на Шебе, ке Ши uлаќу, свgќу, - меќу: метеш, Uлеќу, uр'есреќу, смеќу М;
ви
iу Ч, ваiу, д'осаiу М, з'azpaiy Поб, ке Ши poiy сина Ч, да ceiy Љ, М, се чуiу
Бањ,
да биiу Љ, 'иcilpeiy М, д'овеiу Бањ, иiу Љ, о'двеiу, да се н'аеiу Поб,
'украiу М, н'авеiу Бањ, обиiу, upeiy, доiу: дојде, ilpeiy: uрејдеш, наiу, upoiy К.
Во правите црногорски села се пази назалниот палатал њ и во глаголската
придавка: бр'ањеШо Гл, жењеШ Љ, ожењеШ, кањеШ Љ, Гл, они су к'ањеШи Ч,
забр'ањеШо Ч, н'auyњeiii Љ, uоu'уњеШо Ч, нед'ењена слама Гл, u'осињен Ч, н'а
рањеШ Поб, uр'омењеШ Љ, Гл, рањен Ч, рањеШ Гл, р'азмењеШ, цењеШ, смењеШ
Ч : женет, uоканеШ во Цр, Бул, Рад, Р.
За групите лабијал + ј види подолу.
Дали во црногорскиот дошло до јотување на групата јд > дј > i кај изведе
ните глаголи од *iti или не, само врз денешниов материјал не може да се суди,
зашто наспоредно се употребуваат и форми со 2 и нејотувани; еп. дојде, uрејдеш
М, најдеу К, најдеш (Петровиh, 1907 : 468), ја дојдо Љ : сакаш да наiеш Љ, у
карШу наiоше Поб, наiоше Љ. Во последниве форми 2 можело да се пренесе и
од 1 лице.
-

-

-

Новото јоШување, кое стои во врска со поместувањето на границата на
слогот, се извршило главно во оној опсег што го наоѓаме во другите наши гово
ри. За групата Ш + ј и д + ј, имаме ќ, кое пред е може да се чуе и како к' или к, и
2. Сп.: цвеќе Љ, Поб, цвеке Бр, Шреќа рука Бул, ШреќаШа недеља Љ, браќа М,
браќу Ч, Бањ, uруќе М, Ч; uиќе се употребува доста ретко, место него во упо
треба е uијалfiк; л'уiе Цр, покрај л'уди (во посеверните села се употребува
само људи), Оzр'аќиШе Ст, Вол. Збирната множина кај именките од женски
род, како ливаiе, враќе, ozpaie во централните говори, овде е заменета со обич
ната: ливаде, о:Zраде и ел. - Групата н + ј дала њ: Шgња Бул, к'амења Цр, Бели
Камења Р, u.исШ'ења Бул, Гумења М, кр'емење, zрање Бр, к'орење, ј'азвиње Куч,
и во наставката -ње за образување глаголски именки: с'ирење, 'једење Бањ, м'у
чење М, и др.
Во овој говор се јотува и согласничката група л + ј > љ: коље Бр, зеље Бањ,
К, ozgљe Гл (низа пари што се носи околу лице), в'есеље К. Покрај зеље во по·-
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јужните села се употребува и формата зеле Куч, Бул - со полумеко л', како и
во примерите: иле, ил'еџија Куч, Бул, тиле Бул, Вол. Интересно е дека во сите
црногорски села групата лј се избегнува. Така во оние случаи каде што во лите
ратурниот јазик има лј, како Велјан, ilолјак и ел., овде имаме или меко љ : Бе
љан, сељак Ч, М, ilољак Љ, иљада К, или пак полумеко: Вел'ан Куч, Вел'ан'ов
Забел Куч, ил'ада 0, ilол'ак, сел'ак Цр, Ст, Бул. Последниве примери го потвр
дуваат фактот дека јотувањето се извршило и во односнава група. По овој
начин добиеното љ после, кога почнал процесот на затврднувањето на старото
*l', дало полумеко л'.
Лабијал + ј. - Во групата усна соiласка + ј обични форми денеска во црно
горскиот се: дубје К, iробје М, iробјеШе К, здравје М, Куч, дивја крушка К,
дивје, дивјач Куч, цревје Цр, кpeilje Бањ, cнoilje Гл, Бањ, Ч, Cкoilje 0, Куч. Со љ
забележив само неколку примера: Скоilље М, у Скоilље К, к-иzу у Скоilље Ч,
скоilљани Гл, врбљак Гл, мgвљ'аник Цр, мр'ављаник Љ. Но тие се сигурно при
мени од српскиот јазик, било преку литературниот, било од граничните говори.
Епентетско љ добиено по старото јотување имаме во: сабља Ч, Бул, Љ, саб
л 'а Куч, коноilље Бањ, М, Гл, кон'оilљишШе Ч, кон'оilљарче М, i'gмљава Љ, по
тоа во итеративните глаголи од типот јавља, 'уuравља Гл,јавл'а, 'осШавл'а Куч.
Сите овие примери познати им се и на другите северни говори, а сабл'а и во не
кои источни (кочанскиот, малешевските и др.).

Во овој говор има уште два вида понови смекнувања на согласките. Сонант
ното л пред и и е, видовме, во некои села се смекнува во среден глас меѓу л и љ.
Во истава позиција - пред предните вокали - се палатализираат до извесна сте
пен и заднонепчените к, i > к', Г. Само степенот на палаталноста не е еднаков
на целата територија. Во појужните села палаталноста е нешто појачана: ваш
к'е, Шак'е, смрек'е, см'gдлик'е Куч, биљк'и, алк'и, uодн'ошк'и Бул, сек'ира Вол,
Ст, б@к'и, биШк'и Цр, јак'и, јак'иШе (ИвановL>, 1909 : 68), р'ак'ија Вол, Цр,
Шик'и Цр, 0, ј'абук'и 0, свак'и дан Куч, ноl'и 0, донесеше Ги Бул, Цр, Р. Ме
ѓутоа, во северниот дел, во правата Црногорија, смекнувањето е минимално, а
многу често и не се забележува, еп. кисело, кишка Љ, сваки М, реске К. Ова
укажува дека процесот на смекнувањето на односните гласови е во тек, а им
пулсот иде од југ.
Смекнувањето до извесна степен се забележува и кај согласките Ш и д пред
њ, но тоа не е општа појава во овој говор. Сп. оШид'њу Ч, сед'њу Љ, ке ia
среШ'њу, да се uроШ'њу, ке ilад'њу М, oiu'њy Љ, но мgдњу.
Готово на целата Црногорија во бројни примери се среќаваат меки гласови
ќ, 2, кои не можат фонетски да се објаснат. Така имаме, на пример, њ
место н во: Шgњ, камењ Куч, 0, камењоШ Вол, Шуilли Камењ Р, ilgcШeњ Р, Вол,
корењ, кремењ, ремењ Куч, ilламењ Вол, 0, осШењ Куч, осШењов Ор, черењ,
ражењ, iребењ, Куч, кошШањ М, Бр, чекањ, нишањ Љ, кочањ, мн. кочњови Ч,
лешШањ Бул (лешник), Шаруњ Куч, Вол, 0, дgмоњ Куч, Вол, 0, Р, покрај:
ugciileн Гл, М, Бањ, кремен Љ, М, камен, uламен, iребен, корен М, Бл. Во сите
овие случаи њ е внесено од множинските форми. Дека е ова точно, покажуваат
примерите ОД типот елен, есен, леzен, iерен Куч. Тие множина образуваат со
љ, њ,
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наставката -и (елени), што значи во множината не можело да се јави њ, па след
ствено го нема ни во еднината. Во горниве примери заправо немаме механичко
пренесување на њ од множинската форма во еднина, туку карактеристичниот
за множината дел со њ се сфатил како основа. На пример покажано: збирната
множина ШЈlње - Шuња се сфатила како обична, откаде е, оди. а како наставка,
а ШЈlЊ како основна, еднинска форма. Извесна опора за ова можеле да укажат
и именките на њ како коњ, оzањ, сењ.
По ваков начин добиено е њ и во примерите: 2рањка К, 2рањче Љ (: zрање),
сењка Гл. (Петровиh, 1907 : 438) (: сењу), во изведените глаголи со наставката
-уе- : л'еzњуе, сШ'ањуе, с'едњуе, сu'адњуе Гл, i1p'ei1њyjy, uр'оШњују М, о�Uидњ'уе
мо, ке замињ'уемо Љ, осШ'ањуе К, и понатаму после во глаголскиот прилог: ми
њ'уеки, сШањ'уеки Љ; натаму, во мошњо М, Бањ, сШрашњо Бр, 'узбрдњо Бањ,
'уzорњо Љ, с�lЛњи кучики Љ, некња Цр, лањску iодину Бр, uuвњиоШ Цр, спре
ма слични образувања (еп. 2орњи, дољњи, средњо, н'аz1режњи и др. ). Спрема
i1Јlвњо - uuвњиоШ њ се јавила и во едњиоШ Ст. Секако по аналогија на слични
форми дошло њ м. ни во к'оњшија Љ, Бањ, Бул, iус'ењица, брашњо Ч, Гл, Ши
i'ањице Поб, сињор Цр, покрај синор, да одњешу Бр.
Со аналогија единствено може да се објасни и добивањето на љ место л во:
дељба М (: дељу), Паљ'евине М (: заuаљу), жаљба Поб(: жаљу), жаљ Гл, сољ'ар
ница Љ (: сољу), Ш'Јlљица Љ (: Шuља), а веројатно такво е и во шкоља Бул, Цр,
м'ушмуље, Пљош Бр, кољ'ара Цр, деШ'ељина Гл, или i1оШ'е2љачка Бањ, одљ'у
чиле Куч. Веќе во дољњи К, Гл, М, љ можело да се јави и фонетски - пред њ.
Исто така и ќ, 2 место Ш, дво: uреќал Бањ (: заuреќу), uаz'авица Поб (: uaza),
ciUpaza Цр, см'Јlzава М, леќан (св. Никола леќан) Гл, ѕа2ан кук М, среzан Ч, до
веz'уење Гл, uревеz'уење Бр(: довеzу, upeвezy).

Асимилација, дисимилација, меШаiUеза и друiи измени на соiласкиШе
Најчесто измени стануваат во согласнички групи каде што има носна или
забновенечна согласка.
Согласките в И ј во соседство со назалите н, њ преоѓаат во м : одамна Поб,
'одамна Куч, од'омна Цр, дамна Бањ, рамно, после и рамt;т М, РамнишШе Бул,
lOMHO М, самнало Гл, uлемња Гл, Куч, у Uлемњу Бр, iламња Љуб, Куч, iл'ам
њица Куч, ламња Гл, Дамњан М, Гл, сл'амњача Гл, Шамњан, земња Куч, Вол, К,
земњан cyf} Гор, земњ'ена кален'ица Цр. Согласката б, меѓутоа, во оваа позиција
останува неизменета: дебне Љ, К, ѕебне М.
Денталите е и з пред палаталните њ, љ, ќ се изменуваат во ш, ж, и таа е
општа појава во овој говор. Сп. 'уzашњу: 'уzаснеш, Шрешњу, uлешњу, рашњу
Љ, М, да u'орашњу К, М, саш њеiа Ч, саш њумаГл, Ч, саш њима,рушњак Бањ,
up'uчeiuњa Гл, саш људи Гл, иде саш Љ'убицу Ч, м'иришљив Љ, Бр'ешљике К,
Брешљ'уiе Бул, - да му uрошќу : upociUuш, uошќу, iошќу, КЈlШЌУ М, uушќу, - да
ужњу Ч, К, ал-да ужњу М, мажњу, да 'исuражњу, ке смuжњу, 2рижњу М,
Пр'икажња (Иванов'b, 1909: 67), uрож њиву Ч, ниж њеzову куќу Бањ, вuж њеzа
К, вuж њима Бул, беж Љубу К, llЖ њеzово је, уж њеiа Гл.
Исто така овие два гласа се менуваат и пред африкатот ч, само тука обата
во ш : кuшче Гл, клашче Бањ, М, бре1.иче Љ, лишче, мошче Љ, кошче Бањ, uuш
че Бр, Бањ, u'ојашче, фешче, вошче Бањ(воз).
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Примери со извршена дисимилација нема многу. Разедначување се врши ре

мн на тој начин што вториот назал преминува вол, како во
млоzо Бањ, Гор, млозина Цр. Групата ќњ дава Шњ,
оди. Ш'њ : куШња враШа(Томиh, 1905: 479), кад улеzал у куШња враШа Гл (То
миh, 1905: 489), за ноШњоzа ајдука К (Томиh, 1905: 479), к'уШ'њаци Бр, покрај
куќњаци, среќња М, zаќњик, uом'оќњица Гл, воќњак, к'уќњица М. Во Љубанци
забележив мед'њик, покрај меiњик во М, Куч. - Забната согласка д предни л
преоѓа во 2, како во повеќе наши говори: zноШо Љ, на zноШо Цр, zно Ч, zлеШо
Љ. Разедначување на групите мн, мњ во вн, вњ не се врши.
довно во групата

долнополошките говори:

Ни примери со извршена метатеза нема многу. Сп. лојзе Бр, лојза Љ, Долн'и
Лојза Куч, zројзе Куч, Гл, познати на целото северно јазично подрачје, рила Ч,
Бањ, М, Бр, риле Поб (лира), uрокај Ч, Љ, uрекај Гор, zарван Бр, топ. Гар
в'ановаz{ Бр, покрај zавран Гл, завла Љ, покрај залва М, 0, Куч.

Друiи uосиШни uромени. Лабијалниот назал м во неколку случаи во врска
ш, Ш, з преоѓа во н, кое после можело да даде њ, еп. к'оншија М, Цр, к'оњши
ја Љ, коњшии Бул, к'оњишје Бањ (Томиh, 1905: 489), к'омшија Куч, узни Ч, ќе
'узнемо Бањ, један ајдук узне нош (Томиh, 1905: 489), да оШњемо Цр, девојче
с-оШна некако К (Томиh, 1905: 488), заu'анШил Бул : uамШим Куч. Често овие
два гласа се мешаат и во други случаи, еп. мелен - мелем, бутим - буШин Куч,
Видин Ст : у Видим Цр, ќумци Цр : ќунци Бр, Варм'ичишШе Бр(: варница), uес
ма Гл: uесна 0.
Групата uc > uц: Ш'еuција Љ, Шеuцич'енцеШо Ч, лиuца Љ, л'иuцано Цр, лиu
ц'аноiа вука Гл, л'иuцало Поб, uцојса, uцуе Куч. - Ш и д на границата со нас
тавката -ски се слеваат со е во ц : арн'ауцки Ч, арн'ауцке кaile Поб, брацки,
Порецк'и-Дол Куч; з > ж пред 2 во жzлур Бр (зiлоб), а ч > ш во групата со к:
шкљ'анови Р; хч > шч: башча Цр, Башче Куч, бошче Љ, iрашче Љ, к'ожушче
Гл, М, ;орашче М, ор'ашчики Ч, сир'омашче М. - Групата сШ во некои случаи
дава шШ, но има и обратен процес: шШ > сШ. На пример: u'ашШома Љ, Бањ, се
сШрекна Љ, М'ачишШа Љ, Куч'евисШа, река Куч'евсШица, к'очисШа Љ. - Заме
на на ј со љ имаме во примерот разбољ Ч, М, Љ, р'азбољи М, р'азбољче Ч : раз
бој во Цр. - Асимилација на согласките во разни слогови имаме во: ж'ажбина Ч
(последната ракија, укаuци или оuашина во централните говори), чижма Р, МЈl
жешљив, uреuер'ица Цр (uреuелица), верв'ерица Бр, М: врев'ерица Љ : фрефе
р'ица Цр.
-

со

Има и неколку случаи во кои дошло до измена на некои согласки по анало
гија на слични форми. Така, на пример; од формите за женски и среден род пре

Ш (< д) и во машки род во придавката нисt;тх Љ, Ш место дво реШt;тх Љ,
ш место ж во Шешflк Бул, Љ. Согласката а, што се добила со обезвучување на
б, од еднинската форма јасШреu се препеела и во множината j'aczupeuu Љ, Ч,
К; или к од ковчек се препеело во избројаната множина: два к'оf}чека Гл : к'ов
чези Бањ, ВЈlЗ к'овчези килим Гл. - Има дури и случаи во кои согласката е изме
несено е

-

нета по аналогија на сосем други форми. По таков начин е добиено

з

место

е

во

мо:Ј Бањ (мос-Ш), мозови, мозан Гл, вез Ч, веза�u Поб(за фес). На сличен начин
секако е добиено и д место Ш во ilамдивек Цр.
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Губење на соzласките. - Од согласките, освен в и ј, за кои се спомена пора
но, на губење најмногу се подложени денталните т и д. Редовно тие се губат во
групите -ст, -зд, -жд на апсолутниот крај, како и во другите наши говори, еп.
болес, 2.ос Куч, 2.рубос, младос, лудос, старос, шес Љ, - бgс, брес, zgc, кос, лис,
ilgc, мо:; (мост), 2.ро:;, даш, па дури и: бресат, бресан К, два бреса, бресови М,
два zgca, zgcoвu Бањ, покрај zgсти К, кgсат Гл, на кgсат ilape, два кgса - кu
сови Гор, два лиса Бањ, и два листа, листови К, ilgcaт - ilgcти К, мозан, мозо
ви, 2.розови, покрај 2.роздови, два 2.роза и два 2.розда К, Бањ.
На апсолутниот крај т често се губи и во броевите: дван'аесе, трин'аесе,
дв'аесе, дватр'иесе куќе Љ, сто и шеесе (Ивановn, 1909: 67), осумдесе, деведесе
Цр, потоа во прилогот joile К, Ч, Бањ (Томиh, 1905: 488), а дво: нailpe Ч, Бањ,
Бр, il'oнailpe Ч, и во предлогот ilpeд : ilpe њума Ч, но и ilpeд К, Бр. Други слу
чаи: шо Ч, Бањ, Гор, шо си (Петровиh, 1907 : 447), да видиш шо he изникне
(Петровиh, 1907 : 379), мошњо, бgце Цр, жице (< бgдце, житце), р'адосна, ilocнa,
Побужје (< Побуждје). Во Кучково д се губи обично и во глаголот дојде: ќе до
ем јутре, кат к' е доеш? - Меѓутоа, групите -стр-, -здр-, -ждр- се пазат: бистри
Ч, Бул, остар, но и осарот нош Цр, сестра, Стр'ачинци (поретко може да се
чуе и Трачинци) Бул, Ст, 'искастри, здраво, Здравчи Камен Љ, ждребе Бањ и др.
Во оваа позиција во некои случаи се јавува секундарна т, еп. стреда Бул,
Стредња Вода, се здрачи Куч, покрај среда, средњи М, Бањ. Покрај лисник во
Кучково забележив и форма листник.
Редовно се губи 2 пред денталниот назал н во глаголот ди2не и неговите из
веденки: динал, дини се, д'инале Бањ, дин'але Цр, динеу Бр. Во правата Црно
горија се губи почетното i1 во uченица, еп. ч'еница Куч, Ч, Љ, Бањ; така и во Бу
лачани: чен'ица, спрема uчен'ица во Цр. Сп. и ченка Куч, Бул (во другите села
се употребува мумурус, одн. мумурис, мумурес.
Звучните со2ласки на крајот на зборот. - Општа е појава во нашиот јазик
звучните согласки на апсолутниот крај на зборот да се обезвучуваат. Во црно
горскиот говор, меѓутоа, не е така. Тие се изговараат како средни гласови меѓу
звучните и безвучните. Така имаме: 2ро§ К, Гл, дур Гор, Ч, зу§ М, К, Ч, uopy§
Бањ, брц Бањ, Лу? Гл, дла? Ч, Бањ, снц К, zocuoi), луi), листоиаi) Бањ, ilpиi),
ѕиi) Бр, меi) Ч, риi) Бањ, Голем Риi) К, кромиi) Бањ, К, Ч, uo pei) М, млаi) Б, Бр,
блеi), poi) Гл, стуi), труi) К, отуi) К, Поб, uуне� Љ, му� Бр, Гл, но� К, Бopzq
К, М, бg:;, ја:; Гор, opzq Гл, uope:j Гл, Ч. Ваков изговор имаме само во правите
црногорски села, додека во Кучково, Орман и сите гранични села јужно од ли
нијата Радишани - Раштак звучните согласки се обезвучуваат.
ЗА ФОРМИТЕ
Именки
Именки од машки род. - Неодушевените именки од машки род, како и во

другите говори на нашиот јазик, во еднината имаат две форми - покрај општа
та и една форма за повикување (кога се употребени во разни метафорични
значења). - Кај општите именки што означуваат живо суштество општата
форма се разликува од субјектната. Во овој говор таа редовно завршува на -а, а
така и во другите северни говори. Сп. Ја сам дошал у м'оје2а ч'овека. - Трајко има
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сшш уч'ено:Zа. - 'ОШиишл да се цени у н'еко:Zа ii.oiia. -Ја и.а коња ке ужњу. - В'ик
нале ii.oii.a. -Девојчики биле
uил н'еко:Zа коња сл'або:Zа

на змаја Ч. -Видо 'едно:Zа сШ'аро:Zа ч'овека Бањ. - Ку
Гор. - Кој може да чува бика нека чува. - П'оклања

брава. - 'ОШишал цара да :Za uиШа М. - Нашла н'еко:Zа орла шШо носи ч'овека

Поб. - Сuрема дарове за св'екра. -Ја сам 'имал а сина како д'еШево. - На к'оња
Бр. - Праќа ч'овека. -К'е жењу сина. - Вола ia 'изела мечка . - Иди

ке iy носи

коња одв'еди ia у вод'еницу. - Нешо ќе жени сина. -Јанал коња. -Јани коња и
иди. - Од вука е uојака

(лисицата) Љ.
Со -а се образува општата форма и кај личните и роднинските имиња што
завршуваат на согласка, на -о и на -е. Сп. ОШ'идоше куде СШ'ојана Поб. - УШ'е
iiаше В'асиља в'ојводу К. - Сiiбраше :Za и П'еШруша Гл. - УШ'еiiале Трајка Рај
к'ово:Zа. - Викни :Za Пешка Вид'ино:Zа К. - Во Кучково кај последниве општата
форма се проширува со -оШ-, како во долнополошките говори ( Селшцев, 1929 :
338). На пример: Викни ia К'zlсШоШа (Тр'ајкоШа, СШ'ојкоШа, МицкоШа,
Ј'анкоШа).

Имињата на -е во општата форма завршуваат на -еШа на целата територија:
Поб. - Викни :Za К'zlсШеШа Комнен'ово:Zа М. -Ал-:Zа uозна
ваш Мирчета СШојан'ово:Zа Гл. - За Љ'убета 'оШиде. Спрема овие образувана
е и формата д'едеШа, покрај пообичната деда: ДедеШа сам имала сШо и двае
сет 2одине живо:Zа Гл.
Именките на -а-, како личните така и општите, во општата форма имаат -у,
како и именките од женски род: Свети Н'иколу сл'авимо М. - на свети АШан'а
сију Гл. - ЗаШв'орише и В'илиuа и 'Илију Гор.
Дативните односи и во црногорскиот говор најчесто се изразуваат со пред
логот на + оuштата форма : Дај му на вола сламу М. - Кажи му на Марка
fИлију, Н'иколу, Л'азеzuа, П'еШреШа, Душана, Милана) да донесе вино. - Но во
правите црногорски села паралелно со овие се употребуваат и дативни форми
со флексија, и тоа главно кај личните и роднинските имиња. На пример: Мене
ми 'остави њиву а ClU'ojaнy куќу Гор. -Кажи му Душану да д'онесе вино К. - Дај
Седни до СандеШа

му Љ'убеШу. - Сам uродал ТошеШу Ч. - В'икни му Л'азеШу (МилеШу, П'еШре
Шу), да дојде

Бањ. - Од овде му uраШи ДимеШу uисмо. - Кажи му К'gсШеШу
К. - Му се расиuале кола СандеШу Бундар'овому М. - Речи му
ПеШку Вид'иному да иде у вод'еницу К. - Кажи му Бојку Урум'овому д-иде у
СкоUље М. - Му дале Вељку Трајк'овому ил'инденску u'ензију Поб.
Му iи
uр'одале овце за uорез Трајку Гру/овому М. - Opzq ке му носи ч'ичеШу Ч. - Да
тивни образувања на -у можат да се сретнат и кај други именки што означуваат
лице, но многу се поретки. Сп. ШШо наuр'авише Ш'урскому ц'ару К. - Арн'ауШи
тан'ушевци не Uлаќале ништо цару Поб. - К' е донесе вино, к'е даде куму, ua
сШ'арејку Гл. - Да сiiшију свекру кошуљу {Томиh, 1905 : 408).
На -у во дативната форма завршуваат и имињата од типот Никола. Сп.
Викни му 'Илију Гл. - Ал-му н'аручи Н'иколу М. - Му :Zи 'узеле uареШе Бл'а:Zоју
Поб. -Му рекле Секулу Ч.
Доста е обична во овој дел на Црногоријата употребата на дативната фор
ма со посвојно значење. На пример: Вељка ГушеШу ШаШка уШеu'ашеу :Za. - Н'а
цеШу Кир'овскому син Пql)KO К. - Викни ia Милану Бојч'овому ташка. - Ми
Комнен'овому

-

лану Бојч'овому мајка му. - Милану Зенi'овому снава му. - Гу викау СШ'ојану
Тош'евому к'ерку му у шкољу
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Поб. - Га уз'едоше Анi'елеШу Левајк'овому сина

му. - Керка му Ѓорiију Јанкул'овому. - Унук му Б'ожину Видој'овому. - Дојде
куде нас ујко .му П'еШреШу Бундар'овому. - ОШишал у војску унук му Николу
Коuчар'овому. - Отиде и дедо му РисШеШу КојсШар'овому Гл. - Мајка му
Мирку Груј'овому. Но паралелно со овие се употребуваат и искази со општа
та форма и предлогот на :Викни za ШаШка му на Милана Бојч'овоzа. - Га викау
деда му на Рис�'UеШа КојсШар'овоzа. - Керка му на Ѓорiију Јанкул'овоzа. - Унук
му на Николу Коuчар'овоzа. итн. Исказите со на се многу почести, а кај помла
-

дите првиве стануваат веќе необични.
Дативната форма за припадност жива е денеска уште и во некои северни
полошки села, а од српските говори ја познава косовско-ресавскиот (Белиh,

1960: 365),

а нешто поограничено се среќава и во јужноморавскиот, каде што е

донесена, според Белиќа, од југозапад (Белиh,

1905: 336).

Вокативната форма се образува како и во другите наши говори. Сп. Море,

в'а.мuире 0, м'ајсШоре Бр, uобр'аШиме М; Јорд'ане: Љ, Вас'иле, СШо'иле, кажи
ВиШ'ане Цр. Со наставката -у вокатив се образува претежно од едносложни
именки, и тоа готово редовно од именките што завршуваат на -ј, -њ, -ч, -к: :зма
ју Гл, коњу М, Шgњу едан Куч, ugчy Вол, смоку, раку Бр; или од оние кај кои
што деминутивната форма се образува со -е: волу, сШолу (:дем воле, сШоле,
покрај волче, столче). Кај другите едносложни именки можат да се сретнат
форми и со едната и со другата наставка:царе - цару, сваШе - сваШу итн. Не се
необични ни вокативни форми без наставка, особено кога пред именката стои
некој збор за повикување, на пр.: Ој Милан Бул, о ПеШруш бре Цр; дојди, о

СШојан Љ. Именката zociloд и овде има две вокативни форми:zocuoдe, која е
пообична, и zосuоди, најчесто во изразот:zосuоди-uросШи-ми.
Во образувањето на множината кај именките од машки род нема некои по
големи отстапувања од централните говори. Множински наставки се: -ови (-еви),
-и, -овци (-евци). Сп. бресови Бањ, вол'ови Цр, вирови Љ, zреови, zрозови, ѕве
рови М, мразови Бањ, ugчови, сачови Гл. Со -еви множината се образува кај
именките што завршуваат на -ј: бројеви Бањ, Бр, змајеви Гор, ројеви, сојеви М,
потоа од ноќ: ноќеви Бањ, М. Поретко со оваа наставка множина образуваат и
едносложните именки на -ж, -ш, -ч: ножеви Бањ, М, zрошеви М, кошеви Бањ,
кључеви К, Бањ, Ч, а од двосложните шура: шуреви М, 0. Но и:ножови, zро
шови Љ, кључови Рад. Кај двосложните зборови, на -ови завршува множината
од оzањ, чешањ, zлежањ, кочањ, осШан: оzњови М, чешњови, zлежњови Бањ,
кочњови Бањ, основи Куч, покрај остани, кочањи, па дури и:коШлови, орлови,
uеШлови, свgдлови, чешљови М, покрај uеШли, орли, котли, чешњи (последни
ве се пообични). - Со -и: uеШци, чрШв'gци Бул :uеШ{lци, чеШв'gШ{lци М, zлуш
ци, моз{lци М, д'иреци, б'елези, к'овчези М, Бањ; од човек - човеци М, Бањ, Ч, и
људи К, Ч, Бањ; од ду, кожу, ора множината гласи:свети Дуси Љ, к'ожувци
Куч, К, М, 'ораси Бр, Бул; еп. и zребњи 0 :zреб'ењци Бул, zр'едељи Куч, 0 :
zредљи Цр, како свgдли, орли,· мужи, смоци М, раци Бањ, во народната песна и
дари : "Убави ли се дари дарувале" (Петровиh, 1907 :775), покрај дарови во раз
говорната реч. - Роднинските имиња, како дедо, ШаШко, ШеШин, ујко, чичо,
множина образуваат обично со наставката -овци, одн. -евци, како и фамилните
имиња:д'едовци - д'едевци Гл, Ш'аШковци, ШеШ'иновци, 'ујковци, ч'ичовци, ш'у
ревци, покрај и.iуреви, и з'еШовци покрај з'еШови Поб. Кај фамилните имиња
покрај множинските образувања на -овци/ -евци, еп. Ј'аневци, З'оШевци, Мар-
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ковци и др., се употребуваат и форми на -ови, односно -еви: К-иiу куде !У/ил'а
нови Гл, П'ишеви, М'илиz�а 'оШишла у Том'ашеви Бањ. Именките на -а во права

та Црногорија множинската форма ја образуваат со наставката -е: 2ол'емџије,
јаб'анџије, биле млоzо д'елије Куч, каз'анџије М, к'омиШе Бањ.

За избројаната множина овие именки имаат посебна форма, која редовно
завршува на -а, како и во другите северни говори. Сп. два вола М, два 2реа Бр,
Шри 2роша Цр, десет б'ивола Бр, биле шес брата Бањ, iiедесеШ в'ојника Поб,
ciUo д'инара К, дeceiii. коња М, чеШ.ири к'ожува Куч, iupи разб'ојника К, два zu'y 
iiaнa Љ, и др.

Збирната множина: еп. дубје, iробје Бр, к'орење, к'ошiUање М, к'амење,
лисје Бањ, cнoiije М, lUJlЊe Бањ; -Дубја Бр, колја Цр, к'амења Бр, ilpyќa Бањ,
cнoilja Гор, Шgња М, куде Шgњата Цр.
Именки од женски род. - Општите именки на -а исто така во еднината има

ат три форми. Општата форма во правата Црногорија и во Кучково завршува
редовно на -у, а така е и на целиот север од нашата територија. Сп. ШШо Ши на
uр'а:јле шШеШу. - Мало да з'алеем душу. -Донеси едну iii'eilцujy. - вишњ'оачу
р'акију. - к'удел'ку црну Куч. - Ке узне 2услу. - Тури воду у чашу. - Куuи ми
ш'амију. - К'е цунем руку. - К'е Шуримо р'о:Zожу Љ. - Имам Шамо керку уд'а
дену Бр. - Водата сву земњу iy 'однесе. - Ке Ши даде 'објаву. - Му дале едну
вреќу коз'инљаву Ч. -Лањску z'одину имаиlе вода. -у uетак сuрема с'убоШу -на
BJl iii.'oiioлy - од дван'аесШ.у i'одину - у едну c'yбoiii.y саб'а:ле Куч. - у дољњу
м'а:лу -у нашу Uл'анину -оШ керку ми - ОШ'идоа на фурну Љ, - У zшкву је вен
чана Бр. -Падна на з'емњу. -За чезу ке најдеш Ч. - низ некоју Uл'анину - Унук
.ми е oiii к'ерку. -Риuал од :Zр'еду на :Zр'еду. - Се iii.euay uo 2л'аву Бањ.

-

oiU куќу

до нас Поб. - Вака завршуваат и збирните именки: Има.м. децу Ч. - Мама има
Шри децу Гор. -Пеш децу сам имала Бањ. -Да виiу браќу и снаве Ч. - За имен

ките од машки род на -а види примери погоре.
Во Раштак и Булачани вака се образува општата форма само ако именката
не е директно дополнение во реченицата. На пример: ilo раб'оШу, 'около шк'о
љу, више б'уку, ишал на воден'ицу, ул'а:Zа у в'оду, uoк'aнeiii. за на св'адбу, куде
Ч'ешму, на в'оду, у с'обу, на ч'езу, у Uл'емњу, ќ-идем у р'еку, оШ'ишал у в'ојску Р.

Меѓутоа, кога е именката директно дополнение, во општата форма завршува
на -а: Имам сесШра удов'ица. -Али имаш своја куќа. -Дај :Zy лоu'атана. -Ди
ни zy сек'ирана. - Јани iy коб'илата Бул. - Преiни zy ч'eзaiila. -Дај zy јаб'ука
Ша. - Гу 'изора њ'иваiUа. - Интересно е, секако, како дошло до ова диференци

рање на формата за директно и индиректно дополнение. Во Црешево и другите
гранични села, на запад до Орман, општата форма во сите случаи редовно за
вршува на -а: бес куќа 0, к'умаШа zy видо Ст, сам uраШ'ила д'евера у Uлан'ина

Цр, uод з'емња Рад. - Личните и роднинските имиња на целата територија има

ат -у во општата форма: Душ'анке, иди куде мајку Ши. - Куди бабу Ши 'ociilaнa
Р. - Гу видел жену Ши (ceciii.py zuи, ZU.еШку iilи, сШ.рину Ши, бабу iuи, сваќу ти)

Ст. -оШ снаву ми Цр. - Om cecz7i.py ми е Бул. -Беше у Десанку 0. - куде Роску
Рад. Ор.
За искажување на дативните односи и кај овие именки се употребуваат во
правите црногорски села паралелни форми: со предлогот на + оuz.иШаШа форма
и форми со наставката -е. На пример:
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- Е лиilцало теле на Mиi"iipy Шкр'аiiчеву :М. - Кажи е на Анiу (на Мару, на
снаву /ttu , на Б'ожану) К. - Однеси је на Ратку zројзе Гл.
- Росе сам ilр'одала р'акију Ч. -Кажи је Анiе нека ilушти вино К. - Е се с'а
нztло Б'ожане Коuчар'овези да иде у м'анастир. - Е лиuцало теле Митре. - Е zy
иск'инале уuшјку Цвете Шишк'овези М. - Одн'еси је Ратке l.ројзе. -Дади је Рат
ке од zројзето. - Кажи је Наде нека iipaiuu нешто. - К'е је дам П'ауне. -Дај е
Вере нека руча Гл. - Братучеде је rШднало недраzо Гор (Томиh, 1905: 494) - Не
кој човек удавил два zолуба и zи дал жене му да l.u zотви за вечеру К (Томиh,
1905 : 487) - Јанко н'аручил керке му да дојде. - Однеси za лебr;zв ШеШке Ши
(сШринке zuu� бабе Ши) М. Последниве образувања (на -е) почести се во говорот
на постарите, но и кај нив образувањата со на се пообични.
Посесивен датив: Гу видо Роске Кар'овези керку је. - Га викау мужа је Маре
Кар'овези. - Taiilкo је ПеШре Шишк'овези. - Унук је Ник'олице Коuчар'овези М,
и др., покрај обичните: Гу видо керку је на Роску Карову / на Мару Карову 1 на
Петру Ш'ишкову / иа Ник'олицу Коuч'арову.
Вокатив: - Верке Цр, Ратке, СШојке, Бојке, Перке, Васке, СоШке, Б'осиљке,
'Илинке, СiU'ојанке; -Др'аiице, Горице, Милице, Бож'инице, Ник'олице М, но
и: В'елико Ч, ШеШко К, многу ретко ШеШке, овцо, .мецо и др. Другите именки
меѓу кои и оние на -uja, во вокативната форма завршуваат на -о: Босо, Бл'аzу
њо, Б'ојано, 1\1итро, мамо; змијо, Маријо Гл, М.
Множинската форма во правата Црногорија и во Кучково завршува на -е,
како во кумановскиот и долнополошките говори: буе Куч, борбе Куч, Ч, Башче
Куч, В'арнице, воќке, вiiш.ке Куч, дољње 2реде Ч, 2р'а.маде, 2руде Куч, дуuке К,
жене Гл, јасле Ч, куќе, краве Бр, корuе Куч, к'ошуље Љ, две м'узике Бр, лисни
к'оваче Куч, н'евесШе Бр, колко uape Ч, ii'одношке Љ, овце Бр, К, Поб, ouyiii'u
цe Љ, цевке Љ, Куч. Јужната изоглоса на оваа црта ја сочинува линијата Кучко
во - Бразда - Љуботен. Во селата што се наоѓаат јужно од споменатава линија
множинска наставка е -и, како во Блатијата: вашки Ст, 2ајди.. iод'ини Цр, куќи
0, њиви, ноiи Бул.

И.ченки од среден род. - Кај овие именки вреди да се истакне множинската
наставка -ики (-ик'и). Таа се употребува само во северниот дел на Црногори
јата место наставката -иња. Сп. вр'аuчики, дев'ојчики Бр, ел'ечики Љ, им.а разни
'и.мики, ј'аiњики, јаiњ'енцики, ј'арики Гл, ј'ужик'и, јаб'учи1<:'и Љ, к'учики, куч'ен
цики, коШл'ички Гл, к"ебики, к'учики М, .м'омчик'и Љ, ii'илики Ч, uил'енцики
Љ, Uлеili'енчики М, сШ'олчики, Шел'енцики Гл, ч'ивШ.ики Љ, Шам'ачики М. Како
множинска наставка -ики се употребува и во другите северни говори, а од по
јужните ја познава уште поречкиот говор (Видоески, 1950 : 36). Меѓутоа, во
последниов таа егзистира паралелно со наставката -иња. Вакви множински
образувања карактеристични се и за архаичните српски говори и тоа баш на
оној појас што непосредно граничи со нашата јазична територија. Според Бели
ќа оваа е стара, прасловенска наставка која имала деминутивно значење
(Белиh, 1905: 365).
Во селата што граничат со блатскиот говор паралелно со образувањата на

-ики се употребуваат и форми на -иња, еп. д'ејчиња Куч, ј'ариња Ор, маi'ариња
Вол, Ш'елиња 0, а во селата јужно од Раштак последниве се знатно пообични:
девојч'ињаzиа Цр, Б, iiил'иња Ст, и др. - Покрај Шел'иња, uил'иња во Булачани
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забележив Шелца, ilилца. Од ја2не во множината имаме ја2њина Бул, ј'а2њики
М, Гл, К, ија2'анца Бул, ј'а2t;тца Љ, Ч.
Кај именките на -о во врска со множинската форма нема некои поособени
отстапувања. Ретки се во правите црногорски села образувањата на -ја, како

крилја, довја, или 2умења, ремења. Место нив се употребуваат формите со -а:
крила, ilepa, 2умна, од рамо -рама Бр, Цр, поретко р'амења 0, Вол.
Измени во poдoiii. - Измени во родовата припадност стануваат најчесто кај
именките со граматички род. Во нашиот јазик општа е појава именката од жен
ски род на согласка, од старата i-основа, да преминува во машки род. Тоа го
наоѓаме и во говорот на Црногоријата. Сп. iiiaj болес Гл, 2олем жалос Бањ, ilo

мој ilaмeiii, ilyciiiи ciiiapoc М, coлoiii Цр, coлt;ziii Бањ; солt;zн М; или влaciiioiii Цр,
ков ке Ши 2а 'исiiију М, свињски мас Бањ. Колебање покажуваат именките вечер
и ноќ. Во нечленуваната форма тие се обично од машки род, еп. едан вечер М,
Бањ, ми. два в'ечера Бањ, мло2о в'ечери Гл, едан ноќ М, iiiaj ноќ, 2олем ноќ Гл, М,
а во членуваната од женски: в'eчepiiiy Ч, Бањ. М, дошал в'eчepiiiy Поб, нoќiiia Цр,
нoќiiiy Гор ( : свуноќ К), а спрема неа после и дaнiiia Куч, дaнiiiy Ч. - Именката
доба е од среден род: мое доба Љ, у ciuapo доба Ч, но и: младо добо, средњо добо
Бањ. Место 'пердув' овде имаме форма на -о: uердо, мн. iiepдa М. -Кола и вра
та, кои се употребуваат само во множината, исто така се од среден род, еп. за
твори 2и вpaiiia М, затвори 2и iiiиj'a вpaiiia Гл, ми зак'укуе вpaiiia Ч, му се ра
с'иiiале кола на Љyбeiiia М, ileiii кола Куч.
Некои ilopeiiiки именски образувања.

-

Од суфиксните образувања ќе ги

истакнеме само оние што во литературниот јазик или не се среќаваат, или се
доста ретки.

-иња. Како во долнополошките говори (Белиh, 1905 : 365), така и во овој
доста се обични образувањата со суфиксот -иња, како: лош'оiiiиња Ч, мл'адиња
Бр, убавиња М, К, Цр, ми. лош'оiiiиње, уб'авиње. За образувањето на оваа нас
тавка Селишчев (1929: 339) допушта две можности: или имаме вкрстување на
стариот суфикс *-yn'i со наставката -а (iiyciiiињa), или пак њ е внесено од збир
ната множина (убавина: убавиње

=

убавиња). Првава претпоставка ми се чини

поверојатна, барем за црногорскиов говор, зашто во него множински образува
ња како Uл'аниње, д'олиње и ел. нема. Место нив се употребуваат обични мно
жински форми на -е: Uланине, долине, рудине.

-ина. Овој суфикс се употребува и со пејоративно значење: некоју кош'уљи
ну ciiiapy Бањ, ајд'учина К, едан ајдуч'ина Цр.
-eiiiинa. Особено се продуктивни пејоративите со суфиксот -eiiiинa, еп. ба
б'еiiiина М, вреќ'еiiiина Бањ, вашч'еiiiина, 2њид'еiiiине М, девојч'еiiiина К, жен'е
Шина Бањ, М, куќ'еiiiина М, куќеiii'инава каква је Гл, крав'еiiiина, кобил'еiiiина,
њив'еiiiина М, овч'еiiiина, ilo шiiiичeiii'инeiiie Љ.
-ишiiie. Паралелно се употребуваат со истово значење и изведенки со су
фиксот -иште: б'абишiiiе, девојч'ишiiiено, ж'енишiiiе, коб'илишiiiе, куќ'ишiiiево,
ciiiapo к'уќишiiiе, нeвeciii'ишiiieвo, св'ињишiiiе М. Сепак, последниве не се толку
продуктивни, како, на пример, во централните и западните говори. - Образува
ња на -инка со пејоративно значење овде се непознати.
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-оќа. Образувањата со суфиксот -оќа овде се уште живи, но веќе непродук
тивни. Сп. л'адноќа Гл, Ш'ешкоќа Куч, ч'исШоќа М. Покрај нив се употребуваат
и изведенки на -оШа : бл'аiоШа, i'олоШа М, сл'еuоШа М, Љ, како иде еве ilo мене
сл'еuоШа Поб, с'амоШа М, или на -оШија: iнас'оШија, лош'оШија, МЈ}С'оШија, са
м'оШија, покрај сам'оШина, слаб'оШија М, еп и uросШ'удија Бањ, слеu'удија М, Бр.
-ња, -иња, -ача. Вакви образувања се многу ретки, но не се и потполно не
познати. Сп. uр'икажња Љ, uр'ичешња Љ, М, Туркиња, ГЈ}киња М, покрај Тур
чинка, Г/}кинка, 'окача К, шарена 'окача љ (вид вез на женска кошула), вuШача
Гор, ВuШача Куч, лисник'овача Љ.
Од деминутивните образувања особено се продуктивни оние со суфиксот
-че и неговите деривати (-иче, -инче, -енче). Оваа наставка се шири за сметка на
другите деминутивни суфикси (-е, -ле). Така имаме: к'оШличе М, коШл'ичеШо
Поб, 'орличе М, u'еШличе М, Бањ, Љ, свuдличе Љ, ч'ешљиче Бр (место котле,
uеШле и др. во литературниот). Сп. уште: iрам'адиче, л'акШиче Љ, нев'есШиче
М, н'окШиче Бр, Љ, ро2'ожиче Љ; в'ашенче Љ, бр'аздинче М, враШ'инчеШо Цр.
-ле. Пејоративниот суфикс -ле се среќава и во разгледуваниов говор, само
што не е продуктивен. Сп. вiiшле Љ, Цр, iушле, ли2ле М, носле М, Поб, СМЈ}дле
Бр (см]}дло).
Членување на именките. - Во врска со членувањето на именките говорот
на Црногоријата не е единствен. Во селата што се наоѓаат јужно од линијата
Љуботен - Љубанци - Бразда - Кучково членските форми се исти како во
блатскиот говор, а тоа значи како во литературниот јазик: -оШ, -ов, -он за м. р.
едн., -Ша, -ва, -на за ж. р., -Шо, -во, -но за ср. р., и во множината: -Ше, -ве, -не и
-Ша, -ва, -на. Сп. синоШ Цр, беiоШ, долов Бул, uреко uра2он Рад, цuкваШа буШ
наШа Цр, в'ечерШа, к'уќава, к'уќана, во општата форма: дини iy лоu'аШаШа,
uреiни iy ч'езаШа Бул, од родн'инаШа Цр, стоеше uреШ цuкваШа : застана
uреШ ц]}кву
во неопределената форма (Бул); дuвоШо, дuвово, дuвоно, мн.
-

м'ужиШе, м'уживе, м'ужине, д'ецаШа, д'ецава, д'ецана.

Три вида членски форми (на -Ш, -в, -н) имаме и во селата што се наоѓаат се
верозападно од споменатата линија, во правата Црногорија. Само што во нив
формите на -в и -н со право членско значење се употребуваат многу поограни
чено одошто во појужните. Освен тоа, во посеверниот дел доста често членот
се испушта, додека во граничните села со Блатијата тој се употребува со онаа
доследност со која се јавува во централните говори.
Формите за машки род овде гласат: -t;r.iii, -t;r.в, -t;r.н, одн. -аШ, -ав, -ан во оние
села каде што за темниот вокал има а. Сп. Дон'еси ia м'уШавt;r.Ш наш Поб. - По
дај 2а сШолџШ К. - Ми 2а узе ж'ивоШџШ Бањ. - ман'асШираШ, воден'ичараШ,
'орачаШ Куч. - Курд'иши 2а с'аваШџв М. - Ке ia uушќу uр'ешљенџв. -Да се к'а
чимо на брезџв Поб. -На Ши ia ножџв Љ. - куде дуб{lв, Uл'авез{lв М, Бањ, л'ека
рав, ножав, сваШав Куч. - Ене куде к'аменџн Љ. - Качи се на брес{lн. - Саб'ери
2а кр'омидџн. -Ништо не му чини м'оШорџн Ч. - коњан, куде ман'асШиран, на
мосШан Куч. - Рефлексот на *о (а, а) место о во формите на -в, -н можел да дој
де само по морфолошки пат - под влијание на формата на -Ш.
Другите форми се исти на целата територија. На пример: На онују е књ'и
iава Ч. - Како се ниша Шоu'олана М.
УШ'ерај ia uр'асево Поб. - СШои како
куче куде л'ојзено Бањ. - Мн.: ор'асиШе, к'оњиШе Ч, Шуu'аниШе, Турциве Љ,
-
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б'орбеШе Ч, uобеzла у комш'ије�uе Поб, Ш'gмкеШе Љ, од њ'ивеве н'аzоре Љ,
књ'иzеве Куч, исао� к'уќеве доле Поб, зaвgziiu zu 'oвцeiiie, колку му се u'gcjeнe

Бањ, саuунч'икиве, чеuч'икиве. Вака се членуваат во множината и збирните
именки на -је : на zр'објеШе сам бил К, к'олјеШе Гл, куде кам.'ењене, Ш'gњене,
л'исјене, сн'оuјене Бањ, л'исјеШе Куч, а: л'ојзаШа, Ш'gњаша Бр, кам'ења�иа М.

Во овој дел од Црногоријата општата членувана форма кај именките од
женски род и одушевените од машки, како и нечленуваната, се разликува од
субјектната. Кај првите таа редовно завршува на: -Шу, -ву, -ну, а кај другите на:
-Шоzа, -воzа, -ноzа. На пример:
- Сgбија 'улезе uреко zран'ицуШу. - Љ'убоШен zy .за'узима Uлан'инуШу нашу.
- Гу заши кош'уљуШу Љ. - Шам'ијуШу н'изаШу да zy видиш. - lfошњуШу ли iy
сакаш Ши? Поб. - Заu'али zy сијал'ицуШу. - ЗаШв'ори 2у маШор'ицуШу М. - У
Ш'ужбуШу uuzue. - Никој не одz'овара за zр'ешкуШу моју Ч. - куде д'уuкуmу,
куде ueшШ'epyfiiy Бањ, у cyб'ofiiyiily iipefii св'адбуШу Куч. Така се членува и

збирната именка де1{а, општата неопределена форма децу : Она и рекла на д'е
цуШу Бањ.
- Викни zy ж'енуву. - Зе.ми zy м'аскуву Куч.

-

ЗавgШи zy сијал'ицуву М. - Уд'е

ни 2у 'и2луву. - На Ши zy књ'и2уву Љ.
- По Цgно2ор'ијуну башка се носи Куч. - Ваши Atu zy 'овцуШу. - Узни zy си
јал'ицуну М. - Узни zy сл'икуну. - Иди коб'илуну наuој zy воду Љ. - Ајде да zи
закољемо децуну Швоју (Томиh, 1905: 487, 497). Колка до к'уќуну беше К.

По овие после се повеле и именките од ж.р. на согласка. Така денес во
општата форма тие завршуваат на -Шу, оди. -ву, -ну : Дошле в'ечерШу син'ови је
Бањ. - Дошле в'ечерШу сви Поб. - Hoze ме бол'ешеу в'eчepfiiy Ч. - Kii.д дошле
вечерШу дома (Томиh, 1905 : 489). - Му дошле ноќШу Љ. Па дури и дii.нiП..у Ч, ко

ја форма е образувана по аналогија на првиве две.
- Г-ув'аШиле ајдук'оШо2а М. - У змаiоШоzа нашле едно ш'ишенце. - Послем
се молеле

на

цар'оШоzа. - И отишле куде цар'оШоzа. - И на цар'оШоzа син му.

- На цap'ozuoza ќерка му 'узела едно ношче Ч. - Децата се оiiл'ашиле и Ш'gчале
uo вамuир'оШо2а. - Проu'овале il'еШлови и za uушШил коњ'оШоzа Бањ.

-

На

еж'оШоzа му дава сламу. - Само'илаша му рекла на овчар'оШоzа. - Га Шр'ажиле
човек'оШо2а. - Иди да za јанеш коњ'оШоzа iope куде Шgло Поб. - Ваши za ilеШ
л'оШоzа. - Доведи бивол'оШо2а. - Зак'ољи ia вeilp'oШoia. - Вgжи za јун
ц'оШо2а.
Дај му на момк'овоiа нека једе. - Терај 2а и вол'овоiа М.
Дај му на човек'оноiа. - Потерај вол'оноiа нека ilace М. - Продај ми 2а во
л'оно2а ц'gноiа Љ. - Кому да il'омо2ну, на iloil'oнo2a? Бр. - Му дале едно циzа
ре на човек'оно2а Бр.

Кај именките од машки род можат да се сретнат и дативни членски форми
со флексија, но повеќе во вид на остатоци во разни изрази, и сосем - сосем рет
ко во народната приказна. Меѓутоа, во секојдневниот, обичниот разговор веќе
не се употребуваат. Сп. Алав (алал) да му је цар'оШому, јаз'ii.к да му је на ilou'o
Шo2a Бр. - Да му се не дава век'оШому веку М, Гл (со значење довека). - Цар'о
Шому му рекал некој. - Иди жали се цар'оШому М.

Овој е единствен наш говор од северната дијалектна област во кој уште се
пазат остатоци од старата дативна членска форма. Во првата половина на 19
век форми на -Шому се употребувале и во соседните долнополошки говори, еп.
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во утtшение на Пејчиновиќа: А" nрињiдним'h 1-14 м6f\енt "" М4ЙК4М8 ц4ротом8,

др8готом8 (Сели�цев, 1929 : 23, 42), а во кумановскиот Каранов тврди дека се
слушале и во последните децении на минатиот век (Каранов'b, 1891: 317). Меѓу
тоа, членски образувања на -moza (-воzа, -ноzа) и денеска се пазат во некои
источни кумановски села и во областа Славиште, а формите на -Шу познати се
на целиот северен јазичен појас од Шар до Осогово.
Погоре споменавме дека во северните црногорски села доста често се ис
пушта членот. На оваа појава укажа уште Томиќ (1905: 497), без да навлегува
во суштината нејзина. Исто така и Угринова преку неа поминува само со една
констатација: "Ограничување на употребата на членот во образувањето на па
дежите, има во говорот на Црногоријата" (1951: 24). За условите кога се губи
членот тешко е да се каже нешто поодредено. Тоа е појава што се наоѓа во про
цес, и не е во подеднаква мера напредната кај сите претставители од овој говор.
Почесто испуштањето се забележува кај помладите генерации, додека кај по
старите членувањето се уште се врши со поголема доследност. Овој факт веќе
може да укажува дека односнава појава е од поново време, а се јавила, секако,
под влијание на соседните српски говори кои не знаат за член. Треба уште да
нагласиме дека испуштањето на членот може да стане секојпат, без оглед на
функцијата што ја има именката во реченицата.
Сп. примери:

- Дошла uак мечка куде бабу. - Ми ѕебеу руке. - Вола za изела мечка. - Из
б'еzаше zоведа Љ.
- Да 2и н'араниш u'илик'и кашу Бањ. - И бабата је збори на мечку, је се мо
ли да zy uушШи Љ. - Дај му zy карШу М. - Дај му zy сл'убицу. - Одн'еси zy з'об
ницу на коња Љ. Во последниве три примери предметот (карта, слубица, зоб
ница) на кој се укажува говорителот го гледа. Натаму: Овце 2и Шера на сШр'у2у. - Куче да не zи 'оUлаши деца Гл. - Па оШ'идомо и расШ'уримо �7.лемњу. - Ца
ре, кажи ми кој ми з'аuира воду Ч. - Ако се мијеш к' е Ши искубу UлеШ'енице
Бањ. - Иди да za јанеш коњ'оШоzа zope куде Ш]}ЛО Поб. - Г-уu'алише куќу. - Е
лиuцало теле Митре Шишк'овези. - Му се рас'иuале кола Љубеmу. - В]}ли им
на к'окошке да једеу Љ. - Му zи uр'одале овце за uope} Трајку Груј'овому М.
Иди коња одведи у вод'еницу. - а при повторување: Иди одведи 2а ко
њ'оШоzа у вод'еницу. - Дај му сламу на вола Љ. - Му дадо на ueillлa да једе. - На
коња му даде зо9. - Дај му на момка нека једе. - Еве 'узни 2а момка нашеzа, 'оде
те з'аедно М. - К'е ц'елива на uoi1.a руку Љ. - Јани коња и иди Љ, и др.
Придавки
Стари определени форми на -и во машки род еднина среќаваме главно во
оние исти случаи што ги наоѓаме и во другите дијалекти. Имено: кога придав
ката влегува во состав на некое име, еп. свети Никола, свети Илија; во разни
сложени изрази: у вељ'и-uеШак Бр, велик'и-uеШiiк Гл, велик'и-Шорник Ч; во
месни имиња: ВаљувесШ'и Камен Гор, Гол'и Ри� Бањ; при обраќање: ч'естити

царе Цр, е uриј'аШељу драzи Бр, и во некои одделни случаи, на пример: u'усШи
ж'ивот, u'ycillи u'амет Гл, ис Й]}ви крај Ч, 2аќ'арасти uетал м, бiiш куде К'аме
ни Мое Цр, работи цели ноќ и цели дiiн, се вр'аШиле joue на 'исти u'yill Бањ,
uр'ости св'еШ К, 2'орњи зiiбан (Петровиh, 1907: 479). Образувањата на -ји, -њи
и -ски веќе се подразбираат.
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Формата за среден род во еднина завршува на -о и во оние случаи каде што
порано имало -е; на пример: козјо Љ, кравја млеко М, овчо К, Горњо Лозје Гл,

средњо Ч, дури и божја Ч, покрај божје.

Во општата форма придавките, вклучувајќи ги тука и заменските и бројни
те, се согласуваат со именката. Кога стои придавката со именка од машки род
што означува живо суштество, тогаш таа редовно завршува на -oza, наставка
од старата сложена промена, која во појужните говори може да се сретне денес
ка единствено во вид на остаток во некои петрифицирани изрази. Сп. Дедета

сам ' имала ж'ивоzа Гл. - Трајко има сина уч'еноzа Ч. - Куuи 'едноzа ст'ароzа
вола К. - Куuил н'екоzа коња сл'абоzа Бањ. - Они су на Павла uок'ојноzа. - Са
браше и Милана Урдар'овоzа, и мене и МирчеШа Стојан'овоzа Ч. - Викни 2а
К'остета Комнен'овоzа К, - Ристета Којстар'овоzа М, и др. - Ако именката
во датив завршува на -у, тогаш и придавката е во датив и завршува на -ому : Му
zи дал u'арете Трајку Груј'овому М. - Љ'убету Бундар'овому, - Н'ацету Ки
р'овскому син К, - Милану Бојч'овому татко, - Ст'ојану Теш'овому Поб, - Ан
i'елету Левајк'овому, - Ѓорiију Јанкул'овому М, - Бл'а2оју Вељк'овому, - 'Илију
Бориз'овому Гл, и др.
Во оној дел на Црногоријата каде што именките од ж.р. на -а во општата
форма завршуваат на -у, и придавката-атрибут ја има истава наставка. Сп.
Имам тамо керку уд'адену Бр. - Му дал едну вреќу коз'инљаву Ч. - н'екоју ко
ш'уљину ст'ару Бањ, - од дван'аесету 2'одину, - л'ањску 2'одину, - у Дољњу
Ма:лу Куч, на Б'ожану Коuч'арову, - Мару П'етрову Гл. - Вака општата фор
ма кај придавките од ж.р. завршува и во кумановскиот говор, а спорадично
форми на -у можат да се сретнат и во некои крајни северни тетовски села.
Интересни се во овој говор дативните придавски форми со флексија. Во
случаите кога именката во дативната форма завршува на -е (такви образувања,
видовме, не се така чести), на -е завршува и придавката-атрибут, но секојпат
придружено со партикулата -зи, која е, секако, стара особина. Така имаме: Е
л'иuцало теле Митре Шкриuч'евези, Е се с'анило Б'ожане Коuчар'овези. - Митре
Милан'овези, - Перке Вgсаќ'евези, - Цвете Шишк'овези, - Ѓурiе Урум'овези, - Бе
ре Урдар'овези, - Маре Сот'евези, - Илинке Стојан'овези М, и др., и тоа главно
кај изведените придавки од лично име. Сп. од народната песна: "Мори, остана
ло на друzачке 1 на друiачке кусе-зи СШојне 1 кусе-зи СШојне, 2ушаве-зи ПеШре 1
2ушаве-зи Пeiiipe, видан Воје" (Петровиh, 1907 : 479). Во разговорниот јазик
вакви образувања се многу ретки, во говорот на помладите дури и сосем нео
бични, но и како такви не се безначајни, и тоа до толку повеќе што не се кон
статирани досега ниту во еден друг наш говор.
И определените (членуваните) придавки за машки и женски род за casus gene
ralis имаат посебна форма. Сп. Машки род: ном. Дај му од ѕадњиаШ кук М, - сmа
ријат - ст'аријt;1-т Бр, - др'уzијат дан, - најмали'ат брат, најмалј'ат син Бањ,
тpeќuaiii - треќијаiii Гл, - uоср'едњt;1-Ш Гор; - на друzи'ав браШ му вели Куч, - uо2ол'емИf!.в - uоzол'емијав К : ugвњиот муш Бул, дотерај 2а цuнијот вол Цр, - 'eд
нuoiii Ст, белјон вол Цр. Во Црешево, Стајковци, Булачани доста често се среќа
ваат членски форми од машки род образувани директно од основната придавка,
на пр.: 'еданот 2а ilљуна, 'истош Цр - како во долновардарските и некои од
источните наши говори.
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Во општата форма: К'е му чукне на мушк'отоzа Љ. - И стар'отоzа ч'овека
:Za :Z'aiaлe. - На едн'отоzа му дале едно ц'и:Zаре Бр. - Га uишал дру:Z'отоzа, uoмa
л'oz-.Uo:Za. - По:Zолемијџт :Za uишал :Zолем'отоzа какву р'аботу

наишл.

- После

дру:Z'отоzа :Za uиШал. - Дотерај цин'отоzа вола Бањ. - 'Отиде да види обе
сен'ото:zа К. - Му рекал на најмал'отоzа Поб. - Га срел едан :Zазда стар'ово:Zа
Ч. - Куде цgн'оно:Zа вола Бањ, - сас стар'оно:Zа Ч.
Женски род: треќата н'едеља Љ, ц'gнава 'уШајка, - ц'gнана, б'елана Бр.
Општата форма: у дру:ZуШ'у среду Ч, за њума и за сШ'аруту, u'gвуту :Z'одину
Гор, uo :Z'орнуну 'улицу Куч, б'елуву к'ошуљу Гл, Гор.
Множинската форма за машки и среден род е една - завршува на -и. Само
еден пример забележив со наставката -а за ср.р. - во името на месноста СШар'а
Гумна К. - Придавките од ж.р. во множинската форма во правите црногорски
села редовно завршуваат на -е, а во југоисточните на -и, како кај именките. Јуж
ната граница на првите се совпаѓа со границата на множинските именски обра
зувања на -е. Ова го истакнуваме поради тоа што во некои североисточни го
вори вакво слагање на именката и придавката нема: именката во множината
завршува на -е, а придавката на -и (бели чораuе). Сп. цgне сливе, ситне и цgвене
Гл; uратиле књи:Zе cgucкe, арн'ауцке каuе; еве чеШе што 'имаше - cgucкe, б'у
:Zарске, :Zgчке; суве му су но:Zе К, Шурске ilape М, uеШнаес коњске сна:Zе, дољње
2реде, диве 2уске Ч. - Членувани: i'io:Zoл'eмeiile Ч; ванал кокошке башка с'ивеШе,
баzика ц'gнеШе К; uo седамте 2'одине Љ, м'одрете Бр, дај ми од ж'уШене Гор.
Степенувањето се врши со uo и нај : u'ociilap, u'осШара, u'ociilapo, u'осШари,
il'ociilape, uосШ'аруну, uосШ'аруву, uосШ'аруШу, uociilap'oiilo:Za; н'ајсШар, -а, -о,
-и, -е, најсШ'аруву, најсШ'аруну, најсШ'аруШу, најсШар'оШо2а итн.
Остатоци од старото степенување имаме во формите више и боље, кои се
употребуваат само како прилози. Вторава се среќава многу ретко. Но и нив нај
често ги наоѓаме повторно степенувани со uo: u'овише једе Бр, Шури u'овише
Бањ. П'обоље да седеше, Шик'и не u'ослуша Гор.
Со претставките uo и нај и овде можат да се компарираат именките, многу
ретко глаголите, кога сакаме особено да ја потцртаме вредноста, значењето
што се содржи во нив: П'о-човек је Борис Гл, uо-uр'ијаШељ ми је он Гор.
Заменски uридавки. - Присвојните заменски придавки за 1 и 2 лице се исти
со литературните форми: мој, моја, моје - мое; Швој, z-.Uвoja, Шоје - Швое; наш,
-а, -е, ваш, -а, -е; множина за м. и ср.р.: мои - моји, Швои - Швоји, наши, ваши - со
исклучок на множинските форми од женски род кои овде завршуваат, како и од
другите придавки, на -е : мое - моје, твое - твоје, наше, ваше. Така само во
правата Црногорија. Сп. наше л'иваде К, еве су Шеј моје њиве Цр. - Општата
форма: м'оје2а - м'ое:Zа, Шв'оје2а - Шв'ое2а, н'аше:Zа, в'аше2а; моју, Швоју, нашу,
вашу, член. м'ојуШу, Шв'ојуШу, н'ашуШу, в'ашуШу; и дат. м'ојему - м'оему, Шв'о
јему - Шв'оему, н'ашему, в'ашему. Вака гласат и формите од заменската при
давка за секое лице: свој, своја, своје - свое, свои, св'оје2а - св'ое2а, своју.
Заменските форми за 3 лице гласат: м. и ср.р. ње2ов, њ'е2ова, њ'е2ово, њ'е2ови, њ'е2ове, за ж.р. њ'ојзин, њ'ојзина, њ'ојзино, њ'ојзини, њ'ојзине; еп. њојзин
МУ:ЈЈС Куч, М, њ'ојзина куќа М, њ'ојзина је куќата Љ, њ'ојзино дете Поб, њој

зино им'ањче Цр, њојзине сџ к'ошуље Љ. Паралелно со овие се употребуваат и
форми без партикулата -зи : њој'ан МУ:ЈЈС Бр, њојџн К, њојно, њојне Гл, Бул, на
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Поб; за мн. њин, -а, -о, -и, -е: њина слава Куч, њин беше и ма
Поб. Во Кучково покрај њини забеле
жив и њињи: њињи се Шија деца. Во Стајковци еднаш забележив нимна, карак
теристична форма за североисточните блатски села од каде што е и внесена.
Оmnтата форма: њеz'овоzа, њојз'иноzа - њ'ојноzа, њ'иноzа; њ'еzову, њ'ојзину - њој
ну, њину М, дошле у њину куќу Бањ.
Други заменски придавки: - ов'акав, он'акав, Шакав Ст, ов'акt;zв Б, zuакав Jb,
он'акав он'акt;zв Поб; ов'аква, он'аква, таква; ов'акво, он'акво, такво, поретко:
ов'аквоје, т'аквоје; ов'акви, такви Љ, ов'акве, он'акве, такве М, Љ, Бр; - ов'о
лµки, -а, -о, т'ол,ики, -а, -о, он'ол,ики, -а, -о, -е, 'оволики, -а, -о, -и, -е, и 'онолки,
њојне беле руке

н'астирt;zт и ш'умата, и еве беше њино

-а, -о; - к'акав - к'акt;zв„ каква, -о, -и, -е; - к'олкав, -а, -о, -и, -е Љ; к'олики, -а, -о,

К, Ч; н'икакав - н'икакt;zв, н'икаква, -о, -и, -е; св'акакав - св'ак:акt;zв, св'акаква, -о,
Во Кучково доста често, поретко и во Волково, Орман и Оризари, наспо
редно со приведениве се употребуваат и формите: Ш'аквоја, в'аквоја, он'аквоја;
еп. Па л-не z'a знајеш KgcШoiii.a к'аквија је? Куч. - Гаквија е човектu Ор. Сп. и
'онакви Куч, ct;zia нема Шакв'оја, неколцина имало Шакв'ија Љ; - еве Цр, Куч, К,
еве ноќом ишле Љ, cвиiii.e Куч, свите бешеу Рад, еве жене, еве мужи - свиШе му
жи М, сву земњу zy 'однесе Ч.
-и, -е.

Заменки
И

во заменските форми говорот на Црногоријата доста се разликува од
централните говори.
Личните заменки за 1 и 2 лице гласат: едн. ја - Ши; дат.:
Но овде не се необични и дативни изра
зувања со предлогот на, како кај именките: На мене ми рече Љ, - на мене .ии
свика Бул. - Не ли Ши даде на тебе? Цр. Во североисточните говори вакви
форми се сосем обични; акуз.: мене, мене ме, .�е - Шебе, тебе те, Ше. Множина:
за 1 лице се среќаваат три форми: мие - мије (на целата територија), ми и },ша - ми
ја., за 2 л. вие - вије и виа - вија.. Формите на -а (миа, виа), кои се образувани по
аналогија на множинск:Ите форми на показните заменки (тиа - Шија, овие - ови
ја, онzш - онија), се употребуваат само во крајните југоисточн:и села, еп . .мија iio
млaдиiii.e Цр, .мија седомо Стр. Во посеверн:ите села паралелно со мие се сре
ќава и ми Ч, Гор, ми смо биле сас њеzа К; акуз.: нас, нас не, не; вас, вас ве, ве.
Покрај не како кратка форма се употребува е, еп. Нас е виде ч'овеКf11l Љ. - Ју
чер u'ољакt;zт е 'увати у лојзе Ч. Формата ни, која во кумановскиот говор е тол
ку обична, овде се среќава само спорадично: нас ни виде Љ, - ни зеде Поб; дат.:
полната акузативна форма нас се употребува и како дативна: ilол'овина нас,
ilоловин њшtа Цр; нас и даде Ч, М, Љ, - или со предлогот на: на нас ни даде.
Наспоредно со ни како енклитична форма за датив се употребува во правите
црногорски села и и која се добила од првава со просто отпаѓање на согласката
н, како и во е од не за акуз.: нас и рече Љ. - Од вие во акуз. имаме вас, вас ве, ве,
дат. вас (на вас), вас ви, ви.
Заменски форми за 3 лице: он, она, оно, они (за м. и ср.р.), оне (за ж.р.).
акуз. одон - оно гласи њеzа (во појужните села неzа), za, дат. њему .му, му: Ако
му је zl.'oзнazuo њему Куч. - Му викна њему Бр. - Спорадично и: њеzа му, на ње
zа му: Њеzа му вика Цр. - Њеzа му дадо Бул. - Рече ли му 1ш њеzа да дојде? Р.
Лични заменхи. -

мене, мене ми, ми - тебе, тебе Ши, ти.
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Јужната изоглоса на формата њеzа (za) оди нешто појужно од говорната гра
ница со блатскиот говор: линијата Ново Село - Бардовци - Стајковци. - Пол
ната акузативна форма од заменката она гласи њума Љ, М, К, Гор: сас њума Вол,
за њума за cШ'apyiily, iipeд њума, њума zy виде Ч. Во Кучково забележив покрај
њун.. а и њува: Ал-zу виде њува, жeнyiily? - Њува zy в'иделе. - каде што е в вне
сено од демонстративното това. Кратката форма гласи zy на целата терито
рија. - За дат. имаме две форми кои се употребуваат паралелно: њојзе - њојзи
и акузативната форма со предлогот на. Во правите црногорски села кратката
дативна форма гласи е, односно је, а во појужните и. Сп. На њума е дадо Бр,
:М, Бањ. - Е даде ли на њува? Куч. - Њојзе е дадо Ч, Бр, Љ. -Ал-је даде њојзе?
Куч. - сос њојзе Р, zИaiilкo је Љ. - Сам е рекла на Роску да дојде Ч. - Кажије на
мајку mи Љ. -zy видо к'ерку је на Мару. - Га викај мужа је Маре Шишковези. - Е
се заz'убило дeiile на Ѓурiу Гл. - Полната форма за датив и акузатив множина е
една- њим, њима: меiу њим, сос њима, куде њим Цр, од њима к'е узне Бул, 2и
видо њима, yфaiiluшe zи њима, вgз њима Цр, њи.м.а 2и вика Љ, њим да 2и ii.'и
iilaiile Бањ. Како што се гледа, овде имаме спротивна тенденција од онаа во 1
и 2 лице. Таму генитивно-акузативната форма се генерализирала како општа
форма, значи

и:

во датив, а во 3 лице дативната. Поретко њим - њима како да

тивна форма може да биде употребена и со предлогот на : на њима и дадо Ч,
М. - Акузативната енклитична форма гласи zи (на целата територија), а да

тивната и, поретко им : њим и дадо М, на ж'eнeiile и дадо Љ, њим и реко Ч, на
њима и дадо Бр : са2а им викам њима ја Цр, на њима им дадо. Спорадично и мо
же да се сретне и како акузативна форма: И в'aiiluлe њима Љ.

Лично-uредмеiilни заменки. - Прашалната заменка кој, -а, -е во акуз. гласи
ко2а, поретко к'ојеiа, дат. кому, мн. кои за м. и ср.р., које за ж.р. - Прашалната
заменка со присвојно значење се јавува во формата чив, -а, -о, -и, каде што в е
дојдено по аналогија - спрема њеiов, -а и ел. и други присвојни придавки на -ов
што одговараат на прашањето чив. Сп. Чив си, чива си, чиво си, чиви еве Куч,
М, Бр. Но не се непознати и формите: чи:, чија, чие: Чи си Бањ, чија си Ч, чија
е Гл. Во југоисточните села покрај чив, со истото значење се употребува и
општата форма од кој со предлогот на, како во некои североисточни говори: на
ко2а си, н.а коју Цр, Ст. Формите со в (чив, -а, -о) освен во Црногоријата позна
ти се и во северните полошки говори, потоа во целата скопска Блатија, а спо
радично се среќаваат и во говорот на Каршијак и северниот дел на Поречието.
Неодредената лична заменка некој Куч, општата форма некоiа К, и не
к'оје2а Поб, дат. н'екому Куч, Гл, и на нек'ојеzа К, ж.р. н'екоју, на н'екоју - се
употребува и во формата никој : н'икоја фукара, никој Трајан, н'икое ја2њенце,
никое време Љ. Сп и: Да жнееш на неко.му жито Цр. - Неодредената заменка
за сите лица: сваки, -а, -о Гл, Ч, Бањ, М, свак Љ, Бул : свакој- свекој Куч.

Показни заменки. - Показните заменски форми гласат: за м.р. 'овај, 'онај,
iilaj, ж.р. 'оваја, iilaja, 'онаја, с.р. 'овој, 'оној, iiloj. Сп. ов'ај ри9 Ч, iil'aj ч'овекџiil,
iil'aj кондур Гл, оваја :Z'одина, онај'а куќа М,, iila/a жен(I., он'аја Љ, онај'а з:Zpaia
Куч. Во Кучково и: овја, онја- оња (јн > њ), како во поречкиот и некои полош
ки говори; еп. овј'а чоек, баш како оња, а спрема нив после и Шија : iilиj'a чоек,
Шија zuи бил кмет, мисли малко за на тиј,а век. Во Црешево, Стајковци и
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Страчинци за м.р. може да се употребат и Шој, ов'ој, он'ој, за ж.р. Шај, ов'ај,
он'ај, а за ср.р. Шое, ов'ое - ов'оје, он'ое - он'оје; еп. ов'ај в'уШа, Шај сл'ужба, вика
Шај iocu'oiaiua, он'ај куќа Цр, Шај в'ода Бул, Ш'ое д'еШе, он'ое куче ке Ше 'изеде
Ст, uo Ш'ое, uреШ Ш'ое едан цgн Иаша имаше, изн'аса Шое Цр, или пак: Шоја,
ов'оја, он'оја, еп. Ш'оја д'еШе, ов'оја iueлe Цр, он'оја с'елоШо сШ'анало z'олемо Љ;
во Кучково покрај ова, она, тоа и това : Шов'а време, сум чул за Ш'ова.
Општата форма: 'овоzа, 'оноzа, Шоiа : ов'оzа, он'оzа Љ; еп. оШер'аше Шоiа Бул,
у Шоzа, на zuoza му дадо, еве на-во:Zа Цр. Паралелно со овие се среќаваат и
формите: Ш'ајiа, 'овајiа, 'онајiа, образувани спрема Шај, овај, онај, оди. zuoj:Za
Бул, спрема Шој. Сп. 'овај:Zа :Za затвори, зашzuо на 'онај:Zа му даде Куч, :Za
из:Zубиле Шој:Zа Цр; или Ша:Zа Бр, ia викна Ша:Zа ч'овека Гл, :Za нашол Ша:Zа човека
Бањ, :Za срел Ша:Zа Гор, но 'ов,оiа, 'оно:Zа (во истите села). За датив: Кој к'е ми
даде Иаре мло:Zо Шому к'е Ше дам Цр. - Тешко Шому што те има у куќу Ч. - Теш
ко Шому кој Иасе овце Љ. - За ж.р. 'овуј, 'онуј, Шуј - 'овују, 'онују, Ш'ују - 'овају,
'онају, Ш'ају - 'овоју, 'оноју, Шоју; еп. Узни zy ов'уј - овуј'у књиzу, онуј'у краву, у
он'уј куќу К, на 'онују е књиiава Ч, 'онају :Zy куuи, Шај'у куќу, овај'у куќу Куч,
викни iy оној'у жену Љ; оШ Шују реку узело еве воду (Томиh, 1905: 491). - Мно
жински форми се: Шија мужи М, ов'ија човеци Љ, он'ија деца Поб, он'ија ќуШиу
Цр, ов'ија два коња, Шија људи Бул, за Шија људи Гл : овј'а деца, онј'а - оња
деца Куч; овија, он'ија Ст; iuej куќе Ч : Ше(ј)а две собе Гл, 'оне(ј)а Љ, онеј'а
жене, Ше(ј)а роiоже Љ, Шеја жене М, овеја работ.е Гл : Шија, овја, онја - оња
(жене) Куч.

Прилози
Некои особени прилошки образувања во говорот на Црногоријата нема.
Форми на -ки, какви што се среќаваат во кумановскиот и јужноморавскиот,
овде се многу ретки. Место прилошките образувања на -ица, караница и ел. во
централните говори, во северозападните села се употребуваат форми на -ице,
еп. uоuџШ Шgч'енице 'оШишал дома М, Шgч'енице дојде Поб, кар'анице Љ: кара

н'ица Бул, но ни тие не се така чести. Од другите прилози ќе ги приведеме само
оние што се разликуваат од литературните форми било по акцентот, било по
некоја друга особеност.
Порано споменавме дека има извесен број прилошки образувања во кои крај
ниот вокал може да се испушти. Освен во приведените: јуч'ер - јуч'ера Цр, ј'учера
0, озд'ол Љ - озд'ола Ст, 0, озi'ор Бр, д'ојдоше озi'ор Бањ - озi'ора Цр, Ор, u'о

ловµн - uол'овµна 0, одѕџШ Бр - оѕ'ада Бр, Ч: одѕ'ади Цр, сак - caia Цр, - кат ќе
орем Цр - када, Ша? Поб - Шаiа Цр, покрај Шад - Шада Бр - крајниот вокал
може да се испушти и во прилозите: Шуј Љ - Шуја М, Цр, оШ'у9 - оШ'уда Поб,
ошд'ек - ошд'ека си Цр, 'окол - 'около Цр : 'уколо Поб, едн'ак Цр - едн'аiа Ст.
Особено се чести овде прилошки образувања со партикули. Покрај: д'анџс,
н'оќас К, 'овде Цр, 0, 'онде Рад, св'еiде Вол, се употребуваат и форми со парти
кулата -ка : д'анџска Бр, наќ'еска Љ, н'аќеска К, овд'ека Бул, да zи саберу овд'е
ка Ч, св'едека Гл, онд'ека М; или покрај: с'иној Ч, з'имус Ч, Бањ, л'еШос Бањ, и с'и
н,ојка Ч, Цр, з'имуска Куч, ес'енџска Бањ; покрај 'оШоч Бањ ( преѓеска), 'оШоч
беше у сШринку, и 'оШочка Ч, Бањ, дури и ј'учерка Гл : јучер, јучера, - или -ке:
д'анаске 'увечер Љ, л'еШоске Гл, з'имуске Р. Последниве се знатно поретки. - Дос
та се чести и образувањата со партикулата -ј, односно -ја. Оваа партикула обич=
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но се додава на заменските прилози. Така имаме: Шуј Љ, Шуја Цр, М, оШ'уја Цр,
поретко и Шује Бр, оШ'удај, од'увдај Бр, Ор, покрај од'увда Гл

:

одов'уда Бул,

Цр, Шаzај Цр, а спрема овие после и овдек'аја, ондек'аја, неzдек'аја Цр, ни
кадек'аја Бул, потоа ов'акој Бул, покрај 'овако К, Шакој Цр, ете Шакој Бул, по
крај Шако Цр, Љ, и Шаќе Куч, 0, како во тетовскиот говор. Покрај Шуј - Шуја
во северозападните села се среќава и формата Ш'ујека - Ш'уека Ч , Бањ, Гор.
Аналогно со неа после се образувани и овд'еака, онд'еака Бањ, Ч, овд'еака Ср
бија дојде Р. - Како партикула се употребува и -ц, односно комбинирано со -ка =
-кац. Така, покрај Шујека - Шуека, овдека, ондека имаме Ш'ујекац - Ш'уекац Ч, Љ,
'овд,екац, 'онд.екац Љ. Готова сложената партикула -кац се додала на Шуја, па се
добила формата Ш'ујакац Љ, оШ Ш'ујакац Поб. Покрај овд'еака и онд'еака има
ме и овд'еакац Бањ, М, онд'еакац Бањ. Очигледно е, образувањата на -ц се
понови од оние со партикулите -ка и -ј(а). Прилошки форми на -ц познаваат и
полошките говори, а спорадично можат да се сретнат и во некои северни пореч
ки села. - Со партикулата -м забележив само еден пример: Иослем Ч, К, покрај
uосле, кој би можел да е внесен и однадвор, а образувања од типот овден - со
партикулата н - не се среќаваат. Павловиќ
говор познава и образувања од типот

11

(1939: 186)

видејhким

11•

тврди дека црногорскиот
Јас, меѓутоа, не сретнав

ниеден таков пример.
Старите прилози zope и доле се пазат неизменети: zope Бр, доле Бр, М, одн.
н'адоле Ч, 'удоле Бул, Цр. Прилозите дање Ст, 0, ноќе Рад, Вол (остатоци од
стариот беспредложен локатив) се среќаваат и во формите дањом Љ, Бањ,
дањом ке те заузне а ноќом ке uобеzне М, еве ноќом ишле Љ, ноќом М, Бањ,
Бр, К (последниве во правите црногорски села готово редовно се употребува
ат). Од именските прилошки форми заслужуваат да се одбележат уште: 'увечер
Љ, јуШре Цр, uрек'ојуШре Ч, н'аuоле Бањ, 'уuоле К, 'оШсШрану Бањ, 'усвеШа
беzање Гл, 'исШино је Шако Гл, zодин'ава Љ, до недељ'ава Бањ, 'узло Ши uројде
век Ч, а од заменските: н'аамо Љ, Бул, вамо Цр, 'овамо К, Шамо, н'аШамо Цр,
куде К, Бањ, Поб, кудеz'о9, докле Ч, од'окле Поб, Бањ, од'оШле К, в'аздt;zн Цр,
некња Бул, Цр, Ч, еве. Продуктивна е категоријата на прилошки образувања од
придавска основа, еп. близо Ч, доцно Бањ, Цр, дiiмно Бањ, покрај од'iiмна - од'ам
на Бул, касно М, мало, млоzо М, Ч, и др. Место прилогот Иовеќе почесто се упо

требува овде више, uовише Бр, М. Од другите прилози еп. уште: 'одедно Цр,
'удве Цр, ед'ан-uута Бул, друzи-uуШа, св'еедно Гл

( стално), 'едни-uути Цр,
наuре Бањ (напред), друz'ојаче се вика Поб, ун'уШра Ч; од туѓо потекло: к'омрј
=

К, 0, Поб, Шам'ан М.
Глаzоли
Скопско-црногорскиот говор покажува доста неслагање со појужните наши
говори и во конјугацијата. Но од друга страна тој со по некоја црта се разли
кува и од кумановскиот и соседните српски говори. Неслагањата со првиве се
однесуваат главно на личните и временските наставки кај некои форми. Инаку
во поглед на глаголските образувања, во односот меѓу презентската и пре
теритната основа, како и во бројот на глаголските форми разликите се ми
нимални.
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Образување на :Zлa:Zoлиiile.

-

Најпродуктивна група девербативи и во овој

говор се изведените глаголи со наставката -уе- (-ује-), и тие најчесто се повтор
ливи. Сп. зак'укује М, закољ'ујеу Бул, се засељ'ујеу Љ, иciilep'yjeв Куч, каж'ујемо
М, насељ'ујеу, наuрав'уеу Р, оШидњ'уемо Љ, се од'ељује, iip'eilњyje Бр, iip'oiil

њyjeш М, upeв'eiyje, uок'ањује, к'е разм'ешује леu Љ, с'ањује К, се cz7l'euyje Гор,
син ми се иtк'ољује Љ, и др.
Доста е бројна групата изведени глаголи со наставката -а и нејзините де
ривати. На пример: мења, сања М, покрај м'енује, с'анује, а спрема нив и: се uр'о
мења, свеедно (стално) :Za сu'омења Гл; ваќа, враќа, Uлаќа, uраќа М, Љ, смеќа
Бул (смеќава); p'aciilypa, uyиtiila, Ш'овара; 'ociilaвa, u'oupaвa, р'асuрава Бањ; во
ља(: свршените 'остави, ilyшiilи, Ш'овари, в.иљи) и ел. Или со изменет коренски
вокал: з'аuира, 'извира, с'абира, се с'увира Гл (од сурива); зима Куч, 'узи.ма Гл,
Бањ, К; се клања Гл, д'оваiа, ilp'eвaia М, Бањ, и други. Во правите црногорски
села се среќаваат и форми од типот на старословенските fШЦ4ТИ, n/\ИТ4ТИ, н4чин4ти, кои во поголем дел од нашите говори се загубиле. Само тие не се веќе
продуктивни, како што е случајот во кумановско-кратовската група говори.
Така имаме: Одрицај се од мајка Ши / одрии,ај се од младосzТш / нарии,ај се на

cuшpoci:Ua Гл; се н'aUлиilla Љ, :Zи н'aiiлиiiln, се р'асUлиШп Гл, uр'олиШп Гл, Ч,
женаzuа 'умиШп Гл(uремиШп во централните говори) : меше, :Za ср'иШпше свеедно
М, up'oiilињa М, Љ, с'аuиња М, се c'ii.Uињa Гл, uоч'ињеу од осам саваШ Бањ, не ми
Ш'екиња за једење Цр. Но наспоредно од истиве глаголи можат да се сретнат и
несвршени итеративни форми со наставката -ује- : up'oiilњyjy, не ми Ш'екњује Бр.
Покрај 'обора, 'отвора, ilp'eiilвopa и ел. се употребуваат и формите со а
место о во коренскиот слог: 'обара, 'отвара, з'аШвара К, се up'eiilвapa Поб, а на
споредно со 'остава, il'oupaвa и 'ociilaвљa Ч, 'осШавл'а Куч, u'оuравља К, покрај
/аву(ј)е и/авља Гл јавл а Куч, и готово редовно 'уuравља Поб, Гл, К.
Сп. и: 'улази К, Ч, спрема него и слази Поб, девојче не слази (Томиh, 1905:
488), диза Љ, д'изамо М; з'асuива, кива М, 'оШкрива К. Покрај ваiа, uaia, ваќа
се употребуваат и форми со неизменето д, оди. ii1: вадам, Иадам Бањ, мно:Zу
peiilкo вата К, а покрај веќава и ветам, -аш М (: ветиш), но и об'еќава К и
oб'eiilyje Поб.
,

'

Гла:Zолски основи и :Zpyuu.

-

Стариот однос меѓу презентската и аористната

основа во споредба со другите наши говори во сите групи се пази релативно
добро. Секако има и случаи во кои дошло до мешање и замена на една основа
со друга, но тие не се толку бројни. Така, на пример, презентската основа е за
менета со аористната во глаголот бидам, -еш, како и во сите други наши гово
ри, во умре, се Шруе и др., или аористната со презентската во: з'акуна, uр'окr;LЛна
(: куне), p'acцвeiila (: цвета), вуче, д'овуче, му 'извуче uape, се 'обуче, uовал М,
Гл, мел'а 0, додека мел'ав он с'едеше Куч и други. Глаголите на -не, од типот
uадне, во аористната основа завршуваат на -на (место старото *-nQ), кој суфикс
е внесен од југ и се генерализирал на целата категорија. Стариот однос на осно
вите се пази и кај глаголите од типот на *kupovati, со таа разлика што место во
калот о во суфиксот имаме у, кое е внесено од презентската основа; еп. сегашно
време куuује : аорист куuува, глаголска л-форма куuувал, и ел. Така е тоа гото
во на целата територија, со исклучок во крајните југозападни села каде што мо
дифицираната аористна основа продрела и во презентот, еп. к'уuуваш, ii.oiilua-
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л"уамо оzањ, oiil iiliiza се заuр'аува свадба, не iii.e uр'ашуа Куч. Така е и во гово
рот на Блатијата.
Нема некои големи измени ни во односот на глаголските групи. Спрема за
вршниот вокал на презентската основа сите глаголи можеме да ги класифици
раме во три групи: е-, и- и а-група, не земајќи го предвид глаголот сум.
Во првата, е-група во нашиов говор спаѓаат и глаголите на -у : к'уuује, к'а
жује, uрек'ажује и др. Потоа во е-група одат и глаголите со суфиксот -са-, како
арниса, наваса, кои во централните и воопшто во нашите *о, *b > о, е-говори
спаѓаат во а-група. Сп. во овој говор: 'арнише, кал'аише, м'уљоше, н'аваше, рава
Ш'ишемо, 'ујдише М, или ciilaшe, да za ciilaшeш. Извесно колебање се забележу
ва само кај глаголите од типот ociilapaм, -иш . Тие се менуваат најчесто по е-гру
па, еп. 'ociilapeш, ociil'apeмo М, 'оiлуве К, 'обељу - 'обеле Љ, ке 'оздраве Ч, но и:
да ми оздрави дeiileШo Куч, нека 'ослеuи Бр, да не се р'азболиш Љ. - Глаголот
'пее' се јавува во две форми: iloje М, Љ, Бр (од е-група) и iloвa, ilовамо М, К (од
а-група). - Литературното Шреба овде се јавува во формата iilpeбe, како и во
другите северни говори: шо iilpeбe Гл, не iilpeбe ништо Бањ, не iilpeбe да
н'осимо ништо Љ, зар не iiipeбe мије да /едемо Поб.
Преiлед на zлazoлcкиiile форми
Сеzтино време. - Еднина 1 лице. Во поглед на завршокот во 1 л. еди. Раз
гледуваниот говор не е единствен. Во селата јужно од линијата Бразда - Љу
банци во него имаме редовно -м, односно -ам, -ем, -им. На пример, -ам : имам,
викам, сакам, читам; -ем: берем, zребем, к'ажујем Р, знајем, не .Аtожем да доем,
к-идем, да куснем, да ia саберем, да се саблечем, да Ши шеilнем, ке му речем, и ја
iи знаем Куч, сејем Ст, идем со њеiа Ор; -им:Uамzuим, ке Ши UлаШим, што да
ilp{ljм Куч, видuм, вошим, кyiluм, ќуШuм Р, лежuм, носим Бул, Цр. Поретко вакви
образувања се среќаваат и во Љубанци, а многу ретко во другите северни села.
Проширувањето на карактеристичниот вокал од основата и во 1 лице е осо
бина што се јавила на овој терен, како што е случајот во долнополошките
говори (СелиЈЦев,

1929: 359), во кривопаланечкиот и во некои јужни

кратовски

села што граничат со кочанскиот говор.
Во селата што се наоѓаат северно од означенава линија на -м завршуваат
само глаголите од а-група, и само неколку глаголи од е-група, имено (ј)ем, дам,
знам и разни сложени форми со нив. Сп. К' е Ше ем Љ, ем ле9 Бр, ал-да му дам
Бањ (:даде, дадемо}, да ilродам Љ, знам М, К, не знам К (:знаеш). Сите други
глаголи од последнава група и глаголите со основата на -и во 1 л. завршуваат
на -у, како во кумановско-кратовските и јужноморавските говори. На пример:
беру, бришу, вучу, ipejy, деру М, кову Љ, лижу, не моiу да м одњу Љ, можу Бул,
нижу К, uojy, ileчy, 'оШечу Гл, 'исuечу Ч, cilacy, сШрижу, Шрују; к'е разм'ешују,
доuњу, скошњу Поб, мажњу Бр, своќу, ваќу; - број'у, вару, вољу, zopy, 'изiору,
'оiлуву, кyily, 'обору, 'оШвору М, Шуру, сШоју Љ и др.
Множина. Во

1

л. ми. имаме наставка -мо на целата територија: да се в'и

димо Куч, ч'асШимо 0, да uозб'еремо Ор, да се ч'удuмо Бр. Јужната изоглоса на
оваа црта се поклопува со говорната граница спрема блатскиот и говорот на
Каршијак и Дервент. Во соседните села Бардовци и Бутел веќе оваа форма за
вршува на -ме.
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Во

3 л.

но лабиодентално
(у,

у, в).

у (од *Q) по гласовен пат преку
у се изменила во неслоговно у, а понатаму во нормал

мн., се истакна и порано, наставката

едно слабо артикулирано

в. На оваа територија можат да се чујат сите овие варијанти

А тоа значи дека процесот уште не е наполно завршен. Оваа разновид

ност во изговорот на односниов глас ја наоѓаме одразена и во материјалите за

в, еп. земав, носив, садив, во
у : жеШву је жњејеу, ilecмy је ilojey (Елезовиh, 1933 : 222, 223). Томиќ
(1905), пак, редовно бележи в. Наши примери: вољау, се zошќ:'евау М, ilyшiiiay,
Шурау Љ, коilав, сакав Куч, Ор, чекав, ручав Бул, Цр; - белиу, zoiilвиy, исilр'аз
ниу М, кањиу Ч, оШв'ориу,Шов'ариу Љ, 2-удрив Куч; - одв'едеу М, засil'иеу Бр,
сејеу, iloey Р, се здрачев Куч, чiiilнey Љ, и др. Оваа црта, која е карактеристична

бележени од Елезовиќа. Во едни случаи тој бележи
други

за сите гранични српски и македонски говори, на скопскиот терен се среќава до
линијата што ја сочинуваат селата Волково - Оризари -Радишани - Стајковци.
Целата парадигма на сегашното време изгледа вака:
I

III

п

zледам

zледамо

ношу

носимо

сечу

сечемо

zледаш

zледаШе

носиш

носите

сечеш

сечете

zледа

zледај(в)

носи

носиу(в)

сече

сечеј(в)

Заilоведен начин. - Заповедната форма се образува по ист начин како во
-ј, -jiile кај глаголите од а- и и-група,
-ете кај другите групи: дојди - д'ојдеШе, кажи - к'ажеШе, леzни - л'еzнеШе, 'ар
ниши - арн'ишеШе, в'ароши - вар'ошеШе, кал'аиши - кала'ишеШе, oм'eceiile,
седи - c'eдeiile Љ. Од глаголот (ј)ем заповедната форма гласи (ј)еди - (j)'eдeiile
М, Ч, Бањ. Формата jei, што се среќава во призренско-јужноморавските гово
ри, овде е непозната. Наставката се губи кај глаголите од типот се кријам, ми
јам: скри се, наilи се, изми се, и во множината: нail'uilie се, скриШе се, изм'иШе се.
Форми како скриеШе се, нailиeilie се и др., какви што среќаваме во некои полош
другите скопски говори: со наставките

ки и поречки села, не забележив. Кај другите глаголи што им завршува општиот

ј се пази и во еднинската и во множинската форма: скрој - скројте,
ilocej - ilocejiile. Од глаголите на -уе- заповедната форма гласи: к'yilyj, к'ажуј к'yilyjilie, к'ажујШе, а во Кучково, каде што овие глаголи се од а-група, се упо
требува и друга форма: к'ажуај - каж'уајШе, вер'уајШе.
Наставката -ј често се губи и во формата одај во изразот 'ода-'амо! Поб, Љ,
дел на вокал,

Ч. Со скратена форма се употребува доста често и заповедниот начин од гла

чека: че мало Поб, Ч (еп. во другите наши говори чек!), че з'асШани мало
да земем душу Куч, но редовно ч'екајШе; потоа од дожи: дgш-се Гл, и во мн.
дош-Ше се Гл, Гор, Љ. Обична е формата немој - н'емојШе, која служи и за ис
кажување на негацијата: Немој да ilojeш, ме боли zлава М.
голот

Минато оilределено свршено време. - Со губењето на х и овде, како во ку
мановско-кратовските и јужно-моравските говори, првото лице еднина се изед
начило со второто и третото кај оние глаголи што им завршува основата на
вокалите а, е, и. На пример: Ја се дина од земњу Гл, Шџz ја н'аѕgна К,ја си седна
а он стои М, zy ciiбpa, закла Бр, му 'uciloвa (ја) две ilecмe Ч, 'улеzна, Шуј ilp'e-
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Цр, виза, 'изатка Поб, 'арниса, беi'ендиса, uр'ечека, u'овика; ја им
Цр, 'овuши Ч, uр'етури, з'атвори Р, 'остави, куuи Љ, н'аuуни; е-изми,
е-отру Бр; 'изiоре од вруќ:ину Поб, таi се р'азболе Ga) Љ.
1 лице множина за
вршува на -мо, и само спорадично во најјужните села и во Кучково имаме -вмо :
леiа, 'избеiа

'извести

-

седн'амо, uочн'амо да беiамо, му iи дад'омо на руке, iy закл'амо овцаШа uo н'а

Цр, кt;zт отстуu'имо Бул, :Zи дон'есомо дома, от'идомо и раст'уримо
- Во 2 лице се пази старата наставка -сте : из'аткасте, се •измиете
ли М, изi'оресШе Љ, дојдосте (Томиh, 1905 : 500), овuш'исте, замес'исте леп
Цр, ми досад'исте Бул, насад'исте Р, от'идосте, вие стари с'еднасте овде Ч,
заш-uоб'еiнасте Бањ. - Не е единствен нашиов говор во поглед на наставката
за 3 лице множина. Во Кучково, Орман и граничните села под влијание на
скопските говори усвоена е наполно имперфектната наставка -а, пред која по
загубата на х се јавило хијатско в : се вр'атива, дон'есова, д'ојдова Куч, избр'и
uоле

uлемњ у Ч.

шава, н'абрава, р'екова 0, uродад'ова, не ни с'акава, з'имава Љ, бутн'ава, раз

Цр, ме вuзаа Р, u'очнава, ост'анаа, изб'е:Zаа Ор. На целата
друга територија се пази старата аористна наставка -ше, и само спорадично се
среќаваат образувања на -а кои продираат од југ. Сп. они ми од:Zовор'ише, изе
д'оше ме вiiшк' е, утеu'аше :Za Вас'иља Цр, :Zрабн'аше :Za и обес'ише Бул, раз
дел'ише се, из:Zор'еше ми уши Р, еве оiiљ'ачкаше, 'узоше, заш-uоб'еiоше Ч, му ia
од'узоше место Бањ, што наuр'авиzие турскому цару, за'узоше Поб, uрим'ише,
на�uовар'ише Љ, /анаше Поб, сви мирковчани нал'етоше М.
Во Кучково и другите гранични села не се необични и аористни форми со
наставките -вмо, -вте, оди. -6Мо, -6те, со многу слабо в, а во Радишани тие се
многу почести: дадов, дадовмо, дадовте, дадова.
Во аористната основа нема некои поголеми промени. Глаголите види и седи
спаѓаат во а-раздел: видо - видомо, uоседо - uоседосте, како глаголите од типот
дојдо, дадо, реко и ел. Глаголите како бројам, -иш во аористната основа завршу
ваат на -и : му :Zи 'изброи еве Иаре Гл, ал-:Zу скрои кошуљуту Бр, а доuре, uoтupe
се повеле по глаголите од типот берам и во аористот гласат: се доuра, uoтupa М,
Гл (: доuрев, uотuрев во централните говори). Покрај из:Zризо, наиасо, 2 л. из
iризе, наИасе забележив: ал-zи н'аИаса овце Љ, еве коруту :Zy 'из:Zриза Бањ.
Целата аористна промена изгледа вака:
дел'ива, растур'ива

дојдо

дојдомо

седна

седнамо

дојде

дојдосте

седна

седнасте

дојде

дојдоше

седна

ееднаше

(дојдова)

(седнава)

Минато оuределено несвршено време.

еди.

-

итн.

Ова време се образува со наставките:

мн.

1. -ше

1.

-ше-мо

2. -ше

2.

-ше-(с)те

3. -ше

3.

-ше-у(в)
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Како што се гледа, наставката од 2 и 3 л. еди.

-ше се проширила на целата

парадигма. По овој начин имперфектната форма се образува и во јужноморав
скиот дијалект, со таа разлика што во него во 1 л. се јавило спрема презентот

-м, а кое во Црногоријата може да се сретне сосем ретко. Ова преформирање
на имперфектната основа секако се извршило по загубата на согласката
л. едн. и во множинските наставки

х

во 1

-хмо, -ху, за да се избегне совпаѓањето со

презентот во множинските форми, а во 1 л. едн. со аористната форма. Во оние
говори каде што совпаѓањето со презентската форма било от:клонето на друг
некој начин (еп. во кумановскиот: има-смо, има-сШе, има-ва, во овчеполскиот
има-амо, има-ате, има-(в)а : презент имамо, имаше, имав), наставката -ше се
препеела само во 1 л. еди. На -ciue 2 л. мн. завршува во правата Црногорија, до
дека во југоисточниот дел до Љубанци на север е во наставката за 2 л. не се ја
вува. - Согласката в, оди. у во 3 л. множина не се јавила по аналогија на се
гашното време, како што го објаснува Угринова (1951 : 31), туку се добила во
резултат на гласовен процес од у по загубата на гласот х.
Така денеска целата парадигма на имперфектната форма во правите црно
горски села гласи:

има�ие
имаше
имаше

имашемо
имаше(с)Ше
имашеу(в)

носеше
носеше
носеше

носешемо
носеше(с)Ше
носеше:У(в)

идеше
идеше
идеше

идешемо
идеше(с)Ше
идеше:У(в)

Сп. уште: коuашемо - коИашесШе - коuашев (Томиh, 1905 : 503), намеш
ќ'ашемо - на.мешќ'ашеу, сiiбир'ашеу, дав'ашеу, iошќев'ашеу М; нос'ешемо - но
с'е1.ие(с)Ше, нос'ешеу Љ, uо'ешемо - uо'ешесШе - uо'ешеу М, Шка'еzиемо - Шка'е
шесШе - Шка'ешеу Бр; се'ешемо - се'ешеу, .ми'ешев Р, куuу(ј)'ешеу Гл; вие ia
с'ејасШе мие ia жњеј'ешемо Љ; ШриuуШи селово наше сак'тиеу да ia iopuy; у
наzие село доод'ешев, ид'ешев Љ.
Во граничните села во 3 л. мн. под влијание на полскиот скопски говор се
јавила наставката

-а, оди. -ва: в'uшева Ст, б'ерева Рад, 'идева, м'eiiieвa, Шк'аева,
Шаќе они uр'ојдова, Шука бева Куч. Но таму и во 1 и 2 л. мн. се среќаваат доста
често и примери со в место х: б'еревмо, б'epeвilie, б'ерева Рад.
Глаiолска л-форма.
Формата за машки род завршува на -л (образувања
-ја како во кумановскиот и јужноморавс:киот говор нема), за женски на -ла,
за среден на -ло, и во множината имаме -ле за сите три рода. И овде можат да се
-

на

образуваат л-форми од имперфектната основа, но не од сите глаголи. Најчесто
по две форми среќаваме од глаголите од и-група, еп.

носил - носел М, мараму
н'оселе Љ, мислил - мислел; uoa се мислел, се мислел и не моiал oднiii да му
каже (Томиh, 1905 : 493); il.ocлe се м'олела на цар'оШоiа Ч. Меѓутоа, глаголите
од типот бере имаат само една форма: брал, драл, клал, ilpaл (: коље, и кољал:
коља). Исто така се необични глаголски образувања на -ел и од глаголите што
спаѓаат во о-раздел, на пр.: и.шал - шила - иzило - иrиле, uекал, секле, Шекла во
даuш и ел. Покрај знал имаме знаел: не знаеле коњите да си iu земев Цр; еп.
уште рекr;lЛ - рекал, ул'еzал, н'изале Иаре, не моiал - не м'оiале еве да уШ'еilав
Љ, наu'асале овце М, zlлакле и засu'але, опе u'обе:Zле Ч, uрик'азал Бул; сложени-
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те глаголи од коренот нес- : донел, д'онела :Zt;1.зape Бањ, :Za 'однела Бањ, Гор, леа
си 'однел Бул.
Гла:Zолска uридавка. - Глаголите што имаат во општиот дел ни њ глагол
ска придавка образуваат со суфиксите -Ш, -Ша, -Шо, -Ши, -Ше : викнат М, ле:Z
наШ Љ, з'ам.изнаШ, ожн'еаШо - 'ожнаШо, u'аднаШа М, ако му је u'ознаШо њему
Куч; жeњeiil., ж'ењеШи, к'ањеШе су на свадбу К, н'арањеШ, н'аuуњеШ, uр'омењеШ,
рањеШ. Освен овие доста често со -Ш придавката се образува од ниже и умре :
Појас низаШ сас П.аре Гл, ша.м'ијуШу н'изаШи да zy видиш Љ, сШариШе се из'умре
Ши Ст, 'умреШа Бр. - Кај другите глаголи придавката се образува со суфиксот
-н, -на, -но : бран, н'абрано М, в'gШена ро:Zожа Љ, везен, вgзан, з'аклан, узено;
'избрисан, з'аuисан, 'оuисан, низан М, uом'узана Гл.
Што се однесува до употребата на односнава форма, и за овој говор важи
она што го наоѓаме во говорите коишто претставуваат основа на литературни
от јазик: таа може да се образува како од преодни така и од непреодни глаголи
(Конески, 1954: 168).
Гла:Zолски uрило:Z. - Во образувањето на глаголскиот прилог говорот на
Црногоријата не е единствен. Во јужните села на целиот појас од Страчинци до
Кучково и на север до линијата Љуботен - Љубанци - Бразда наставката за
глаголскиот прилог гласи -еќе, оди. -ќе, -ке или -јке, како во Овчеполието и
кратовскиот говор. Образувања на -ќе обични се и во говорот на Блатијата се
до границата со велешкиот говор, а нешто поретко се јавуваат и во дервенски
те и каршијачките села на запад до Жеден и Сува Гора. Со други зборови, оваа
црта се простира на целиот појас од бугарската граница на исток па до Сува
Гора, Добра Вода и Песјак на запад (Видоески, 1950 : 49). Примери: беi'аеќе Цр,
беi'а:јке Цр, коil'а..ек'е Бул, коil'аеќе Р, коu'а:ќе Ст, кол''а:ќе Куч, крек'а:јк'е Цр,
наuушШа:ќе 0, рабоШ'а:ќе Куч, Бул; бер'е:к'е Куч, крек'а:јк'е Цр, наilушШ'а:ќе
жне'е:к'е 0, рабоШ'а:ќе Куч, Бул; бер'е:к'е Куч, Р, ilo'e:к'e Куч, од'еек'е Р, се
ч'еек'е Ст, с�uруж'е:јке; в.оШ'е:ќе Ст, вgш'ееќе Р, нос'е:ќе - нос'е:јке Цр, Шgч'е:јќе
Бул. - Во северните црногорски села пак прилогот завршува на -еќи (-ек'и,
-еки), како во кумановскиот и северните полошки говори: вик'аек'и Ч, рабоШ'а
еки М, ид'еек'и, мињ'уек'и Љ, суч'ееки М, сШањ'уек'и Љ, бел'ееќи Бр, суд'еек'и,
чин'еек'и К.
Формите на iла:ZолиШе 'сум' и 'оќе'. - Сегашното време од 'сум' гласи:
сам, си, (ј)е, смо, сте, су

-_

сџ. Во граничните села во 1 л. еди. може да се сретне

и формата сум Куч, Вол. Во 3 л. мн. има две форми: су и ct;1., од кои првата пре
овладува во северниот дел, а во јужните села обична е формата ct;1. Куч, Вол, 0,
Рад, Бул. Сп. блиао су, ако су добри, колк'о ilape су? Ч. Негираната форма: н'е
сам, н'е си, н'е (ј)е, н'е смо, н'е сШе, н'е ct;1.. - Формите од биде се: биzу, бидеш,
биде, б'идемо, б'идеШе, бидеј(в), заповеден начин: биди - б'идеШе. Од простите
претерити има само имперфект: беше - б'ешемо, б'еше(с)Ше, бе�иеј(в), одн. бева
во појужните села. Во Побожје од стар човек забележив во 1 л. еди. форма со
-м : Ја бешем у Романију. Глаг. л-форма: бил, -а, -о, -е. Глаголскиот прилог од
,,
овој глагол не се употребува.
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Глаголот 'оќе' има две форми во презентот: оќу, оќеш, оќе, оќемо, оќеШе,
оќеј(в) - оваа само во правата Црногорија, и негираната: неќу (во Кучково и
Булачани: неќем), неќеш, неќе, неќемо, неќеШе, неќеу - неќев. Од ненагласената
форма во употреба е, како и во другите говори на нашиот јазик, само формата
за 3 л. еди. - ќе, која служи за образување на сложеното идно време. Во некои
изрази може да се сретне и формата за 2 л.: што ќеш му Куч, нема шШо ќеш,
куде кеш Ч. Во имперфектот се употребува само негираната форма: ја н'еќеше
д-иiу, он н'еќе�ие, нек'е�иемо, неќ'ешеу Љ, а од ненагласената ќеш(е), оди. кеш(е)
со која се образува минато-идно време. Глаголската л-форма: неќел, -а, -о, -е.

Сложени форми
Во образувањето на сложеното идно време нема разлика со другите наши
говори: к'е ceiy Ч, к'е mи Uлazuuм шшету Куч, ке узне Љ, ке д'ојдемо Бр, ке дој

де, ке туцау камење Љ.
Минато-идно вре.ме има поинакво образување. Тоа се образува како во ку
мановско-кратовската група говори - од партикулата кеше и сегашното време
на глаголот со партикулата да. На пример:
к'еш(е) да uадњу
к' еш-да uаднеш
к'еш-да uадне

к'еzи-да uаднемо
к'еш-да uаднеШе
к'еш-да iiаднеу.

Сп. За малко к'еш-да uадне Љ. Да имаше uape кеш-да куuи нешто Бр. Ќеше
да м-утеiiа мене. Он и ње2д ќ'еш-да yт'eiia Шики iiобе2на Цр. Да беше она,
uоарно кеzи-да каже Р. Да беше дочекал, кеше да ме убие. За малко кеше да ка
жеш еве uape Ч. Да не 'избе2а, кеше да 2а убиеу Бу2ари. Кеше да Ше удару Бањ.
Многу се поретки случаите кога се испушта да : Ќеше умру да не дојде док
Шорr;�Ш М. .Та кеиt' те Шеiiам, боzа ми Ч. Кеше Ши да.м., ал-не ми се зzодише uape
Ири мене Ч. - Вакви форми, познато е, денеска не се необични и во другите
скопски говори, дури и во велешкиот во кој партикулата ќеше може да се чуе и
во формата чеже. - Меѓутоа, не се сосема непознати ни образувања од видот на
литературните, но тие се во споредба со првите далеку поретки, а во најсе
верните села готово и необични, дури туѓи, особено во говорот на постарите.
Сп. Да ме не увати, ќе с-утеuав Куч. Ако имаше сено, ке једеше (коњот) 0.
Арно ќе беше, да бемо вид'еле Цр.
Во приведениве случаи, како што се гледа, односнава форма е употребена
за означување обусловени дејства, а може да се рече дека е тоа и основно зна
чење нејзино во овој говор.
Форми за прекажување на идни дејства во обичниот говор се среќаваат рет
ко, еп. Слушна дека ќ'е ишле Шамо М. Ми рекоше к'е дошал, ама za не.ма Бр.

Ќ-ишле у рај, викав Ст.
Од сложените претерити широка употреба има минатото неоiiределено
време, и се употребува главно со сите оние значења што ги има тоа и во појуж
ните наши говори. Некоја поособена употреба не забележив, и затоа нема ни
потреба да приведуваме примери. Исто така нема разлика ни во неговото обра
зување - во третото лице не се јавува формата од помошниот глагол, како што
имаме случај во кумановскиот и јужноморавскиот. Сп. сам uовал, си uовал, смо
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ilовале, сте ilовале, ilовале; н'е сам заШ'екал, сам ilp'eciiaл мало Цр, смо седеле у
едан ан, сам немала мајку Бр.
Поограничена е употребата на ilредминаШоШо време, кое се образува по
начин познат од другите говори: Се ilисал беше

Цр, да беше ме дочекал„. Ч.

Минати дејства можат да се изразуваат и со разни сложени форми со глаго
лите 'има/ нема'. Но нивната употреба во разгледуваниов говор е многу поо
граничена во споредба со другите скопски или полошките говори. Сп. имам
учено, имаш учено, има учено, имамо учено, имате учено, имав учено Куч; има
ше работено Бр, Љ. Овде се среќаваат и споеви во кои глаголската придавка се
уште не ги загубила наполно своите обеле:Жја на родот и бројот, на пр. има ilре
несени доста камења Ор, две куќе имам наilраене у сШару Јуzославију Бр, ци2.'ариња имам наilра'ени Цр, има дојд'ени од Морава Р, има ilоz'инати доста Ч.
Не се чести ни форми сложени со партикулата би, еп. Он би дошал, ilape нема
М; ilgвo би ишал дома Бањ.
Предлози
Ќе ги приведеме само оние предлози што во литературниот јазик или се не
познати, или се јавуваат доста ретко.
више. - Овој предлог се употребува на целата територија и има пространстве
но значење - над нешто. На пример: ОШ'ишла н'екоја баба в'ише с'ело Љ. - В'ише
к'уќу ilpojдo Поб. - Турци више Скоilље Шеil'ашеу К. - катран в'ише 2.л'аву М,
наШамо више Ш'екеШо Цр, а ii.o uym а в'ише u'уШ, в'ише Ш'ебе, в'ише б'уку, в'ише
н'ас К, од в'ише il'уШоШ Цр.
вgз. - Се јавува и во формата вgж. Често се употребува и тоа само во она
значење што го има тој и во литературниот јазик. Сп. Остај вgж њ'еzа Љ. - Вgж
њ'еzа стои Бањ. - Он 2.а Ш'ураше едно воз др'уzо М. - Е, uoue, ја те чекам uод
земња, а Ши си вgз з'емња. - Ми се Ш'овари вgз м'ене Цр. - Вис к'аменот има
кош и куiii.л'ица Бул. - У вgс с'едеље ке Ш'уримо Бањ. - Ке Шуриш cgii. воз д'еШе
Гл. - Вgз к'олунот стоев чаuр'азите Р. - Седна вис сн'оuје. - воз 'аљишта Гл,
вgс куќу Љ, воз вагоани Ор, воз ковч'езите Бр. Во Бањане еднаш забележив
враж : враж њ'еzову куќу.
из. - При глаголи што покажуваат движење овој предлог означува место от
каде што произлегува нешто и
На пример: 'Искачил

489).

ис

се

оддалечува. Тоа е неговото основно значење.

ш'уму М. - Онија ајдуци ii.обеzнале из цuкву (Томиh, 1905 :

- Ис к'асарне с-'извукал Ч. - По едну рилу да вадиш из 'уста Бањ. - Потоа:

место каде што настанало нешто и родно место, на пример: Cii.aca беше из Пеќ

Поб. - Цветко Чуuков из Бродџц Гл. - Родам је ис Ч'учер, из Глуво Бањ. Или во
случаи како: дiiн из дiiн Бр, 2.'одина из 2.'одина Љ, Бул, во значење 'стално, секој
ден'.
Поретко се употребува и место предлогот низ за да покаже движење,
провирање во еден предмет: Пројде ис к'уќу Љ. - Ис с'ело uројде М. - Прошло
ис Ш'gло, из л'ојзе Поб.
Најинтересна е неговата употреба место предлогот cii - ciic и за средство и
во социјативно значење. Сп.: Сечу из НО:ЈЈС. - Пишу из ilлавез. - Се 2.ран'ичимо
из П'обужје. - Турчин нема да те види из 'очи. - Кад в'икнаше из Ш'оuови. - Ако
Ши види св'етало одма из u'ушку Шинz. - Из брата ми к-иiу у Скоilље. - Из мене
беше. - Да беше оШ'ишал из деда Ши. - Из разни људи сам ишал. - Тgz'овина ис

235

сШоку. - Сите примери се од Кучевиште, и со ова значење из се јавува само
тука. Но паралелно со из се употребува и предлогот са, сас - саз.
исИод. - Покрај Иод се употребува и сложениот предлог исИод : исИод н'о2и
Бул, 'исИод Бел Камен Поб, исИоШ ИуШ н'адоле Куч.
куде. - На литературните предлози кај, каде овде им одговара куде и за
место и за правец. На пример: Дошле Typz{иiii.e куде д'ецаШа Љ. - .l'yii1peil1o иде
куде мајка је њ'ојзина. - К-иiу куде Мил'анови Гл. - Седи баш куде вас. - Удри
мо за на куде Солун Љ. - Куде свир'ачиве, куде л'ојзено, куде Л'аШински Гр'о
бишШа, куде ВиШ'ана. Цр. Сложен со други предлози: накуде, оШкуде, еп. 'уле2ал оШкуде в'учник низ вод'ениz{у Бањ.
меiу. - Овој предлог се јавува и во формата меiе : меiе себе Поб, меiе
Мирковци и меiе Глуво се бишеу Гл. Сложен со други предлози: И'омеiу себе
Бр, 'измеiу Uлемњу и куќу К, 'умеiу Гн'ојано и 'умеiу Војводин'а-Вода М.
окол, около. - И двеве форми се употребуваат наспоредно: окол њума М,
окол њојна кула (Елезовиh, 1933 : 219).
oiiiyд, одовуд, одонуд - се јавуваат негде и во формите оШудај, одувај, одун
дај; оШуд'ај реку, одувд'ај реку Куч.
Ири. - Често се употребува, но само со пространствено значење (наоѓање
кај некој предмет): ОШ'иде Ири дgвар Цр.
При м'ене с'едеше Бр. - Не ми се
з2'одиле Иаре Ири м'ене Ч. - Седеле Ири м'ајку Гл. - За Ири мајку Бул.
Ироз. - Доста е чест и се употребува на целата Црногорија. Значи помину
вање низ средината на нешто од еден крај на друг. На пример: Пројде Ироз њ'и
ву Бањ. - Пројде Ирос с'ело Куч.
К-иде Ирос ч'аршију.- Сам Ир'ошал Ирос
шк'оле К. - Им Ир'оваiа Ирос к'уќу М; еп. и: Прос шума се расИ'Јlскале Гл. - Прој
де Ироз нас 'удоле Бањ.
Ирокај, Ирекај. Предлогот Иокрај се употребува најчесто во формата Иро
кај, поретко Ирекај. Сп. Има кучики Ирокај њ'е2а Љ. - Береу Шраву Ирокај в'оду
Љ. - Пр'ова2а Ирокај к'уќу Ч. - Ирокај с'елоШо Љ, iipoкaj р'еку Љ, Бањ, Ирокај
И'уШ Ч. - Пројде Ирекај л'ојзе. - Јован Иројде Ирекај м'озџШ Бањ. Последнава
форма можела да настане и во резултат на мешање меѓу предлозите Ирокај и
Иреку.
сас. - Овој предлогот овде се јавува обично удвоено, како и во другите се
верни говори. Сп. Иишу сџс Uл'авез, се виде сџс Ш'еШку ми М, сџс креду, сас ш'и
шеШо Бањ, сас к'оШличе, сас u'ирајку Поб. Кога стои пред збор што почнува со
мека согласка (љ, њ) крајното е преоѓа во ш: саиl њеzа Бањ, сq,ш њ'ума Гл. Но
не се непознати ни примери без удвојување: С тебе да се раскус'уримо Куч. - Се
в'Јlжало е јуже Бањ. - Га динал са еве вреќу Ч. - Пуiiџк му 2-'очече са сgИ Гл.
у. - Место *vb на целата територија од овој говор има у: Отиде у СкоИје
Бр. - У 2ра() ке сле2не Бањ. - Иде у село К.
Освен тоа овде се пази и стариот предлогу : У Ч'овека се деле Цр. - у зма/о
Шо2а нашле едно ш'ишенце Ч. - Живиу у златари Гор. - У д'евојку ке се 'однесе
Гл. - Тој Ши је у с'ељаци Поб. - Пр'елеzа у н'ас. - Дошле у н'ас на свадбу Цр.
уз.
Стариот предлог *V'bZb, кој во поголем дел од нашите говори се загу
бил, во Црногоријата, а така и во другите скопски говори, се јавува во формата
уз : 'ОШиде уз д'ол н'а2оре Бањ. - ус И'уШ, уз Бел Камен н'аzоре Поб, уз ѕ'и()
оџак Гл, уз р'еку Гор, две музике уж њ'е2а Бр.
-

-

-

-
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Сп. уште: у среШ ч'аршија Цр; uo св'адбаШа iliyii'aнu, сuрема нед'еља Бул,
uреко њ'иву, иде т-шс ш'у.му М, ш'амије низ к'укови Гл, 'около шк'ољу.
Сврзници

И од сврзниците ќе ги споменеме само оние што се необични во литератур
ниот јазик.
Обичен е овде сврзникот aoшilio, но само со каузално значење. Сп. Дај ми
дова да 'однешу, ако имаш) iioz.uШo к-иzу ilpaзqн у Скоiiље К.
нека p'aбoiuu, не za з'ааираЈи Љ.

-

-

Пои.1Шо је Шако,

Поретко може да се сретне и во формата

iioшiiloм : Поии71ом је Шако, ај д-'идемо т-суде њ'еzа Бањ.

Со истово значење се употребува и сврзникот iiочим. На пример: Почи.м е
сушно време, ниии71о не р'одило. - Почи.лt ке седиш, дојди uо.м..'оzни ./..tи. - Почи.м
не седиzи, к-'идемо. - Почи.м имаш paбoiliy, ке iilu i7'омо2њу Ч.

-

Почи.м сакаzи

ајде Бањ.

Покрај сврзникот шilio.м со истото значење се употребува и
ciiluzнe, нека се јави. - Чим дојдо, ја cв,т;ilio Цр.
ма нuzuilio. - Узни zy,

чzw

z71и је воља Бањ.

-

-

чим

: Чим

Чи.м, народ(;Ш не је сложан, не

Чzш ќе -«У дојде некој, шиал у уќу

маiu Куч.

Како адверзативен сврзник овде се употребува iiluкu : Не је роса заросила
iiluк-cy слузе девојачке (Петровиh, 1907: 379).

Сврзникот како, покрај модалното и декларативното значење, може да се
употреби и со временско значење: Како ?.а буiilн'але ман'астироШ, в'ojcкaiila
еве вaiil'eнa Цр.

Со потсилено финално значење се употребува сложениот сврзник заради да,
познат и во централните наши говори: Се upau болан з'аради да седи дома Куч.

1954

ИЛУСТРАТИВНИ ТЕКСТОВИ

Скоuска Црноzорија
Кучково
Крива Мара

Се-с'абрале дев'ојчи'ња н'а-вечер да-пр'едау. 'Ишал 'оздола некој-в'ампир.
'Ама девојч'ињ'ата што б'иле пр'ави поб'егнале, а крив'а-Мара б'егала и-н'ашла
некој-ст'ок с'ено и-до-ст'огат се-препл'анила, се-з'акрила. В'ампират н'е-смеал
да-пр'иде до-ст'огат, п'ошто у-с'еното 'имало некоја-тр'авка што му-шк'одела.
Ти'е-вечер М'ара си-сп'ала у-ст'ок. Јутрет'о-вечер п'ак се-с'абрале девојч'и'њата,
а крив'а-Мара н'е-дошла. Ост'анала д'ома в'ечера да-пр'аи. А-в'ампират д'ошал
д'ома к'уде крив'у-Мару и-с'еднал на-ст'ол. М'ара с'ирота с-опл'ашила кат-га-в'и-
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дела 'њ'ега. И-га-пр'ашала: "Д'едо, зошт'о-ти-се 'очите т'олко г'олеми?" "За-д'е
војк'е гл'еда'ње" - р'екал в'ампират. "Зошт'о-ти-се, д'едо, з'убите?" "За-д'евој
к'е к'уса'ње" - р'екал п'ак. 11Зошт'о-ти-се, д'едо, н'октите?11 11За-д'евојќе гр'е
бе'ње" - р'екал. "Е с'ага с'еди, д'едо да-ти-д'онесем в'ечеру д'а-вечераш11• И-'она
му-д'онела в'ечеру. 11С'еди, д'едо, да-ти-д'онесем в'ино да-п'уштим од-б'ачвуту11•
И-'она сп'аднала у-'избуту да-п'ушта в'ино. И-'он р'екал : "Ќе-ми-'избегаш,
М'аро:! 11 11Н'е, д'едо:, ќе-веч'ерамо11• И-'он, в'ампират, н'ашал ј'уже и-гу-в'рзал за
н'огу да-н-му-'избега. А-'она н'е-пушта в'ино, гу-одв'ржува н'огуту од-ј'ужето.
'Ама в'ампират чест'опути ј'ужето га-пот'егнува и-в'ика : 11Д'ојди, М'аро:, да-ве
ч'ерамо11 . А-М'ара му-в'ика : 11Н'ешто ч'епат мл'огу ми-е-з'авртен, н'е-можем да
га-'одвртим, поч'екај-ме11• А-'она гу-одв'ржала н'огуту и-в'рзала едну-к'озу за
н'огу. Гу-в'рзала к'озуту и-поб'егнала. Кат-п'отегнал в'ампират, к'озата свр'е
кала, и-тага 'он се-с'етил дека-М'ара г-изл'ажала и-ст'анал по-њ'ува да-т'рча. И
гу-ст'асал куде-'Гумбу К'ичинску и-т'ука гу-'изел М'ару.

Мирковци
Муж домаќинка
'Отишаал еда8Н ч'овек да-ж'њеје. 'Жену-му д'ома гу-'остаил да-му-пр'аи
р'уча8К. 'Она ост'анала д'ома; мл'ого п'ути не-му-н'осила р'уча8К на-вр'еме. И-'он
п'очел да-се-к'ара са8ш-'њ'ума. 'Она му-р'екла : '"Остани да-в'идиш к'ако-је м'ука
д'ома11• И-'он 'останал д'ома. 'Она кат-п'ошла на-ж'етву, л'ебаат му-га-зам'есила,
а-'он ќе-га-п'ече. Додека-ст'аше л'еба8т, тр'ебе да-м'ути муќ'еницу. Л'еба8т ст'а
сал а-мут'е'њето н'е-сме да-се-з'апре (ако-се-з'апре, м'асло н'ема). Кв'ачката ст'а
нала и 'она иск'очила из-вр'ата. 'Он тр'ебе да-гу-н'арани, а-цр'епњу т'урил на
'ога'њ, л'еба8т га-р'азмесил и-'он п'очнал да-му.;б'ега н'атамо-н'авамо на-тр
п'езуту. Д'али кв'ачку да-н'арани, д'али да-м'ути, д'али л'еб" да-п'ече, цр'еп'ња му
г'ори. Шо-ќе-н'апраи? 'Гурил б'ути'њ на-г'рп и диз'аеќи цр'еп'њу б'ути'њ (п'ад
нал) на-гл'аву и-ц'елиа8т се-'изба'њал. П'осле 'уватил кв'ачку за-н'оге па-од
з'ем'њу гу-'удрил и-н'аместо гу-'утепал кв'ачкуту. П'осле кл'екнал на-ј'ајца да-ги
кв'ачи. Ж'енава на-ик'индују 'српа8т на-р'амо, ст'омну у-р'уке, т'орбу на-р'амо и
гл'адна 'еве-гу 'иде д'ома упл'ашена. И-шо-'ќе-види : кв'ачка ут'епана, л'еба8Т на
з'емњ'у се-р'азлазел н'епечен, цр'еп'ња на-'ога'њ, а-'ога'њ 'изгаснал, а-м'ужа8т ј'ај
ца кв'ачи. И-'она му-р'екла : 11Ш'о т'ака, ч'овеку, шо-с'и-клекнал т'уј?" 'Он р'е
каал : "Т'уј к'е-с'еѓу дод'ека се-изв'едеу п'илики11• И-је-пр'изнал на-ж'ену-му и
в'ише н'икаадт н'е-сакал да-'остане д'ома.

Љубанци
Костарела

и

царска керка

Бил н'екој-си ч'овек, га-в'икале Костар'ела. Н'имал м'ајку, н'имал т'атка, с'ам
б'ил. Б'ил у-ц'ркву како-пр'итроп, и-ст'ално т'амо сл'ужил. 'Арно, еда3н-дан се
сл'ожило с'елото да-га 'ожени и-да-му-н'аправи едну-к'уќичку. И-га-повик'уеу
да-га-п'итау д'али 'оќе да-га-ож'ениу и-да-му-напр'авиу едну-к'уќичку за-жи
в'ее'ње. 'Он им-р'ека8л : 11Н'е-сакам да-се-ж'е'њу, ј'а-сам с'ирома; 'имот н'емам
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н'икака3в, 'утре к'-'имам фам'илији и-н'емам са-шт'о да-ги-р'аним. А-'они му
р'екле: "Ож'ени-се, к'е-те-изд'ржава ц'рква". И-'он се-'оженил. По-една-г'одина
вр'еме ж'ена-му ост'анала тр'удна. 'Он в'иди дека-от-ц'рквуту н'е-може да-се-из
д'ржава, р'ешил к'-'иде на-г'урбет. 'Оставил ж'ену непор'одену и-з'аминал на
г'урбет. И-т'амо се-ц'енил у-н'екога г'азду. При-т'ога г'азду се-п'оказал мл'ого
п'оштен и-т'амо ж'ивил, при-т'ога г'азду, дв'аесе г'одине. П'исмо д'ома н'е-пра
ќал, н'емал по-к'ога да-пр'ати. Е-с'ага на-г'аздуту му-до'оди 'абар од-д'ома да-'иде
д'ома. И на-'овога, на-Костар'елу му-в'ика : "Ј'а ќ'е-ти-д'ам тестам'ент за-ш'ес
м'есеца ако-се-н'е-вратим н'азат дуќ'аните да-ост'анеу на-т'ебе и-ц'елиа3т имот".
Костар'ела ч'екал шес-м'есеца, ч'екал шес-г'одине, г'аздата н'ема да-се-вр'ати.
И-еда3н-дан му-пр'аќа 'абар д'али к'е-д'ојде или-шт'о-мисли. 'Овај, г'аздата, му
одг'овара да-га-н'е-чека. Костар'ела кад-га-д'обил п'исмото, ф'ирмете ги-пр'епи
сал св'е на-'њега и-ст'анал г'олем г'азда. И он п'огодил 'еднога сл'угу и-р'ешил
еда3н-дан да-му-'остави тестам'ент на-'онај сл'уга како-нег'овија3т r'азда што-му
'оставил 'њ'ему. И-'узима едне-б'исаге зл'ато, 'узима 'еднога д'оброга к'о'ња и
т'ргне да-'иде за-'њ'егово с'ело. Мисл'еек'и од-'њ'егову фам'илију да-н'ема н'иш
то изв'икује у-с'ело н'егде да-пр'еноќи. 'Арно у-с'елото 'имало некој-р'ет : н'е
познат п'утник ка3т-к'е-д'ојде м'ора да-сп'ије у-н'екога д'омаќина. Е н'екој р'ека3л:
"д'анаас р'еда3т-му-је на-Костарел'овога с'ина". И c'ara њ'ему му-п'ад'њује ч'удно
од-д'ека м'оже да-б'иде т'оа 'име. И га-одвеѓ'ујеу т'амо. Ни-'он п'ознава с'ина, ни
с'ин п'ознава 'њ'ега, ни-ж'ену п'ознава, ни-ж'ена 'њ'ега. Пр'еноќил како-пр'ено
ќил и-с'абајле се-м'исли как'о-може да-б'иде т'ај Костар'елов с'ин.

ДолниПоло:Z
Вратница

Немушти језик
'Имало едан-'овФчар и-'он б'ил мл'ого с'ирома. И-ч'уал 'овце у-п'оле, и-в'идел
т'аму едан-'ог'ин дека-г'ори. У-'ог'инат г'орела една-зм'ија и 'она га-в'икала 'ов
чарат : "'Овчаре, сп'аси-ме - му-р'екла - ќе-ти-к'ажем н'емушни ј'език; св'ите
вр'апчињ'а и-жи'отињ'е што-зб'ори)Т т'и ќе-р'азбираш". И-'она му-пл"укнала у
'уста на-'овчарат и-т'аја ('овчарат) св'е р'азбирал што-зб'ореле жиот'ињ'ете. И
'отишал д'ома 'овчарат и-е-р'екал на-ж'ена-му: "Ќ-'идемо ж'ено: - р'екал - на
г'ости" (у-р'однина њ"ејзина ќ-'идеу). 'Он се-к'ачил на-к'оњ', а-'она на-к'обила.
Коб'илата б'ила ждр'ебна, а-и-'она б'ила тр'удна (ж'енава). 'Он 'ишал н'апрет а
'она п'осле. К'оњ'ат е-р'екал на-коб'илата : "'Ајде п'обрго". А-'она му-р'екла :
"Т'и н'осиш дв'ајца а-ј'а четв'орица". И 'овФчарат се-'исмејал. И-ж'ена-му р'екла:
"Што-с'е-смејеш?" А-'он е-р'екал : "М'ори ж'ено, н'е-смејем да-ти-к'ажем, ако
ти-к'ажем ј'а ќе-'умрем". И-'она му-р'екла : "Н'е, ќе-ми-к'ажеш па-што-да-б'и
ло". "'Е, д'обро - р'екал - кат-ќе-се-вр'атимо д'ома ќе-ти-к'ажем". Кат-се-вр'ати
ле д'ома т'аја (м'ужат) к'упил шт'ице и-н'апрајл с'андак и-си-л'егнал у-с'андакат.
Т'ује л'егало једно-к'уче покрај-њ"ега, 'ама д'ошал и-ед'ан п'етал. И-п'еталат
п'оал, а-к'учето му-р'екло: "Зар-н'е-виѓаш дом'аќинат ќе-ни-'умре, а ти п'оеш".
П'еталат р'екал: "Нека-'умре катЈе-б'удала; ј'а 'имам ст'о ж'ене па-св'ите 'ги-п'о
вел'ам ј'а, а-'он 'една па-н'е-може". И 'овФчарат т'аrаја ст'анал и-з'ел едно-д'рво и
гу-исп'отепал ж'ену-му.
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