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ВОВЕД 

Селото Кула, чијшто говор е предмет на обработка на овој 
труд, се наоѓа северозападно од градот Серез, во југоисточниот 

дел на географска Македонија. Денес селото се наоѓа во државни

те граници на Република Грција и брои околу 400 куќи. Распосла
но е во долината на реката Струма на околу седумнаесет километ

ри оддалеченост од неа. Низ селото поминува автопат што ги по

врзува градовите Серез и Демир Хисар, а железничката пруга ко

јашто ја поврзува Грција со Бугарија е оддалечена околу 5 кило
метри од Кула и поминува низ соседното село Просеник. 

Селото се дели на Горно и Долно Маало. На горниот крај на 

селото се наоѓа мал рид којшто жителите на Кула го нарекуваат 
Лејл~ата. Овој рид е обраснат со борова шума и има изворска вода, 

па мештаните го користат за излети и прошетки. На ридот, два ки

лометра подалеку од селото, се наоѓа манастир каде што на Крс

товден, на 27 септември секоја година се одржува панаѓур на кој
што доаѓаат гости од сите околни села. Во селото има основно 

училиште (до шесто одделение) на грчки јазик и има две цркви, 

стара, којашто е веќе во голем дел разрушена и не се користи, и 

нова, којашто носи исто име како и старата, Свети Димитрија, но е 

подигната на друго место. 

Селото Кула, според кажувањата на информаторите, е старо 

околу седумстотини години. Името го добило најверојатно според 
некоја стара населба што постоела тука уште во византискиот пе

риод. И грчкиот назив ПaЛ:r]oкacrtpov го следи македонскиот то
поним, па во буквален превод значи "Стара кула". Во "Атлас на 
населените места во Егејска Македонија" од Тодор Симовски, се
лото Кула е означенокако "Кула-Палеокастрон ПaЛat6кacrtpov, 
с.о., Серска околија (23" 25' х 41" 10'), 621 (Симовски 1997: 44). 
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Селото Кула во времето на Турската Империја спаfало во 
Серската каза. Кон крајот на деветнаесетиот век, според подато

ците од статистиката на Васил К'нчов, броело 85 куќи, односно 510 
жители, исклучиво христијани (К'bнчов 1970: 476-481). За време на 
Првата светска војна фронтот поминувал низ самото село, na во 
1916 година селото било запалено. До дваесетите години на овој 
век селото Кула било населено само со Македонци. По грчко-тур

ските војни во 1920-1921 година во Кула почнале да се доселуваат 
Грци од Кавказ коишто мештаните ги нарекувале Кавкази. Маке

донското население од тој период наваму неколку пати било при
нудено да се иселува во Бугарија и во Македонија и неговата број

ност до денес е значително намалена. 

Населението во Кула се занимава претежно со земјоделство 
и со сточарство. Благата средоземна клима како и погодните ус

лови за наводнување со канали од реката Струма придонесуваат 
кулското поле да има богат род. Во минатото основни земјоделски 
култури биле памукот, пченицата и афионот. Денес најмногу се за
стапени пченицата и пченката и разни зеленчукови култури. Нај
блиски села со коишто жителите на Кула одржуваат контакт се: 
Савек, Мелничец, Просеник, Календра и Киприја. Во селото Кип
рија има фабрика за преработка на зеленчук каде што се врши от
куп на производите од Кула и од околните села. Жителите на Кула 
трговски и културно гравитираат и кон Серес и кон Демир Хисар. 

Денес најголемиот дел од населението комуницира на грчки 
јазик, но постарите се уште добро го зборуваат македонскиот ја
зик, па и го употребуваат, но само во кругот на семејството. 

Говорот на селото Кула, според класификацијата на Б. Ви

доески, спаѓа во серскиот говор којшто ја опфаќа областа по доли
ната на реката Струма јужно од Бутковското Езеро и југозападни

те огранци на планината Али Ботуш (Видоески 1994: 37). Со свои
те карактеристики кулскиот говор е типичен претставник на ова 

говорно подрачје. 

Во овој труд правиме анализа на говорот на селото Кула во 

согласност со современите методи и принципи на обработка на 
дијалектен материјал. Анализата на говорот се состои од: опис на 
современата состојба на гласовниот систем, осврт на историскиот 
развој на гласовите, преглед на состојбата на акцентот, разгледу
вање на граматичките категории на сите зборовни групи, анализа 

на синтаксичкиот систем и краток осврт на лексиката и зборооб

разувањето. На крајот се приложени текстови од селото Кула. 
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Материјалот што е предмет на обработка на овој труд е со
бран според "Прашалник за собирање материјал за Македонскиот 
дијалектен атлас" (Видоески 2000). Информатори беа Коста и Ге
оргија Алтанџиеви, доселеници од селото Кула, коишто во перио

дот додека се собираше материјалот живееја во Чардак, Скопска 

Црна Гора. Денес, за жал, и двајцата се починати. 

Коста Алтанџиев е роден во Кула во 1921 година. Завршил 
основно образование (шесто одделение) во Кула на грчки јазик. 
Во Кула живеел до 1945 година, потоа пребегал во Бугарија, а од 
1949 година се доселува во Македонија. 

Георгија Алтанџиева е родена во 1921 година во Кула, каде 
што го завршила основно образование на грчки јазик. До декем

ври 1953 година живеела во Кула, а потоа дошла во Македонија, 
во Скопје. 

На членовите на семејството Алтанџиеви им изразуваме го

лема благодарност за богатствата на информации што ни го дадоа 

баба Гица и дедо Коста. Без нивното гостопримство и срдечноста 

со којаштО-Јiе пречекуваа во текот на повеќето месеци додека го 

забележувавме дијалектниот материјал овој труд немаше да по
стои, а кулскиот говор ќе исчезнеше заедно со нивното заминува

ње. Вака не само говорот, туку и нивните песни и приказни, раска

жани со многу дух и со народна мудрост, ќе продолжат да живеат 

на страниците на оваа книга и ќе бидат уште еден сведок за жи

вотот и историјата на македонското население во Егејска Маке

донија. 
Му се заблагодаруваме и на Велик Кичуков, исто така од се

лото Кула (денес живее во Струмица), од кого што запишавме 
повеќе приказни дадени на крајот на овој труд. 

Освен теренскиот материјал, при обработката на темата ги 

користевме и лингвистичките трудови што обработуваат материја 

од овој крај. Притоа, ќе истакнеме дека за говорот на селото Кула 

и за Серскиот говор во целост малку е пишувано. 

За еден говор од Серско има пишувано Божидар Видоески 

во трудовите: 1. "Секавец (Atf3aooxroptov; ОЛА 113)", Fonoloski 
opisi, Sarajevo 1981, 811-816, и 2. "Говорот на село Секавец (диј. С'а
кавиц, гр. Atf3aooxroptov), Серско", Прилози на МАНУ, Одделение 
за лингвистика и литературна наука, XV, 1, Скопје 1990. 

Серско-драмските говори се обработени во трудовите на Јор

дан Н. Иванов: 1. Бплгарски диалектен атлас. Бплгарски говори 
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од ЕгеЙска Македонил, m.l. Слрско, Дра.мско, Валовиzцко и Зилл
ховско, Софии 1972 и 2. Бплгарски iiреселнически говори. Говори
те отДра.мско и Слрско, Софии 1977. 

Текстови од Серско има во книгата издадена од Петар А. 
Лавров и Јиржи Поливка: Lidove povidky jihomakedonske z rukopisu St. 
Verkovicovych, Praha 1932. 

При анализата на говорот на селото Кула ги користевме 

уште и теренските материјали од селото Савек ( собрани од Коста 
Пеев) и од селото Календра ( собрани од Марика Влахова) кои
што, како соседни говори на кулскиот говор, беа од голема корист 

за доуточнување и за проверка на одредени карактеристики. 

Серското говорно подрачје на коешто припаѓа говорот на се
лото Кула, според рефлексите на старите ж и ." може да се подели 
на два говора: струмски или а-говор и белички или а-говор (Ива

нов 1977: 38). Кулскиот говор со рефлексот а за ж и за ." спаѓа во 
беличкиот говор. 

Бидејќи обработуваме говор што се наоѓа надвор од грани
ците на македонската држава и кој бил во голема мера подложен 

на влијанија од соседните балкански јазици, нашата цел е со опи

сот на карактеристиките на овој говор да се придонесе кон расвет

лување на повеќе процеси и појави на македонската дијалектна 

територија, како на дијахрониски така и на синхрониски план. 
Темата на овој труд беше избрана во консултации со акад. 

Божидар Видоески и со менторот проф. д-р Коста Пеев. Бидејќи 

селото Кула е еден од пунктовите кои се работат на проектот Ма

кедонски дијалекШен muлac, според сугестиите на акад. Божидар 

Видоески, основач и раководител на овој Проект, целокупниот 

ексцерпиран материјал од селото Кула е внесен во овој труд и 
распореден според соодветните проблемски прашања што може да 

ги илустрира даден збор или збороформа. Со ваквата постапка 
обезбедивме прегледност и пристапност на материјалот од ова 

село, со што може полесно да се користи во различните фази на 

работа на самиот проект Македонски дијалек!Uен azuлac. 



1. ФОНОЛОГИЈА 

1.1. ВОКАЛЕН СИСТЕМ 

Вокалниот систем на говорот на селото Кула се состои од 
следниве фонеми: 

ll у 

ii 
е о 

а 

Како што се гледа, за разлика од литературниот јазик, овој 

говор познава уште еден вокал, а тоа е вокалот од среден ред Ја/. 

Со тоа е добиен шесточлен вокален систем којшто е карактерис
тичен не само за кулскиот говор и не само за југоисточните маке

донски говори, туку за едно пошироко дијалектно подрачје во кое

што спаѓаат сите северни дијалекти, сите источни и јужни говори и 

неколку говори на западната јазична периферија (Видоески 1978: 
81), со таа разлика што потеклото и дистрибуцијата на вокалот /а/ 
во овие различни дијалекти е различен. Во југоисточните говори 

конкретно, а следствено и во говорот на селото Кула, вокалот /а/ 

се јавува како рефлекс на повеќе гласови од нашиот стар јазик (в. 

1.3.), се јавува во турските заемки на местото на "темниот" вокал 
lz/, а неговиот неакцентиран алофон [~] се поклопува со неакцен
тираното [а], а во некои случаи и со неакцентираното [е]. Сето тоа 

придонесува овој вокал да има поширока дистрибуција во југоис

точните македонски дијалекти отколку во другите дијалекти што 

го познаваат /а/ во својот вокален систем (Видоески 1981/82: 100). 
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1.1.1. РЕДУКЦИЈА НА НЕАКЦЕНТИРАНИТЕ ВОКАЛИ 

Како специфичност на источните македонски говори, особе

но на југоисточните говори, се јавува редукцијата на неакцентира
ните вокали, којашто е последица на динамичниот акцент {Коне

ски 1978: 17). 
Комплетниот вокален систем во кулскиот говор се реализи

ра само во акцентирани слогови, додека во неакцентираните сло

гови има редукција на невисоките вокали при што нивниот изго

вор главно се менува во правец на соодветните високи корелати. 

Осврнувајќи се на редукцијата, ќе ги разгледаме посебно сите 
вокали што подлежат на неа. 

/е/ 

Вокалот од среден ред !е! во неакцентирана позиција го ме
нува изговорот во два правци- кон !и! и кон lli/. При првиот вид 
редукција се јавуваат два алофона [~]и [и] (со извршена неутрали
зација со неакцентираниот алофон на !и/). Примери: би~н~tЦ{l, в~р
в~р~tЦ(t, в{Јд~н~tЦ(t, диб'ел, жн~'аЧК(t, из'ик', Л(tCШ~'i'apK(t, нив''асШ(t, 
Шим'ел, Шuiiц'и(j)(t (предакцентска позиција); бр'адич~/бр'адичи, 

др:умчи, з'a~tllK{J, j'a'iн~lllK{J, к'ок(tлчи, к'oiiuлu, к'oiiчu, к:vчишки, ii'u
лu, ii~tлишк{Ј, сир'ачи, c'iipцu, Ш''ами, убр'тичи, zик'емби; ј'ад~н?fј'ади

ни, к'орн~н~/к'орнини, к'ос~н~, с~tр~н~, сн'ов~н~, ii'u~н~; вок. ВQс'илки, 
KQciii{tд'uнкu, Л'ички, СШQј'анки (постакцентска позиција). При 

вториот вид редукција којшто е условен најчесто од карактерот на 
следната согласка, на местото на неакцентираното !е/ имаме ало

фон [(l] којшто се неутрализира со алофонот на /ii/ и на /а/ во неак
центирана позиција. Редукцијата на неакцентираното /е/ во [џ] е 

карактеристична за целата територија на серско-драмските говори 

(Иванов 1977: 107), а во материјалот од Кула се сретнува во многу 
примери пред сонантите /н/, /р/ и !л/, но и пред консонантот !ц/ во 
суфиксот -ец. Примери: 'ар(tн, б'олџн, в'ii'iл'џн, 'iл'ад{tН, 'iр'еб(tн, 'iр'о

З(lН, uзм'ozиiil(lН, ј'асџн, к'ор{tН, кр'емџн, H(tм:vptU(lН, н'ев(tН, {Јв'еЗ(IН, 

iiл'aM(lН, iiQвШ'op(lН, p'aз'i(lllliil'џн; б'иичmц~, д''аШ(lНЦ~, ј'а'iџнц~, 
ј'арџнц~, м'ачџнц~, ilp'ac{tHЦ~ (пред сонантот /н/), в'еЧ(tр, 'i'aб(tp, 
z:vzuШџp (пред сонантот /р!), к'uс(tл, кисџл'ин(t, н'осџл, it'eii(tл (пред 
сонантот !л!), МЛ{tдQж'ен(tЦ, ii'ttЛ(tЦ, i"iQK(tз'ttЛ(tЦ, iiр~в'ал'џц (пред кон
сонантот /ц/). Треба да се нагласи дека, слично како и во говорот 

на Секавец (Видоески 1991: 43), и во кулскиот говор може да се 
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слушне варирање на изговорот на неакцентирано /е/ некогаш во 

правец на [~] и [и], а некогаш во правец на [{t], што зависи од брзи
ната на зборувањето, од позицијата на акцентот во збороформата, 
од карактерот на слогот, како и од карактерот на следната со

гласка, па така се слуша illt;;~pi'oв~u/ili<LPZOB(ll{, но tU{lpi'oв~l{91ilit;;~p
Z'oвиц(J. 

!о! 

Вокалот /о/ во неакцентирана позиција во кулскиот говор 

поминува во [9] -> [у]. Притоа се забележуваат различни степени 
на затвореност на овој вокал, се до потполна неутрализација со не

акцентираниот алофон на ly/. Примери: 69ж:vр, б9с'ил'9к, i9Шв'ач, 
iр(Јзд'акЛрузд'ак, i9д~н'шс, 29д'ин{t!zуд'ин{l, кул''tт9, K9il'uil19, 9бр'ас, 
убр'ашчи, 9в'ес, (J.м'oiU, 9РZ9в'ан, (Јi71кр'ад(lХ, il9н~д"алН{l1С, ili9il'oл{t, 

ч9б'ан, ч9в''ач~ (предакцентска позиција); б{t'ир(Ј, в~нч'ил9, вp~ill'e
H(J, д'i1д9, ж'ttЛ(ЈС, из~tк'91из'ик'у, к'он9il, л'ttк(Jili, лuц'eiliy, .мл''ак9, 

.м'озук, .м'орк(Јф, н'oк9ili, ilл'ttiliн9, р'ад9с, p'eбp9il1y, с'едл9, с'ел9, 
c'uiU9, ciUt,u7aл(J, ill{tpк'ttл(J, :v9, ч'ел9, ч'ичкџ, вокативните форми 

Ан9, Бис'ерџ, Гицџ, КџсiU{tд'инџ, 3лitiU9 (постакцентска позиција); 
сп. и алтернации: д'liрвџ - д(tрв'оiUџ, кр'ил9 - кpuл'oillџ, л'tt1CH9 -
Л(llCH'oill(JIЛt,tlCH'oiuy, 'окџ - (JICOlU(J. 

!а/ 

Вокалот /а/ во неакцентирана позиција поминува во [(l] и со 
тоа се изедначува во изrоворот со алофонот на неакцентираното 
llll. Оваа редукција е од нешто послаб карактер отколку кај /е/ и 
/о!, а се врши во сите позиции на збороформите, следствено и во 
финална позиција во флексивните морфеми. Примери: 'алк{t, 6/tбt;;~, 
бaб(lilttj, 6{~i'aЧ1C(I, бt,t!C'ltp, 6(tЧ'UЛ(Ј, 6(1Џ(lН1tl1C, 6t,tput'ttЧ1C(l, в'UIC(l.М, 61UIC· 
H(lX, ip'oJH(I, ж'ен{t, ж~н'aiUt,t, жл'ltЧК{l, жн~'ttЧIC(t, З(tбр'аив(t, З(tlр{tд'ен, 
s'upк(l, јаб(lЛК(Ј, јак(t, к(tл'ilt'ailtt,t, к{и7'инк<t, кt,tшл'икt,tф, кp'ttcill{tф, 
1Cp'UЛ(l1 1CpUЛtliU(l, 1C'y1C(l61UЦ(l, кyit'yB(l, Л(lCitt~'l'ap!C(l, .М(ll{lp'UH{I, Н(lЛ· 

бailtнuцt,l, H{tiipitив(l, i7t,tдt,tв'иЦ(I, i'Љзув{Ј, iit,tлittt,tл'oнu, iit,tii.t,tp'иi(t, Й{till
лuџ'tm, ilл(IH1UH1C(l, c'(tH1C(I, CUtt(lH 1UЦt,l, i:uyUt,IН'Ul((l, lll(lЛ6'apu. 

!dl 

Средниот вокал llt/ во неакцентирана позиција исто така го 
менува изrоворот, но не во правец на повисок, туку на понизок ко

релат [(l], така што може да се рече дека во неакцентирана пази-
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ција изговорот на /ii/ и /а/ се изедначува во едно затворено [<1]. При
мери: i(lз'ep', Z(IC(Ip'oк, д(tжд'о (: д'iiш), д(!Жд'оВЈ-tиЦ(I, З(lб'о (: з'iiii), К(l
д'ел'к(t, .М(IЖ1UlUzU(I, .М(l.ЖО (; .М'iiШ), p(lK1llzU(l (: p'iiK(I), p(IK'aЧK(l, р(IК'аф, 
cк(litit(l, CzU(Iii~IЛ(J, ii(tzu'eK(t, U(llll(Jк'ac, zU{lll(lНЏ'U(l. Ваквата обратна 
редукција на вокалот /ii/ во неакцентирана позиција е карактерис
тична за целата територија на серско-драмските говори (Иванов 

1977: 113). 
Од досега кажаново може да се констатира дека имаме раз

лични степени на редукција кај вокалите во кулскиот говор. Кол

кава ќе биде редукцијата на еден вокал во даден збор зависи од 

брзината на зборувањето. Во различни ситуации имаме различен 

изговор на ист збор (на пример: ј~tд~н~ и ј~1дини, Л{tкн'оzu(Ј и Л{tкн'о
iUу). Важно е да се истакне и тоа дека кај редукцијата во кулскиот 
говор немаме пречки од морфолошки карактер како што е тоа 

случај во некои источни македонски говори, на пример во дојран

скиот (Пеев 1979: 11) и во воденскиот говор (Думев 1943: 69), туку 
редукција може да се врши во сите позиции на зборот без разлика 

дали се работи за вокал како показател на некоја граматичка ка

тегорија или не. Од друга страна, пак, квантитативниот степен на 

редукција не е толку силен за да имаме елизија на неакцентирани

те вокали како што е случајот во долновардарските говори (Пеев 
1987: 73). Серските говори во целост (сп. Иванов 1977: 90; Видое
ски 1991: 44), а во нив спаѓа и говорот на селото Кула, се одликува
ат со помал обемна елизија. Еве неколку примери за елизија: Тур

л'инz«у (назив на нива од именката z«урл'ин 'лилјак'), дн'еск(t, з'е.м.м~, 

чimШ{t ( < чitH(llU{I ), н-(Јн'о(l (на границата меѓу предлог и именски 
збор). 

1.1.2. ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОКАЛИТЕ 

Осврнувајќи се на дистрибуцијата на вокалите во кулскиот 

говор, ќе кажеме дека имаме ограничувања само кај вокалот /ii/ 
кој не може да се јави во иницијална и во финална позиција. Овој 
вокал во група со сонантот /pl секогаш доаѓа зад сонантот ако се 
работи за иницијална позиција. Примери: р{tб'еz«ник, р'iiжџн, p'iiш, 
p'iiжд{t, р(IСК(zв'иЦ(l. Групата /pii/ е честа и кај едносложните зборови: 
бp'iic (покрај б'iipc), ip'iia, кp'iic, iip'iic. Во повеќесложните зборови, 
пак, доминира групата fiip/: д'iiрв(Ј, ii'iipczu(lН, c'iipH(l, c'iipцu, ц'iiрнк(l. 
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Ограничувања во поглед на дистрибуцијата на вокалот liil 
има и во секвенците со сонантот /л/. Така, во лексеми каде што зад 

/л/ доаѓаат две или повеќе согласки најчесто се јавува групата /лii/: 
жл'iiчкџ, .млџзн~IЦЏ, сл'iiнцf!, СЛ{l1-lЧ(Ј2л'еШ. Во другите случаи ја срет

нуваме главно групата /iiлl: б'iiлв{t, Б{tл:Z'арџн, в'iiлн{t, вџлч'ицџ, д'iiлzu 

(покрај дл'ii:Zu ), ј'абџлк{t, к'iiлк, с'iiлзџ. 
Другите вокали можат да се јават во сите позиции во зборот 

без ограничувања: 'анz'(tл, Пр'азник, ц'iiркв{t; 'ен.д{tр, .мл'екџр, н'ебf!; 

'изв(Јр, в~1р, :Z'iip.мu; 'оџџ, д'ол, j'ttcн.9; :vz{tpџ, руч'ок, бурz'и(ј)џ, .мл'о:Zу, 

к'олку. 

Секвенци од вокали што ги забележавме во говорот на село
то Кула се следниве: /аа/, зн.'tt(tiii, н'ttjд(t{l (во трето лице множина 

кај минатото определено време, зашто гласот х од наставката мно
гу често се губи), (JН.tl{t, iu'a<t; /еа/ жн.f!'ttчка, н.'е{t, c'e{t, с.м'е{mе; lua/ 
з.ми'арн.(lК, .мu'ttЛН.{lK, tlyc~tџ, CK{llt'ua, LU{lzl{lflЏ~lll, н.~т, в'U(l, (JН. 1U{l, Ш'и(t 

(вокалната секвенца lua/ кај именките во другите дијалекти обич
но се раздвојува со глајдот /ј/); /оа/ дt;JН.f!c'o(t, fJН.'O(l, tU'o{t; lya/ .муџ
б'еШи; /au/ З{tбр'аива, кamu ( ~ кажти), 1-l{lltp'tmвa рџсПр'tтвџ (главно 
кај несвршените глаголи добиени со суфиксот -ива); leu/ cf!'up; luu/ 
џр(ш'ии, б{tлtu'uu, з{tстш, чи'и; lou/ дв9'ица, д'оти ( ~ до}дти), к'ои, 
.м'ои, н'ак(Ји н.'ик(Ји, tt'ou; /уи/ ч:vи; /ао/ к'а9, н.(l'од{tл, il(Jilp'tt(J, фџрџ'он; 
/uo/ BU(JЛ 1UCLU, l(ЈЛ'е.МU(Ј, f!д~tн.ll(J, uдu'olUK{t; /оо/ lU'o(J; /ае/ зџб(Јрtlf!Н.(Ј, 
зџн.аf!LU9, (JClUllf!; /ее/ жив'еt:л, tu'et:ct:; /ue/ дt;Jв'epuf!, tup'иt:cf!; /ое/ 
:Z'of!Н.U, .м'ое, н.'ик(Јf/, c'ttK(Jt:; /уе/ д:vt:; /ау/ б'ау-б'ау, К{(УР9· 

1.1.3. ИСТОРИСКИПРОМЕНИ НА ВОКАЛНИОТ СИСТЕМ 

На местото на старата носовка од заден ред ж во коренските 

слогови во кулскиот говор имаме рефлекс /ii/ со алофон [<t] во 
неакцентирана позиција. Примери: в'ii"iлt:н., в'iiдиц{t, в'iiжu, в'iiз{tл, 
в'iiiil(JK, "i'iiб{l, Z{lЗ'ep', Z{lЗ'ep'(J, l(lЗ'uчки, l(lЛ'iiЙ, :Z'iipдu r~ :Zpiiдu), l{IC{l
p'oк, Z(lCf/1-l~tцџ, :Z'iicк{t, :Z'iiскин.(Ј, :Z'iiciil{l, д(tлб'ок ( ~ длiiбок), д{tлб'окџ, 
дџлб'очк(Ј, дџлб(ЈЧ~tн.{l, з'liil - зџб'о, з'iiбиц{t, з'iiбл'9, К{tд'е, К{tд'ел'кџ, 
к'iiдрџв{t, к'iiдpu, к'iiк{tл, к'iiiTm' 9 з'iiil, к'iimiii{t, .м'iiндр9 (со запазен 
назализам), .м'iiк(t, .м'iiiilн.(t, .м'iitu, .М{lЖ~ишИ{t, П'iiрШ ( ~ ПрiiШ), u'iiШ, 
U{llU'eK{l, u'iiШнuк, р'iiкџ, p{lK'ttф, P<lKtlBUЦ{l, p'iiЧK{l, p{lK'aЧK{l, p{lK'ojK(l, 
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р'аби, p'iiu, c'iiб9Ш<t, c'iiШ, C(tд'u(l, c'iiк, cк'liu, cк(ti"i'и(t, сШ{li"Љ.л9, Ш'аut,~н, 
Ш(li"it,~нџ'иl,l и лексемите Шр'ii.мб(ЈIШ'iiр.мб(Ј и Шр'онШ со запазен наза
лизам. Исклучок од овој рефлекс имаме во лексемата ii'a{!K, u'a(!цu 
и изведените од неа И'и{!чи и U(lf!Ж'ztH(l, каде што се работи за случај 
на замена на ж со д... Ваква замена сретнуваме и кај прилогот 

н'eiilp{! (вн'eiilpf!, фн'eilipf!) (добиен од BoNЖTpb ~ RoNд..тpb) којшто во 
ваков облик се сретнува на една поширока територија на југоис
точните говори (Видоески 1992: 15). Во лексемите 9М'оШ и {!дн'оч 
имаме рефлекс /о/ за носовката ж. Во лексемата (Јм'оШ вокалот /о/ 
е добиен како резултат на лабијализација под влијание на /м/, а 
лексемата {!дн'оч во таков облик е примена веројатно од соседните 

драмски говори каде што рефлексот /о/ за "_ е регуларен (Иванов 
1977: 63). Лексемите б'убрf!К, iн'yc{lH, н:vжд(l, рр'ужf! претставуваат 
стари дублетни форми. 

Рефлексот /а! за носовката од заден ред во коренските мор
феми е карактеристичен и за селата Секавец (Видоески 1991: 46), 
Савек и Календра. 

Гласот /а/, што е карактеристичен како рефлекс на ж во су
фиксалните слогови за најголемиот дел од македонските дијалек
ти (Конески 1982: 46), се сретнува и во кулскиот говор со тоа што 
овде поради редукцијата кога не е под акцент го има неговиот ало· 
фон [<t]. Примери за рефлексот на ж во rлаrолските форми за прво 
лице еднина презент: б'ерt,~(.м), 'i.л'ед(t.М, iр'из(l(.м), вp'aшili(,l.!Ц, д'а· 
дt,~(.м), д'iiржQ(.м), жв'ак(,lМ, Н(l'одt,~.м, с.л~VШ(t.м, ф'ашШ(tм. Примери за 
рефлексот на ж во глаrолските форми за трето лице множина пре· 
зент: бf!p'mu, z.л'ед<иu, ip~tз{uu, вp'mиШ{tiu, д(Јд'аШ, д<tрж'аШ, жв'ак(IШ, 
HQ'oд(lm, с.л'уш(иu, ф~lШШ{tШ. Трето лице множина презент од по
мошниот глагол су.м гласи са. Во трето лице множина аорист и 

имперфект како и во суфиксот -нж исто така имаме рефлекс /а/: 
Примери: вuд'itX(l, д~tд(tX(l, З(lбp~lj(tX(l, ucii'eЧl,lX(l, Ф<иТi'иХ(t; б''ах(l, 
i.л'eд(lX(t, 'ip'из{lx(t, д(tрж'ах(l, ii'eч~X(l; в'икн(tл, л'еzнал, .мин'ал, ii'адн(lл. 

Таканаречениот секундарен ер во коренските слогови има 

ист рефлекс како носовката од заден ред "'· а таква е впрочем 
ситуацијата и 110 повеќето македонски говори (Конески 1982: 38). 
Затоа кон примерите за рефлексот на ж ќе ги приклучиме и овие 
примери: UЗЛ'liЖU, Л(tЖ'а, Л(lЖ'аЧ, Л(IЖ'UЦ(l, Л(!Ж'UЧК(l, .М'tli.Л(l, .М(li.Л~tф, 
.м'lЈiличи, н(lц'tlфШи, рс(t.мн'а. 
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1/\ 

Носовката од преден ред д.. има рефлекс /е/ во сите позиции 
во кулскиот говор, а овој рефлекс е карактеристичен и за другите 

говори од серската област (Иванов 1977: 65). Примери: 2р'ед(t, 
2р'еди, zrв'eдr, д'ев~iП, д'ес~т. 'енд(tр (со запазен назализам), ж'еШвq, 
зеШ', з'eiurфцu, д(Ј.М(tз'еiП', ~з~tк'l/изkк', uз~tци, ичум'ен, ичум'енкq, 
з'а~к, .м'еС(Ј, (ЈZЛ~д'ttЛ(Ј, ueili, ii'eiП(t, i/'eili(Ж, peiU - р'ед(ЈВU - р'ед(Јв'еiU(Ј, 
фpeiU (стсл. B'b рд..д'b), ч'ед(Ј, бp{иuyч'eill. Во лексемата н'eiup~ (вн'eill
p!!fфн'eilipr;!) појавата на рефлексот над.. е резултат на стара замена 
на ж со д... 

Остатоци од назализмот во говорот на селото Кула имаме во 

следниве лексеми: .м'Ондр9 (стсл. мждр'b), која се употребува во из
реката С'еди .м'Ондр9 д{t-н'e·l'Uf! urcuн''a; tup'ii.мбrliii'iip.мбr ( стсл. 
тржва), l'Up'oнill, l'Up'oндrвu (стсл. тржд'b) и 'енд(lр (стсл. М\Др'b). 

'b 

Како рефлекс на 'b во кулскиот говор во коренските слогови 

се јавува вокалот lii/ со алофонот [<t] во неакцентирана позиција. 
Примери: бас, б'ачв(t, б'ачвтшuи, в'iiнк(t, в'iituк(t, д'iiнr, д'iicк{L, даш
чи, дdtц, д(tждџ'иф, д(Јжд'овниц(t, з'iiлв(t, з'iiлвичк{l, к'iicнr, мiiфlмiix, 

ciiн. Ваков рефлекс за големиот ер имаме и во говорот на Секавец 
(Видоески 1991: 45), како и во говорите на селата Савек и Кален
дра кои исто така спаfаат во серската говорна област. 

Во суфиксот ·'bK'b големиот ер се рефлектирал во /о/ кога е 
под акцент, односно во [9] или [у] кога не е под акцент: в'el'Urк, в'ii

ili(JK, .М10310К (.М'озук), H~lC(JK, tt''tlC(JK, i/'eili(JK, iiлu.ж'ок, ili'eн(Jк/ili'eнyк, 
Чf!l'Uв'ОрiП(Јк. Во членската морфема за машки род -о ( ~ oili), 'b се 
рефлектирал во /о/ односно во неакцентирано [9] или [у]: дуд'ttк(Ј, 
зzл'обr, из'ик'r, к'apcl'Ur, .мrзrк'о, нrс'о, rбр't1з9, u'iizurlu'azuy. 

Кај придавките од машки род во членската морфема освен 

/о/ може да се слушне и рефлекс l{tl: zuili(tpб'ttвU(t, к''op(tBU{l, 2p'oз
HU(l. Ваков рефлекс за 'b во членската морфема среќаваме во со

седниот драмски говор (Видоески 1992: 13). 
Во предлогот со за големиот ер ги имаме рефлексите /о/ и liil 

односно неакцентираните алофони [9] и [<t]: сrс-чrм'ак, c(lc-д'iipвr, 
С(и.:-чrв''ttк(Ј. Во предлогот во за 'b ги имаме рефлексите /iil, со неак
центираниот алофон [<t]) и [у] кое е редуцирано од /о/ (Видоески 
1999: 27), па така овој предлог се јавува во следниве облици: В(tф, (tф, 
уф и у: B{tф·iiл(tн'ин{uu{t, <tФ-д:vuк(иuџ, уф-м'ечк(tн(t д:vilк{t, y-c~л'otii(J. 
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Во префикси за "h го среќаваме рефлексот /о/ со неакценти

раниот алофон !9!: с(Јб'ерqж;,, с(Јблrк~vвt.~, цЈб~vвlЈ. 
Овде ќе ги дадеме и рефлексите на секундарниот ер во су

фиксите. 

Пред сонантот /л/ за секундарниот ер имаме рефлекс /iil, од
носно [t.~] кога не е под акцент. Примери: iu'oilt.~л, ucil'eк{lл, р'ек{lЛ, 

ср'иж{lл, иср'ижt.~л, Ш'ечt.~л, фл''а'i{lл. 
Рефлексот liil (односно [{l] со редукција во неакцентирана по

зиција) се јавува и во позицијата пред сонантот /р/. Примери: б'ис

Шt;tр, в"аШt;tр, в"аШt;tрчи, 'i'aбt;tp, 'i'aбt;tpчu, 'uШt;tp, .м'ок(lр. 

Пред сонантот /м/ во кулскиот говор исто така имаме реф

лекс /ii/ односно [Q] со редукција. Примери: 'ос{IМ, (Јсllмд~с~, с'едQ.М, 
с~да.мд~с~, сам ( формата на глаголот сум во прво лице еднина се
гашно време). 

Пред сонатот /н/ како рефлекс за секундарниот ер се јавува 

/и/ односно [tJ-] во позиција на крајот на зборот, најверојатно по 
аналогија на бројните примери со [{l] во крајниот слог. Примери: 
'o'it;tн, 'о'iини, 'o'iuн'eiii(J. 

b 

Во говорот на селото Кула како рефлекс за малиот ер во 

сите позиции се јавува /е/ кое, ако не е под акцент, се редуцира во 
[r], [и] или во [tJ-]. Примери: В'ели'iд'(lн', д'ен', д'ен'(Јви, л'ен, л'ен(Јв(Ј, 
(Јв'ес, (ЈСШ'ен, 9Ц'еШ, il'eШqл- il~iu'eлu, cвrzu'eц, С{:!-р(lзд'ен'ув(l, cu'i'a, с~
сШ'е.мни, zur.мн'иц(l, Ш'е.м'(lн д'ен', Ш'енк9; б'ол(lн, в'iiлн~н, 'iл'ад(lн, зл'а
ШQн; .МQрШ'ов{lZ{, il'ал'{и{; бр'ашrнцr, j'a'i{lHl{f!· Како што може да се 
забележи од примерите, и во старите суфикси -bN"h и -bЦb имаме 

рефлекс /е/, но најчесто тој се редуцира во [{l]. Рефлексот /е/ за 
малиот ер е карактеристичен за целиот серски дијалект со мали 

исклучоци во неколку пункта (Иванов 1977: 71). 

"hl 

Рефлексот на "hl во говорот на селото Кула се совпаѓа со 

рефлексот на овој глас на најголемиот дел од македонската јазич

на територија, а тоа е вокалот од преден ред /и/ (Конески 1982: 44). 
Примери: б'ил, .м'ишк(l, .М(JiiiitK{l, p'uбq, p'uilчu, с'ин, cimк(J, син'ови, 

Ши, Ш'иквQ. 
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1> 

Во говорот на селото Кула како рефлекс на 1> во акцентира
ни слогови, без разлика на природата на следниот глас или слог, се 

јавува вокалот /'а/ кој го смекнува претходниот консонант, додека 

во неакцентирана позиција имаме рефлекс /е/ што не се разликува 

од етимолошкото /е/. Примери за рефлексот на 1> во акцентирана 
позиција: б'ал- б"али, б''алt,L(.м)- б''ал(иli, б''tlЛK{l, б'ах- б''аш{!, бр'ак 

- бр''аi(Јв~, бр' ас - бp''acturвr, в''apl,l, в''ашк{l, вл ''авq/фл ''ав{l, фл ''ази, 
вр''а.мr, iн.''аздr, 'irл''а.м, 2р'ах, д''ад9, д''аШ~, дв'а, дв''асШt,L, др'ан., 
др''ан.к{l, жил''t1З9, жр''абr, зв''tlЗд(l, зв'ар, изл''ав{l, изл"ази, кл''аzuШи, 

кrл''ан.9, л'аu - л''абrв!! - л''aбrв'etli(J, л''t1Ич~, л'ак, л''azur, л''ашк{l, 
.м''ас(lц, .м''асШ9, .мл''ак9, .мр''аЖ{l, н.'а.м, н.''а.м{l, н.''акrј, н.''ашШ9, 
Н.{!д''ал'(l, н.uв''aciii{l, u''tmt,L, uл''ttв{l, Uл''а.мн.{l, р(tз.м''аС{lХ, р''ак{l, с''ан.к(l, 

с''ак9ј, с''а.ми, c''ap{l, с''ачил9, сл'аu, сн.'ак, cp''tlд(l, Ш''а.м{!, Ш''aczur, 

Шр''аб{t, Шр''ав{t, ц''авt,L, ц''ади, ц''алувн.{l, ц'ан.t,L, цв'аШ, чrв''ак, и во 
глаголските форми: вид''ах - вид''ал, uз'irp''t1x- uз'irp''aл, р{lзбrл''ах 
- р(lзбrл''ал, с~д"ах - С!!д''ал, y.мp''ttx{l - у.мр'али. 

Во позиција кога не е под акцент 1> во говорот на Кула се 
рефлектирал во обична /е/ кое подлежи на редукција на ист начин 

како и етимолошкото /е/. Примери: 'ip~rШ'tl, дrzu'ezur (: д''mli{!), 
жр~б'ин.(t- жprб'tm{llU(l (: жp''tlбl!), л!!Шozur (: л''taur), .мл~к'ар{lн. 
.млf!к'ари, .мл~к'ttрн.иц{l, н.uвuczu:vлк{l, cн.r'i'o (: сн.'ак), Ц!!д'илк(l. 

Вокално р /p.f 

Старите секвенци p'b и pb, коишто означувале вокално IP.I во 
старословенскиот јазик, дале два рефлекса во кулскиот говор liip/ 
и /piil. За вториот рефлекс /piil може да се каже дека задолжител
но доаѓа како рефлекс на вокалното IP.I на почетокот на зборот. 
Примери: Р<tб'еШн.ик, p'iiж{m, p'iiш, p'iiжд{t, p{tжд'ttc(m, p'iicк{lв'tlЦ(t. Во 
едносложни зборови меѓу две согласки можни се и двата рефлек
са, додека во повеќесложните зборови доминира првиот рефлекс со 

темниот глас пред сонантот /р/. Примери: бiipc/lбpiic, вiipx - в'iipвr

вu, в'iipбl,l, 'iiipiil/'ipiiu, 'i'iipлr, iџркл''ан., д'iiрв9, з'iiрн.9, кiipc/lкpiic, 

к'iipcШu, кiiрф- К(lрфШа, U{lpн.'ap, uiipd/upiic, u'iipciii(m, uiipф- u'iip
в(l, c'iipн.(l, c'iipцu - C(lpц'etli(J, Шiiрн., Ш'iipcK(l, ц'iiркв(l, Ц(tрк'овн.и, цiiрн., 

Ц(lрн.ик'аф, ц'iipHK(l, Ц(tрв'ен., Ц{lрвrн.'ик{Lф. Ваква ситуација сретнува
ме и на еден поширок терен што го зафаќа и воденско-кукушкиот, 

дојранско-гевгелискиот, солунскиот и сушко-височкиот говор (Ви
доески 1970: 530). 
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Вокално л /~/ ~ 

Старите секвенци Л'b и Лb, кои во нашиот стар јазик означува

ле вокално I.[JI, во кулскиот говор ги дале рефлексите liiл/ и lлiil. 
Притоа забележливо е дека при нивната дистрибуција вториот 

рефлекс се јавува во оние лексеми каде што зад сонантот доаѓаат 
две и повеќе согласки. Примери: жл'iiчк(t, .МЛ(tзн'иЦ(l, сл'iiнц~, сл(lн
Ч9iл'еШ. Континуантот /лiil во ваква позиција е карактеристичен 

само за крајните југоисточни говори (Видоески 1970: 533). Во дру
гите случаи во кулскиот говор го сретнуваме главно првиот реф

лекс /iiл/: б'iiлB(l, Б(tлi'ар(lН, Б(tлi'ttpK{t, вiiлк- в{tлк'о, В{tлч'иц(t, в'iiЛH(t, 
B{lЛH 1llЧK(l, i'iiлiii(t, д'ал'(Ж- д'iiЛl(l- д'iiЛl9- д'алzu//дл'аzи, д{lЛlllЧ9K, 
жiiлШ - ж'iiлili{t - ж'iiлzu9, Ж{tлzu~ник'ttф, ј'аб(tЛК{l, кiiлк, к'iiлни, Uлliн 

(СО рефЛеКС /лii/) НО: il'liЛH(l - il'iiЛH9 - u'iiлни, C'iiЛЗ(l. 

1.1.4. ПРОМЕНИ НА ВОКАЛИТЕ 

Во врска со вокалите и со нивните промени ќе ги споменеме 

појавите на лабијализација и делабијализација што се карактерис

тични и за другите југоисточни говори (Видоески 1991: 47). Приме
ри за лабијализација во кулскиот говор: /е, и, а > о, у/, душу.м'е 
( < душе.ме), a~шiii'op(t ( < ueшzuepa), ч9p''ttШ(t ( < чер''ttша) (се лаби
јализира зад палатални согласки сп. Пеев 1987: 84), t.U9M'zt{l ( < ша
.миа), шук'ер (< шек'ер), z.иул'еж~ (< zuztЛeжe). Делабијализација на о 
и у во и имаме во лексемите: бил':vк (< булук), ин'иц(l (< јуница), 
к'иz.и'е (< ќоше), џи.мб'иш (< џу.мбуш). 

1.2. КОНСОНАНТСКИ СИСТЕМ 

Разгледувајќи го консонантскиот систем може да се конста

тира дека во говорот на селото Кула, како и во серскиот говор во 

целост (Иванов 1977: 114), сите консонанти имаат свој палатализи
ран парник, со исклучок на глајдот /ј/ и на фонемите /џ/, /ч/, /ж/, 
/ш/, коишто во сите позиции се палатализирани и немаат непалата

лизирани парници. Благодарение на ваквата ситуација, во кулски
от говор имаме дури 39 консонанти и тие се следниве: б, б', u, u', в, 
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Ј ф ф' д д' - -Ј Ј Ј Ј Ј - -Ј Ј Ј Ј Ј 
в Ј Ј Ј Ј Ј ш, lll Ј 3, 3 Ј е, е Ј Ѕ, Ѕ Ј ц, Ц Ј Z, 2 Ј /(Ј /( Ј Х, Х Ј .М, .М Ј fl, fl Ј Л, 

л', р, р', ј, џ, ч, ж, ш. Ваквата состојба е последица на фактот што 
во нашите југоисточни говори имаме доизградување на опозиција
та по палатализираност којашто во другите говори се изгубила. 

Притоа, треба да нагласиме дека овде, всушност, не се работи за 

палаталност како што е, на пример, во рускиот јазик, ами за пала

тализираност, односно за полумекост (Мирчев 1958: 136). Оваа па
латализираност пред предните вокали /и/ и /е/ ја губи својата фоно

лошка вредност и се врши неутрализација во изговорот на палата

лизираните и непалатализираните парници во истата позиција. 

Така, имаме ист изговор на !н'! и на /н/ пред /и/ во лексемите: к'он'и 

и л'ан'и. 

1.2.1. ДИСТРИБУЦИЈА НА КОНСОНАНТИТЕ 

Осврнувајќи се на дистрибуцијата на консонантите во кул

скиот говор, дојдовме до следниве заклучоци. 

Целосно гледано, може да се констатира дека пред предните 

вокали сите консонанти се изговараат палатализирано, па во таа 

позиција опозицијата палатализираност : непалатализираност ја 
губи својата фонолошка вредност. Непалатализираните консонан

ти кога ќе се најдат пред предните вокали /е/ и /и/ се палатализира

ат и се неутрализираат со своите палатализирани парници. Приме

ри: б''ал'и (: б'ал), бр{tiu:vч~д'и (: бр{иliуч'еда), 2л''ав'и (: 2л'ttв{t), 

29л''а.м'и (: 29л'iш), јџк"и (: j{tкit), к:vп'и (: к:va{t), л~:vе'и (: л~:ve<t), 
il'eл~н'u (: П'ел~Н{t), c'eep'u (: c'eep{t), ел'аб'и (: ел'аб{t), :vеШ'и (: :vetТt(t) 

(во натамошниот текст нема да ја одбележуваме палатализиранос

та на консонантите пред /и/ и пред /е/). 

Палатализираните консонанти ја зачувуваат својата фоно
лошка вредност пред задните вокали, пред консонанти и на крајот 

на зборот. Во позиција пред предните вокали тие имаат свои ало
фони кои се неутрализираат со алофоните на непалатализираните 

консонанти во истата позиција. Примери: б'tm'(t, кон', к9иt'vл'к(t, 

сн'ак, но: б'ани, к'они, ен~2'о; б'ол'џtТt, .м'oл'(llU, но б'оли, .м'оли; р"ак(t, 
риб'ар'9, но: p~к'aiu{t, риб'ари. 

Консонантите /к'/ и 12'1 се реализираат како палатализирани 
фонови и се позициски неограничени: Б9ж'ик', к''ерК(t, к'ша'е, 
к''ор(tф; 'ан2'џл, 2''ерд(m, 2':vбр~. 
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За сонантот /н/ ќе кажеме дека пред консонатите Јк/ и /2/ има 
веларен алофон [у]: К9сШ{lд'иук{l, iiл<m'uyк{l, с''аук{l, СШ9,;'аук{l (овој 
алофон исто така не го означуваме во текстот). 

Глајдот /ј/ не се јавува пред вокали од преден ред не само во 

иницијална туку и во сите други позиции. Примери: f!З'ик', д'iiб~, 

л:vд?, .м'ои. Во интервокална позиција, зад вокал од преден ред и 

пред вокалот Ја/, /ј/ се реализира како преоден фон со многу слаба 

артикулација, па затоа во многу примери воопшто не се слуша: 

9к'оли(ј)џ, .мусШџкл'и(ј){l, Л9Ш9Ш'и(ј){l, ки(ј){ИUЦ{t. Пред консонант 
и зад задните вокали во финална позиција /jl се изговара како 

неслоговно [ј]: б'ој, 2л'eд{tjiilf!, 2н'ој, д'ојди, зн'ој, 9РZ{tнџ'ијк{l, Шр'ај, 

Шр'ајШ? (во текстот нема да го означуваме со посебен знак овој 

позиционен алофон на /ј/). 
На крајот на излагањето за дистрибуцијата на консонатите 

во кулскиот говор ќе кажеме уште тоа дека правилата за регре

сивна асимилација по звучност и за обезвучување на консонатите 

на крајот на зборот што се карактеристични и за другите маке

донски говори важат и за кулскиот говор. Така, во секвенци од 

звучен + безвучен консонант и спротивно имаме регресивна аси
милација: л''аuч~, св'адб{l, а во финална позиција можат да се најдат 

само безвучни консонанти: зuzu (з'ид9), зраф (зр'ав{t), .мiiш (.м(lж'о), 

9бр'ас (9бр'аз9), слаu (сл'абџ), ciiШ (c'iiд9). 

1.2.2. ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ 
НА КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ 

Поаѓајќи од состојбата во старословенскиот јазик, прво ќе се 

задржиме на судбината на старите меки (палатални) консонанти. 

Фонетска мекост во старословенскиот јазик имале /ж/, lzu/, Јч/, Јц/ и 
Јѕ/, а со извесни одлики И групите /zuzU/ и /жд/ (Конески 1982: 65). 
Мекоста (која денес, всушност, е палатализираност, а не палатал

ност) на /.ж/, Јш/, /ч/, а и на групите /шШ/ и /жд/ се задржала во кул
скиот говор, а кон нив се приклучила и фонемата Јџ/ која во консо
нантскиот систем е добиена подоцна по пат на заемки од турскиот 

јазик и како звучен алофон на /ч/. Сите овие фонеми денес во кул
скиот говор се изговараат меко (палатализирано) и тоа во сите 

' б ' ,, ' ' ' ,, ' ,, . - , ,_ позиции: ж 'а {t, ж ал, ж ен {tл; кл уч , ч azu{l, ч 9в ак, 29р еш Ш{t, 

uз.м'ozu'z"ii{tH, ф'azu'z"ii{t.м; д(tж'д~л'ив9; 'оџ'(t, џ'а.м, џ'(t.м'иџ (понатаму 
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мекоста на фонетски меките консонанти нема да ја одбележуваме 
во текстот). Старите меки /sl и /ц/ затврднале во кулскиот говор, а 
впрочем за нивното рано затврднување на македонски терен има

ме потврда во повеќе старословенски текстови (Конески 1982: 65). 
Ново меко /ц/ се јавило подоцна во позиција пред рефлексот на 1>: 
ц''ади, ц''анq, ц''алувнq. 

Фонолошки релевантна мекост во старословенскиот јазик 

имале согласките /н'/, /л'/, lp'l, а ограничено и /е'/. Старото меко /е'/ 
затврднало во кулскиот говор. Појава на ново меко /е'/ имаме во 

позиција пред рефлексот на 1>: с''а.м~, с''анк{t, с''ак9ј, c''apq, с''ачил(). 
Мекото /л'/ од фонолошки меките согласки има поголема 

дистрибуција. Примери: б'ол'{иu, к'ошул'{t, л':vд~, .м'ол'џtu, н~д''ал'џ, 

р9д'шu~л'. Затврднување на мекото /л'/ имаме во финална позиција 
во неколку зборови: жал, iipиj'atu~л, уч'тu~л. Интересна за кулски

от говор е ситуацијата со старото епентетско l'. За разлика од дру
гите македонски говори каде што е тоа наполно изгубено во пози

ција пред морфема (Конески 1982: 66), во говорот на Кула овој 
процес не е завршен, односно се уште се чува епентетско l' во при
мерите: др'оuл'{t, з'е.мл'{t, с'абл'{t, tuкp'auл'{t. Треба да се нагласи дека 

лексемата з'е.мл'џ може да се слушне и како з'е.м'<t, со изгубено 
епентетско l', но притоа мекоста се апсорбира во претходниот 
устен консонант. 

Согласката /н'/ и денес е мека во говорот на селото Кула 

пред вокали од заден ред и во финална позиција: б'ан'{t, кон', кон'9, 

с'ин'9 (но: син), а пред предни вокали дошло до изедначување на 

изговорот со изговорот на сонантот /н/ во истата позиција: (се) 

кл'ани, к'они, к'онити, н'е'i9ф, н'e'iQB{t, нејн, н'ејн{t, н'ив{t. Оваа ситуа
ција ја сретнуваме и во говорот на Секавец (Видоески 1991: 52). 

Мекото /р'/ се задржало во кулскиот говор главно во стара 

финална позиција: д'ев~р' - д'ев~р'9, риб'ар'о (но: риб'ар), но пред 
предни вокали имаме неутрализација на опозицијата по мекост: 

.м'ор~, риб'ари. 
За сите фонолошки меки консонанти впечатлива е една поја

ва. Имено, иако има доста лексеми каде што во финална позиција 
се сретнува мек консонант, сепак, имаме и лексеми во коишто се 

забележува појава на губење на мекоста ако е консонантот на кра

јот на зборот, а зачувување на мекоста во средината на зборот, во 
позиција пред вокал од заден ред. Така, на пример, имаме син 

(сина боја), но с'ин'о, риб'ар, но риб'ар'о. За ваквата појава зборува 
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Голомб во својата статија за сушко-височкиот говор (Голомб 1962/ 
63: 244-245). Тој ја толкува како резултат на недоволната истакна
тост на финалната позиција при артикулацијата и на малата дис
тинктивна вредност на мекиот консонант. Од друга страна, пак, 

тенденцијата на зачувување на мекоста во позиција пред заден во

кал била поттик за секундарно смекнување во зборови во коишто 

немало мек консонант. Пример: 'езер'о, 'ориз'о (но: 'opuc). 
Една од појавите којашто придонесла за зголемување на бро

јот на меките консонанти е зачувувањето на мекоста во финална 
позиција пред некогашниот мал ер. Пример: б'ол'ка (БоЛb), 'i'oc
it9Ш', ден', зеШ', сол'. 

Уште позабележлива е појавата на меки консонанти во по

зиција пред вокалот /е/ во суфиксот -ен ~ -џн. Во оваа позиција ме

коста на претходниот консонант се задржува, сп. б'ол~н ~ б'ол'(tН, 

в'ii'iл~н ~ в'ii'iл'(lн, 'iр'оз~н ~ 'ip'oз'(tH, 'iн~vс~н ~ 'iн~vc'(IН, д'iiлж~н ~ 
д'iiлж'(tН, з'ел~н ~ з'ел'(lн. 

По аналогија на ваквите лексеми, оваа појава се проширила 

и на други примери што завршуваат на -(IH (< -ин): (lp'i'aili'<IН, 'ip(lж
д~m'(lн, 'i'oci"ii'(lн, др(t'i~иu'џн, Н(tлб'аШ'<tН. На овој начин во неакцен
тирана позиција завршетоците -ен и -ин фонетски се совпаднале: 

б'ол~н (< БOЛbtl'b) ~ б'ол'(IН, з'ел~н ~ з'ел'(IН, {tp'iitШuн ~ џр'i'аШ'<tН. 
Полумекоста на консонантите пред /е, и/ зајакнала кога предниот 

вокал се редуцирал во [<t] и во други суфиксни образувања, сп. M(tp
zu'oв~ц ~ M{tptu'oв'(ll{, cв'etU'(tЦ; з'елнuк ~ з'елн'џк, M(l'i''eutHllK ~ 
M(li''etuн'<tк, сл~v'iник ~ сл~у'iн'џк, ск'uШн'(tК, ~vмн'џк. 

Генерално гледано, сепак, најголема влијание на задржува

њето на меките консонанти и на зголемување на нивниот број из

вршил вокалот ·t, односно неговиот рефлекс /''а/. Во позиција пред 
рефлексот на старото 1> во акцентиран слог сите консонанти се 
изговараат меко. Примери: /м,'/ м,''ас(lц, м,'~tсШ9, м'ах, P<tзм'~tC(tX; !н'/ 

н'ам, 'iн''азд9, И9син''а, 9'iр9зн'~t, н"ак9ј, н''mutu9, сн'ак; /л'/ б~л''ак, 
вл"ав(t!фл'~tв(t, фл'ази, 'i9л'itм - 'i9л'itM(t, жил'itз9, uзл'itЧ(tX, л'ак, 

л''аШ.К{l, кул''а1-t9, ЙЛ 1~l6(1, uл''aMH{l, рџз69Л'~t, сл'аu; /р'/ бр'~lК, бр'~tС, 

вр'~lМ~, zp''ax, др'~tн, м,p''ll.Ж(l, op'~tX, p'~lK(l, tup''aб(t, LИp'~l6(l, ум,р'~tл; 

/б'/ б'~IЛ - б''али, б'~tЛК(t, б'~tх - б'~ии~; lu'l a'~tH(t; /в/ в'ар{t, в'~llИK(t, 

дв'а, цв''тu, ч9в'itк; /ф'/ cф'mu; !д'/ вuд'itx, д''mu~, д'itд9, н~д"ал'(t, 
с~д'~tх, уд"анувџ; !tu'l Ш'~tм~, tu''actu9; /з/ из'~tд~; /е'/ c'~tHK(t, c''ttк9j, 
c'~tp(t, с'~tчил9, il(tc'~tx; !ц'! ц'~tди, ц'~tлувн(t, ц'~tH(t. Оваа мекост е 

фонолошки релевантна затоа што се создале парови на лексеми 
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кои единствено се разликуваат по мекоста: б'ttлl<(l (вид на тиква)/ 
б'алК(t, два/дв'а (форма за ж. и ср. род), cлaii/cл'au. 

Сега да кажеме неколку збора за меките 12'1 и /к'/. Овие две 
фонеми се добиле во овој говор само по пат на позајмување, а не 

како резултат на внатрешен фонетски развој. Оваа ситуација ја 

сретнуваме и во други југоисточни говори (Видоески 1991: 53). 
Така 12'/ и lк'l ги среќаваме во лексеми од турско и грчко потекло 
и во заемки од други дијалекти: 'ш(i'<tл, 'анl.'~ли, l.''epд{m, z':vбp~, 
.М(tl.''ezuн'<tк; дук'(m, к''ел~ф, к'ши'е, к''ор(tф, к'ир(tџ'ијК(t, .мусiiЉк'и; 

к''ер!<(t, Б'о.жик', н'ок'и. 
Таканареченото "ново" јотување во кулскиот говор не се из

вршило, туку дошло до апсорбирање на гласот ј во претходниот 

консонант, при што се добило негово смекнување коешто се чув
ствува пред задни вокали, а се неутрализира пред предни вокали. 

Примери: бp'ttiU'<t (: дв'tt бp'aiU{t), д''авол, з'елrfз'ели, зр'аве/зр'ttви, 

к'oitrfк'ouu, л'оц, л':vдrfл':vди, cф'tuu'<t, ф'ttiU'(t, цв''ttiu~; ј'ttд~н~, il'u~н~, 
с'ир~н~. Ваквата ситуација е карактеристична и за другите јужни 
говори (Видоески 1991: 53). 

*tj, *kt', *dj 

Рефлексите на овие прасловенски групи во говорот на е. Кула 

ја задржуваат состојбата позната во стсл. јазик: за групите *tj и *kt' 
имаме рефлекс /zuz71 (ш)/. Примери: вр'тш71{t, ЉzuiUu, 2'azuz71~cz71, 29-
р'еш, l9Pt:llllU'llll(l, uз.м'oullli(lH, K'iilllzU{t, K'iillllUUЧI<{t, л'elllzU{t, rбp'шu
lU(l, it'eш, ilл'ешки, il'o.мrut, ilr.м'ошник, ilp'azuiu{l, p(tз2'azиz7i{lll, cв''aш
lU(t, свt:шzuарник, ф'tuиiU(t. Исклучок прават формите од глаголот 
н'ек't:, партикулата за идно време к'rflк'u, лексемите к''ерк{t, Б'о

жик', н'ок'и и изведенките од нив во коишто се јавува !к'!. Сите 

овие зборови во кулскиот говор, како и во целото серско-драмско 

дијалектно подрачје, претставуваат импорт од другите македонски 
дијалекти (Видоески 1991: 51). 

За групата *dj во кулскиот говор го имаме рефлексот /жд/. 
Примери: в"аzик{t (в''ажд<t), 2p{lжд'tm'<tH, l.p{tжд'tml<{t, .м'ежду, p'iiжд{l, 
p(tжд'ttC{lll, c'ttждu, t:дн'оч, чуе - ч:vжди покрај чузд'ен~ц, чузд'ин(l, и 

кај глаголите изведени со суфиксот -ја: З(tв~tжд{t, З(t'ожд(t. 

*skj, *stj, *zgj, *zdj 

Овие прасловенски групи во говорот на село Кула, како и во 

стсл. јазик, даваат /uuU/ и /жд/: кл''tши71и, во наставките -uшzli~, 
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-UШiil{l: б~унишШи, .М9Ч~уришШи, u'acuшiilu, С{lрн'ишШи, в~Шр'ишШ{l, 
uaiiluutiil{l; бачвишШи, .ж'енишШи, .М(l.ж'ишШи, 'офчишШи; кај изве
дени глаголи со наставката -јава: 'i9z.uШ'tzв{z, к{lршШ'ав{l, uр9шШа

в{l, д'iiш, дџ.жд~л'иф, дџ.жд'и, З{tв~t.жд{l, зџдџ.жд~t. 

*cr, *cre 
Прасловенската група *cr во говорот на селото Кула го дала 

рефлексот цар (ц{lр). Така имаме: цiiрф- царви, царфчи, Ц{lрвл'иф, 
ц'iiрн, l{{tрв'ен, Ц{lрв~никаф, ц'iipHK(l. Овој рефлекс е карактеристи

чен за поголемиот дел од беличкиот говор во Серско каде што спа

ѓа и кулскиот говор (Иванов 1977: 129). За прасловенската група 
*cre среќаваме рефлекс цр''а во лексемата цр''ав9- цр~в'оШ9, а лек
семите ч9р"аш{l, Ч9p''az.u9в{t се јавуваат со рефлекс ч~р'а -7 ч9р'а. 

/xl 

Говорот на селото Кула спаѓа во онаа група македонски дија

лекти каде што имаме зачувување на гласот lxl во сите позиции на 
зборот. Тука спаѓаат крајните југоисточни говори на правецот 

Гоце Делчев- Серез- Лагадина (Видоески 1981: 6). Меѓутоа, мо
раме да нагласиме дека кај нашите информатори во некои пози

ции гласот /х/ речиси воопшто не можевме да го слушнеме или пак 

го изговараа со толку слаба сила што едвај можеше да се долови. 

Ова важи посебно за оние лексеми каде што /х/ се наоѓа во иници

јална и во интервокална позиција. Поради неможност од директна 

проверка на состојбата во говорот во самото село, заклучоците ќе 

ги базираме врз споредби со ситуациј ата во селата Секавец, Савек 

и Календра. Во почетокот на зборот /xl сосем слабо се слуша или 
наполно се губи: (х){lд'еШ, (х)ил"ад(l, (x)'иiil(lp, (x)л''tzu, 'ор9, 'оџ{l, 
рани. Слична ситуација имаме и во Секавец (Видоески 1991: 50), 
како и во Савек (сп.: ил'ад(t, л'аu) и во Календра (сп.: 'ор9, 'оџ{z). 

Во интервокална позиција во кулскиот говор lx/ најчесто се 
губи: Вл<z'инк{l, вр't19, з.м~'ови, .м~'ови, сн'а(l, :v9, но има и зборови 
каде што се чува, најчесто кај глаголите во аорист и имперфект: 
з{lciii'aн(lX{l, uр~д'ад9х{l, фл''lt'i{lX{l, фарл'(lХ(l. Во некои лексеми во 
интервокална позиција имаме замена на /xl со /в/: був9, .мув{l, С::vв9. 
Слична е ситуацијата и во говорите на Секавец (Видоески 1991: 
50), Календра (cн'ii{l, но бух9) и Савек (.м~у{t, .м(l'о (мов)), со тоа што 
во овие говори замената на /xl со /в/ е поретка {Савек: 'iл~ув(l). 
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Во позиција пред друг консонант (најчесто во глаголски мор
феми) гласот /х/ се чува или се заменува со /в(ф)/: изд'iiхн(LМ, ilpf!
д'ax.мu, ilpf;?д'axiliu, с'ед'(tх.ми, c'eд'(txiliu; з.м'ефчи, .м:vвл'q, .мувл"ас{tН, 
'ор(;?фчи. 

На апсолутниот крај на зборот lxl обична се чува или се за
менува со /ф(в)/: zлух, zp'ax, зitдух, з.мех, .мiix, срах; зqciliaнqx, с'е
д'qх, ciu'ojqx, фл'iti{tx; и со замена на /xl со /ф(в)/: враф, вiiрф, .меф. 
Според Иванов, оваа замена на lx/ со /ф/ во финална позиција е 
особено карактеристична за беличкиот говор во којшто спаѓа и 

говорот на селото Кула (Иванов 1977: 122). Потврда за оваа заме
на најдовме и во трите контролни пункта: Секавец: задуф, куж'уф; 

Савек: zл:vф, з'адуф; Календра: зitдуф. 
Групата хв- во говорот на селото Кула дала /ф/: ф(tлбrp,l~I.(L, 

ф'aili'{lX, ф'aili'(tx.мu, ф'аиаТt(t.М. Во Савек имаме фiuuili(L, вitлб(tџ'u(t, а 

во Календра фqлб(tЏ'U(L, ф'тшТt(t. 

/в/ 

Гласот /в/ во говорот на селото Кула се чува во интервокал

ни позиции како и во другите источни говори: вt;Јл'ови, в(Јл(Јв'ар, 

в'iiлкrвџ, zлавџ, zл:vв{l, zrв'eдt;J, Z(JCil'oд(JB(l, j(LЛ(JB'UЦ{l, .м:vв{t, Hf;?в''acili{l, 
'осн(Јв{l, C(JBtlЛK{L, чув'itк. 

Губење на почетното /в/ имаме во зборовите: лitKH(J (< влак
но), 'одџ (< вода), 'осrк (< восок), Шорник (< вШорник). Слични 
примери среќаваме и во говорот на селото Секавец (Видоески 
1991: 54), а во соседните драмски говори испуштањето на иници
јалното /в/ е исто така честа појава (Иванов 1977: 118). 

Како протетички глас /в/ се јавува во зборовите: B(lлiliap 

(< oлiliap), в'itв{l (<јава). 
На крајот на зборот и пред безвучен консонант /в/ преминува 

ВО /ф/: в'iiрф, zлафЧ(;?, К{l.М(;?НЛ'Uф, к'iiдр{tф, к'iiрф, K(lpфtU'a, .мрitфк{l, 
н'иф, 'офци, с'vф, Ш'олК(tф, iup"aфк{t, :vФци. 

/ф/ 

Гласот /ф/ во говорот на село Кула, освен во зборовите каде 

што претставува обезвучен корелат на консонантот /в/, се среќава 

главно во туѓи зборови: ф'ајд{t, ф'ociil{tH. Консонатот /ф/ уште се 

сретнува како замена за групата хв-: ф(tлб(tџ'и(t, ф'тИ'(lХ, фitili'<tx.мu, 

ф'aшili{l.М. 
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Појавата на замена на /ф/ со /в/ во туѓите зборови, што е 
карактеристична за повеќе македонски говори, главно за говорот 

на селата, ја сретнуваме и овде во две лексеми: вес ( < фес) и виШ'ил' 
(< фиШил). 

1.2.3. КОНСОНАНТСКИ ГРУПИ И ИЗМЕНА 
НА КОНСОНАНТИТЕ 

Од консонантските групи и нивните промени ќе ги споме
неме следниве, карактеристични за кулскиот говор: 

Групите сШр и здр се упростиле во ср односно зр со губење 
на преградните Im, д/. Примери: uep~LЖll, 'ocp(t, еџрн'шиШи, c'eep{t, 
ep'tmиц{l, ep'ttЧK{t, ep'ttx, ep''ttЛ(t, cp'e(t, ер'ижи, e'iip.мt;н, ii{Jc'eepuH{t; 
зр'аф, зp'ttвt;, зр'ttвt;ц; 

Групата вн се асимилирала во .мн: .мн:vк, .мн:vк(t, р'а.мнин(t. 

Промената вн > .мн е карактеристична за повеќе наши дијалекти 
(Тошев 1950: 59), а зборот ра.мнина како таков е примени во лите
ратурниот јазик. 

Консонантската група ек во суфиксот -ск- зад консонант пре

минала во цк: биШ'олцки, i'орцки ('шумар'), uрил'еuцки, C''ttpЦк{t, 
чуб'аНЦК{I. 

Консонантската група ue преминала во uц во Шt;iiфt(j){l, но 
ue'aлu, ue'ttлШ. 

Во придавките н'ис9к и Ш'еш9к, /е/ и /ш/ се добиени по анало
гија под влијание на останатите форми од споменатите придавки 
1-t'lleK{I - 1-l1llCK9 - 1-l'lleKU И lU'elUK(I - iu'eiUK9 - lU'elUKU ВО КОИШТО, 

според познатото правила за регресивна асимилација по звучност, 
консонантите !з/ односно !ж/ преминале во /е/ и /zu/. 

Во зборот лшu'UЦ(I се сретнуваме со појавата на дисимилаци
ја на дистанца. Фрикативното /е/, како глас што се содржи во 

африкатот /ц/, се дисимилира во /ш/. 
Многу раширен процес што го опфаќа поширокото подрачје 

на јужните говори во кои како рефлекс на ж се јавува /iil е мета
тезата (Видоески 1991: 53). Овој процес ги опфаќа оние лексеми 
каде што сонантот /pl се наоѓа во соседство со друг вокал, при што 
доаѓа до метатеза и вокалот се префрла пред сонантот. Примери: 
l(tp.м'aд(t ( < iра.мада ), i'iipдu ( < ipiiдu ), C(tpi'aл{J ( < еШруiало ), ii'iipШ 
( < iipiiiU). Оваа појава на метатеза на /pl + вокал ја имаме во пове
ќе дијалекти (Поповски 1972: 237). 
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Други појави на метатеза имаме во лексемите: 'i'apв(m ( < zав
ран ), Гtp'elUH(lЛ ( < iiptuлeн ), lll(tuб'eiu ( < iliaбueiu), чуГt'ерК(l ( < Uе
чурка). 

Во зборот уб'исв9 имаме упростување на консонантската гру

па -ciliвo во -ева поради тежината во изговорот. 

Губење на гласот liU/ имаме и во финалните консонатски гру
пи -CiU И -UllU: бр"ас, Z9p'etu, д'iJUl, Ж1llЛ9С, UOC, р'ад9с, Ч'UС. 

1.2.4. ГУБЕЊЕ НА КОНСОНАНТИТЕ 

Членската морфема за машки род се упростила со губењето 

на опструентот /iU/: КЛ(tс'о, к'он'9, Р<tаб'ој9, сн{!Љ. 
Гласот /iU/ уште се губи и во десетичните броеви во финална 

позиција: {!дин~zјс{!, дв(tН~tјс{!, Ч{!ili(tpн'ajc{!, дв~tјс{!, ilip'uиc{!, Ч{!iliи

р'ииц. 

Губење на консонанти во иницијална позиција имаме во лек

семите: 'll.М{! ( < ви.м,е ), uн~tЦ(l ( < јуница ), л~zкн9 ( < влакно ), 'од(l ( < 
вода), :vpк{t ( < фурка) и ч'ел(t ( < uчела). 

Губењето на консонантите во интервокална позиција не е ка
рактеристично за кулскиот говор. Сепак, во неколку примери за

бележавме ваква губење, најчесто во зборови што се доста фрек-

вентни: 

fвf: З(l69p~l{!H9, H(lllp~tjiUU, 

upa(tili, ciiilluл; 
/ж/: .мојш, кajtu; 

ка9; 

H{lllp~lj, ll9ЙP~l9, i'ip'ajtu, upaj, upaj.мu, 

/к/: 

/2/: 
/д/: 

liul: 

c'e(t, к'о(t, ка (<кога); 
кл~tј.ми, д~чиu, дајш, д'ај.ми; 
9.iд'е, 9јд'ел, 9.iд'e(l, tuo. 
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1.3. АКЦЕНТ 

Акцентот во говорот на селото Кула е слободен и морфо

лошки подвижен, т.е. може да падне на кој било "слог во зборо
формите на една парадигма и на секоја морфема, вклучувајќи ги 
тука и флексивните наставки" (Видоески 1985/86: 20). Ваков ак
цент има на целата територија на серско-драмските говори, во 

сушко-височкиот говор од Солунско, како и во малешевско-пи

ринските говори и во гоцеделчевскиот говор. Сепак, мора да се ис

такне дека акцентскиот систем на серските говори (поконкретно, 
акцентските системи на селата Секавец (Видоески 1991: 58), Са
век, Календра и Кула, коишто имавме прилика да ги разгледаме и 

да ги споредиме), е поупростен отколку акцентот на малешевско
-пиринските говори. Во врска со ова упростување, Б. Видоески ис

такнува: "Кај двосложните именки од ж.р. дошло до изедначување 

на моделите од типот жен'а : ж'ени -7 ж'ена : ж'ени (жен'аШа - жен'и
Ше) и 'iл'ава- 'iл'ави (: 'iлaв'aiiia- 'iлaв'uiue). Акцентот се повлекол 
од ултима во неопределената едн. форма и кај двосложните имен

ки од ср.р. Така, моделот влакн'о: вл'акна (влакн'оШо- влакн'аШа) 
и јајц'е : ј'ајца (jajц'eiiio - jajц'aiiia) во петричкиот говор, во секавеч
киот се изедначил со моделот с'ело - с'ела (ceл'oiiio - ceл'aiiia)" 

(Видоески 1991: 58). Ова што го укажува Б. Видоески за секавеч
киот говор важи и за кулскиот говор, како и за говорите на Савек 

и Календра. Пред да преминеме конкретно на разгледување на 

акцентот во говорот на селото Кула, ќе се задржиме малку на 

патиштата на развојот на овој акцентски систем. 

"Прасловенскиот акцент бил по место слободен и подвижен, 
т.е. не паѓал на еден определен слог, ами дури и во парадигмата на 

еден ист збор можел да се мести на различни слогови". Од друга 

страна, по својот квалитет тој бил музикален или тоничен (Коне

ски 1982: 108). 
Денес акцентот во македонскиот стандарден јазик е фонет

ски стабилизиран на третиот слог од крајот на зборот и по карак

тер е динамичен (Конески 1981: 139-140). 
Македонскиот јазик целосно ја изгубил тоничноста во својот 

развој, па така за неа потврда нема ни во дијалектите. Меѓутоа, во 

поглед на местото на акцентот, дијалектите покажуваат големи 
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разлики. Така, движејќи се од источните кон западните дијалекти, 
сретнуваме различни акцентски системи, почнувајќи од оние со 

слободен и подвижен акцент (на крајниот исток), завршувајќи со 
оние дијалекти кои имаат фонетски стабилизиран акцент (на крај

ниот запад) (Видоески 1985/86: 1). За овој развој на акцентот води
јалектите Тополињска вели: "Нема сомнение дека источните гово
ри тука претставуваат помалу, а западните повеќе еволуирана раз

војна етапа (Тополињска 1959: 15). Притоа, како што нагласува 
Тополињска во друга статија (Тополињска 1960/61: 74), источнома
кедонските говори со својот акцентски систем се преодни меѓу за

падните говори со стабилизиран акцент и бугарските говори со 

слободен и подвижен акцент. Тие, исто така, го покажуваат начи

нот на ликвидирање на прасловенскиот акцентски систем: "огра

ничување и отфрлување на подвижноста од едната и слободата од 
другата страна .... во првата фаза во овој процес превладува тен
денцијата за ликвидирање на подвижноста на акцентот, за воведу

вање на слободен неподвижен колонен, или - според друга дефи

ниција, парадигматски акцент ... " (Тополињска 1960/61: 74). 
Говорот на Кула, што е предмет на нашето проучување, спа

ѓа токму во оној акцентски тип што претставува потврда за опи

шаниот процес на измена на акцентскиот систем, т.е. спаѓа во го

ворите со слободен и подвижен акцент, но во себе со тенденција за 

парадигматичност којашто се сретнува и во акцентирањето на 

некои именски зборови и во акцентирањето на некои од глагол

ските форми. Од друга страна, фонетскиот импулс за укинување 

на окситонезата во отворен слог на крајот на зборот (Тополињска 

1960/61: 75) го започнал процесот на ограничување на слободата 
на акцентот, за што, исто така, наоѓаме потврда во кулскиот говор. 

Сега ќе се задржиме на акцентскиот систем во говорот на 

селото Кула. Пред да го разгледаме начинот на акцентирање на 

одделните видови на зборови, ќе се осврнеме на местото на акцен

тот, генерално гледано, во различни зборови и збороформи. 

Лексеми со акцент на отворена ултима во кулскиот говор, за 

разлика од малешевско-пиринските говори, има во помал број за

тоа што лексемите со стара окситонеза го повлекле акцентот за 

еден слог нанапред, односно тој станал парокситонен. Ќе наведеме 
неколку примери од малубројните именки со акцент на отворена 
ултима: в9јн'а, Л(tж'а, 9чил'а. Кај зборовите од туѓо потекло можат 

да се сретнат поголем број примери со акцент на последниот отво-
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рен слог: бџzич'а, дуzиу.м'е, К(tсџб'а, кr;лил'о, zt{tll{tдj'a, iii(t;в'a. Бројот 
на зборовите со акцент на отворена ултима се зголемува со некои 
граматички форми кај менливите зборови. Така, кај именките од 

женски род што завршуваат на консонант членуваната еднинска 

форма носи акцент на ултима: il'ezu - z/.ruuu'a, к'liрф - K(tpфzU'a. 

Исто така, кај именките од машки род со подвижен акцент, во 

членуваната еднинска форма има акцент на отворена ултима: 

в(lлк'о, КЛ{tс'о, .мr'о. И кај мал број именки од среден род имаме 
акцент на последниот отворен слог: кr;лrн'а, крил''а. Кај глаголите 

со подвижен акцент во формите за трето лице еднина сегашно 

време исто така има акцент на отворена ултима: бrр'е, В(tрв'и. 

Со акцент на затворена ултима во кулскиот говор се јавуваат 

именки и придавки од машки род, од коишто почести се оние кои 

завршуваат на -ак, -лiiк, -ок, -ар и -ач кај именките, и кај придав

ките оние што завршуваат на -лив, -ui'ii и -aili. Примери: б(tЏ(tн'ак, 
В(lрсн'ак, .мrр'ак, Ч(tн'ак, чr;в'~tк, (t;нџџил'iiк, К{tВ(tл'ак, чr;рб(lџил'iiк, 
i(tC(lp'oк, кpzur;p'oк, .мrч'ок, .мисuр'ок, ilлшк'ок, B(tлzu~tp, зивi'ар, 

б(~;'ач, iлrд'ач, врдttЧ, ZUK{l/~tч; б(llU{lKЛ'ztф, бr;лrзл'иф, 'ir;рчл'иф, 
д{z.ждrл'иф, и.мрlИл'иф, низи!Uл'иф, Пrсr;кл'иф, Ц(tрвл'иф, л~кr;в'иlИ, 
C(IK~tl"U, uрилиЉlИ. Акцент на затворена ултима носат и формите 
на глаrолите со подвижен акцент во второ лице еднина и во трето 

лице множина во сегашно време. Примери: бrp'ezu - бrp'azu, д(tд'ezu 

- д(lд'аlИ. 
Парокситониот акцент е најчест кај именките. Така кај дво

сложните именки од женски и од среден род редовно имаме парок

ситонеза во основната форма, затоа што покрај старите парокси
тонични именки тука се вклучиле и именките со стара окситонеза 

кај кои настанала поместување на акцентот нанапред на претпо

следниот слог: (именки од женски род) .ж'ен(t, ѕв'~tзд(t, л'иШ(t, .м'iiк(z, 
.мр''аж(l; (именки од среден род) 'i'iipлr;, ј'ајцr, л~zкнr;, л'иц~, Ш''а.ми, 
ч'елр. И кај тросложните и повеќесложните именки од сите три 

рода што претставуваат суфиксни образувања има голем број што 
носат акцент на пенултима: (именки од машки род) кr;н''ар(tН, Н{IЛ
б~иu(lн. р(tб'осаник; (именки од женски род) бивул'тнt, биrн'иц(t, 
B{!pH(!p'ttЦ(I, B{Jд{!H'llЦ{l, Ж(IЛm'lll{(l, llH'UЦ(I, j(lЛ(JB1llЦ(l, ЛUlU'lll{(l, U{lд(l· 
в'UЦ(l, P<tЖ(lН~IЦ(l, сиii(tн'ицџ, !Иуаџн'иц<t; б(tј'ачкџ, вџpzuitчK(t, .жн~~~ч
к(t,· K(tii'UHK(l, Kf?lUЛ'llHK(l, p(tк'ojK(I, Л(ICtU{iltpK{Z; Л(Jlil(JtU'U(l, KUC(tЛ'UH(l, 
.М(IЛ 1UH(l, zupa'oЛ(l, (имеНКИ ОД среден род) бyн'uШZUU, C(lpH~IШLUll; 

r;p'aлr;. 
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Акцент на антепенултима има кај помал број именки, се 

разбира, не вклучувајќи ги тука членуваните форми кај именките 
што носат парокситонен акцент на основната форма. Така, кај 

именките од машки род сретнуваме малку лексеми со третосло

жен акцент: B'eлuzд'<m, н'ttuџpciu(nc, u'ttлuшн(tк, iu'e'i(tвџц. Кај имен
ките од женски род сретнуваме повеќе лексеми со акцент на тре

тиот слог од крајот на зборот: б'олниl{(t, брџд'овиц(t, В(1рil19'iл'авицџ, 

в'iiЛЧUЦ(l, ZOpHUZ{(l, д'ојНUЦ(l, забUЦ(l, KtllllЛUZ{(l, кapCHUZ{(l, нџлб'аШ
НUЦ(l, Илиск'tLвицџ, Uл'уск'ttвиц{t, б'абичк(l, вp'ttiUUЧK{l, к'олбџвџ, 'оС1-t9-

вџ, Й'tlзувџ, up'tlCK9B(l, в'еч(;!р(l, ј'аб(tЛК(l, K10ЧUH(l, il'еШџлџ, il'oнyд(t. Кај 

именките од среден род со третосложен акцент се јавуваат главно 

глаголските именки и деминутивите образувани со суфиксот -енце, 

како и мал број други именки: д''tuU(lНЦf:!, j'a'i(lНZ{f:!, ј'ttрџнцr:, .м'ачџнцr:, 

up'tlC(lНЦf;!; j'ttдr:нr:, к'орнr:нr:, к'осr:нr:, c'upr:нr:, сн'овr:нr:, u'ur:нr:; к'оuили, 

'ол9в9, Ш'енџr:рf:!. 
Осврнувајќи се на придавските образувања, пропарокситоне

за сретнавме кај следниве придавки: б'lЈв9лск9, 'есr:нцк9, з't1<:Шк9, 

j'llZ1lf;!ШK9, К10ЗUЧК9, K~VЧUlllKll, U1llЛllШK9, paз'iџшiU'{tH, lU'eЛllШK9. 
Дел од глаголите со завршок -ува, -ива, -ава носат акцент на 

антепенултима во сегашно време: д9zu'ечув(t, З{lliл'еШувџ, исuл'акну

вџ, нqр'ечувq, 9др'ечув(L, upr:uл'eШyв(L, Ир9.м'оtuув(1, pqcu'tLpyв(L, уд'а

нувQ; зџбраивџ, нџtiр'tшвq, p(Lcup'tшвa; 9ЙtlШ(lB(l, pџcцв'eiU(lB(l. 

1.3.1. ДВОЕН АКЦЕНТ 

Карактеристично за кулскиот говор, како и за целата тери

торија на серско-драмските говори, е двојниот акцент. Тој се јаву
ва во сите позиции каде што по акцентираниот слог има три неак

центирани слога. Во ваков случај претпоследниот слог добива вто

ричен акцент и со тоа збороформата се расчленува на две ритмич

ки целинки (Видоески 1992: 27). Примери за двоен акцент кај 
именките: j'tlpf;!б'uцq, к'ив(Lв'иц(L, кр't1сШџв'ицџ, к~vк(tв'иЦ{l, uад(Lв'ицџ, 
р'iiск(Lв'ицџ; и кај членуваните форми на именките: б'ор9в'еtu9, дв'о
Р9В'еtИ9, д'ен'9в'еtu9, др'ан'9в'еtИ9, кл'~vн9в'еtu9, к~v.м9в'еtu9, л'аб9в'е
Ш9, .м'асr:ц'еt/19, .м'осШ9в'еШ9, il'ouc'etu9, с'iiд9в'еtИ9; B(tл'ttвuц'aiU(t, 
в'ечr:р'ttШџ, 'i'opнuц'mu(L, д{Lжд'овницаШ(l, јабџлкаШ(l, к'очинаШџ, 

к'iiшШичкаШџ, л'об9даiU(L, ilp'tLcк9в'etu9; j'ap(mц'ezu9, .м'ач(тц'еzu9, 
1Lрасџнц'еШ9, ~vфцин'tLШџ, 'i'iipнuШ'tиu(l. Кај придавките исто така 
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има двоен акцент, некаде и во основната форма, а некаде само во 

членуваната форма: бp(lд''tlC(lН~l{l, c~JiiK{lB~l(l; н'еК(lс.м~Шл'и(l. Двоен 
акцент има и кај глаголите, најчесто во формите на заповеден 

начин или, пак, во синтагматски состави од глагол и енклитика: 

зад(lрж'иШ~, 'изд(lхн'иШ~, 'ucil~p'uШ~, с.м'ириШ'и-сШи, с'об~р'иШи-.ми. 

Двоен акцент се јавува и во сите степенувани форми од при

давките и прилозите: il'oвuc'oк - н'ајвис'ок, ii'oi9л''l1.м - н'ајi9л'а.м, 

zi'oj'aк - н'l1jj'llк, ii'о.мал - н'ај.м'ал, ii'о.млаШ - н'llј.мл'l1Ш; il'o.мн'oiy -
н'ај.мн'оiу. 

1.3.2. АКЦЕНТОТ КАЈ ИМЕНСКИТЕ ЗБОРОВИ 

Кај именските зборови се сретнуваат два основни акцентски 

модела: именски зборови со парадигматски (неподвижен) акцент и 
именски зборови со непарадигматски (подвижен) акцент. 

Со неподвижен, парадигматски акцент се јавуваат голем број 

именки без разлика притоа дали акцентот паѓа на коренската или 

на суфиксната морфема. Примери: б'ик - б'ик9 - б'ик9в~ - б'ик9-

в'еШ9; б:vш - б:vzu9 - б:vzu9в~ - б:vш9в'ezli9; к'а.м~н - к'll.м~н9 - к'а.м~
н~ - к'lш~н'еzu9; јун'l1к - јунак9 - јунаци - јун'llцuШ~, 9бp'lzc- 9браз9 
- 9брази - 9бpaзuzu~; б'l1б(l - б'tlб(нli(l - б'аби - бабиzи~ • .м'iiк<' - .м'ii
к(lzli(l -.маки - .м'iiкuzli~, к'iizиzli(l - к'iiшzli{llU(l - к'iizuzliu - к'iiшzliuzli~; 

CzU(lii'llЛQ - CzU(lzJ'aЛQlUQ - ClU(lll'aЛ(l - CzU(lllllЛ(lzU(l, КШU'е - KUlll'ezUQ -
киш'ин(l - кuшИH(llU(l. Треба да нагласиме дека сите именки што во 

множината со додавање на членот добиваат три или повеќе слога, 
зад акцентираниот слог имаат и двоен акцент, еден на коренската 

морфема и еден на флексивната наставка, што е резултат на рит

мичноста во зборувањето во овие говори. 
Во овој акцентски тип со парадигматски акцент спаѓаат и си

те придавки без исклучок: б(lб(m''oc(IH- б(tб(m''oцtH(l- б(tб(lн''ос(lн9 

- б(lб(lн''ос(lни, к''ел~ф - к''ел~в{l - к''ел~в9 - к"ел~ви, c'uiiк{tф - c'uil
K(lB(l - C1llllK(l89 - c'UUK(lBll. 

Кај именските зборови што имаат подвижен (непарадигмат
ски) акцент се јавуваат неколку модели на акцентирање. 

Кај дел од едносложните именки од машки род и кај имен-. 

ките од женски род што завршуваат на консонант, акцентот алтер

нира меѓу нечленуваната и членуваната форма. Во нечленуваната 

форма тој стои на коренската морфема, а во членуваната форма 
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стои во еднина на членската морфема, а во множина на множин

ската наставка. Примери: zp'aiii - 2р<tд'о - :Zр'ад9вr - zр'ад9в'еШ9, 
д'ен'- дrн''о- д'ен'9вr- д'ен'9в'еill9, з'iiii- З<tб'о- з'iiбu- З{tб'uiiiu, н'ос 

- Н9СО - HOC9BU - HOC9в'eili9; K'iipф - Т<<tрфiЦ'а - к'iipв9BU - к'iipв9-
в'etfi9, ii'eш - ilrшШ'a. 

Алтернација меѓу неопределените и определените форми 

има и кај двосложните именки на -а од женски род. Кај овие имен
ки во неопределена форма акцентот стои на коренската морфема, 

а во определените форми на флексивната наставка: бр'ад{l - бp{lд'

aiii{l - бр'ади - бp(lд'uiiir, 2л'ав{l - 2л<tв'mli{l - 2л'ави - 2лСЈв'иШr, ж'енlЈ 
- жrн'tlfii{l - Ж'енu - жrн'ufiir, p'iiK<l - p{lK'lllfi{l - p'iiKU - p{lK'Ufiir, 'ycfii{l 
- yciii'aiii<t- :vciiiu- yciii'llllir. 

Поголем дел од именките од среден род исто така имаат под

вижен акцент кој алтернира меѓу определената и неопределената 

форма. Примери: д''atlir - дrtli'etli9 - д''ttЦ(t - дrц'ttiii(t, ј'ајцr - J«jц'e
ili9 -j'tljЦ(l - j(liц'ttiii{l, крi1л9 - кpuл'otli9 - кр'ил(t - кpuл'tLiii<t, 'ок9 -
9к'оШ9 - 'очи - 9ч'иШr, с'ел9 - crл'otli9 - с'ел<L - crл'aiii(L, :v9 - y'otli9 -
:vши - yuiuiiir, ч'ел9 - чrл'otli9 - ч'елlЈ - чrл'aiii(L. 

Помал е бројот на оние именки од среден род кои имаат 

акцент врз флексивните наставки и во неопределената и во опре

делената форма во множина, додека во еднина акцентот во неоп

ределената форма е на коренската морфема, а во определената 

форма врз флексивната наставка. Примери: д'iiрв9 - д(tpв'oill9 -
д{lрВ'а - д{lpBtlfii{l, Лlll<H9 - Л<lТ<HOlll9 - Л{ll<H1ll - Л(ll<Htlfii<L, л'ucili9 -
лuctli'otli9 - лuciii'tl - лuciii'aii1(t, ii'acм9 - ii<tcм'oili9 - ii[fcм'a - ii{lcм'a

iii{l, il'ep9 - iirp'otli9 - il.rp'tl - iirp'tи71(t. 

Кај именките од среден род што образуваат множина со на
ставката -eiiia има иста алтернација на акцентот како и кај прет
ходните именки: во неопределената еднинска форма акцентот паѓа 

врз коренската морфема, а во определената еднинска и во двете 

множински форми акцентот е врз флексивната наставка: н'ебr -
нrб'еt719 - нrб'eiii(l - нrб'etli<llli(l. 

Именките од среден род што образуваат множина со настав

ката -ина имаат акцент на коренската морфема во еднина (и во 
нечленуваната и во членуваната форма), а во множина на првиот 
слог од флексивната наставка (исто така и во членуваната и во не
членуваната форма). Примери: жp''t16r - жp''tlбrt719 - жpr:б'tm(t -
жprб'uH(llU(l, 'имr ( f- виме) - 'uмrt719 - uмiLН{l - uмiLН<llli<J, м'орr: - м'o

Prtli9 - м9р'ин(t - M9PILН<llli(L, мулr- м:vлr:tli9 - мул'ин(l - мул'ш-ца71<t. 
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1.3.3. АКЦЕНТОТ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ 

Анализирајќи го акцентот кај глаголите во говорот на село
то Кула, можеме да забележиме два модела, со парадигматски и со 
непарадигматски акцент. Меѓутоа, овие два модела се сретнуваат 

само во формите за сегашно време, додека другите збороформи на 

глаголите имаат парадигматски акцент, без разлика на кој слог во 

зборот ќе падне акцентот. 

Во сегашно време глаголите од и и е група, главно оние од 

старите консонантски основи, се акцентираат на следниов начин: 

во прво лице еднина акцентот паѓа на кореновата морфема, а во 

другите лица на тематскиот вокал. Примери: б'ер{t(.м) : бt;р'еш -
бt;р'е - бt;р'е.мt; - бt;р'еШt; - бt;р'аШ; д'iiрЖ(t(.м) : д{lрж'иш - д{tрж'и -
д{lрЖ'и.м~ - д(tpж~uu~ - д{tрж'аШ. 

Ваков начин на акцентирање има и кај следниве глаголи: 

вrз'е, zprб'e, д{tд'е, д~р'е, ј{tд'е, крџд'е, .м~tu'e, 9р'е, ii{tc'e, i"i~p'e, iiл~Ш'е, 
iip~д'e, р~ч'е, с~ч'е, сн9в'е, tu~ч'e, tup~c'e, ч~ш'е; бр9'и, B(tp'u, B{tpв'u, 
B{lpш'u, l.9p'u, Z{tp.м~l, KP9~l, .М{uu'u, ct;д'u, (е~) ср{l.м'и, ctu9'u. 

Сепак, поголемиот дел од глаголите во сегашно време имаат 

парадигматски акцент. Примери: в''авџ.м- в''ав{ии- в''ав{l- в'tlB(I.М? 

- в''aв{ltur - в''ав{lШ; ср~lЖ{l(.м) - ср'иж?Ш - ср'ижt; - ср'иж~.м~ -
cp'uж~!U?- ср'иж{l!U; н'ос{l(.м) - н'осиш- н'оси - н'оси.мr- н'осиШr
н'OC{llU. 

Ќе наведеме уште некои од глаголите што имаат парадиг
матски акцент: (од а-парадигма) в'икџ, 2л'ед(l, l.'iiлzu(l, 'ul.p{l, 'и.м{l, 
к'oii{l, жв'ак{l, сл:vш{t, д'авџ, д9BtlB{l, з'ев{l, ф'ашШ{l, фл 'itв{t, у.м'ир{l, 
К{lршШ'ав{t, iipf)ш!U'ttв{l, cв{tл''ttв{l; (од е-парадигма) к'iiлн?, .м'ожr, 
uл'ач~, вр''а~ (вp''ttj), зн'tt~ (зн'ај), ii'ut;, с.м'е~, Шк'а?; (од и-парадигма) 
бр'ичи, ж'али, ж'ени, к'yiiu, .м'ilНи, 'оди. 

Кај префиксираните глаголи акцентот во сегашно време во 

прво лице еднина секогаш паѓа на префиксот, додека во другите 

лица останува на старото место, било на коренската морфема (кај 

глаголите без акцентски алтернации), било на тематскиот вокал 
(кај глаголите со акцентски алтернации). Примери: н'аб~р<t(.м) -
н{lбt;р'еш - н{lбt;р'е- Н{lб~р'е.м~- H{tб~p'ezu~- H{tбt;piuu; 'избриЧ{l(.м) -
избр'ичиш - избр'ичи - избр'ичи.м~ - избр'ичшut; - избр'ич{lШ. 

Во минато определено несвршено време (имперфект) акцен

тот е парадигматски, со тоа што кај глаголите кои во сегашно 

време имаат парадигматски акцент, во имперфект акцентот паѓа 
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на кореновата морфема, а кај глаголите коишто во сегашно време 

имаат подвижен акцент, во имперфект имаат акцент на тематски

от вокал: Примери: в'Ul<{l.М - в~ичии; в'икџх - в'ик{nи~; uл'еШџ.м -
Uл~zu'eш; uл~zu'ex - uл~zu'eш~; 

Во минато определено свршено време (аорист) акцентот е 

парадигматски и може да стои и на кореновиот вокал и на темат

скиот вокал. Примери со акцент на кореновиот вокал: в'икн{tх -
в'икн{l - в'икнџх.м~ - в'икнџхzu~ - в'икн{t(х){t; д'ојд{tх - д'ојд~ - д'ој

дџх.м~- д'ој-д{tХШ~- д'ојд{t(Х)(t. 
По овој акцентски модел се менуваат и глаголите: д'и'iнџ, 

л'е'iнџ, cШ'cm{t, фл''аз~, д'ад~, ј'ад~, кл'ад~, рџсuл'ач~, ф'iipлu. Примери 
со акцент на тематскиот вокал: (JCiii(tp''ax- (JCZU(tp''a- (ЈсШџр''ах.м~ 

- (Jciiiџp''axzu~ - (JCiii(tp''a(x){t; Й(Jczuri'ctx - U(Jczuri'a - U(Jcl719.i'ax.м~ -
ii(Jciii9.i'axzu~- U(JCШ9.i'a(x)(t. 

По овој акцентски модел се менуваат и глаголите: вид''а, р(Iз

б(Јл''а, у.мр''а, Н(lјд'е, ЙЛ(llТi'u, (е~) uop(Jд'u, cф(Ip'u, д9ч'v. 
На фонетско-морфолошки план како разликувачки фактор 

акцентот се јавува во 3 лице едн. сегашно и минато определено 
свршено време кај некои глаголи, како на пример: јQд'е, дџд'е (се г. 

време) : ј'ад~, д'ад~ (мин. опр. свршено време). 
Глаголската л-форма акцентски се управува според основата 

од која се образува. Кај несвршените глаголи таа се образува од 

основата на минатото определено несвршено време, а кај сврше

ните глаголи се образува од основата на минатото определено 

свршено време. Како резултат на тоа, кај л-формата се јавуваат 

два акцентски модела: а) со акцент на кореновиот слог и б) со 
акцент на тематскиот вокал. Примери: 

а) н'ос~х: н'ос(ЈЛ, н'ос~Л(l, н'ос~л9, н'ос~ли; 
р'еК(ЈХ." р'еК(lЛ, р'еКЛ(l, р'еКЛ(Ј, р'еклu; 

б) сич'ех: сич'ел, сич'ел{t, сич'ел9, сич'ели; 
K(lЖ1llX." K(lЖ1llЛ, К(lЖ'аЛ(l, K{lЖllЛ(J, K(lЖliЛU; 

y.мp''ttx: у.мр''ttл, y.мp''ttл(t, у.мр''ttл(Ј, y.мp''ttлu. 

Исто така, глаголската придавка има два модела на акценти

рање, а) со акцент на коренскиот слог, сп. из.м'и(tН, .м'iizuџн, уб'и~н, 

9Шкр'и~н, бр'tzн~Ш, и б) со акцент на тематскиот вокал: нџјд'ен, 

кџрсШ'ен, род'ен, ж~н'еzu, K(tн'ezu, p{tн'ezu, ц~н'еШ. 

Акцентот во заповедниот начин во кулскиот говор е пара

дигматски. Примери: бр'ој - бp'ojzu~, в'ик{tј - в'ик{tјzu~, к'ttжu - к'а-
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жиШ~, кyzl:vв{lj - кyzl:vв{tjiil~, н'оси - н'осиШ~, с''ај - с''ајШ~, сл:vш{lј -
cл'yшf!:iiil~, Шк'ај- Шк'ајzu~. 

Кај префиксираните глаголи во императив акцентот паѓа на 
префиксот, со тоа што во формата за второ лице множина има 

двоен акцент: з'ад{lрЖи- з'ад{lрж'иШ~, 'изд{lхни- 'изд{lХн'шu~. 

За разлика од акцентирањето на императивните форми во 

кулскиот говор, во селото Секавец акцентот во императивот ал

тернира меѓу коренскиот слог во еднина и наставката за импера

тив во множина (Видоески 1991: 59). Во селата Савек и Календра 
се јавув~ парадигматски акцент во императив како и во кулскиот 

говор. 



2. МОРФОЛОГИЈА 

2.1. ИМЕНКИ 

2.1.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ИМЕНКИТЕ 

Граматички категории кај именките се следниве: род, број, 

определеност, падеж и апел. Категоријата падеж, односно изразу

вањето на падежните односи во кулскиот говор се прави на син

таксичко ниво (со предлози, со линеаризација), а не со помош на 

морфолошки средства, па затоа оваа категорија ќе ја разгледаме 
подробно во делот за синтакса (види 3). Овде ќе се задржиме од
делно на секоја од другите четири категории и на начините на нив

но изразување кај именките во кулскиот говор. 

Род 

Како и во литературниот јазик, така и во говорот на селото 

Кула се разликуваат три рода, машки, женски и среден род (за ко

лебањата во поглед на конгруенцијата по род види 3.2. ). Граматич
ките показатели за машки род се следниве: -t?J, -а, -о, -е. Примери: 

б~л''ак, брич, вол, враф, В{lрсн'ак, кум, л'ак9Ш, л'ак, мнук, мозук, 
н'ер{lС, нос, ilouc, piiд; к{lл'Ш'aiu{t, С{lд'и{l, ш<vp{t; д''ад9, К{1л'ек9, 

ч'ичк9; В'анч~, Дон~, М'иШ~, П'ezup~. 
За именките од женски род има два граматички показатела: 

-а и -t?J. Примери: б'аб{t, B{tpcн'ttЧK{t, l.л'tlв{t, 'ul.л{l, кл'еilк{t, к'iizшu{t, 

м'eiiiл{t, н'иВ{l, p'iiк{t, ~vciii{t, ц''ttв{t, Ц{tрв~VЛ{l, tu9M'll{t; вар (в{lpiii'tt), l.ној 
(l.н9.iШ'а), зној (зн9jzU'tt), кiiрф (K{lpфiii'tt), ileuJ (tt~uuU'tt). 

Кај именките од среден род граматички показатели на кате

горијата род се -о и -е. Примери: вр~zu'ен9, д'iiрв9, К{mд'ил9, л'ttKH9, 
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.мл''ак9, 'ОК9, c'ui719, CШ{li"i'aЛ9, iU{lpKllЛ9, ч'ел9; б'иш~, z'iipн~, жр''аб~, 
ј'аzн.~, ј'ад~н~, ј't1јц~, j't1p~, киш'е, к'оаил~, л'иц~, i"i'tt~н.~, cup'tlч~, Ш''а.м~, 
ч9в''ач~. 

Број 

Во граматичката категорија број кај именките разликуваме 3 
вида множина: обична, избројана и збирна. 

Обичн.аШа .множина кај именките од машки род се образува 

со следниве флексивни морфеми: -и, -е, -ове, -овци (-офци), -ишШа. 
Поради редукцијата на финалното /е/ во /и/ не може секогаш пре

цизно да се утврди дали се работи за морфема -и или -е, но водејќи 

се од состојбата во нашиот стар јазик можеме да претпоставиме 

дека во некои позиции сигурно се работи за -и, а тоа е во оние 

случаи кога општиот дел завршува на веларен консонант ( -к, -2, 

-х), на -ец и на -ел (Видоески 1991: 60). Примери: б~л''t1ци, б:vбр~зи, 
в{lрсн'аци, Вл'аси, ж'ив~ци, .мн:vци, .м'оз'оци, .м'олци, .мр'tш9рци. Со 
наставката -и множина образуваат и именките од машки род што 

во еднина завршуваат на -а: К{lл'ilЉШи, С{lд'ии, С~р~зл'ии. 
Флексивната морфема -е ја добиваат во множина оние имен

ки на коишто општиот дел им завршува на историски мек консо

нант: к'а.м~н.~, к'он.~, .м'ii.ж~, н'ер{lз~, 9фч't1р~, ii9'uc~, риб'ар~. Овде спа
ѓаат и старите колективни именки кај коишто по асимилацијата на 

/ј/ со претходниот консонант и по губењето на палаталноста дош

ло до изедначување на наставката -је со наставката -е: л':vд~, сн'оа~, 
Ш'iiрн~. 

Наставката за множина -ове е карактеристична главно за ед

носложни именки од машки род: бр'ич9в~, б:viu9в~, в'ол9в~, вр't19в~, 

iл'езд9в~, дв'ор9в~, к:v.м9в~, л''t1К9в~, н.'ос9в~, i"iл'ик9в~, p'ii69в~, с'ин.9-
в~, сШ'ол9в~, ч'uр9в~. 

Роднинските имиња од машки род образуваат множина со 

наставката -овци ( -9фци ): в:Viк9фци, д''t1д9фци, з'еiТi9фци, К{tл'е

К9фци, ш:vр9фци. 
Кај именките од женски род се јавуваат неколку наставки за 

изразување на категоријата број. Поголемиот дел од именките од 

женски род множинска форма образуваат со наставката -и: б'аби, 

в'iiдици, ж'ен.и, 'иzли, иШр9шШ'ини, К{lЛ'uнки, к'iiшШи, к9б'или, к:vч
ки, .м'еШли, .м'iiки, нив''асШи, н.'ltвu, i"i'eл~н.u, i"ip{lc'uцu, Ш{lфШ{lб'иШи, 
Ц{lрв:vли, lll9M'иu, llliuui""(vлкu. 
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Едносложните именки од женски род што завршуваат на 
консонант во еднина, во множина ја добиваат наставката -ове што 

е карактеристична за именките од машки род. Примери: к'iiрф -
KtJpфiii'a - к'iiрвrв~, ж'ар - Ж{lpiii'a - ж'tlр(Јв~. 

Кај некои именки од женски род за образување на множин

ски форми ја сретнуваме и наставката -е: i'орниц~, j'tlб{lЛK~, j'tli(Jд~, 
upacкrвr:. Осврнувајќи се на оваа наставка која се сретнува кај по

веќе именки во серската говорна група во целост гледано, Иванов 

истакнува дека овде не се работи за влијание од српскохрватскиот 

јазик каде што надвладеала наставката од старите iа-основи, туку 
дека оваа наставка се развила самостојно, најверојатно под влија

ние на наставката од колективните именки (Иванов 1977: 145). 
Именките од среден род множински форми образуваат со 

следниве наставки: -а, -и, -ина и -eilia. Со наставката -а множина 
образуваат именките на -о и оние што завршуваат на -це, како и 

именките со старата наставка -је. Примери: в~нч'илr - в~нч'ид{l, 

вp~iii'eH{l, К{lНд'UЛ{l, (JlЛ~дtlЛ{l, c'Uiii{l, ClU{lzl1llЛ{l, ч'еЛ{l, j'ttjЦ~ - јајЦ{l, 
c'iipц{l, л'оз~ (лозје) - л'озј{l, с'ир~н~ - c'up~H{l. Според овие именки 
се повеле и именките il'uлц{t и ili'eлц(t. Наставката -и којашто прет

ставува континуант на старата двоинска наставка се сретнува кај 

именките 'окr и :vxr: 'очи, :v1ии. Кај именките што завршуваат во 
еднина на -е превладува множинската наставка -ина ( ~ иња ): жр''аб~ 
- Жр~б'UН{l, jtlp~ - j{tp'UH{l, KUlU'e - KUlU1UH{l, KOUUЛ~ - K(JUUЛ1UH{l, M{l
l{lp1UH{l, мrмич'ин{t, ili~м'иH{l, уфц'ин{l, Lumu'uнџ, tиул'ежин{l. Старата 
множинска наставка -eilia се сретнува кај мал број именки бuш'e
iii{l, l{lpH'eiii{l, cкypч'eiii{l, чrв''tlч~iii{l (мн. ОД чrв'{lч~). Почестата 
употреба на наставката -ина отколку на наставката -eiiia претста
вува специфичност за кулскиот говор. Во говорот на Савек по

често се употребува наставката -eilia, а слична е ситуацијата и во 
говорот на Секавец (Видоески 1991: 61). 

Како специфичност во категоријата број ќе ги споменеме 

именките коишто имаат само еднинска или само множинска фор

ма т.е. singularia tantum и pluralia tantum. 
Во singularia tantum спаѓаат одреден број именки коишто се 

користат само во еднинска форма и коишто обично означуваат 

состојби, чувства, дејства или супстанции сфатени како целина. 

Примери: <L}в'ttp (икра), 6{LK'iip, i'ocil(J, д'ив~ч, дrб'uili9к, K{IЛtlj, м'ир, 
мир't1с, u'ecrк, p'ttj, с'ој, с'ол'; ЖtlЛ(Јс, м'илrс, р't1д9с, cilillp9c, л'ешШџ, 
ciii'oк(L; бp'tuuнr, 'олrвr, к'орнrн~, сн'овrнr. 
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Во pluralia tantum спаfаат следниве именки: i'ашШи, z'iipдu, 

н'ожици, (ЈЧUЛ'а, U{lЛiil(lЛOHU, uл'ешки, :vzuнuцu, ШllЛв(lpU. Како што 

може да се види од примерите, тоа се главно именки кои вообичае

но се јавуваат само во множинска форма и во другите наши дија
лекти (сп. Видоески 1992: 32). 

ИзбројанаШа .множина формално претставува континуант на 

старите двоински форми (Конески 1981: 245). Посебни форми за 
избројана множина имаме само кај именките од машки род кои

што во еднина завршуваат на -о морфема. Формите на избројаната 

множина секогаш се врзани, односно одат само со број пред себе 

или некоја количи;нска определба и затоа не се членуваат. Тие го 

носат акцентот од основната форма, а се образуваат со наставката 

-а. Примери: два б'ик{t, два в'ол{l, iupu вp!z{l, два д{tр.м'онџ, Шри 

j'ac~H{t, ч~Ш'ири л'аб{t, два р{tзб'ој{t, Шри p'oi{t, два сн'оПџ, ПеШ сШ'олџ, 
два c'iipii{l, Шри Ч(l'Up(t. 

Збирна .множина имаме кај некои именки од машки и од сре

ден род. Бидејќи старата наставка за збирна множина -је совпад
нала со множинската -е, збирното значење е лексикализирано и се 

уште се чува само кај одреден број именки: кл'ас~ (: мн. кл!tс(Јв~ ), 
к'ол~ (: мн. к'ол(Јв~), cн'oii~ (: мн. сн'оi'i(Јв~); и со наставките -а (-ја): 
бр'аШ'џ, крил''а, il'epj(t. 

Апел 

Граматичката категорија апел кај именките во говорот на се
лото Кула се изразува или со посебна морфема или со вдолжување 

на крајниот слог и со повишена интонација. Кај именките од маш

ки род посебна морфема за изразување на апел имаме кај именки
те што завршуваат на -о морфема и кај мал број именки што завр

шуваат на -а. Примери: Анд'он~, Глиz'ор~, Б9ж'ик(Ј, вл(tд'ик(Ј, з'eii1'9, 

C{tдit(J. Како што може да се забележи од примерите, категоријата 
апел овде се изразува со морфемите -е и -о. Меѓутоа, кај истите 

овие именки формите за повикување можат да се слушнат и без 

посебна наставка, ами само со повишување на интонацијата: СШо

јан!, В'ол н'и~д~н! 
Кај именките од женски род посебни морфеми за образува

ње на форми за повикување се -о и -е: Ан9, Бис'ер(Ј, Гzи~(Ј, Зл'аШ9, 
M'apu9, з.м'и9, к(Јк'оzик(Ј, лиш'Ш{(Ј, cв'tuu'9; В{tс'илк~, K(JCLU{tд'uнк~, 

Л'ичк~, СШ(Јј'tтк~, д9.мак'инк~, к:vчк~. 
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Определеиост 

Категоријата определеност кај именките во кулскиот говор 

се изразува со следниве членски морфеми: -о, -ilia, -Шо, -Ше. Дис
трибуцијата на овие морфеми зависи од родот и од завршетокот на 
именката. 

Членот -о се додава на именките од машки род што завршу

ваат на консонант: бt:л"акQ, в'ол9, врi19, B(tpcнitкQ, дв9рb, .Ј'еШ'9, 
к:у.м9, ЛltKQiiiQ, MH'yKQ, MQЗOKb, н'ер(lЗQ, н'OKQiUQ, HQC'o, ii'iipciU(/HQ, 
ii'iiili9, р{lзб'ојQ, c'UHQ, ciUbлQ, фQClUllНQ, ЧQB'tlKQ. 

Членот -Ша се додава на именките од ж.р. коишто завршува

ат на -а и на консонант: б'aб{llU{l, B{tpcн'aчK(llU{l, 2л(tвitili{l, 'uzл{lili{t, 

кл'eiiK{llU{l, к:yчK{llU(l, к'iitUiU{llU{l, MfiliЛtllU{l, HllB{llU{l, ii'eлt:Hllili(l, 

p{lкizili(l, ycШilili(l, ц'aв{llU{t, Ц{tрв'улџШ{t, ч'елусШ'аШ{l, tUQM'U<Jiil(L; В(lр
Ша, 2н9.iШа, зн9_јШа, K(lpфiliil, iit:tиilЉ. Овој член исто така се до
дава и на именките од машки род коишто, било во еднина било во 

множина, завршуваат на -а: K(lл'iliaili(llU{t, tu:vp<u71џ; zpbбuшiliiиu{L, 
ii'iiШuшШat71(l. Кај именките од среден род коишто во множина 

завршуваат на -а исто така се додава членската морфема -ilia: 
дt:цitili(l, jџjц'aili(l, кpuл'aili(l, Л(lKH'lliii(l, ct:л'aili(l, Чf!ЛlllU(l, бшu'eili{llU(l, 
l{lpH'elU{llU(l, KUlUUH'tllU(l, KQii'uлuн{llU(l, cupilЧUHtliU(l, lUf!MllHltili{l, 
yфцuнilili(t, шuшuн'aili(t. 

Членската морфема -ilio е карактеристична за именките од 
машки род што завршуваат на -о или -е во еднина или во множина, 

како и за именките од среден род во еднина: в'ујк9Ш9, д"aдQtUQ, 

K(lЛ'eKQlUQ, ч'uчкQt71Q; бр'ичов'еt71Q, б:vШQв'etUQ, в'ол9в'еtU9, вpaQв'e

tUQ, 2л'езд9в'еtU9, дв'орQв'еt71Q, к:vм9в'etUQ, л''tш9в'etUQ, л:vдt:ili9, ii'epQ
в'eiliQ, Uл'икQв'etUQ, p'ii6Qв'et71Q, ciUbлQв'etUQ, ч'ирQв'еt71Q; бuш'etUQ, 

Z(lpл'otUQ, л'акн9ili9, Лut{'et71Q, MQp'etUQ, QK'OlUQ, pfбpbiUQ, ct:л'at71Q, 
Ш'lt.мшu9. Членската морфема -ilio ја добиваат и именките од жен
ски род коишто образуваат множина со наставките -е и -ове: z'op
нuц'eiliQ, јабџлк'еt71Q, j'tt"iQд'etUQ, iip'acкQв'eiliQ; ж'ttpQв'etUQ, к'iipвQ
в'etUQ. 

Членската морфема -ilie се додава на сите именки од машки, 
женски или среден род коишто во множина завршуваат на -и: бt:л''

aциilit:, B(lpCHLIЦUtUf, дt:дbфЦШU{/, Л{lKbtUШU{/, .мн:vцuilit:, C(lд'uuilit:, 
фQciliimшiit:; бitбшut:, ЖfH'lllUf, 'tt:ZлиiТtt:, lllUpQlШUIIНltlUf, K(llutU'lllUf, 
к:vчкшИt:, M(tк'taut:, MflUл'иilit:, нивt:cili'иiUt:, н'ивШUf, ilt:л'ениШt:, 
ц''авш71t:, tUQM'ltlllТtt:; bчuilif, :vиualit:. 
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2.2. ЗАМЕНКИ 

2.2.1. ЛИЧНИ ЗАМЕНКИ 

Кај личните заменки ги имаме следниве граматички катего
рии: лице, род (во трето лице еднина), број и падеж т.е. формите 
на заменките за предмет што претставуваат остаток од старите па

дежни форми во акузатив и во датив. 
Формите на личните заменки во кулскиот говор ќе ги дадеме 

по лица со примери за нивната употреба во реченицата. 
За прво лице еднина се употребуваат следниве форми на 

личните заменки: 

ас (номинатив, т.е. подмет) 
(нi;~) .м'ен(~) 1/.м'ени .м~ 1/.ми (акузатив, т.е. директен предмет) 
н{l.м'ен(~) 1/.м'ени.ми (датив, т.е. индиректен предмет) 
Примери: Ас zи-д9н~с'ех U(lp'uiU~. 

(Н<l)-.м'ени.ми-вид'~t K(J.Мtuit{li:U(l. 
Н<l-.м'ени .ми-д'ад~ U(lp'uzu~. 

За прво лице множина формите на личните заменки се след-

ниве: 

- н'и<l 
- (H<l) нас н~ 11 ни 
- HQ нас ни 

Примери: Н'zt(t б'itх.м~ H(t-pџб'mu(l. 
(H(I)-нitc ни-вид''а K(J.Мlll'll(llU(l. 
H(l-H~lc HU-K(lз'a. 

Во второ лице еднина во кулскиот говор се карактеристични 

следниве форми на лични заменки: 
zuu 

- (нџ) zТt'eб~liU'eбuzu~liUu 
- H(l iU'eб~lzТt'eбu iUu 

Примери: Ти рџб'оiUши aф-K(lC(lбiliU(l. 
(H<l)-iU'eбuzuu вид''а. 
H<z-zu'eбu iUu д~,д~. 

Личните заменки за второ лице множина гласат: 

- в'и<t 
- (н(l) вас в~ 11 ви 
- H(l в'ас ви 
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Примери: B'tt(l Z(l-зip'eШ(lXzUf;! p(t6'oi71(llU(l. 
(Н<t)-в'ас ви вид''ах. 
Н(L-в'ас ви К(tз'ах. 
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Како што може да се забележи од примерите, кратките за
менски форми за директен и за индиректен предмет се изедначува
ат во изговорот и во прво лице (и еднина и множина) и во второ 
лице (и еднина и множина). Ова изедначување е последица на ре
дукцијата на вокалот /е/ којшто преминува во високиот корелат /и/ 
(види редукција на вокалите 1.1.1.). Ако кон ова се додаде и фак
тот дека индиректниот предмет се изразува аналитички, со пред

логот на + uoлнmua фор.ма за директен предмет, а од друга страна 
предлогот на може да се јави и при изразување на директен пред
мет (види: синтакса), доаѓаме до констатацијата дека изразување
то на директен и индиректен предмет со лични заменки во кулски

от говор во прво и во второ лице н~често е изедначено. Овде 
велиме "најчесто" затоа што предлогот на не се употребува секо
гаш со формите за директен предмет, па затоа во прегледот што е 

даден предлогот на стои во заграда пред долгата форма на личната 
заменка за директен предмет. 

За трето лице еднина личните заменки разликуваат и форми 
за род. Притоа, формите за машки и за среден род се разликуваат 

само во номинативната форма, додека формите за објект се исти. 
Затоа ќе ги прикажеме заедно: 
- oнlltu'oj (машки род); 'oн(JIILU'oв{lii!Uвa (среден род) 
- (н(l) н'еi9 i9 
- H(l н'е29 .му 

Примери: Он//Тој зiр'еиш. Тов(l зip'etuu. 
(H<t)-н'ei(J i(Ј-вид''ах. H(t-н'ei(J .му-к(tз'ах. 

Формите за трето лице еднина женски род се следниве: 

- zU'a(l 
- ( H(l) н'е(l i(l 
- н(lн'е(l и 

Примери: Ta(t зiр'еиш. 
(H<t)-н'e(l Z(t-вuд''ax. 
H(t-H'e(t и-К(tз'ах. 

Во трето лице множина личните заменки не разликуваат 
форми за род. Формите што ќе ги прикажеме подолу се заеднички 
за сите три рода: 

- LU'u(j)a 
- (H(l) Н~lф lll 
- H(l н'иф ни 
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Примери: Ти{l д'оrили. 

(Н<l)-н'иф 'iи-вид"ах. 

Н{l-н'иф ни-К{lз'ах. 

Говорот на селото Кула - Серско 

Што се однесува на повратната заменка, треба да истакнеме 

дека во овој говор, а впрочем тоа е карактеристика и на југоисточ

ните говори во целост, долгата форма на оваа заменка се изгуби

ла, а нејзината функција ја презеле долгите форми на личните за

менки за секое лице посебно комбинирани со кратките форми 

celcu. Пример: Нq-.м'ени cu К(lз'ах. (За другите употреби на крат
ките форми од повратната заменка види во делот за синтакса). 

2.2.2. ЛИЧНО-ПРЕДМЕТНИ ЗАМЕНКИ 

Сега ќе ги наведеме формите на лично-предметните заменки 

во кулскиот говор. За прашања се употребуваат: к'ој, к9(ј)'а, к9'е, 
ко'и· ut'o· ч'иЈ· чи(Ј")il чи'е чи'и· на-к'оЈ. на-ко(Ј")'а на-ко'е на-ко'и· . ' ' ' ' ' ' . ' . . ' . . ' . . ' 
H(l-Ч 1ll): H{l-ЧU(j)'a, H{l-ЧU'e, H{l-Чll1U. 

За изразување на неопределеност се користат следниве фор

ми: н''ак9ј, н'i1к9(ј){l, н'i1к9~, н'i1к9и; н'iuuiu9; ~д'ин, ~дн'а, ~дн'о, 

~дн'и. 
Одречните форми на лично-предметните заменки се следни

ве: H'UK9j, H'UK9(j){l, H1UK9~, H'UK9ll," H'lllUlU9. 
Општите лично-предметни заменки во кулскиот говор ги 

имаат следниве форми: с'i1к9ј, c'ilK9(j)(l, с''ак9~, с''ак9и. 
Од сложените заменски изрази во кулскиот говор ги сретнав

ме rи9-б'ил9 и ~дик'ојси. 
Како што може да се забележи од прегледот на формите, 

онаму каде што имаме финално ј во формата за машки род, тоа 
најчесто се губи во останатите форми, а особено кога ќе се најде 
во позиција пред вокалите од преден ред. Примери: к'ој, к9(ј)'а, 
наспрема к9'е, к9'и или ч'иј, чи(ј)i1, наспрема чи'е, чи'и (повеќе за 
дистрибуцијата на глајдот ј во 2.1.). 

Во поглед на акцентот, подвижен акцент сретнуваме кај 
следниве заменки: к'ој: к{J(j)tl - к'о~ - к9'и, ч'иј: чu(j)i1 - чи'е - чи'и 

и ~д'ин : ~днi1 - ~дн'о - ~дн'и. 
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2.2.3. ПОКАЗНИ ЗАМЕНКИ 

Показните заменки во говорот на селото Кула ги имаат след

ниве форми: Ш'o<t!liu'ori!Швa (чов''ак), zU'a(t (ж'ен(t), tu'o<t!litt'o911Швa 
(д'аШ~). Шиџ (л':vд~); rн'o{t (чrв'itк), 9Htl{l (ж'ен{t), rн'оџ (д"atu~). 
rн'иџ (л':vд~). Како што може да се забележи од примерите, за 
машки род се употребува формата што е карактеристична за сред
ниот род. Формите на показните заменки за блискост отсуствуваат 

од системот на заменките во овој говор што е карактеристично и 

за малешевско-пиринските и серско-лагадинските говори во це

лост (Видоески 1965: 42). 

2.3. ПРИДАВКИ 

2.3.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ПРИДАВКИТЕ 

Кај придавките во македонскиот стандарден и дијалектен ја
зик, следствено и во кулскиот говор, ги разликуваме следниве гра

матички категории: род, број, определеност и степен. 

Род 

Категоријата род кај придавките во кулскиот говор се обеле
жува со следниве формални показатели: в или -и за машки род, -а 

за женски род и -о за среден род. Примери: б'ол'<tн - б'олн(Ј -
б'олн9, рус- p:vc<l- p:vc9, il'uл~utкu- il'uл~ШK{l- u'ил~zцк9. 

Некои придавки што претставуваат заемки од грчкиот или 

од турскиот јазик не се менуваат по род. Пример: к'аШ{l ( д'ен', н~- · 
д'ал(l, л'(uur), (гр.); с'ерШ (чrв'itк, ж'ен(t, д''azu~) (тур.). 

Неменливи по род се и придавките што завршуваат на суфик

сите -лија и -џ.ија: K{lC.м~itlЛ'и(j){t, н~К(lс.м~Шл'и(ј)(t, Z{t}л~л'и(ј)џ; (tiH<t
џ.'u(j)џ, чrрб{tџ.'и(ј){t, и од словенски корен: zrл~.мџ.'и(ј){t, ф(tЛб(tџ.'и(ј)(t. 

Број 

За изразување на граматичката категорија број кај придав
ките во говорот на селото Кула имаме само една наставка -и за 

множина за сите три рода: б'олни, Z{liл~л'uu, jitкu, л'есни, .млitки, 
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нt;tilp'eднu, il'oлнu, ц''али, шир'оки. Како што се гледа од примерите, 
оваа наставка се додава и кај придавките образувани со суфиксите 
од турско потекло -лија и -џија (Јашар-Настева 2001: 246). 

Придавката од турско потекло cepiil не се менува по број, па 
една иста форма се користи и за еднина и за множина за сите три 

рода: c'epiil л':vд~. 

Определеност 

Граматичката категорија определеност кај придавките се из

разува со следниве членски морфеми: -о 11-а за машки род еднина, 

-iila за женски род еднина, -iilo за среден род еднина и -zue за сите 
три рода во множина. Примери: б'олни(ЈIIб'олни(t - б'oлH(llU(l - б'oл
H(Jiil(J - б'олниzu~; uз.м(Jtuz:U'eни(JIIuз.м(Jшiil'eни(t - uз.м(Jшiil'eн(llU(l -
uз.м(Jшiil'eн(JZU(J - uз.м(Jutz:U'eнuzu~; p'vcи(JIIp:vcи(t- p:vc(llU(l- p:vc9iil9 -
p:vcuzu~. За членот -а што се јавува кај еднинските форми од маш
ки род веќе кажавме дека е влијание од соседниот драмски говор 

каде што во членската морфема за о има рефлекс /ii/, односно ало
фон [{l] (Видоески 1992: 13). Треба да се истакне дека кај придавки
те коишто во машки род еднина завршуваат на консонант, членот 

се додава на проширената форма на придавката со вокалот и; оваа 

форма, всушност, претставува остаток од старата сложена промена. 

Степен 

Граматичката категорија степен се изразува со претставки: 

ilo- за компаратив и нај- за суперлатив. Притоа, задолжително во 
кулскиот говор, како и на целото серско-драмско дијалектно под
рачје (Иванов 1977: 158), претставката за степенување носи свој 
акцент, додека акцентот на основната форма останува на истото 
место. Примери: il'о29л"а.м - ii'o2(Jл''tt.М(t - ii'o29л''tt.м9 - il'o2(Jл''tt.мu; 
н'ttj2(Jл''tt.м- н'ttj2(Jл''tt.М{l- н'ttj2(Jл''tt.м(J- н'ttj2(Jл''tt.мu. 

Релативните придавки не ја познаваат граматичката катего

рија степен. 

2.3.2. МОРФОНОЛОШКИ ПОЈАВИ 

Кај придавките се сретнуваат и алтернации на вокалите. 

Така, вокалот што се сретнува во простата форма пред финалниот 
консонант кај некои од придавките од машки род се редува со /0/ 
во формите за женски и среден род, во множинската форма и во 
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сите членувани форми: б'ол' џн - б'олнџ - б'олн9 - б'олни; б'ол
ни(Јiб'олниџ - б'олн{li71{l - б'олн(ЈlU9 - б'олниi71t:. Вакви морфоно
лошки алтернации сретнуваме и кај придавките што завршуваат 

на -ар, -ен (r;m), -ок, -ол (џл). Примери: 'ociU(lp: 'осрџ, л'есџн: л'есн{l, 
н'ис9К : н'искџ, tu'oЙ(lЛ : iU'oЙЛ(l. 

2.3.3. ЗАМЕНСКИ И БРОЈНИ ПРИДАВКИ 

Заменските и бројните придавки, кои, исто така, спаѓаат во 

зборовната група придавки, ќе ги разгледаме одделно заради нив

ната специфичност и ќе ги наведеме сите нивни форми што се упо

требуваат во говорот на селото Кула. 
Во кулскиот говор заменските придавки се застапени со 

следниве форми. За посвојност се сретнуваат овие форми: .мој, 

.м'ој{l, .м'оt:, .м'ои, .м'ој9, .м'ој(иu(l, .м'o~tu9, .м'oиllit:; tuв'oj, lliв'ojџ, lliв'ot:, 

l"Uв'ou, l"Uв'oj9, l"Uв'ojџlli{l, l"Uв'ot:lli9, l"Uв'oшut:; н'еz9ф, н'еi9ВЏ, н'еz9в9, 
н'еz(Јви, н'еi9в'и9, н'ez9в'al"U(l, н'ez9в'otu9, н'еZ9в'шu~ (машки и среден 
род); н'еf!Н, н'ејнџ, н'ејн9, н'ејни, н'ејни9, н'ejH(llU(t, н'ејн(ЈlU(Ј, н'ejнul"Uu 

(женски род); н'аш, н'ашџ, н'tuu~, н'ttшu, н'ttшu(J, н'aш{llliџ, н'aшt:lli9, 
H'aШUlU~; BltШ, BllШ{l, BltШf!, 81tlШU, BltШU(J, BllШ{llU(l, BltШf!lU(J, 

в'ашшut:; н'и(lН, н'ијнџ, н'ијн9, н'ијни, н'ијни9, н'ијн(иuџ, н'ијн(ЈlU9, 

н'ијнит~. 
Заменски придавки за признаци односно за качество во кул

скиот говор се следниве: К(lК'оф, K(lкв'll, К(lкв'о, кџкв'и; н''сtК(lК(Јф, 
H1lt1C{l1CB(l, H1lt1C(l1CB(J, H1ll1C(l1CBU; HllK(lK(Jф, H1ll1C(l1CB(l, HllK{lKB(J, H'UK{IK
вu; lU(lK'oф, lU(lKBll, lU(lKB'o//tUЏK'OB(J, lU(lKB'U, C1llK{lK9ф, c'{tК:(lК:Bf!, c''tt
KЏKB(J, с''акџкви. 

Заменските придавки за количество ги имаат следниве фор

ми: lUOЛK{lф, lU'OЛK{lBf!, lU'OЛK(lB(J, lU10Л1C(lBU, ц''ал, Ц1llЛЏ, ц'ал9; c'ul"U~ 
и фp'el"U (=сите) (од B'b р/.\Д'b види: Видоески 1991: 66). Последнава 
форма се употребува често и не се менува по род и број. Пример: 

Фp'el"U л'уд'еl"U9 д'ојдџ(t. 
Од заменската придавка BbCb во кулскиот говор се употребу

ваат формите c'uzu~ и с'е: Cul"U~ с'едџtu, н'е'i9 н'е-z9 к'ltнџzu. С'е .ми з'еџ. 

Од досега претставените форми на заменските придавки мо
же да се заклучи дека тие ги имаат истите граматички категории 

како и обичните придавки со тоа што нормално отсуствува катего
ријата степен што е карактеристична само за качествените при-
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давки. Во начинот на изразување на другите граматички катего

рии разлика сретнуваме само кај изразувањето на средниот род кај 
посвојните заменски придавки каде што наместо показателот -о 
што е вообичаен како знак за среден род кај другите видови при

давки, овде сретнуваме -е: .м'о?, iliв'o? и сл. Како неменливи форми 

кај заменските придавки се јавуваат фp'eili и с'е. 

Морфонолошките алтернации што ги сретнавме и кај обич

ните придавки (види 2.3.2.), се сретнуваат и овде кај формите на 
заменските придавки за признаци: кџк'оф : К(tкв'а, кџкв'о, К(lкв'и и 
сл. 

Акцентот кај заменските придавки е парадигматски, со ис

клучок на формите за признаци К(lк'оф и ili(tк'oф, каде што имаме 
подвижен акцент: К{Lк'оф : K{lKB~l - к(lкв'о - К{tкв'и; iii{tк'oф : ili{tкв'a -
zii(lKв'o//ili(lKOBQ - zii{lKB'U. 

Бројните придавки или редните броеви како што се нареку

ваат обична, во кулскиот говор ги имаат следниве форми: ii'tipф, 

ii'tipв(l, ii'tipвQ, ii'tipвu; фili'op, фili'op(t, фili'opQ, фili'opu; ilip'eili, -а, -о, 
-и; ч~iiiв'tipiliu, ч~iliв'tipГil(l, ч~iliв'tipiUQ; i"i'eiUu, zu'eciUu, с'ед.ми, 'ос.ми, 
д~в'еШи, д~с'еШи итн. Овие форми нормално ја имаат и категори

јата определеност како и другите придавки: ii'iipвu9 ч9в''ак, вili'opQ
iUQ д'~1Ш~, Шp'eiU{tzU{l ж'ен{t. 

2.4. БРОЕВИ 

Кулскиот говор во поглед на формите на броевите има со

стојба како и другите говори што спаѓаат во серската дијалектна 

група (Иванов 1977: 158). Притоа формите не отстапуваат многу 
(со исклучок на фонетските варијации) од формите во стандард
ниот јазик. Најпрво ќе дадеме преглед на формите на простите 

броеви: 
t,!д'ин, ~дна, ~дн'о; дв'а, дв'~t; zup'u, ч~zu'upu, il'eiU, zu'ec, с'ед{l.М, 'ос(t.М, 
д'ев'(uu, д'ес'<LШ, ~дин'ајс?, дв{tн'ајс~, zupuн~tjc?, чezu{lpH~tjc~, дв'ајс~, 
Шp'llt,!C~, Ч{!Шир'и~с~, il'ед?ц, zu'e~c~, с~д'ii.мд~с~, Qc'ti.мд~c~, дt,!в'е
д~с~, czu'o, дв"aciU{t, Шp'uciU{l, ч'еШирсШQ, il'eczuQ, ш'eciiiQ, с'едџ.м
сШQ, 'ос{l.мсШо, д'eв'(tClUQ, ил''ад{t, .мили'он. 
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Како што се гледа од прегледот на формите, категоријата 

род се изразува со посебни наставки само кај бројот еден каде што 
имаме посебни форми и за женски и за среден род и кај бројот два 

каде што покрај формата за машки род имаме заедничка посебна 
форма за женски и за среден род која гласи дв''а. 

За множинската форма од бројот еден што гласи <;дн'и треба 

да кажеме дека таа нема бројно значење туку има значење блиско 

со значењето на заменката н''ttк!Ји, па затоа оваа форма според 

функцијата ја ставивме во редот на лично-предметните заменки 

(види 2.2.2.). 
За броевите од 11 до 19 треба да се каже дека тие се сложени 

образувања составени од единечен број, предлогот на и бројот 

десеШ којшто во кулскиот говор се скратува во -ајс<; при што се 

губи финалното -Ш. 

Десетичните броеви од 20 нагоре се образуваат од единични
от број и од бројот десеШ без сврзувачко зборче. Притоа и во овие 

форми бројот десеШ се стегнува, па звучи како д<;с<; или како ес<; 

без финалното -Ш. 
Во сложените состави со единиците немаме губење на сврз

никот и: дв'tt<;с<; и-дв'а, ч<;Шир~t<;с<; и-'оц1.м. 
Во образувањето на стотиците, упростување имаме само во 

првиот дел каде што единичниот број во некои случаи ги губи 

крајните фонеми: ч<;i1i'upciii9, ii.'eciii9, zu'eci"ii9, д<;в''aciii9. 
Броевите uл''tlд(l и .мили'он всушност претставуваат именки и 

имаат свој род и разликуваат еднина и множина: ил''tlди, .мили'они. 

Бидејќи броевите претставуваат определби на именките, ако 

именката е определена, тогаш членот го носи бројот: дв''tnli<; ж'ени, 
zu'eczur д''ttц(l. Формите на членот се следниве: кај бројот <;д'ин, 

rдн'а, rдн'о ги имаме членските морфеми: -ozu, -tlia, -zuo, кај бројот 
два се додава членската морфема -Ша (дв'azli(t б'ик(t), а кај другите 
броеви се до дава членската морфема -tlie ( д'eцulitli<; З(til9в'eдu ). За 
броевите uл'ttд(l и .мили'он веќе кажавме дека претставуваат имен

ки, па во поглед на членот се раководат како и другите именки, 

според завршетокот. 

За бројни определби на лица од машки род имаме посебни 

форми на единичните броеви, а тие се: дв9'UЦ(l, tlip9'UЦ(t, чrШвор'
UЦ{l, U<;iU'UH{l, lllf;?C.М'UH(l, 9C(l.М'UH(l. 

За означување на приближна бројност се користат сложени 

форми од типот дв'tl-lupu, Шp'u-чrzu'upu, с'ед(ш-'оцL.м. 
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2.5. ПРИЛОЗИ 

Од зборообразувачки аспект најбројни се прилозите коишто 
се образувани од придавки со морфемите -о (-у) и -ски/-цки, -чки, 
-ШКU: бл'UЗ(Ј, д{lд'екр, 'арнр, Л'OlU(J, КаСН(Ј, .м'алку, .мандрр; бр'аЦКU, 
врјн'ички, сирр.м'ашки. Другите типови зборообразување се заста

пени со помал број примери, сп.:-и: н''акни, сн'ошШи, л'ани; -е: :Z'opt:, 
д'олf!, с'еШн{!, :vшpf!; -у.м: н'ичку.м; -ички/-ечки: Z(lз'ички, ii{Ж(Јрf!.м'еч
ки; СО парТИКУЛИТе -К-, -ј-: ваНК{l, д'еК(l, дн'еСК{l, З'UM(JCK{l, л''aiU(JCK{l, 
ш:vк{l, Шу:z'ај. Значителен е бројот на сложените прилози со пред

лози: Н'аВ{!Ч(lр, Н(lЗ'е.М'(t, Н(tд'олу, H(li'aвu, H(l'OU{lK(J, H(lC'UЛ{l, H{lCaH, 
Н{lUр'ол{!Ш; рѕ'ади, rд'i'opf!, 9д'ол(Ј, (JiUzu:vк{l, 9ШШ'а.му; Uрf!Ш.м'алку, 
Uрf!дв'еч{!р; дruapв{l, дрфч'ер(t, дrл'ани; Пrл'ани. Како што се забе

лежува од примерите, акцентот кај сложените прилози главно 
останува на основниот дел. 

Во текстот што следува ќе ги наведеме покарактеристичните 

прилози во кулскиот говор, распоредени според нивната функција. 

Како определби за време се јавуваат следниве прилози: в'е

Ч(lр, н~tвf!Ч{lр, iip{!дв'eч{lpl/upuкв'eч(tp, д'ен'(l, дн'еск{l, 'ецzнШ{l, з'u.мrc
KQ, K(JZ'af/к'o{l, КВ'а (кога), K'CiCH(J, л''aiU(JCK(l, н''аКНU, HOK'(t, (Јд'а.МН{l, 
'од.м{l, Пр{!Ш.м'алку, с'еШн{!, cu:z'a//c'e(l, сн'ошШи, zu(J:Z'ai/Шy'i'aj, :vшpf!, 
уШрf!в'еч{lр, фч'ер(t. 

Карактеристични прилози за место се следниве: бл'из(Ј, ван

К{l, z'opf!, (Jд:Z'opf!, д(lл'еК(Ј, д'еК{l, д'ОЛ{!, н'ад(ЈЛ(Ј, Н(tЗ'е.м'{t, H'UKQдf!, (Јд'о
Л(Ј, 9ѕ'ади, (ЈШШ:ук{l, (ЈШШ'а.му, c''aK{tдf!, уф з'е.м'{l, фн'eiUpf!. 

Од прилозите за начин ќе ги наведеме следниве: Z(lз'ички, 

д'ажf!, д:vри, f!дв'а.м, к'акr!!как, кyн'ezик(tzU{l, н'aj{lBf!, Н(lс'ан, H{l'oz"i{lк(J, 

н'ичку.м, z"i(JK(Jpf!.м'eчкu, скр'ишнr, Ш(lк'а, Ш{lМ'ан. 

Прилози за количество што често се употребуваат во кул
скиот говор се следниве: дв{lil{tzu''a, Шpuz"i(lШ''a, f!дн'оч, к'олку, 
.м'алку, .мл'о:Zу, .мар{l, 'olUlUf!, u'oвuк'{d/u'oвf!ЧKY, Ш'олку. 

Во врска со граматичките категории прилозите познаваат 

само степен: il'обарз'о - н'ајбарз9, u'о.м'алку - н'ај.м'алку, zl'oд'oлf! -
н'ајд'олf! (главно качествени прилози). 
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2.6. ПРЕДЛОЗИ 

Во групата на предлозите ќе ги наведеме повеќето предлози 

што се сретнуваат во говорот на селото Кула, поткрепувајќи ги со 
примери од коишто може да се види нивната употреба. 

Предлогот наШ се употребува со просторно значење: П9.м.и

н~ув{l H{liil-к'iiz.uiil{liil(l. 
Предлогот uo се употребува и со просторно и со временско 

значење: Оди ilr;J-p'eкr,uur,z. (по течението на реката); K'~-pt;lб'oiiluш 
Гt9-П'еz71рr;Јвд~н '. 

Предлогот Гtpem исто така се употребува и со просторно и со 
временско значење: Ј'ал(l Гtр~Ш-.м.'ен~. J'aлr.z Гtр~z71-i19н~д''алник. 

Предлогот кој одговара на литературното во во кулскиот го

вор се јавува во неколку форми: вiiф, iiф, уф, у и се употребува во 

следниве ситуации: Ч'ер{l б''ах уф-Б'ш71(ЈЛ(l. Г9-ф'iiрлr.1 д~zu'ezl19 y
к(lil'uнкuiilu. В(lф-.м.'ени 'и.м.џ.м. ioл''a.м.r.z c'uлr,l. Вџрв''аz.и~ вџф-лив'ад{l
mџ. (со значење на преку). 

За употребата на предлогот вr.tpc ќе ги дадеме следниве при

мери: Пr.tдн'а вr.zpc-к'a.м.r.mr;J. СШ'ави-i9 Гt'ouc(J в'iipc uнiilup'ur.uur.t. 
Предлогот заШ има просторно значење: Ozu'uд~ З{liil-c'eлr;J. 

ОШ'ид~ З{ll71-p'uдr;J. 
За предлогот оШ можеме да кажеме дека ја има вообичаена

та употреба како и во литературниот јазик: C~-вp'az.иz71{l r;Jiil-Cк'oii
j~. Сл~з'е (Jiil-дџpв'oz719. Пr;JMUH'ttB{l 9iil-д'eCH(llU{l сzuр'анџ (за употре
бата на предлогот од со посвојно значење види 3.8.). 

Карактеристичен за кулскиот говор е предлогот Гtрес којшто 
се употребува во следниве ситуации: Д'овџш~ двizilr.u71'<l i1p~з-i9д'u
H{lzU{l. J'tmкr.t Гtриз-Љрџ в'iiрв~ш~ ... Приз-д'евr.и71 Љри, Mitiд9, з'ил~
ни, Гtpuc-'ocr.ш ј'оди М'аiд9 сzu~уд~ни. fl(JM1UH{lX ilp~C-Ч{lpш'и(j){llU(l. 

Предлогот cp''azu се јавува со пространствено значење што се 
поклопува во некои примери со значењето на uрез: П9.м.'инџх cp''am 
Ч{lр z.u'u (ј) џzuџ. 

Предлогот со во кулскиот говор се јавува во формите ciic и 
сос: Г9-~vдри ciid/coc Ч9Мttк. Mu-i(t-з'e j'aбr.tлк'aiil{l ciic-c'uлr.l. 

За изразување на правец на движење се употребуваат повеќе 
предлози: кr.zj, н'акr.zј и зr.t. Примери: Ozll'ztв{l.М. кr.zј-z71iи71к(Ј-.м.и. Ozu'u
B{IМ н'акr.zј с'ел9. ОШ'ивr.ш зr.z-Cк'oilj~. 
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За изразување на некаква последователност освен предлогот 

iio се употребува и предлогот за: Д'ен' il9-д'ен'/!д'ен' зџ-д'ен' cu мин'а-
6СЈ вр''амt;Ш(Ј. 

Предлогот на има голема употреба во кулскиот говор. Овде 

ќе дадеме примери за употребата на овој предлог со неговото 

примарно пространствено значење (за другите употреби на пред
логот на види во делат за синтакса): Tp'eiiiu(t д'ен' к't;-i(Ј-ilр'ашШџШ 
НQ-в'од(z. Одџzu H(L-н''tlк(Jj M(tH'tLciiiup ... Ти(t p'tzб(Jiii(llU, 'он с'ед(lл H(l
б'tu,цzzli{L, H{l-(JЏllK(J. 

Предлогот ilpu се употребува со пространствено значење: 
Изникн'ttЛ(l uupuн~vi(l Йри-чубџн'ов(ЈШ9 czU'aд(J. 

2.7. ГЛАГОЛИ 

2.7.1. ГРАМАТИЧКИ КАТЕГОРИИ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ 

Глаголскиот систем во македонскиот јазик, како во литера

турниот јазик така и во дијалектите, е доста сложен. Додека кај 

другите менливи зборови дошло до намалување на бројот на фор

мите со преминувањето од синтетизам во аналитизам, кај глаголи

те не само што не дошло до ваква упростување туку се развиле и 

нови форми коишто се резултат на јазичната интерференција со 

соседните балкански јазици. 

Граматички категории кај глаголот се следниве: вид, начин, 
време, залог, лице, број и род. Најпрво ќе ја разгледаме граматич

ката категорија вид кај глаголите во кулскиот говор. 

2.7.1.1. Вид 

За добивање на свршени од несвршени глаголи продуктивен 

е суфиксот -н-: в'икнt;, ip'uзнt;, к'ихнt;, сШ'иiнt;. Но, уште покаракте

ристичен начин за добивање на свршени од несвршени глаголи е 

префиксацијата. Примери: З(lip'uзt;, З(Lд'iiжди, З(tд'iipжu, З(tк'iiлнt;, 
З((vми, избр'ичt:, изб'iiлвџ, uзi'opu, ucк'ttt:, uзл'iiжt:, изм'иt;, ucil'ept;, 
ucii'eчt;, ucil'иt:, ucilp'eдt;, H(tj'ttдt;, н(li""i'иc(t, (ЈЖн'ц, il9'vмu, ilpt;u'eчt;, 

Ирt:~vми, p{tcuл'aчt:, p(Lcцв'ezuu, укр'адt:, уШ'еЙ(l. 
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За образување на несвршени од свршени глаголи најмногу се 

користат суфикси. Карактеристични суфикси се следниве: -а, -в-, 
-ав-, -ув-, и -ив-, при што секогаш имаме алтернации на тематскиот 

вокал, а кај дел од глаголите и алтернации на коренските вокали 

и/или алтернации на тематските согласки). 

Со суфиксот -а: З{lф'aiil{l (: ЗLЈф'аШи), (JCiil'aв{l (:(ЈсШ'ави), ш:vpLJ 
(: ш:vpu), il:vшiil{l (: а:vшШи); и со алтернација на тематските со
гласки /Ш, д/ во производниот дел со lzuШ, жд/ во изведениот дел: 

вр'ашШLЈ (: вр'аШи), Llл'aшiil{l (: ilл'aiilu), cp'ezиiil{l (: ср'еШи), ф'ашШ{l 
(: ф'аШи), З{l'ожд{l (: ЗLЈ'оди), З{lв'ижд{t (: З{lв'иди), 9c'iiждLJ (: 9c'iiдu) и 
со алтернација на коренските вокали: 

lel-/u/: ЗlJLl~lН{l (: з'ailнf!), ilpf!U~lН{l (ilp'eilнf!), zt(Jiilil~tp{l (: il'oiililpf!), 
у.м'ир{l Cv.мpf! ); 

/e/-/u/: uзб'up{l (: изб'ерf!), с9б'ир{l (: c96'epf!); 
/о/-/а/: З{liilв'apџ (: ЗlJluв'opu), 9Шв'ар{1 (: 9Шв'ори), рџсШв'арџ (р{lс

Шв'ори); 
Со суфиксот -в-: д9б'ивџ (: д'оби), zt(Јкр'ив{l (: il'oкpu), р9д'ив{l 

(: р'оди); 
Посебен модел сочинуваат глаголите: дtlB{l (: д'ltдf!), кл'ав{l 

(: кл'адf!), i1p9д'tlB{l (: ilp(Jд'tlдf!), з'ев{l (: з'е.мf!), д'оВ{l (но и: д9в'ав{1) 
(: д'ојдf!), 9Ш'uв{l (: (ЈШ'uдf!), нџр'ев{l (: H{lp'eдu), изл''ав{t (: изл'езf!), 
фл''ав{l (: фл'езf!); 

Со суфиксот -ав-: буШн'tlв{l (: б:vшнf!), ди'iн'авlЈ (: д'и'iнf!), д(Јз
в'ол'{lВ{l (: д(Јзв'олu), З{lClUllH{lB{l (: З{lClUllHf!), UClU{lpUllB{l (uciU'iipilu), 
ucil'ap{lB{l (: ucil'tlpи), .мuн'tlB{l (: .м'инf!), 96л''ttK{lB{l (: (Јбл''llчи), (JЗp{lв
л''tlB{l (: (JЗp{lB'ef!), ll(J.МUHllB{l (: ll(J.М 1llHf!), (cf!) Up(J.Мf!H''aв{l (: Uр(Ј.м'енu), 
P<LЗ69л''tlBlJ (: Р<Lзб'оли), cв(lл'tlB{l (: cв'ttлu) и со алтернација на те
матската согласка: K{lpшШ'ltв{l (: к'iipctuu), ilp(JШШtlB(l (: ар'осШи); 

Со суфиксот -ув-: вр{иu:vв{t (: вp'tuuu), дu'iн'vв(l (: д'zl'iнf!), (се) 
дozu'epyв{l (: д9zu'ep{t), д9zu'ечув{l (: д9zu'eчf!), З{lK'ttнyв{l (: З{lк'ани), з{l
ilл'еШув{l (: З(lilл'eiUf!), исil'олнув(l, uczu'eчyв{l, K{lз:vв{l, Лf!'iн'ув{l, H{lzllJ
н:vвLJ, H{Lф'iipлyв{l, НLЈр'ечув{t, 9др'ечув(t, il{tдн:vв{I, ilpf!Hf!C:VB{l, ilpf!UЛf!
zu:vвLJ, ilp'UKLJH':yв{l, Llp(J.М(JlU:VB{l, Cf!дH:VB(l, ( Cf!) ClUf!.МH:VB{l, iil(lKC:VB{l, 
Шџр'iн'vв{L, ytu'euyв{t; 

Со суфиксот -ив-: З{lбр'tшв{l (: З{lбp'ltвu), HlJltp'auвџ (: H{tilp'ttвu), 
рџсuр'tшв{l (: P<Lcilp'tiВи). 

'f 



56 Говорот на селото Кула- Серско 

2.7.1.2. Време 

Граматичката категорија време кај глаголите во кулскиот 
говор е изразена низ следниве прости и сложени глаголски форми: 
сегашно време, минато определено свршено време, минато опре

делено несвршено време (прости глаголски форми), минато неоп
ределено свршено и несвршено време, предминато време, минато 

резултативно време, идно време и минато идно време. 

2.7.1.2.1. Се'iашно време.- Најпрво ќе ги разгледаме форми
те на сегашно време и од свршени и од несвршени глаголи. Во за

висност од тематскиот вокал во кулскиот говор се јавуваат 3 вида 
парадигми. Првата а-парадигма е карактеристична за глаголите 

што завршуваат на -а и се образува со следниве наставки: 
-.м -.ме 

-ш -Ше 

-{1) -Ш 

Примери: 'iл'ед{t.М 
'iл'eд{llU 

6 1llK{l.М 

6
1llK{llU 

'iл'едQ 
'iл'ед{t.мt:/1-.ми 
'iл'едQШt:/1-Ши 
'iл'eд(llU 

6
1UK{l 

в'икQМ~/1-.ми 
в'икџtut:/1-Ши 
в'икџШ 

За втората е-парадигма се карактеристични следниве на-

ставки: 

-а(.м) -е.ме 

-еш -еШе 

-е -аШ 

Со овие наставки се менуваат глаголите што завршуваат на 

-е во трето лице еднина, при што во зависност од местото на ак

центот се издвојуваат два модела. Едниот модел со акцент на осно

вата, а другиот модел со акцент на наставките со исклучок на пр

вото лице (за акцентот види 1.3.3.). 
Примери: прв модел: 

ср'UЖ(t(.м) 
ср'иж~ш//ср'ижиш 
ср'иж~//ср'ижи 
ср'иж~.мt:/ /ср'ижи.ми 
cp'uж~tut:f/cp'uжuШu 
cp'UЖ{tiu 

д'о.iд{t( .м) 
д'o_iдflU 
д'о.iд~//и 
д'о.iд~.м~//и 
д'oiд~tu~l/u 
д'о.iдџtu 

втормодел: 

с'еЧ{t(.м) 

с~ч'еш 

с~ч'е 

с~ч'е.м~ 1-.ми 
c~ч'eiut:/1-Шu 
с~ч'аШ 
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Глаголите чијшто општ дел завршува на самогласка претр

пуваат измени во изговорот затоа што вокалот е од наставката по 

извршената редукција најчесто преминува во ј: 
ii'и(j)(l(.м) .м'и(ј)(l(.м) 

И'ииш//Иијш .м'ииш//.м'ијш 

u'uj .м'иј 

u'и{!.мf!//u'ии.ми .м'и{!.мf!/1 .м'ии.ми 

u'и{!z«f!/lu'uumu 

u'и(j)(llU 

.м'и{!z«f!/ 1 .м'иити 

.м'и Ш<н« 

ч:v!!zu 
ч:vf!lu 
ч:v!!.мf!i lч:vzшu 
ч:v{!z«f!/lч:vиШu 
ч:v(i)(lz« 

Кај глаголите од и-група се додаваат овие наставки: 

-а(.м) -и.ме 

-UlU -uШе 

-и -аШ 

И кај оваа и-парадигма имаме два модела на промена во за

висност од акцентот, со парадигматски и со непарадигматски ак

цент: 

:Z'lipЧ(l(.м) с'ед(l(.м) сШо(ј)(t(.м) 

:Z'lipчuш 

:Z'lipчu 

:Z'lipчu.мf!/1-.мu 

:Z'lip чшuf!/ 1-Ши 
:Z'lipЧ(llU 

с{!д'zии 

с{!д'и 

с{!д~шf!/ 1-.ми 

с{!д'иz«{!l 1-Ши 

с{!д'аШ 

ClU{J1UШ 

ClU{J
1
lt 

сШ{Ј'zшf!/1-.ми 

cШ9'uz«f!/ 1-Ши 
cz«9 (ј) 'azu 

Глаголот су.м во сегашно време ги има следниве форми: 
с'а.м с.ме//с.ми 

cu czue/lcШu 

e(u) са 

Глаголот сака не се употребува во кулскиот говор и е заме

нет со глаголите .мил:vв(l и tu'ep(t. Постои негирана форма н'ек'!! со 
следнава парадигма: 

н'ек' lJ (.м) н'ек' {!.мf!//н'ек'zши 
н'ек' {!Zullн'eк'uzu н'ек' {!tU.f!//н'eк'шuu 
н'ек' f!//н'ек'и 

Појавата на паралелни форми во сите лица каде што се поја

вува неакцентирано /е/ во наставките е резултат на редукцијата на 
/е/ (види 1.1.1.). 
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На крајот на излагањето за формите на глаголите во сегаш

но време ќе кажеме уште една забелешка. Како што може да се 

забележи од претставените форми, наставката -.м во прво лице 
сегашно време се јавува регуларно само кај глаголите од а-група: 

.мил~vв<tМ, ili'ep(l.М. Кај другите глаголи наставката -.м многу ретко 
може да се слушне и нашите информатори најчесто ги употребу

ваа овие форми без -.м: д'liржџ, 'од<t, ф'tuuШ(t. 
Што се однесува до функцијата на формите за сегашно време 

во кулскиот говор, таа е иста како и во литературниот јазик, изра
зување на дејство што се извршува во моментот кога се зборува за 

него. Кога се употребува во својата основна функција, сегашно 

време може да се образува само од имперфективни глаголи. Фор

ми за сегашно време можат да се образуваат и од перфективни 

глаголи, но тие не се користат за изразување на сегашност, ами се 

користат врзани со партикули при градењето на формите за идно 

време (к'~ д'ојд~, ќе ч~v~) или со други партикули или сврзници во 
зависни реченици (д(l д'о.iд~, к'оџ д'оiд~ и сл.). 

2.7.1.2.2. Muнailio оilределено несврzиено време.- Формите на 
минатото несвршено време во говорот на селото Кула претставу

ваат континуација на имперфектот од старословенскиот јазик од 
поновиот период којшто се потпира на презентската основа, што е 

впрочем карактеристично за целата македонска јазична терито

рија (Угринова-Скаловска 1979: 97). Наставките за образување на 
ова време во кулскиот говор се следниве: 

-х -х.ме 

-ше -xilie 
-ше -ха 

Примери: 2р'изџх 

zp'ztЗ{llll{df2p'llЗ(lUlU 

lp'llЗ(llU~/ /2p'UЗ(llllll 

zp'llЗ(lXM{d /2 p'llЗ(lXMU 
2p'tlЗ{lXLU{d/2pitЗ(LXLUll 

zp'llЗ(l(X)(l 

с~д''ах 
с~д ''tuu{d /с~д ''ttlllU 
c~д''tuu{dlc~д''tllllU 
c~д''tlxм{dlc~д''tlxмu 

c~д''trxtti~//c~д''tlxttiu 
c~д''tt(x)(l 

Поради редукцијата најчесто финалното е од наставките пре

минува во својот висок корелат и. Мора да се истакне и тоа дека во 

трето лице множина гласот х од наставката -ха многу често вооп-
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што не се слуша, па наставката се сведува на -а со што добиваме 

вокална секвенца -аа (види 1.1.2.). 
Формите на глаголот сум во минато определено несвршено 

време се следниве: 

б''ах 

б''аш~/б''аши 

б''аш~/б''шии 

б''t1хм~!б''ахми 

б''ttxi""ii~lб''tlxiiiu 
б''tl(X)(l 

Форми од перфективна основа од овој глагол, како што се 

сретнуваат во Секавец (Видоески 1991: 69), нема во кулскиот го
вор или барем ние не добивме потврда од нашите информатори за 

нивно постоење. 

Минато определено несвршено време се образува и од несвр

шени и од свршени глаголи, со таа разлика што перфективните 

форми се употребуваат само врзани, во зависни реченици со сврз

ници и партикули: д<t-c(;!-fЦlj'tlдf;!lllf:! к'f:!-P<lб'oillt;!lUf:!. 
Што се однесува до акцентирањето, акцентот е парадигмат

ски (види 1.3.3.). Кај глаголите што имаат во сегашно време непо
движен акцент, тој паѓа на кореновиот слог, а кај глаголите со 

подвижен акцент во сегашно време тој паѓа на тематскиот вокал. 

Функцијата на минатото определено несвршено време (им
перфект) е изразување на засведочено дејство што се случувало во 

минатото, претставена во неговото одвивање. 

2.7.1.2.3. Muнazuo оiiределено свр1иено време. -Минатото оп
ределено свршено време претставува континуација на аористот од 

нашиот стар јазик. 

Наставките за образување на ова време во кулскиот говор се 

следниве: 

-х -хме 

-ф -x1ue 
-ф -ха 

а-раздел: кџж'ttх 

K(l.Жll 

K(l.Жll 

K(l.ЖllXM(;!I IK(lЖllXMll 

K(tЖ'ttxili~lк(lЖ'ttxiliu 

K(l.Жlt(X)(l 

изiр'иЗ(lХ 

изiр'из<t 

изiр'из(t 

uзip'ttЗ{tXMt;!lluзip'ttз{txмu 

uзip'ltЗ{tXili~/uзip'из{tXiiiu 

изiр'изџ (x){t 
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и-раздел: ф[Jili'ux 

ф(ЈzШt 

ф[Jzli'U 

ф[Jzli'ux.мf!/lф{иli'ux.мu 
ф[JLii'uxzuf!//ф{llU'UXlUU 

Ф<uli'u(x){l 

Говорот на селото Кула - Серско 

ucp'UЖ[JX 

иср'и.жи 

иср'ижи 

иср'иЖ{tх.мf!//иср'иж{tХ.ми 
ucp'иЖ{tXzu~//ucp'иж{tXLiiи 

ucp'tlЖ{t(x){t 

о/е-раздел: вид"ах д'ојд{lХ ј'ад9х 
вид''а 
вид''а 
вид"ах.мf!/1-.ми 
вuд''axLiif!/1-Liiu 

вид''а( х )<l 

д'ојдf!//д'ојди 
д'ојдf!//д'ојди 
д'ојд{lХ.М~//д'ојд{tХ.МU 

д'о jд{lXLUf!//д'o jд{tXzUU 
д{J,iд{t(X){l 

ј'ад~ 
ј'ад~ 
ј'ад{Јх.мf!/ 1-.ми 

ј'ад{Јх.м~/1-ти 

ј'ад9(Х){l 

Оние глаголи на коишто старата инфинитивна основа им 

завршувала на 1>, како што е глаголот внд'tтн, во ова време го 
зачувуваат рефлексот на 't пред наставките, па така имаме 'а на 

којшто му претходи смекнат консонант. 
Како што може да се види од парадигмата на глаголот иср'и

Жf!Х од и-раздел и од парадигмата на глаголот д'ојд{lХ од о/е-раздел, 
како вокал во наставките за 1 лице еднина и во наставките за сите 
лица во множина се јавува вокалот а. Ваквата појава е карактерис

тична за повеќето глаголи од овие два раздела и тоа за оние глаго

ли што имаат акцент на основата. Според Иванов (Иванов 1972: 
42), во говорот на Кула доминира -ох во прво лице еднина кај гла
голите од овие два раздела. Нашите сознанија за овие глаголи, а и 
за другите глаголи од двата раздела, за коишто веќе зборувавме, е 

дека доминира наставката -ах. Објаснување за оваа доминација на 
вокалот а во наставките на минато определено свршено време 

дава Голомб кој, анализирајќи ја ситуацијата во говорот на Сухо и 
Висока, којашто е многу слична на ситуацијата во говорот на 
Кула, вели: "Тука имаме јасен пример за мешање на формите на 
аористот со формите на имперфектот кај свршените глаголи. Ка
ко што е познато, во стсл. и во современиот литературен македон

ски и бугарски јазик имперфектот и аористот се прават исто .така 

и од несвршени и од свршени глаголи; бидејќи сепак несвршеноста 
односно свршеноста многу појасно се означува во зборообразувач
ката структура на глаголите (со специјален суфикс за несвршеност 
односно свршеност), настануваат услови што овозможуваат от

странување на морфолошката опозиција имперф.: аор. кај несвр-

.... 
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шените и свршените глаголи ... " (Голомб 1960/61: 159). Спореди ги 
и примерите К{tж'ах, uulll'ax (изведени од презентската основа), на
место К(lз'ах, uuc'ax (од инфинитивната основа), појава карактерис
тична и за другите серски говори (Иванов 1977: 176). 

Кај глаголите со општ дел на вокал формите за минато опре-

делено свршено време се следниве: 

д{Јч:vх ucu'ux 
д9ч:v ucu'u 
д9ч:v ucu'u 
д{Јч:vхм~lд{Јч:vхми llCU1llXM~Iucu'uxмu 
д{Jч:vxiu~lд{Jч:vxi'ilu UCU1llXtU~!Iucu'uxi'ilu 
д9ч:v(х)<t ucu'u(x) <' 

Од глаголот зема формите за минато определено свршено 

време се образуваат од основата зема: з~мitх, з~м'а, з~м'а, з~махм~/ 
-ми, цм'axiu~/-i'ilu, з~мit(x)(l. 

Глаголот сум нема форми во минато определено свршено 

време. 

Морфонолошки алтернации се сретнуваат кај глаголите чи
јашто стара инфинитивна основа завршува на веларен консонант 
к/ч и i/ж: р'ек9х- р'еч~; 9cp'ui{JX- оср'иж~. 

Во кулскиот говор употребата на минато определено сврше
но време од несвршени глаголи е ретка. Примери: .Љ, в'ик{l, в(lp'ta 
ч~н'иц{l, U(t-д{l-i{t-c'aм; Ас, в'UK(l, c'e(t B(lp'ux чeн'lll(<l, il<L-н'eк{l н'икни. 

Минатото определено свршено време има функција да иска
же дејство кое се извршило во определен момент во минатото, а 

притоа говорителот знае еднозначно да определи кога бил тој мо
мент. Ова време заедно со минатото определено несвршено време 
го образува минатото определено време во македонскиот јазик кое 
се употребува само за директно кажување, а не за прекажување. 

2.7.1.2.4. Muнai'ilo неоuределено време. - Ова време во кул
скиот говор се образува на ист начин како и во литературниот ја
зик, од сегашно време од глаголот сум и л-форма од глаголот што 
се менува (за л-форма види 2.7.2.1.). 

ас C{IM д'olll(lЛ, д'otUЛ(l, д'olllЛ{J 
tUU CU д'otU{lЛ, д'otUЛ{l, д'оtUЛ{Ј 
i'iloj (е) д'otU{lЛ, tUll{l (е) д'оtиЛ{l, tUO{l (е) д'оtUЛ{Ј 
н'и(l см~/сми д'ошли 

в'и<I ciu~/ci'ilu д'mили 
i'il'U(l ( C(l) д'оtили 
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За разлика од литературниот јазик, во овој говор како што е 
впрочем и во повеќето источни говори, формата од помошниот 

глагол сум се чува во трето лице еднина и множина иако има и си

туации кога таа се испушта. Во текстовите приложени на крајот 

на трудат, од коишто најголемиот дел се приказни, најчесто имаме 

испуштање на помошниот глагол сум во третото лице на минатото 

неопределено време. Примери: Он 9iU'UШ(lЛ к'oнuii19 д(L-2и-zl'ou. И
Н(l-н'е29 Z(J-yzu'eU(lЛU и ctU'tlH(tЛ М'еч9 2'азд(l H(l-u.м'aнuili9 H(l-ili(lpl'o
в~ц9. Меѓутоа, имаме и неколку примери каде што се чува помош

ниот глагол. Тие се следниве: Тој ~-ч~ул; C~-в(tpн~vв(llU. Тој-~ 
u~Ч{lл'ил ili'oлкy U(lp'u, tu'oj tu'олку.; Д'обр9, 'tlM{t бр'од9 'z-t.м(l и-ч9в'а

ци, 'u2p(ltU к'ttpiliu, с~дн'ttлu, (t-u-tU'oj c~t-~ ф'iiрл '<lЛ, K(ntuili'tlH9 Н(l
бр'од9, и-'он uzp'tt~л к9м'ttр.; П9чн't1л-~ д(l-Z(l-м'uu, д(l-Z(l-л~к~vв(l, ili'o(l 
j'oili c~-в'UK{l, Л~K~VB(l p'tmu; Г(l-З'ед(l y-tu'opб(llU(l, u'ак Z(l-(Јдн'есув{l H{l-
1UClU9 м''ас1u9 д'ек{t-~ б'ил(l. Како што се гледа од примерите што ги 
наведовме, правила за тоа во кои случаи се употребува помошниот 

глагол сум во третото лице од минато неопределено време, не 

може да се извлече. 

Функцијата на минатото неопределено време е да изрази деј

ство кое се одвивало во минатото, но без да побуди при тоа прет
става за одреден момент кога се одвивало дејството како што е 
случајот со минатите определени времиња (Конески 1981: 461). 
Освен оваа функција, минатото определено време служи и за пре

кажување т .е. за изразување дистанца спрема вистинитоста на она 

што го кажуваме зашто дејството не сме го виделе лично туку не

кој друг ни кажувал за него. Оваа контекстуална варијанта на ми

натото неопределено време (Фридман 1977: 61) се развила најверо
јатно под влијание на турскиот јазик (види 2.7.1.3.2.). 

2.7.1.2.5. Предминаtuо време. - Предминато време се образу

ва од глаголот сум во минато определено несвршено време и од 

глаголската л-форма од глаголот што се менува: 

б''ttx куu'ил, куu'ил(t, куu'ил9 

б''tlиt~!б''аши куu'ил, кyu'ttл(l, куu'uл9 

б''tnu~/lб''tlши куu'uл, кyu'uл(l, куu'ил9 

б'ахм~/б''tlхми кyu'uлu 

б''tlXlu~lб''ttxiUu кyu'uлu 

б''ttX(t куu'или 
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Ова време постои во системот на времињата во кулскиот го
вор, но не се употребува многу често, барем судејќи според тексто
вите собран11 на терен. 

Во нашите текстови најдовме интересен пример за предми

нато време образувано од формата на сум за минато неопределено 
време и од л-формата на глаголот што се менува: А H(l-H~tx ни-сt:
сан'(lл9, кв(l-бил'и i9-д'али 'muiut:··· Судејќи според овој пример и 
според примерите што ги дава Иванов (Иванов 1977: 184), во кул
скиот говор, освен гореспоменатите форми, постојат и следниве 
форми за изразување на предминатост: 

сам бил дал, c'tiм бил'а д'tlЛ(l, саМ бuл'о д'ttЛ9, 
cu бил дал, cu бuл'tt д'ttл(t, cu бил'о д'ttл9 
(е) бил дал, (е) бuл'tt д'ttЛ(l, (е) бил'о д'ttл9 
cмt:f/cмu бил'и д't1ли 
ci71t:llcii1u бил'и д'ttлu 
(са) бил'и д'ttлu 

Функцијата на предминатото време е означување на дејство 

кое е извршено, или пак вршено пред некое друго минато дејство. 
Такво е значењето и во примерот што е наведен погоре. Меѓутоа, 

треба да истакнеме дека последниве форми, образувани од минато 

неопределено време на помошниот глагол сум и л-форма на глаго
лот што се менува, освен предминатост изразуваат и прекажаност 

односно незасведоченост. Уште повеќе, во стандардниот бугарски 
јазик, токму овие форми се третираат како специјализирани форми 
за прекажување на минатото неопределено време и на предминато 

време (Граматика 1993: 356, 357). Според нас, минатото неопреде
лено време се употребува за прекажување, не само на сегашноста 
(како што е според бугарската граматика), ами исто така и на ми
натоста, така што не се потребни никакви специјализирани форми 

за прекажување на минатото неопределено време. Погорните 

форми, со самиот факт што се образувани од минато неопределе
но време на глаголот сум и плус уште една глаголска л-форма, им 

обезбедува статус на форми за прекажување, а дали тие истовре
мено ќе означуваат и некаква предминатост зависи од контекстот. 

Во примерот што го наведовме погоре од нашите материјали, фор
мата КВ(Ј-бил'и 'i9-д't1лu означува и прекажаност и предминатост. 

2.7.1.2.6. Има-консШрукции и сум-консzТtрукции. - Овие два 
типа конструкции се употребуваат за изразување на резултатив
ност во македонскиот јазик. 
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Конструкциите со помошниот глагол и.ма!/не.ма во сегашно 

или во минато определено несвршено време и со глаголската при

давка (за глаголската придавка види 2.7.2.2.) се нови во македон
скиот јазик и се резултат на јазичната интерференција на балкан
ските простори (Голомб 1960/61: 166). Покарактеристични се за 
западните македонски говори, но ги има и во југоисточните говори 

(Иванов 1977: 178), вклучувајќи го тука и говорот на селото Кула. 

а) 'U.М(l.М p{lб'oiU{!H9 
'll.м{llU p{lб'oiU{!H9 
1ll.м(l p(tб'oiti{!H9 

б) 'tl.м(lX p{lб'ozuf!H9 
'll.м{llUf! p(tб'otU{!H9 
'tl.м(llUf! p(lб'oiU{!H9 

'tl.м(l.Мf! p(tб'oiii{!H9 

'tl.м(llUf! p{lб'otUf!H9 
'tl.м(llU p{lб'oiUf!H9 

'tl.м(lX.Мf! pџб'olUf!H9 
'll.м{lXШ{! p(tб'olUf!H9 
1U.М{lX{l рlјб'оШ{!Н9 

Примери: Ta(l-{! l9Л''tt.М(l up'lUC(lCK(l, 'tt.м(l l(l-'ll.м(l.М З(l69pllf!H9; 
И.м{l.ми н'ашШ9 с9бр'ttн9; П'oilf!, 'ttj 'ytupf! д{l-H{!-в'iipнu, ~l.мlЈ.М ј'онџи 
UCK9C'eH9, д(t-l9-C9б'ep{ll Ас l(l-'ll.м(l.М најд{!Н9 yд'tlpf!H{l и c'ii.м-l{l Н9-

с'ил Н{l-д'окШ9р. 
За изразување на резултативност се употребуваат и кон

струкции со глаголот су.м во сегашно или во минато определено 

несвршено време и глаголската придавка: 

а) СlЈ.М д'ојд(tн, -(t, -9 
cu д'ојд(tН, -{l, -9 
{! д'ојд(tн, -(l, -9 

б) б'ах д'ојд(IН, -(1, -9 
б'аzи(!!/б'аши д'ојд{lн, -(t, -9 
б'azu(!llб''ttшu д'ојд(tн, -(t, -9 

С.М{! д'ојд{!НU 

ClU{! д'ојд{!НU 
C(l д'ојд{!НU 

б''ttx.м(!l/б''ttX.МU д'ојд{!НU 
б''ttxzu(!ilб''axШu д'о јд{!ни 

б'а(х)(l д'ојд{!ни 

Пример: A-н{l-tU'o(t к'он zu'o-t! кач(tн н'е-l.9 бр'ои. 
Глаголската придавка на -н-1-Ш-, употребена во конструкции

те со и.ма!не.ма е во формата за среден род и таа не се менува. 

Глаголската придавка што се употребува во конструкциите 

со су.м се образува од непреодни глаголи и се согласува по род и 

број со подметот во реченицата. 

Како специфичност што се сретнува и во нашиот литерату

рен јазик (Конески 1981: 443), во кулскиот говор се јавуваат кон
струкции со су.м и со глаголска придавка од преоден глагол со ак-
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тивно, а не со пасивно значење. Пример: н'е-С{l.М ј'адr;н{l. Вакви фор

ми се сретнуваат и во кукушкиот, дојранскиот и гевгелискиот го

вор (Пеев 1987: 263). 

2.7.1.2.7. Идно вре.ме.- Во кулскиот говор идно време се об
разува како и во литературниот јазик со партикулата к'е и со се

гашно време од глаголот, и од несвршени и од свршени глаголи. 

к'f;! p{lб'oiil{l(.м) к'f! .мил:vв{l.М к'f! (на)б'ер(l(.м) 
к'f;! р{lб'оШиш к'!! .мuл'yB{llll к'f;! (на)бr;р'еш 

к'f! рtЈб'оШи к'f! .мил:vвtЈ к'f! (на)бfш'е 
к'f! р(lб'оШи.мf!/1-.ми к'f! .мил:vвtЈМf!/1-.ми к'f! (на)бr;р'е.мr; 
к'f! рtЈб'оШиШf!/1-Ши к'r; .мил:vв{liuf!/1-Ши к'f! (на)бr;р'еШr; 
к'f! ptJб'oiil{lШ к'!! .мил:vв{Liu к'f! (на)бf!р'аШ 

Формите на глаголот су.м во идно време се следниве: 

а) к'f! са.м 
к'f!c'u 
к'f;!'е 

к'r; с.м'е 

к'f! ciu'e 
к'f! с'а 

б) к'r; б'ид{l(.м) 
к'f!б'идиш 
к'f!б'иди 

к' r; б'иди.мr; 
к' r; б'uдuiur; 
к' r; б'ид{li""ii 

Примери за употреба на формите на идно време во функција 
на изразување на идни дејства: C'e{l зн'ачи к' f;!-C{L-ciu'oii{l.М. Tp'eiilи{l 
д'ен' к'f;!-i9-iip'aшiil{liil Н(l-в'од(l. C'e{l к'(;!-iи-из''ади.ми ... К'олку Й{lр'и 
ч'ини, к'f;!-Z{l-Лf!K~VB{llll. Б'е'i9, в'UK{l ii{!лив'ан9, к'r;-Ши-р'еч{l iip'aв9! 
Ед'ин д'ен' H{ll'ip'eд к'f;!-.МU-к'ажиШи, в'ик{l, к'о{l к'(;!-ви-дi.L{lШ ii'oк{lH{l 
З{l-c'iiд9, д{l-изл'ецШf;! H{l-c'iiд9. Кв'а к'r;-д'ојдf;! iil{lк'oв9i:U9, кур'ир9, 
оШ-с'iiд9 д{l-.Мf;!-BUK{l, к'{!-.му-к'аиш Н{l-ф'ил'{lн н'ив{l c'ii.м. Е-к'ак к'r;
н'uKHf;! Ш'tl(l Чf!H'llЦ{l в'ap{lH{l? Е iil{lк'tz к'{!-ф'iipл(llll з'ар9в'еi:U9, iil{lк'a. 
Сед{l.м 'i9д'ини к'(;!-б'иди Z.9л''tl.М{l <vш{l, н'а.м(l н'uшi:U9 д{l-'U.М{l. 

Функциите на формите за идното време се исти како и во ма
кедонскиот стандарден јазик: изразување на дејство што ќе се слу
чи во иднина, т е. изразување на дејство постериорно во однос на 
времето во кое се зборува. Формите на идното време поради сво
јата нефактивност презеле и други модални функции, на пример, 
употребата во условните реченици, изразување на императив и сл. 
Пример: cл:vlll{lj, 'аК9 ii'iipдH{l, в'UK(l, с'е i'i'eii((Л9 к'll-l9-д'u2H{l.м. 

2.7.1.2.8. МинаШо идно вре.ме. - Ова време се образува од 
партикулата к'е и од формите на глаголот што се менува во мина
то определено несвршено време. Притоа, глаголите можат да би
дат и свршени и несвршени. Примери: 
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K't: 81llK{lX 
к' t: 8llK{lZUt:// 8llK{llUll 
к' t: в'ltк{lzиt:/lвuк{uиu 
К 't: BllК{lX.Мt:// 81llK{lX.Мll 

к' t: в'ик{txilit:f/в'ик{tXiliи 
K't: в'UK{l(X){l 

Говорот на селото Кула - Серско 

к't: д'ојд{lх 
к't: д'ojдt:zиt:f/д'ojдuzuu 
к' t: д'ojдt:zиt:flд'o jдuzuu 
к' t: д'ојд{lх.мrl!д'ојд{tх.ми 
к' r д'ojд{Ixilirllд'ojд{lxiliu 
к't: д'ојд{t(х)џ 

Формите на ова време најчесто се употребуваат за изразува

ње на повторливи дејства. Пример: К' t:-ct:-H<tiџд'ex, к' t:-p{tб'oili{lx и
к' t:-cr-вp'aili{lX нџз'аiu. Тие исто така се употребуваат за изразување 
на нереализиран услов: 'Ак9 д'o.iдt:zиr, к'r l{l вид'аzиt: .м'aiкa-iuu. 

2.7.1.3. Начин 

Во граматичката категорија начин, освен индикативот, спа

ѓаат и заповедниот и начинот за прекажаност. 

2.7.1.3.1. Заuоведен начин.- Заповедниот начин во кулскиот 

говор се образува со следниве наставки: -j/-jzut: кај глаголите од 
а-група и кај оние со општ дел на вокал, и -ul-uilie кај другите гла
голи. Примери: в'ltK{l.i - в'ltK{l.iilit:, з'ид{t.i - з'uдџiilit:, кyi""(yв{ti - кyil'y

BlJiilit:, cл'yzu{ti - cл~yzuџiilir; бр'ој - бp'ojzut:, с''ај - c''ajilir, iliк'aj -
iliк'ajilit:; б'ери - б'epuzut:, д'iipжu - д'iipжuilir, 'ucilepu - 'uciiep'uilir, 
н'оси - н'ocиilit:, cp'ltжu - cp'uжuzur. 

Во второ лице еднина во брзиот говор многу често се ис

пушта наставката -и: д'iipzu (наместо д'iipжu), к'azu (наместо к'ажи) 
и сл. 

Наместо глаголот дојди, за заповед се употребува почесто 
грчката форма јала (гр. ЕЛа). 

Во нашиот материјал кај повратните глаголи сретнавме ин

тересни форми на заповеден начин: c'oбrp'uiliu-czuu, c.м'upuili'и-ciliu, 

'oдuili'u-ciliu. Вакви форми се засведочени и во Кулакиското еван

гелие. Притоа, Андре Вајан овие форми ги толкува како резултат 

на влијанието на /ili/ од наставката -iliu врз следната кратка замен
ска форма cu при што се добило czuu за коешто Вајан наоѓа пара
лела во романското дијалектно duceti-vii-ti добиено наместо duceti-vii 
(Вајан 1938: 188). Освен влијанието на наставката -zuu, ние смета
ме дека секако тука има влијание и формата на помошниот глагол 

су.м во второ лице множина сегашно време, којашто, заради редук
цијата најчесто гласи ciliu, а се употребува во повеќе ситуации 
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постпозитивно, зад некоја глаголска форма (пример:рrш'или-сШи). 
Иванов не споменува вакви форми во серско-драмските говори, а 

во нашиот материјал се прилично фреквентни. Примери со дупли

рана ознака за повратност, како што се нотирани во Кулакиското 

евангелие (si kai'ajtiste) не најдовме во нашиот материјал. 
За другите лица, т.е. 1 и 3 лице еднина и множина заповеден 

начин се изразува описно со партикулата да и формите на сегашно 

време и од несвршени и од свршени глаголи: д{l-ј(lд'е, д(l-li'ur, д<I-2(1-

из'ор(tШ н'uвџiii(t. 

Забрана се изразува со партикулата н'ем9ј и заповедните фор

ми на глаголот: н'ем9i в'ик<Li, н'ем9; cr-л:vшu, н'ем9i с'еди. Забрана 
исто така се изразува и со партикулата немој + да + ce'iaumo време: 
н'ем9i д{L-в'ик{ии. Вториот тип конструкции поретко се употребува. 

Забрана се искажува и со партикулата ми + сегашно време. 
Примери: ми в'ик(ии - ми в'ик(Liur; ми c'eдuzu; ми н'осши. Оваа пар
тикула е позајмена од грчкиот јазик. 

Формите на заповедниот начин имаат парадигматски акцент 

(види: 1.3.3.). 

2.7.1.3.2. ПрекажаносШ. - Во граматичката категорија начин 

ќе го разгледаме и начинот за изразување на незасведочени деј

ства кој е карактеристичен за македонскиот јазик (Конески 1981: 
463). Една од функциите на формите на минато неопределено вре
ме е токму изразување на прекажаност. Други глаголски форми за 

прекажување се формите за предминато време, оние што се обра

зувани од глаголот сум во минато определено несвршено време и 

глаголска л-форма (Конески 1981: 483), како и оние образувани од 
формите на глаголот сум во минато неопределено време и глагол

ската л-форма на глаголот што се менува, сп.: са-б'или д'али, (види 
предминато време), како и формите за идно прекажано време кои 
се образуваат од ќе и од формите на минато неопределено време 

(Конески 1981: 496). Сега ќе ги прикажеме формите на идно пре
кажано време: 

к' f C(IM д'otU(lЛ, д'ozUЛ{l, д'ОlUЛ(Ј 
к' f cu д'оzиџл, д'ozUЛ(l, д'оzил9 
K'f (е) д'otU(lЛ, д'otUЛ{l, д'оtUЛ(Ј 
к' f смr д'оzили 
к' f czur д'ошли 
Kf C{l д'оzили 
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За разлика од поимањето на начинот за прекажување во ма
кедонскиот јазик, Иванов, поаѓајќи од состојбата во стандардниот 
бугарски јазик, поинаку ја претставува прекажаноста. Според не
го, прекажување на минато дејство има само во случаите каде што 
се употребени формите за предминато време од типот е б'ил uи
Ш'ал, кои се карактеристични за серската говорна група, додека 

употребата на минатото неопределено време за прекажаност ја 
смета за преосмислување на овие форми зашто тие, всушност, слу

жат за прекажување само на сегашни дејства! (Иванов 1977: 184). 
Во македонскиот јазик, минатото неопределено време е главен 

носител на прекажаноста и со ова време се прекажуваат и сегашни 

и минати дејства (Конески 1981: 463). За прекажување, пак, на 
идни или постериорни дејства имаме специјализирана конструкци

ја која овде ја илустриравме со парадигмата к'~ cu д'oru{lл .... Судеј
ќи според текстовите и според усната комуникација при собирање

то на материјалот, во говорот на селото Кула прекажаноста се 

изразува како и во стандардниот македонски јазик. 

2. 7.1.4. Залог 

Пасивниот залог во кулскиот говор, како и во другите дија

лекти, се изразува со формите на глаголот су.м и со глаголската 

придавка од преоден глагол, или, пак, со преоден глагол придру

жен од партикулата се: Kв{l-c~-вp'aшiil(liu к'ониru(Ј, c~H{lil'uлu в'од[Ј-, 

'он в'ек'и из.м'ор{m, зџсШ'анџл, д~ru'eii19 ш:vк, М'еч9, с'ин-.му 'i(Ј-н''а.м(Ј-, 

(ЈШ'еuџн-~.; - Н~-.м'ож~ в'ар~н{l ч~н'иЦ{l д{l-с~-с''ај! 
Пасивниот залог како спротивен на активниот во македон

скиот јазик (и во дијалектите и во стандардниот јазик) се изразува 
со синтаксички конструкции (Конески 1981: 381) и затоа нема по
себно да се задржуваме на него. 

2.7.2. ИМЕНСКИ ФОРМИ НА ГЛАГОЛОТ 

2.7.2.1. Глаголска л-форма 

Глаголската л-форма се добива со наставките -л, -ла, -ло, -ли. 

Наставките се додаваат на аористната или на имперфектната ос
нова на глаголот. Примери за л-форма од несвршени глаголи: б"а
лил, б~р''ал, в'иК{lЛ, вр"ал, вџрrи~tл, 'iл'ед{lЛ, д'iiрЖ{lЛ, 'и'iрџл, .м''ас{tл, 
н'осџл, 9р'ел, ii'eч{lл, u'и{lл, ilл~lЧ(lЛ, P<Lб'oiil{tл, с''ал, ср'иж~л, ru'eч{lл. 
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Примери за л-форма од свршени глаголи: вид''ал, в'iiрнQл, 
излr:з'ел, ucil'eЧ{lЛ, кqз'ал, куil'ил, нqбр'ал, Н{lј'ал, 9бл''акqл, Qсq.мн'ал, 
у.мр''ал, фарлил. 

Како што може да се забележи од примерите, л-формата е 

образувана некаде од аористната, а некаде од имперфектната ос

нова, без разлика дали се работи за свршен или за несвршен гла
гол, што е доказ за веќе споменатото мешање на основите (види 

2.7.1.2.3.). Од друга страна, редукцијата на вокалите што не се под 
акцент во голема мера придонесува за нејасност на формите и за 

неможност за нивно прецизно определување. 

Кај глаголската л-форма во еднина ги разликуваме сите три 

рода, а во множина има една заедничка форма: 'iл'ед{Iл, 'iл'едџлџ, 

'iл'eдt;tлQ, 'iл'ед{ЈЛU. 

Кај глаголите на коишто општиот дел им завршува на -Ш-, 

-д-, се јавува губење на овие гласови во л-формата или, пак, има 

две форми, скратена со загубен консонант и долга со зачуван кон
сонант: д'ал - д'ад{tл, ј'ал - ј{tд'ел, ucilp'eл - исuр'ед{tл (но само: 

ilpr:д'eл ), 9Шкр'ал - QШкр'ад{ЈЛ. 
Од глаголот зе.ме глаголската л-форма гласи: з'ел, -а, -о, -и. 

Од глаголот су.м глаголската л-форма гласи бил - бил'а 

бил'о - бил'и. 

Интерес со својата форма побудуваат л-формите образувани 

од основата ид-: ~lШ{tл, д'otll{lЛ, QШ'lllll{lЛ. 

Подвижен акцент се јавува во следниов случај: б'ил : бил'а, 
бил'о, бил'и. 

2.7.2.2. Глаголска придавка 

Глаголската придавка на -н-1-Ш- се образува со наставките -н, 

-на, -но, -ни или -Ш, -Ша, -Шо, -Ши. Вториве наставки се додаваат на 

глаголи во чијашто основа се наоѓа сонантот н. Како основен во

кал пред наставките се јавува -а или -е. Вокалот а се јавува кај гла

голите од а-група како и кај глаголите од е-група, а-раздел со 

општ дел на н, сп.: из'ор'ан, ucкQii'aн, К{lЛ'еС{IН; кp'eн{tiu, cШ'aн{tiu, 

с''аднџru, ii'aднqtu. Вокалот е се јавува кај глаголите од е-група, 
о-раздел, кај глаголите од и-група и кај глаголите чијшто општ 

дел завршува на самогласка. Примери: дџд'ен, дојд'ен, нqЈд'ен, Qбл'е

чr:нi!Qбл'еч{IН, it'eЧ{IН, с'еЧ{IН," UЗ.МОр{lН, K{lpClu'eн, KllЧ{IН, .маШq_н, ilл'a

iil{IН, рQд'ен, ~vдрr:н; из.м'и{LН, ucil~цm, уб'иr:н, Qliiкp'ur:н; бp'aнr:lii, жr-
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н'еШ, к~т'еШ, p{lн'eii1, ц~н'еi:U. Појавата на алофонот [~t] пред настав

ката -н кај глаголите со основен вокал е е резултат на редукцијата 

на /е/ во [~t]. 

Глаголската придавка се образува и од несвршени и од свр
шени глаголи, и од преодни и од непреодни глаголи. 

Кај глаголската придавка се разликуваат два акцентски мо

дела, а) со акцент на кореновиот вокал, сп. бр'ан~Ш, изм'ор~tн, 

Kp'eH~llU, 96л'еч~tН, u'aдH(llU, it'eЧ~lH, c''aдH{llU, с'еЧ~lН, уб~l~Н, И б) СО 
акцент на тематскиот вокал, сп. д~tд'ен, дr.iд'ен, н~tјд'ен, кџн'еШ, 

K{lpciil'eн, p~m'eii1, ц~н'еzu. 

2. 7.2.3. Глаголски прилог 

Глаголскиот прилог во говорот на селото Кула се образува 

со наставката -јк'и. Примери: б~р''ајк'и, вик'ајк'и, в~tpi:U'ejк'u, дrв{l

д'ајк'и, u'ip'ajк'u, јџд'ејк'u, ЛUЖ'ејк'u, Л9в'ејк'u, MUH{tв'ajк'u, 1-t9c'ejк'u, 
rд'ејк'и, rzuuв'ajк'u, uџс'ејк'и, ilp~tв'ejк'u, рrв'ејк'и, с~'ејк'и, с~ч'ејк'и, 
сид'ејк'и, см~'ајк'и, ii1K(t'ejк'u, zu~zu'ajк'u. 

Истата наставка за образување на глаголски прилог ја срет

нуваме и во селото Савек (ид'ејк'и). Во селото Календра, сретнува

ме поинакви форми од типот н'oc~zuzuu и с~д~чк'им. Во југоисточ

ните говори во целост превладуваат партиципски форми со суфик

сот -ком (-кум во неакцентирана позиција), кој се додава на осно

вата на стариот глаголски прилог (пр. 9д~zик'ом Секавец) (Видое

ски 1991а: 13). Според Иванов, во серската говорна група, генерал
но гледано, не се употребуваат формите на глаголскиот прилог, 

ами тие се заменуваат со зависна реченица (Иванов 1977: 187). За 
разлика од оваа констатација на Иванов, во нашите текстови се 

забележува релативно честа употреба на глаголскиот прилог. 

Акцентот кај глаголскиот прилог паѓа на тематскиот вокал. 

2.7.2.4. Глаголска именка 

Глаголската именка во кулскиот говор се добива од несврше

ни глаголи со наставката -не: ј'ад~н~, к'орн~н~, н'ос~н~, il'u~н~, сн'о

в~н~, см'еџн~. 
Одглаголски именки од типот кажов'ачка, zТtекнов'ачк{t, за 

коишто Иванов (1977: 187) укажува дека се карактеристични за 
серските говори, во нашиот теренски материјал од селото Кула не 

забележавме. 



3. СИНТАКСА 

Кога зборуваме за синтаксата на говорот на едно село, не е 

можно да дадеме опис на начините на подредување на реченични

те делови и на речениците без да ги земеме предвид особеностите 

на околните говори на тој план, влијанието на соседните балкан

ски несловенски јазици, како и разликата меѓу синтаксата на дија

лектите воопшто и стандардните синтаксички норми и правила на 

македонскиот јазик. 

Не претендирајќи на исцрпно и сеопфатно зафаќање во сите 
области на синтаксата, ќе се осврнеме на специфичностите на на

шиот говор, користејќи ги притоа како корпус за анализа тексто

вите што ги забележавме при нашето теренско испитување. 

За споредба со соседните говори ќе ги користиме моногра

фиите за одделни јужни и југоисточни македонски говори, а од го

лема помош за поцелосен увид во синтаксата на егејските говори 

ќе ни биде книгата од Зузана Тополињска "Синтакса на македон
ските дијалекти во Егејска Македонија" 1 и 11 дел (види: библио
графија). 

Воопштено кажано, уште при првото слушање на кулскиот 

говор може да се констатира дека се работи за говор којшто на 

синтаксички план има многу сличности со западните говори. Тоа 

се, всушност, оние карактеристики од западните говори коишто се 

резултат на влијанието на соседните балкански несловенски јази

ци (неупотреба на партикулата ли при градењето на прашалните 
искази, местото на кратките заменски форми пред глаголот и во 

почетокот на реченицата, примери на употреба на предлогот од за 

изразување на посесивност и други сличности). Сепак, кулскиот 

говор, како дел од серските говори и пошироко од југоисточните 

македонски говори, има низа карактеристики што ја покажуваат 
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на некој начин неговата припадност кон оваа дијалектна терито
рија, а тоа се: нарушување на конгруенцијата меѓу реченичните 

делови, обопштување на предлогот на како показател за предмет, 
и индиректен и директен, многубројни отстапки од правилото за 

удвоен предмет и друго. А сега ќе се задржиме пошироко на спо

менативе и на други синтаксички особености. 

3.1. РЕДОТ НА ЗБОРОВИТЕ 

Овде ќе се осврнеме на местото на клитиките и на нивната 
линеаризација, на местото на помошниот глагол во сложените 

глаголски форми, како и на местото на атрибутските определби. 
Како карактеристика што веднаш паѓа в очи при читањето 

на еден текст од селото Кула е употребата на кратките заменски 

форми во позиција пред глагол или на самиот почеток на рече
ницата. Примери: А-с'иШи д''tlЦ{l му-у.м'ир(lЛU. И-'it;Ј-з'ем(l Шв(l-д'аШи. 
Го-д'и'iн{lв{l Ct;J-t;дн'tlШ{l н'o'i{L, н'tLЛu, u-'it;J-н'ocu {Lф-д:viiK{ltU{l, K<t.i
.мt;ч'uнц{LtU(l. Cu-'it;J-з'LLМ{l il'oz"i9 дt;iu'ez7it;J. Гt;J-UciiиzU'tlв{l H{l-ii'oz"it;J 
Ш{lp'i'oвt;цt;J: "Зашо-бt; д'ед9 z"i'oiit;, H{t-Шв'tt д''azuu М'еч9 'iо-в'ик{и7iи", 
в'ик(l. Г{l-Жt;н'ил u-дp:vz{liU{l к''ерк{t. Гt;Ј-нt;рв'ир{lл. И H{t-н'e'itJ .му
сШав{lz7i у-t;дна l{)Л 1ll.М{l Ш'орб{l ЗЛlllU{). Му-сШаН{lЛ к:v.м. И-Ш'ии као 
офчари, Шва м'tlлt;JZ7i9 д''azuu ни-н'осил9 ј't1дини Н{l-браШ{и7i(l. Г{l
t;ЈШкр'адн{l{l чaШ{llU(l. д<t-ни-дt;Јк'ажи. Ваквата линеаризација на 
кратките заменски форми претставува балканизам со романски 
корени и е карактеристична на поголемиот дел од македонските 

дијалекти, како и за стандардниот јазик (Тополињска 1995: 57). 
Меѓутоа, во нашите текстови сретнавме примери и со пост

позитивна употреба на кратките заменски форми: Н{lуч'ил-'i(). 
Зt;.м'алt;-29 зл'm7i()ZUfJ. H''tt.М{t-'it;J. 

Ваква ситуација најчесто со препозитивна, но и со постпози

тивна употреба на кратките заменски форми среќаваме и во дој
ранскиот (Пеев 1979: 94) и во кукушкиот говор (Пеев 1987: 278). Во 
врска со ова, Тополињска истакнува: "Серските говори - слично 
како дојранско-кукушките - пак покажуваат во тој поглед преоден 
карактер. Покрај доминантните секвенции со проклиза наоѓаме ту
ка и примери како: czuopu х.м'и са, чи е чол'tlКа ВС. .. " (Тополињска 
1995: 58-59) (ВС е кратенка за збир. од Верковиќ, заб. на авторот). 
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Редоследот на кратките заменски форми за директен и за ин

директен предмет кога ќе се најдат заедно е ист како и во стан

дардниот јазик (Минова-Ѓуркова 1994: 193), т.е. прво доаѓа кратка
та заменска форма за индиректен, па за директен предмет: C'iiн'9 

д{l-.МU-l(J-p'ezuuiilu. H'aз{liil, Ul(J-.мy-zu uл'аШили. Ги-U(ЈСр'еШ(tЛ ф'ин(Ј, 

и-Ш'и{l i1Qp'u :Zu-вp'autШ(t u-Ш'tt{l zu'o-.мy-zu д'ttв(llU, др:vzиШи. Му-zи
Зf!.м'али с'иШи il{lp'u H(t-K(lllf!tu'ttн(J, tu~tu, др:vzиШи К(Ј.М(tрџ'ии. И

бр'од(Ј .му-2()-Зf!.мали. A-з.м'zt(llU(l .ми-zи-н'оси U(tp'uiilu, в'ик(l, {l

Ч(Јв''ак(Ј f!-Hf!Upuj'tuuf!л. Слевање на двете кратки заменски форми 
во една како што е тоа случај во дојранскиот (Пеев 1979: 95) и во 
кукушкиот говор (Пеев 1987: 279), во кулскиот говор немаме. 

Во врска со местото на кратките заменски форми употребе

ни со синтетичките форми на императивот говорот на Кула и во 

овој поглед не отстапува од стандардниот јазик: Ск'орни-'29 М'еч9, 

з'еШ9, д(t-~tдu Н(l-к'ониШ(Ј. M'ajк(tlU(t в'uK(t, н'е.м(ЈјШи д(t-l(t-c'eчuiilu, 

д'ајШи-и-Z(Ј, н'eK(l-f! ж'ив(Ј. И tU(Jl'tt в'ик(t H(t-H'e(l, f!-Cf!llt H{l-H'e(t c'eчu
l(l. Cл:vzu<tiiilu, с'обf!р~аuи-.ми и-Н(t-.м'ени д'iipв(ll Ctu'aнu-.мu к:v.м-бf!l 

Иди, з'е.ми-29! 
Осврнувајќи се на местото на помошниот глагол во сложени

те глаголски форми, може да се констатира дека говорот на Кула 

има преоден карактер, т.е. најчесто помошниот глагол му претхо

ди на основниот, но може да се сретне и во постпозиција. Примери 

со препозитивна употреба: Тој f!-ч:vл. Ас C(t.м-p'eut(tл д(t-H(lltp'ct(t 

f!д'ин к'ан{lл, 'еШи K(JU'tlч(J, u-в(Jд'tuu(t д(t-tu'eчu (Jiil-tu'tt.м. K'ttк-c(l.м zo
uuzu'tzл Шв'tt u'uc.м(J? Примери со постпозитивна употреба: Л9чн'ал

f! д(l-Z(l .м'ии, д{l-Z(t-лf!к:vв(t ... ; Hf!-н''tuшuo б'олн9, 'i(Ј-вид''ttл-си, tu'a.мy, 
л'ежи б'олн9, н'еz9 к'f!-l(J-yiil'eil{ltи! Шо.м pf!tu'uлu-ctuf! в'uf!, 'ttc 
uрисШ'анув{l.м. C'e(t, 8

1ll1C(l 'ttc, д(t-б''ttx Пи'ан, Hf!-Ll 1ll(l.М, ( д{l-tlU'eл, 
б'арf!.м), j'tt, Пu'ttн к'f!-K'ttЖ(t.м, H(lltlltu'ttл-c(t.М-Z(J. Како што може да се 
заклучи, во однос на местото на употребата на помошниот глагол 

во сложените глаголски форми од една страна, и, од друга страна, 

местото на употреба на кратките заменски форми, во говорот на 

селото Кула може да се направи една паралела, затоа што и во 

двата случаи има најчесто Препозитивна, но исто така и постпози

тивна употреба. 
Сега ќе се задржиме накратко уште на местото на атрибут

ските определби. Нормалниот редослед со атрибутската определ

ба пред именка е карактеристичен и за кулскиот говор. Примери: 
Б'ил сиро.мах Ч(Јв''ttк. . .. 69:Z'tttu' 9 ч9в''ttк с'е .м'uсли H(t-il(tp'шuu ... ; 
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Сл:vшqЈ, в'и(l сШи-сир(Ј.м'аси л':vди ... ; д(l-l{t-д'ajиl il'o.мл'aд(llU{t ќ'ерк(l ... ; 
Н'ajyб'ttв{Liil{l 'офц(l .мu-'i{t-ф'ttiilu. Но не мал број примери среќаваме 
и со атрибут зад именката: З'ел ч'аш{t зл'mul-l{l u-il{tp'шuu u-ч'ttШ{llU(l 
зл'aiilH{l l{l-ctu'tшл уф-чув'ttл(Ј ... ; и-к(Јл'ибиШи к' ~-ни-'iи-одн'есе н'tLшu. 
Ср'ек'<' 'i(Jл''tl.М{l д{L-'и.м{l. Е-к't1к к'~-н'икни Ш'tц1 ч~н'иц(l в'tlp{lН{l? Ваква 
употреба на атрибутот зад именката познаваат и другите балкан

ски несловенски јазици при што ароманското влијание врз долно
вардарските говори веројатно било најсилно (Пеев 1979: 96). 

3.2. КОНГРУЕНЦИЈА 

Нарушување во конгруенцијата на реченичните делови, како 

по род така и по број, е појава што е карактеристична на поширо
ката територија на јужните и југоисточните македонски говори и е 

резултат на влијанието на балканските несловенски јазици, особе

но на ароманскиот и на турскиот јазик (Пеев 1979: 97). 
Во нашите текстови од селото Кула сретнавме многу приме

ри на несогласувања од различен вид. 

Често е несогласувањето по род меѓу именката и нејзиниот 

атрибут. Примери: Г{L-вид''ttЛ(l в(Ј-к'ој к'iitиШ{l .жив'е~. З.м'и(llU{l 

р9в'ејк'и Ша.му, ilрџв'ејк'и д:vilкџ н'е'iд~, дt;Јјд'еЛ(l д9-н''ttк9ј зл'tuu9, д(Ј

н''tlк(Јј tl(tp'u. Прџв'ејк'и zu'oџ M(t(tб'etu, д't1ли д9н~с'ел 'или н~-д9н~с'ел, 
дp:v'i(liU(l д'ен' Ч(Јв''ttк(Ј 'од~ у it(Jл'uцu(t, y-вл'ttctu. А.мџ .м'о.мчиzu9 LU(Ј

к'и-си-.ж'ене zнu'oj ки-и-6~р'е д~в'ојкиiПи-с~. И-zЈ.'осли il'aк, c''ttк(Jj 
~дн'tt дt;Ј-д'о.М{l к'и-и-н'оси. За оваа појава на несогласување по род 

во југоисточните говори еве што вели К. Пеев: "Без сомнение во 

овој контекст треба да го гледаме и стремежот за иновации во 

системот на родовите опозиции, изразен во овие говори најшироко 

во елиминацијата на одделната маркираност на машкиот и сред

ниот род. Ова недвосмислена се наслонува на аналогната состојба 

на категоријата род во влашкиот јазик, каде што среќаваме само 

две форми кај атрибутивните зборови" (Пеев 1984: 2). 
Исто така, често е и несогласувањето по род и по број меѓу 

субјектот или објектот и л-формата или именскиот дел на имен

скиот прирок. Примери: H''ttM{t zu'o, 8(1pzuo'iл'ttв{t 'it;J-ф(tHi.tл. Гt;Ј

ф'tиuил ~д'uн д'iiш, ~дн'а б'ур{t, 29-ф'шuил ~дн'а б:vp(l. Тој 9д29в'ар(1 
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с'еџ, 69:Z'aiiiuџ ч9в''ак, H{l-iil'oџ zц()-.му-р'ек{tЛ, д{L-к'ажи.ми, Ш9-.му
д9н'ес~ {Јб'ер. А -iil'U(l с'ед{Ј.М кр'ави Ш()-б'е{l, iil'tt{l ~-uл'oднuiiiu, {l

c:vв9ii19 2()-ун'иzшuи H(t-ilл'oдн()LU(). Tв'tz д''tuuu 9iiiuв'tljк'u с'еднџл. А

нџ-к'он'9 и.м'tЈЛ дис't12и. Тој il'iiЛI-t9 зл'tиu()-с~. Tu{t б''tuц~ .М{lл'ечк9, 
Ш'ој с'ес.1 29л''t1.м ч9в''ttк. H{l-дв'tt zt'iiiii{t, в'ztK{l, H{t-zlip'u .МU-С{t-д()н~с'ели 
i"i9-д~czu'ин{t л'ири, в'zlK{l, ap~zu-вp'tzili{llU{l исzИур'ен9. Несогласување
то меѓу субјектот и л-партиципот е исто така карактеристично за 

сите југоисточни македонски дијалекти (Пеев 1984: 10). 
Многу впечатливо е несогласувањето по род меѓу именката и 

заменката во оние реченици каде што имаме заменска редуплика

ција на именската синтагма (за редупликацијата види 3.4.). Приме
ри: Тој .му-в'ик{l, д~zu'eiii9. To{t, l"i1{tpl'oв~l{9, tli{tк'tt-~ н'ttлu, 692'al"i1uџ 
ч9в''ttк с'е .м'исли H{t-il(tp'шuu, н~-З{tctt'ttл 'од.мџ. Тој ilл'aчu, д~l"i1'ez"i19 и 

.м'ечк{uliа ()tli'uzцл(t. И-zli'o{t, Н{lсрџд'zт Оџ{t, к't19 брџн'иzu~л .му

кџж:vв<иli. Квс.t-к'и-д'ојди LU{tк'oв9t"i19, кур'ир9, 9l"i1-c'iiд9 дс.Ј-.мu-в'икс.l, 
к'и-.му-к'аиш, H(l-ф'uл'c.m нitB{l c'ii.м. И-iu'oj c~-pc.zcua:vвc.t, св'ил{uliџ, 

K()ilp'uH{llU{l. 
Логичко, а не граматичко усогласување по број имаме во 

примерот: Мин'али н''ак9ј К()нв'ој С(tс-к'а.мLЈЛU. Ваквото логичко 

усогласување е карактеристично за повеќе македонски дијалекти 

(Конески 1981: 221). 

3.3. ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТОТ 
(ДИРЕКТЕН, ИНДИРЕКТЕН И ПРЕДЛОШКИ) 

Ќе ги разгледаме одделно начините на изразување на трите 
типови на објект во кулскиот говор, со акцент на особеностите 

што претставуваат различност од нормата и го поврзуваат овој го

вор со другите југоисточни и источни говори. 

Прво ќе се задржиме на директниот објект и на неговото из

разување со помош на заменска форма. Во зависност од функцио

налната реченична перспектива, директниот објект може да се из

рази или само со кратка форма од личната заменка, доколку е над

вор од ремата, или, доколку е во рема, со долга форма од личните 

или од лично-предметните заменки, удвоена со кратка заменска 

форма. Општо гледано, оваа ситуација е речиси изедначена во 
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јужните македонски дијалекти во целост (Тополињска 1995: 55). 
Единствено се јавуваат разлики во однос на тоа кои форми на за
менките ќе бидат употребени во функција на директен објект. 
Употребата на кратките заменски форми за директен објект во 
тема не отстапува од нивната употреба во стандардниот јазик. За

тоа ќе се задржиме само на примерите од кулскиот говор со дирек

тен објект во рема, изразен со заменска форма: 1. УШр~, c'iiд9 Ш9-
к'и-сШ'ани, Ш'еби к' ~-Шu-9c'iiжд(liTi Hl_l-cм'iipШ ... ; С'иШи c'eд{lii1 н'е29 
н'е-29 к'tlН{llU. 2. Д'ен, дв't1, zu'oџ 29-ii'yшzТiи{l, 9HD{l 'i9-9c'iiждQШ ... ; И
'он 2Q-л~к~ув(lх. 3. И-нџ-н'е'i9 29-yzu'eii{tЛll ... ; - е-с~2'а нџ-н'е<l с'ечи-2џ. 

А-Н{l-н'е29 '29-к'tmu д{t-HU-H{lltp'ttвu к''еф. Г9-изл~к:vвl.l и H{t-н'e'i9. Во 
примерите под број 1 има стандардна употреба на долгите замен
ски форми за директен предмет, удвоени со соодветните кратки 

форми. Но во примерите под број 2 има специфична замена: на 
местото на долгите форми за директен предмет од личните замен

ки се употребени показните заменки zТi'o(l и 9н'ol.l и номинативната 

форма он. Ваквата појава е карактеристична не само за кулскиот 

говор, туку и за другите јужни и југоисточни говори, на пример за 
дојранскиот (Пеев 1979: 100) и за кукушкиот (Пеев 1987: 289). 

Во примерите под број 3 на долгата заменска форма за дирек
тен предмет И претходи предлогот на. Ваква употреба на предлогот 

на има и во случаи кога директниот објект е изразен со именка. 

Примери: Н<1-с'ин9 29-ytU'eiiyвџџzu. Г9-ucil'uii1<lB{l нџ-zl'ozl9, Шџр2'ов~

Ц9·· .; Г9-изл'екув<z Н{l-Ч9в''l1к9. B't1дu м9л~tв9 и-с'еџ Н{Ј-ilл'ик9, ii9л'екџ, 
zt9л'eK(t, 29-91Тiв'ор{lЛ. Се работи за појава на калкирање на туѓ гра

матички модел, т.е. за влијание на романскиот јазик (Конески 1982: 
127) и се сретнува во поголемиот дел од говорите во Егејска Маке
донија, но, одејќи понаисток, употребата на предлогот на се зголе

мува и при директен и при индиректен објект, така што тој "пре
раснува во генерализиран сигнал на објектна конструкција (> на 
граматичка зависност од глагол, граматичка импликација од стра

на на предикатскиот израз.)" (Тополињска 1995: 94). 
Сега ќе дадеме повеќе примери на директен објект изразен 

со именка или со именска синтагма: 1. Ед'инј9 Ш'ерџл к'iiuиТi(t ... ; 
П'ozl9 н'еМ(lЛ д''llЦ(l. 2. Он c'llK{l д<z-29-zt92:vбu, д{l-н'е-му-29 j't1дu им'ани
zuо. И-2о-з'ема Шва-д''tиuи. Он mu~uuaл к'ониzuо дa-2u-zl'ou. 3. Ед'ин-

• о • о о о • о 

ј9 il't:lC(tЛ 9фц'шuи, др:v2и9 к'ониШи. 3<uuв'll С:vв91Тi9 ун'ишШи д(lpв'a
iU{l, ун'ишШи с'е. К'и-з'еми K{tM'uлuzТiu, к'они, 1И9-б'ил9 ... ; И-Ш'ој му
к'азув{l ilpuк'acK{llU(t ... ; В't1ди м'олив9 ... ; K'ltк zТi'lzџ в'lLp{lН{l ч~н~lЦ{l к'и 
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с''ај? Дџ-д'ојдиш, в~uc{t, д{t-ii'oчнџiu c'iiдl;!н'eiu9. Кв{t-'оШв9р{t 'он{t iiис
.м'оШ9 ... ; а.мџ д{t-ucii'иШ{t .м'ајкиШи .... зн'ачи c'ttl<{t д{t-ун'ишШи дf!iu'e
Ш9. А -H{t-iu'oџ, ii'oЉлf!MU9 бp'tuu tц9-ii'ttcf!Л 9фц'тuи ... ; Кв{t-к'и-д'ојдq. 
Шв'а д''аШи tц9-к'и-д9н'еси iiuc.м'otli9 д{t-2{t-д'ајш ii'o.мл'ttд{иU{l к''еркџ. 

Како што може да се забележи од примерите под број 1, кога 
се работи за неопределен директен објект немаме удвојување со 
кратка заменска форма. Примерите под број 2 претставуваат илус
трација за удвојување на директниот објект кога е тој изразен со 
определена именска синтагма како што пропишува, всушност, и 

стандардната јазична норма (Минова-Ѓуркова 1994: 195). Меѓутоа, 
во примерите под број 3 можеме да забележиме една ситуација на 
неудвојување на директниот објект изразен со определена именска 
синтагма. Оваа дијалектна особеност не се јавува само во кулскиот 
говор, туку е карактеристична за целата јужномакедонска дија
лектна област (Тополињска 1995: 66-67). Не може да се каже пре
цизно во кои случаи не се удвојува директниот објект. Според бро

јот на примерите, може само да се констатира дека неудвојување
то е најчесто кај директен објект изразен со членувана именка, а 
помалку е често кај именски синтагми од заменка и/или придавка и 

нечленувана именка. Отстапки од удвојувањето на директниот об
јект изразен со долга заменска форма (види погоре) не најдовме во 
нашиот материјал. 

Сега ќе го разгледаме индиректниот објект во кулскиот го
вор. Примери за индиректен објект во рематска позиција, изразен 
со долга заменска форма: 1. А-н{t-н'иф ни-с(;!-с'iiн'{tЛ9, l<В{l-бил'и 29-
д'али 'otШТif!. С'обl;!р'шuи-.ми и нџ-.м'ени д'iipв{tl И-Н{t-н'еi9 .му-сШ'авџШ 
у-r:дн'а i9л'а.м<1 Ш'орб(t зл'а1Тi9. 2. И-Ш9i'а в'икџ Н(t-н'еџ ... ; 3. Он 29-
Ш'екнџ ... ; Тој c'e{t i9-zli'eкн{tл9 'otuu и.м'аншТi9 д{t-.му-ј'ади. 

Како што може да се забележи од примерите под 1 и 2, инди
ректниот објект во кулскиот говор се изразува со предлогот на и 

долгата форма за директен објект од личните заменки. Но, при
мерите под број 3 покажуваат дека, слично како кај директниот 
предмет, и овде среќаваме употреба на номинативни форми од 
личните заменки во функција на индиректен предмет. Притоа, се 
забележува дека во овие два примера и кратките заменски дативни 

форми се заменети со акузативни. Вакво мешање на заменските 

форми имаме и во дојранскиот (Пеев 1979: 100-101) и во кукушки
от говор (Пеев 1987: 289-290). 

Примери за· индиректен објект, изразен со именка или со 

именска синтагма: 1. Т9Љ .му-tТi'екН{lЛ9 нџ-ШџрЉвf!Ц9· А-нџ-ж(;!н'tt-
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ili(l н'е-и K(lЗ~VB(l. Ах, иt'о-му н(li""ip'ajџx 1-Цt-бр'аШ-ми 'ас. 2. He-K(lз:vв(l 
Н(l-ж'ен(t-му. И-'он в'UK{l Н(t-џил'аШ(Ј ... Примерите под 1. ни покажу
ваат стандардно удвојување на индиректниот објект, изразен со 

определена именка или именска синтагма, а примерите под 2 прет
ставуваат отстапки од удвојувањето. Отстапка од удвојувањето 
сретнавме и кај заменскиот индиректен објект во следниве при

мери: И-iu9'i'a в'UK(l нџ-н'е(t .. . ; Ж~н'ai""ii{t 'оди, кџж~VВ.{t H(l-н'e'i(J. Меѓу
тоа, кај индиректниот објект во кулскиот говор, глобално гледано, 
примери без удвојување има многу помалку отколку кај директниот 
објект. Ова поредовно удвојување на индиректниот објект не е ка
рактеристика само на кулскиот говор ниту само на јужномакедон

ските говори, како што истакнува Тополињска: "Истата таа аси

метрија во полза на дативот ја забележуваме и во сите други бал
кански системи". Оваа појава Тополињска ја толкува со антропо
центричната поставеност на јазичниот систем во кој "дативот е втор 

(покрај номинативот) падеж наменет за персонален аргумент(= за 
формализација на називи на човечки- живи?- суштества ангажи

рани во релациите за кои станува збор)" (Тополињска 1995: 95). 
Во изразувањето на предлошкиот објект имаме една специ

фичност, а тоа е отсуството на предлог во определени позиции, 

при што се добива впечаток на т.н. двоен директен објект. Тоа, 

всушност, е во оние позиции каде што предлошкиот објект би тре

бало да го изразува стариот инструментал. Примери: Едн'о к'vфџр

чи Н(llt(Јлн'или U(tp'u. И-zu'o{t к'u-'iu-л'~tuuмu б(tр~tк'. K(tл~vi~p9 (Jtit'u
Ut(tл С{tс-бџсШ~vн, Ир(Јб~V/U{tЛ-29 б{tczu'yн(J, Пр~tЗ(lН, u-'i(J-H{lli'iiлн'џл 

ј'ајцџ 9Ш-св'ил(t ... Во овие примери се среќаваме со навидум двоен 
директен објект. Ваквиот двоен директен објект е карактеристи
чен за целата територија на јужните македонски дијалекти (Топо
лињска 1995: 104). Но, како што истакнува Тополињска, додека 
едната синтагма се однесува доследно како онаа што го оформува 

директниот објект, другата има карактеристики што укажуваат на 

тоа дека не е вистински директен објект (никогаш не се јавува чле
нувана, не се удвојува со кратка заменска форма, не може да се по

јави на како што може при друга синтагма што изразува директен 

објект и речиси секогаш се јавува зад вистинскиот директен об

јект ). Заради ваквите разлики, опишуваните синтагми според тер
минологијата на Тополињска ќе ги наречеме "вторичен објект" 

(Тополињска 1995: 104). 



Синтакса 79 

3.4. ПОВТОРУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА РЕЧЕНИЦАТА 

Повторувањето на делови на речениците е особеност на сите 
дијалекти. Нашиот материјал од селото Кула нуди многу примери 
за тоа. Прво ќе дадеме примери каде што имаме повторување на 

субјектот: 1. Н'и(t, к'и-д'ојди вр''ами, Н(t-н'ајм'алки(t бp'aiU, н'иџ к'~-с~
il(жл'онув'ами. И-ii'Oil9, il'oil H-9H 1

0(l вр''ами ~-692'aili чrв''ак. Muн~t-
6{lЛU rн'o(t вр''ами ili(tpi'oвцu, Гii(tpi'oвцu и л'yд'etur 2u i""iprд'ctв(tлu. A
il'oii9 зн'ај 'oi"Uu c~л'oiu9, н'uкri<uu ~дн'о с'елr н''аМ(t д(l-б'иди сл'ожн9. 
2. Кв{t-iл'ед(t ili~t(t, ж~н'aili(t, i"Uџк'а, м~tjK(t к'а9 м'ајК(t, н'е-~ н'ејнr д'~ti"U~. 
Анi~л Мих'аил, 'он iи-в'ади д:vиuuuu. Он му в~lK(t, 'анi'~лr ... ; To(l, 
zU(tpi'oB~Ц9, zU(lK'a-~ н'алu, 69Љzu'9 Ч9в'{tк с'е м'uслu H(t-ii(tp~lzUU, H~
З(lciiaл 'одм(l. Тој ilл'aчu, д~zu'eilir и м'ечк(uuџ 9Шmил(t. И-zu'оџ 
Н(lср(tд'ин Оџ,(t, к'аr брџн~нuџ, му-к{tж:vв(нu ... ; ТоЈ~ zi9зuв'apr 'lи
зн'ај(lл c~uuu м''ctcili{t, c'шuu н'ивички. Тој, д~zu'ezur в'ик(t ... ; Оди iU'o{l, 
з'ezu9, му-в~tК{t .. . ; АмџzИ'оЈ~ д~zu'ezИ9, лrвџ'zциu{t, cu-'ztм{t и-сr-власzИ(l. 

Во примерите под 1 имаме повторување на субјектот со ис
тиот збор со којшто е веќе еднаш изразен, било да се работи за за
менка или за именка. Во примерите под 2 сретнуваме изразување 
на субјектот со заменка и со членувана именка или лично име. 

Ваквата заменска редупликација на именската синтагма е каракте

ристична за сите југоисточни егејски говори и е резултат на влија

нието на грчкиот јазик (Тополињска 1995: 52). 
Освен кај субјектот, се сретнува повторување и кај предика

тот, најмногу со цел да се укаже на продолжителност на дејството. 

Пример: И-i"i'ozlr, il9p{tcн~tлr zuвџ-д''сиuи, zr-:vчu z/'ozcr, i9-'vчu, u
CtU(tН'aл9 с~дџмн'сtјс~, rцtмн'сtјс irд~tнu. 

Повторување имаме и кај прилошките определби: И-вr-~дн'о 
З(lzuв'op~нr, ~дн'о м"aczur, zu'aм iџ-!lушШили. Во примеров имаме 
дури тројна прилошка определба за место, двапати изразена со 

синтагми и еднаш со прилог. 

Повторување сретнуваме и кај именскиот дел од именскиот 
прирок со цел да се потенцира дадената особина на подметот: 
Ж'iiлiU(l, ж'iiлiU(t, iU'a K9ilp'uн(t, л'ели! 

Од примерите што досега ги дадовме може да се заклучи 

дека повторувањето се јавува кај сите делови на реченицата во 
зависност од потребата на говорителот за истакнување на некој 
елемент од содржината на текстот што го раскажува, и тоа е глав

но карактеристика на усното кажување. 
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3.5. ИСПУШТАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА РЕЧЕНИЦАТА 

Испуштањето на делови од реченицата е исто така особеност 
на дијалектите и е резултат на тенденцијата за економија на јази
кот, т.е. со помалку зборови да се даде соодветната содржина на 
исказот, а притоа да не се доведе во прашање точното разбирање 
на самата содржина. Затоа најмногу подлежат на испуштање оние 

делови на реченицата што носат најмала количина на информаци
ја, како што е, на пример, глаголот-копула во именскиот прирок. 

Ќе дадеме повеќе такви примери: Еј, в'иК{l, iU'aмy к:vми, iU'aмy ~д'ин 
м'lipiU(lф. П{l-iU'o(l cu-iu'u, в'ик(t. К'ак9 'ас? Ед'ини9 б'ил Л9ВЏ~l{l, 
дp:vzu9 9фч'ар. Зн'ачи м:vд{tр. С9-~д'ин :vд{tp (н{l-c'aб'<Iiil<t ii'uшu), 
ч~iUp~шcu д:vши м'lipiUвu. д'еК{l в'од{l, н~и: умр'ем~ З{l-в'од{l? Cм'eiUK{l, 
p{lciiucк{l, ii'eч{lZU 'ozuu к:vii~H{t уф-Б{lл'i'ари{t з~мл''mu{l. Б'e'i9iU zи9-
б'ил ш:vк{l, 2л'ед{l K{(VP9 ii'oc'UЛ(lfl, ciip'eM(l б'opб(llU{l ii'oc'UЛ{JH. H{lztp'e
д{lн ч9в''ак. 

Во врска со ваквите примери каде што е испуштен глаголот

-копула од именскиот прирок, ќе истакнеме дека овие т.н. "номи
нални реченици" се многу чести во источните говори од Егејска 
Македонија. Како две причини за нивната голема фреквентност 
Тополињска ги наведува следниве: 1. влијанието на грчкиот јазик 
каде што се доста чести во димотики, и експресивната функција на 

истакнување на именскиот дел од именскиот прирок (Тополињска 
1995: 28-29). 

Сега ќе наведеме други примери на отсуство на прирокот во 

реченицата: И-'ај, c'e{l C:vzи{ltU{l 9Z71-iU'tцt 'i9д'uH(l. (т.е. . .. фатила 
сушата ... ); Докум'енiU, ZU{til'zцt! (т.е. Имам документ, тапија); Оди 
Н{l-Измир, д'ек{l, уф Турциј{l, u-29-P<IciUв'ap{t tu'aмy, зrм''aiU{l, u-2{l
ii9ciU'tlвyв{l C9-Л9ii'aiU{ltU{l, и-ч'ад9р9 il'ocлu. (т.е .... и чадорот после 
го поставува); Ти к'и-'одrш H{t-tu'tt(l cp'tm(l, iUu-нџ-iU'a{l. (т.е .... а ти ќе 
одиш на таа страна); И tu'и{l c'e(l cu 'u'ip{ttU. Ф'liрлил. Ш9-мил:vв{l, 
iUв'a, Z9tu'oв9. Дvб~ш, д:vш~ш, c'muu. Дв''аiU~, ч~iU'upu, 'оцЈМ. (т.е. 
Што милува, тоа фрла ... Двете станале четири, па осум.). В'и{l н'e
ciU~ вин'овни, H{l-в'tlc к'и- ви-д'tlд{tм м't1лку iiџp'u д{l-CU-H{tt7p'tljiUu 
il'o'tlpнu к'lituiUu. И-д{L-'иM{ttuu жuв'otu. H{l-iU'tuuк9-мu н"аМ{l н'ишtu9. 
(т.е. На татко ми нема ништо да му дадам). Како што може да се 
забележи од примериве, елипсата на прирокот е многу честа, меѓу
тоа содржината лесно се разбира од контекстот. 
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3.6. ПРАШАЛНИ ИСКАЗИ 

За образувањето на прашалните искази во говорот на Кула 
важат истите карактеристики како и за другите југоисточни гово

ри, а тоа се следниве: 

1. Образување на да-не прашања без партикулата ли, само со по
мош на нагорна интонација. Оваа специфичност претставува 

балканизам (Конески 1982: 121). Примери: И.мqzu Й(tp'u? Е.ми, 
u'oi(JЛ'tl.М{l Л{lЖi.l (Jill-illi.l(l .мил~VB(llU? Др'об(Јв'еlU(Ј д(l-lUи-iи дr;m'e
C(l.М? Г9-Н<~iд'е? 

2. За разлика од западните говори, за коишто не е карактерис
тична употреба на партикулата ли, во југоисточните говори има 
и да-не прашања образувани со оваа партикула: М'ож(!-ли д{Ј
.ми-i9-9дн'еси д'о.мџ? Си-6~1л-ли в'ојн{tК zuu? 

3. Во однос на другите партикули што се сретнуваат во егејските 
дијалекти, дали, зар и .мер (Тополињска 1995: 288-289), во кул
скиот говор ја сретнавме само партикулата дали само во еден 
пример, и тоа во т.н. зависно прашање: Пр{lв'ејк'и iu'o(t .М(Lqб'eiU, 
д'али д9Нfс'ел 'или Нf-д9Нfс'ел ... Други примери во нашите текс
тови не најдовме, но, со оглед на фактот дека во збирката од 
Верковиќ во текстови локализирани во Серско се сретнуваат 

примери со употреба на дали, може да констатираме дека оваа 

партикула се сретнува во серските говори, следствено и во кул

скиот говор. 

4. За образување на прашален исказ се сретнуваат и партикулите 
да не и нали: д<t-Hf-.Мf!-i.tuнu? Tu-д(l-Hf-cu? Hi.tлu к'и-з'е.миши, 
вuкq., Л{tЖ'muu, к'и-д'ојдиши? Карактеристично за овие партику

ли е што нивната употреба е на некој начин експресивно марки
рана и со нив се укажува на барање потврда на поставеното 

прашање (Тополињска 1995: 290). 

Правејќи паралела со балканските јазици, Тополињска кон

статира дека во поглед на образувањето на да-не прашањата нај
значајно било влијанието на грчкиот јазик во којшто ги сретнува

ме "трите најкарактеристични особини на јужномакедонската си
туација: 1. доминација на прашалните искази без специјализирани 
честици, 2. хомонимија на честиците што ја изразуваат приглагол-
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ската негација и да-не прашањата, 3. присуство на специјализирана 
конструкција што ја протолкувавме погоре како "барање на по
тврда" (Тополињска 1995: 290-291). 

Сега ќе преминеме на разгледување на начините на градење 

на кој-прашањата. Во нашиот материјал ги сретнавме следниве 

прашални заменки, заменски придавки и прилози: КОЈ~ tuo, з'ашр, 
'oiiiu, КlЈХв'о, к'о2q_, кq_д'е//д'ек{t, к'ак9. Примери: K9,i-cu iii'U{t 6~

б'aiiiк9? Н{t-к'ој к'u-29-д'aд{tiil? E-tu'o д{t-н{li'ip'ajмu? З'mu9-6~ д'ед9 
u'ou~. Hl,l-iiiв'a д''aiiiu М'еЧ9 29-81llK(IlUU? К{tкв'о ~lМU ~-lUQ{l? K'o2{l к'и
uриu'адни cв'eiii9? Д'ек{l к'u-'oд{uu? К(tд'е в'од{t? К'tш9 м'ожи iii'a(t 
pq_б'oiii{t? Од примерите се забележува дека употребата на прашал
ните зборови во овие прашални искази е иста како и во стандард

ниот јазик (Минова-Ѓуркова 1994: 153). Како специфичност се ја
вуваат неколку примери во кои прашалната заменка шiiio е упо

требена наместо зoшiiio: Ш'о iii'u ш:vк(t? ... tu9-H~-29-9iiiв'op{l tu9-
u'ucм9 'ас? Ваква проширена употреба на заменката шо сретнува

ме и во кукушкиот говор (Пеев 1987: 302-303) и пошироко во пове
ќе наши диј алекти. 

3.7. ИЗРАЗУВАЊЕ НА НЕГАЦИЈАТА 

Вршејќи анализа на начините на изразување на негацијата во 
кулскиот говор врз основа на корпусот од текстови со којшто рас

полагаме, може да се донесат неколку заклучоци. 

Основното средство за изразување на негација што е карак

теристично за целата словенска јазична територија, честицата не, 

во говорот на селото Кула се употребува според правилата на 

македонската јазична норма во поглед на неговата линеаризација. 

Со други зборови, неговата употреба овде е иста како и во запад
ното наречје каде што имаме балкански тип на линеаризација. 
Според овој тип, негацијата се јавува пред сите други проклитики 

што му претходат на глаголот (Тополињска 1995: 266). Примери: 
Н'е-с~ H{tл:viii{tЛ м'алки9 бp'ai'ii ...... шp-н~-29-9i'iiв'op{t i'ii9-u'ucм9 'ас? 
Д9к'олку н~-2{t-д'tzд~ш ... A-H{l-iil'o(l к'он ш'о-~ к'aЧ{ll-l, н'е-29 бр'ои. Он 
zu'ep{l д{1-29-il92:vбu д{1-н'е-му-29 ј'ади uм'tmuzup. Во последниот при
мер може да се забележи дека само да И претходи на негацијата. 
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Единствен исклучок од горното правила за линеаризација 
има во следниов пример: Значи tU.'u<t 29-H!!-c.м'eiil{lili З{t-ч9в''ак. Дали 
се работи за исклучок или, пак, кулскиот говор во својот систем го 
чува се уште и стариот словенски редослед на клитиките (Топо

лињска 1995: 267) не може да се суди затоа што не располагаме со 
поголем број примери. 

Негираните варијанти на идните глаголски конструкции се 

образуваат со не.ма +да+ глагол. Пример: Ако н''ttк9ј в'ик{t, р'еч!! 
ii'oi1{J, 'oiUu н'е.м9.i дн'еСК(l д{t-в'iiрни и н''tt.М{t д{t-в'iipнu. 

Негираната глаголска форма не.мој се јавува во формите 

н'е.мој~ н'e.мojiUu: ... н'е.м9.i дн'еск{t д{t-в'iipнu ... ; ... н'е.м9}il1и д(t-Z{t-c'eчu
iUu ... Како што може да се заклучи од примерите, овие негирани 
форми се сврзуваат со личните глаголски форми во сегашно време 
со партикулата да. 

Во материјалот собран по прашалникот добивме одговор за 

постоење на вакви форми на прохибитив: н'е.м9.; в'ttK<ti, н'е.м9.i C!!
л'~viUu, како и форми со грчката честица за негација .ми ()..1.11): .мu
в'UK{llU, .мu-в'uK(tiuu, но потврда за нив во текстовите не најдовме. 

Друга честица којашто служи за негација, а која не е многу 
фреквентна во нашиот корпус е честицата ни. Примери: Ти{t сир{Ј

.м'аси, л'уд'еiU'{Ј, .мл'ади, ~д~tHU9 Шџк'а, C!!-ч:vд(uU., С!!-Ир'тu. C'e{t нu
ili(tкa, нu-{JH{tK'a. Он {JlU~tШ{lЛ З{t-в'од(t, л'е2Н{tл, ни-в'од{t, ни-н'ишt"U{Ј. 
А.м{l 'он 'ич, н'и д(t-C!!-Ш~z:vв{t с9с к''еркити, д(t-к'ажи.ми, н''tuшu9, н'е, 
к't19 д(l-Hf!-ЗH'ttj н'шиili{Ј c~-up'ttвu. Во сите три примери честицата ни 
ја заменува честицата не при што во првите два примера се работи 
за две негирани елиптични реченици, а во третиот пример имаме 

употреба на ни во првата дел-реченица, а на не во втората дел-ре

ченица. Функционирањето на ни во овие реченици укажува на не

говата константна карактеристика како конјунктивна компонента 
и неговото присуство "никогаш не доведува до она право удвојува
ње на негацијата кое резултира со асерција" (Тополињска 1995: 
272). Како што може да се заклучи од примерите, овде честицата 
ни функционира на ист начин како и приглаголското не. Ваква 
употреба на ни е карактеристична и за други јужни говори (Топо
лињска 1995: 272). 

Освен не и ни, во нашите примери ја сретнавме и честичката 

ич: И-'од.М(l 'он H(tp'eв(t, ц'ttp{J 'ич. Ај, в'UK(t, д{t-н'е-вr {Jct"U'aв{t.м б!!с
Й(lр'и, j'tt H(t-iU'eбr t"U'олку, j'tt H(t-iU'eбr z"U'олку, д(t-н'e-cll бrз-'ич U(tp'u. 
А.м{t 'он 'ич, н'и д<t-cr-ш~i:vв(t с9с к''еркиzuи... Оваа честица што 



84 Говорот на селото Кула - Серско 

претставува заемка од турскиот јазик се употребува во јужните го
вори како честица за засилување на негацијата, а таква е всушност 

нејзината употреба и во трите реченици од кулскиот говор што ги 
наведовме погоре. Употреба на честицата како синоним на замен
ката ништо, што е нејзина примарна употреба во турскиот јазик, а 

што се среќава и во некои јужни говори (Тополињска 1995: 273), во 
нашите текстови не забележавме. 

Словенската двојна негација, каде што со негираниот преди

кат ги среќаваме и негираните заменки од типот ништо, никој и 

сл., е карактеристична и за говорот на селото Кула. Примери: Trl.'a 
р{lзбр'али iil'U(l 'оти тој н'иштr н~ up'aj. Ас н~-iu'ep(t.М н'uшiU9. Дв''а, 
тр'и 2rд'ини, ни-uич{lл'ил н'uu.uur. Н'ик{Јl(tШ н~-.м'ожииt д{t·'i(J· 

9iUкл'ониш. И-'он, н'икrј н~-.мy-(Jбpatuiu(l вни.м'ании. 
Зборувајќи за негацијата уште ќе ги наведеме примерите со 

предлогот без употребен во конструкцијата без да+ 'iлаiол. При
мери: Ква с~-вр'атили д'о.м{l, а-'он Й(tр'ити б'ез-д(t в'ид(llU iil'u{l, кв'а
с~ yф-rдaj{lтfl, вн'етри, чув'алиmи надвrр, tu'oj 9дварз(tл ~д'ин 
чувал u-iu-u:vшiU{lл U(tp'uiUu вн'еiUр~. Зн'ачи н'е-ни з'ев(tЛ U(tp'u. Б'ез 
д{l-ЗH'll{ltU iil'и{l. А.м{l з.м'u(llU(l, б'ез д(t-зн'а~ 'он, il(J·н'ei{J, il()-H'e'i{J, 
rsaiU. Ваквата конструкција без +да реченица претставува рома
низам (Тополињска 1995: 278) и повеќе е карактеристична за југо
западните и централните говори од Егејска Македонија. Фактот 
што ние сретнавме три вакви примери во кулскиот говор кој прет
ставува југоисточен говор, укажува дека овој романизам се срет

нува и таму или, пак, се работи за влијание на говорот на средина
та во којашто денес живеат нашите информатори. Само да споме
неме дека речениците со без да се можна варијанта на допусните 
реченици во македонскиот стандарден јазик (Минова-fуркова 
1994: 269). 

3.8. ИЗРАЗУВАЊЕ НА ПОСВОЈНОСТА 

Посвојноста во кулскиот говор се изразува на оние начини 

што се карактеристични и за другите југоисточни говори. 
Како прво, треба да се спомене дека посвојност се изразува 

со кратките заменски форми за индиректен предмет од личните 
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заменки: дl.l-'i9-il9i'yбиiiiи дf!tu'eiii(J, тtши Н{t-ж'ен<t-му. М(lж'о-и и 
il'иши iii{tк'a. Г(Ј-скорн'ал{Ј с'ин-и. С'ин-му 29-н''ам<t, OШeil(lH·f! .... 2()
Н(lк'анув{l Н{l-д'ед(Ј-му д<t-il(Jiiiil'шuu ... Гл'еда tu'o(l к"ерк(z-му с'е C(lC
н'e'i(J, Н{t-ж'ен(l-му в'ик(Ј... Како што се забележува од примерите, 

кратките дативни форми од личните заменки се јавуваат и во си

туации кога зборот кому му се припишува припадноста е субјект 
во реченицата, иако во ваква позиција во стандардниот исказ би се 

очекувала повратната заменка cu. 
Во текстовите најдовме само неколку примери на употреба 

на повратната заменка cu, но само со глагол: C'e{t, к'ој си-д'ав(l 

дf!Шezu(J. Евf! к'iiluiiiuчк{t cu-н{li""ip'ai<t, tuyк cu-c'eд(t. Ваква употреба 
на е и имаме и во дојранскиот говор ( сп. В'а;н е и куiЉле н'ивичка ... 
Пеев 1979: 108). Освен што искажува посвојност, овде повратната 
заменка cu има улога на сигнал на кореференција меѓу субјектот и 
објектот во реченицата, но исто така претставува и сигнал на "по
тенцирање на ангажираноста на субјектот во дејството" и е пока

рактеристична за дијалектниот јазик отколку за стандардниот (То
полињска 1995: 77). 

Карактеристично за целото источно наречје е описното из
разување на посвојноста со предлогот на (Видоески 1960/61: 25). 
Оваа ситуација ја среќаваме и во кулскиот говор: ... и czu'lm{tл М'еч9 
Љзд{t H{t-uм'lmut719 H{l-lU{tp'i'oвf!Ц(J. Г{t-вид''ltх к''epк{tzU{t H(l-M'apи(l. 

To(l-ll дfj!tu'e!U(J H(l-c'ecp{l-Mи. ... H{l-ф(lp(t'oн Жf!H1lllU(l ... и-'i(J-H(lllltl' {l 
c'e'i(l. А, iii'lt{l uм'ttЛ{l бpmu, H{t-zuџp2'oвf!Ц9 ж'ен{t-му. 

Наместо употреба на посвојни заменски придавки (нf!'i'oв{llU{l 
к'iiшt7l<t), често имаме употреба на предлогот на+ долгите форми 
од личните заменки за директен предмет: Г9-вид''ltх c~m9 нџ-н'е'i9. 
И !U'tuuк(J-мy, Н{t-н'е29 zиluuк(J-м:v c'e{t, не 'ов9 z""i{Ip'mu'luuк(J, tu'azuк(J
мy в'ик(t ... Зн'ttчи Н{t-н'е29 u(vp(l. 

Припадноста може да се изрази и со посвојна придавка изве

дена од лично име: Г9-вид''ltх с'ин9 Ив'ltн(Јф. O'ipf!.i'ltл{t Мf!Сf!ч'ина 
кp(tj-.Т(Jв'lm(Jв'etuf! Гi'optuu ... 

Во кулскиот говор предлогот од за изразување на посвојност 
го сретнавме во два примера: Дf!tu'ezu(J (ЈLИ-к"ерк{t-ми H{lltp'eдн{llU(J
f!. A-к'iizlll7i{llU(l Htllll(t, (Jtu-м'aiк<t-мu, д'оли. Можеме да констатираме 
дека изразувањето на посвојност со предлогот од се сретнува и во 
кулскиот говор, но не е многу карактеристично како што е за за

падните македонски говори (Конески 1982: 109). 
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Повеќе примери на употреба на предлогот од во кулскиот 

говор забележавме со генеричка функција: ... блqi9сл'оф рШ
Ш'аШк(}; ... кpyilнu кл'ас(}ВU (Jili-ilЧ~H~lЦ{l .... piii-K{lЛ'ill'aill{llUQ' u.м.~Гii9; 
л'uct71Q 9Гii-ц'iiрницџ; ... Ј'аiц<Ј 9171-св'ил(L. Овде немаме вистинска "по
свој на" интерпретација, туку имаме изразување на следниве рела
ции: 'кој порано му припаѓал на Х', 'кој доаѓа од страна на Х' 'кој 
порано бил составен дел на Х'. И покрај малиот број примери, 

може да се констатира дека претставената ситуација во кулскиот 

говор во врска со употребата на предлозите на и од при изразува

њето на посвојноста се вклопува во општата слика за југоисточ
ните говори според која овие предлози имаат комплементарна дис

трибуција, а не се изофункционални (што е случај со западните 

македонски говори). Тоа значи дека конструкциите со предлогот 
од имаат главно генерички карактер, а конструкциите со предло
гот на имаат референцијален, идентификувачки карактер (Топо
лињска 1997: 136). 

На крајот, да споменеме дека се среќаваат и примери за кои

што е карактеристична неупотреба на средства за изразување на 

посвојност кај иманентно определени именки, најчесто кај оние 

што изразуваат роднински врски: Ж'ш71(}iU9 н~-Шр'еб{Ј д{L-i(Ј-н'оси

Ши, к'и-з'емиz71и м'ttjK{l и Ш'ttiuк9 u-в~l(l с'ш71и бр'tа71и к'и д'оиШи tu:vк{l 

ilpu-м'eнu, З{t'еднички д{Ј-жuв'ејми. 

3.9. СЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 

3.9.1. ПРИРЕДЕНИ РЕЧЕНИЦИ 

Општа карактеристика на дијалектното изразување претста

вува "предимството на паратаксата над хипотаксата и предизвика

ното од тоа отсуство на поблиско прецизирање на синтаксичката 

функција на многу сврзници" (Голомб 1960/61: 133). Заради ваква
та ситуација, којашто, се разбира ја сретнуваме и во кулскиот го

вор, наидувавме на тешкотии во разграничувањето на одделните 

видови сложени реченици, но сепак направивме класификација ко

јашто одговара на онаа од стандардниот јазик, со посебно нагласу
вање на специфичностите од дијалектен карактер. 
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Во рамките на приредените сложени реченици најчести се 
составните со доминација на сврзникот и: Тој ilл'aчu, д~zu'eiii9 и 

.м'ечтчиuf..l Qiii'uШЛ(l. Г9-д'и'iН(l6(l с(Ј-'едн(llUЏ н'o'i(l, н'али, и-'i(Ј-н'оси (lф

д'viiкt.~ziiQ, К<li-.м~ч'инц(uuџ. И-it'oГt(J, Гt(Jp'tzcH(IЛ9 zuв(t-д''tziiiu, 'i9<vчu 
i"i'ott(J, 'i9-:vчu, и-сzиџн'tlл(Ј с~д(L.мн'tzјс~, (JC(t.мн'tzjc 'i9дimu. Освен сврз
никот и, кај составните реченици се сретнува и сврзникот а: Тв'а 
д''tlzUll ll(Jp(lCHllЛ(J, (l-lUO(l LU(lp'i'oвџц u-zl.'ott(J 'iQл''tt.мu upuj'azu~лu . 
... 'iл'едџ 'ozu-c~ б'op(llU, c~-.м'iiЧ(liii, (t-'iл'едџ zuв'tt, н'autu(J ј'ак б'ил, 
.мн'о'iу ј't1к. Од другите сврзници во нашите текстови се сретнува 

уште сврзникот Ша, но во улога на сврзување на две прости рече

ници, при што сврзникот доаѓа во иницијална позиција: H~-'iu

(JCtu'aвџ zU(lк'tz H(l-zl.'iizu(J. Та с'е с.м~-И''ал~ ll.''acнu. Сврзникот Ша се 
сретнува во Верковиќевите текстови од Серско, а и во Трлиското 

евангелие каде што е пофреквентно од и. 

Кај спротивните реченици во кулскиот говор доминира сврз
никот ама кој е карактеристичен и за другите соседни говори 

(Пеев 1987: 308), а и за разговорниот јазик воопшто (Минова-Ѓур
кова 1994: стр. 230). Примери: ... zU'lчz зн'tt(llU 'ozuu 'zJ.м(l zu'a.мy .м'ечкџ
Н(t д:vак(z, lИ1i(l зн'tl(llU, 'tt.М(l uзб~'i'ttв(uu 'ozuu c'eii(tк cu-zlл'tшчuu. Он с'е 
н''tl.М(l дџ-'i(Ј-с'ечи д~zu'ezu9 'tl.М(t д{t-uczl'шii(t .м'ајкиШи. Ta{l-~ 'i9л''tl.М(l 

up'UK{lCK(l, 1ll.М(l 'iџ-'U.М(l.М З(tб(Jp'tl~H(J. Он 'iu-бp'ou к'ониLU(Ј, 'tt.М(l н~

СЛ1UЗ(l 9Ш-к'он' 9 'ozшu~. Освен сврзникот а.ма, се сретнува и сврзни
кот а: П'ис.м(ЈlU(Ј, в'иК(l, zl'muu, д{t-.му-'i(z-д'tЈј.ми .М{tл'eЧK(llU(t к''еркџ, (l
'он н~-'i9в'ор~ н'uutlИ(J. Сврзникот но воопшто не се сретнува во на

шите текстови. Според анализата на Тополињска, го нема и на по

големиот дел од територијата на егејските говори (Тополињска 
1997: 36). Исто така, и поспецифичните дијалектни сврзници ка.м 
ли и не'iо, што ги сретнуваме во кукушкиот говор (Пеев 1987: 307), 
овде ги нема, а го нема и сврзникот али. 

Од разделните реченици најдовме само еден пример во на

шите текстови, и тоа со сврзникот или којшто, впрочем, е каракте

ристичен и за стандардниот јазик: А-6~, в'llK(t, (Jt71-н''ttк(Jj бр''tlК 
ll'tzднџ, c~-yzu'eii(l, или вл'iiк 'i(Ј-из''tzди ... 

Кај заклучните реченици се сретнува модалниот збор значи: 

И-з{uuв'tl в'ик(t "zu'yyx", зн'ачи zt(J-н'tuuи "m'yx" с~-в'иК(l "шzu'o 
H(lltp'aj(zx". Иczii9 iii(tк'a и-дp:v'i(lllt(t cp'tlll(t, З(t-кл'ас(Јв'еzu(Ј, 'е zu'o<t-~ 

в'иК{l, xp'tlll(llU(t, зн'tzчи C:VlU(llU(l к'и-из'i'ори с'е. 
На крајот на излагањето за приредените реченици ќе кажеме 

уште дека во текстовите од кулскиот говор значителен е и бројот 
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на асиндетонските реченици коишто се специфичност за дијалект

ното изразување. Примери: TO(l, i'l1{Lpi'oв~ц9, i'll{LK'a-~, н'али, б(Ji'a

i'llи(J ч9в"ак с'е .м'исли H{l-Й(lp'иi'llи, н~-з{lсu'ал 'од.М(l. Ти{L P<Lб'oi'll{ltU, 'он 
с'ед{lл HQ-б'aџ{ti'll{l, H{l-9ЏllK(J. 

3.9.2. ПОДРЕДЕНИ РЕЧЕНИЦИ 

Во рамките на хипотаксата прво ќе ги разгледаме деклара
тивните и релативните реченици. 

Кај декларативните реченици во кулскиот говор најраспрос
транети се сврзникот oi'llи и партикулата да. )1а се сретнува во 

позициите каде што да-конструкцијата го именува глаголското 

дејство што го појаснува глаголот во главната дел-реченица: 

Значи zU'ep{l uр'и.м~р д{l-д'r.Јј. И-'он н~-.м'ож д{l-(Јдл~vчи. И-zU'U{l .м'op{li'll 
дQ-.мy-c(Jб'ep{llU д'lipв(l. Он i'll'ep{l д(t-i9-il9i~yби ... ; ... zup''aб{l д{t-.му-с~
дад~ ilp(JшzU'eнк(t ... Ваквите реченици Тополињска ги разгледува 
како реченични конструкции што претставуваат дополнителен 

член на основниот предикатски израз (Тополињска 1995: 39). 
Сега ќе дадеме примери на декларативни реченици со сврз

никот oi'llи: E-zu9Љ с~-9i'l1кр'ил 'ozuu-~ бp'r.zi'll. Зн'ajzuu, в'иК{l 'ozuu 'ас 
c'li.м К(Ј.М{lрџ'и(t. Н~-зн'r.tј 'ozuu д~zu'ezu9 з'ezu .мy-ctU'r.tнџ, н~-зн'r.zј 
н'ишzu9. T9i'a .мy-zU'eKH(tЛ9 H{L-czU'r.tpu(J 'ozuu с'zт-.му i(Ј-i""i(Јдл'аж(tл. 

Oi'llu има широка употреба во егејските дијалекти. Овој сврзник се 
употребува и во декларативните реченици и во причинските рече
ници, а впрочем неговата употреба е двојна и во стандардниот ја

зик. Затоа Тополињска укажува дека треба "да се разликуваат две 
oi'llи: oi'llиl, т.е. семантички празен комплементарен оператор, и 

oil1u2, т.е. сврзник-предикат со значење 'причина"' (Тополињска 
1995: 133). Следствено, во горните примери ја разгледавме употре
бата на oi'llul (за oil1u2 види: причински реченици). За oi'llиl ќе 
кажеме уште и тоа дека, освен што се јавува во декларативните 

реченици како обичен сврзник што воведува индиректен говор, се 

јавува и во улога на воведување на директен говор. " ... oi'llul има 
едноставно во говорниот текст иста функција како наводниците во 

пишаниот текст" (Тополињска 1995: 136). Примери: Ако н''ак9ј 
8 1liК(l, р'еч~ ii'oil(J, 'ozuu: "н'е.м(Јј дн'еСК{l д{l варни" и fl 1

ll.М{l д{t-в'iipHU. И 
zu9:Љ c'ezuuл 'ozuи: "Ах ш'о-.му H{tiip'ttj{tX H{t-бp'r.Li'll-.ми 'ас". 
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Сега ќе преминеме на разгледување на релативните речени

ци во текстовите од Кула. Примери: Cл:vш{фiiu, tu'oj tur-к'u-.мu
uprд'aдr, шr-.мr uprд'ttв{t, к'и-б'иди i""iшu.м'tm, u-tu'oj tиr-к'и-.ми-к:vии 
u-tu'oj к'и-б'идr iluzu.м'tm. Kв'tt к'и д'ојд(t, iuв'tt д"muu zur-к'u-дrн'ecu 
uuc.м'oiu9 д{l-Z(t-д'tljzu il'o.мл'ttдџzuџ к''ерк(t. Тој rдlrв'ttpџ c'e(t, бrz'а
Ши{t чrв''ак, H(t-i'U'o{t шr-.му-р'екrл, д(t-к'ttжu.мu zиr-.му-дrн'есr (tб'ер. 
УШри c'iiд9 шr-к'u-cШ'ttнu, Шеби к' r-iuu-oc'iiжд(llU H(t-c.м'iipzu. Сите 
овие примери на релативни зависно-сложени реченици претставу

ваат реченици со релативната дел-реченица во интерпозиција и со 

функција на индивидуализирачки рестриктивни реченици. Овој 
тип релативни реченици се најмногубројни во нашите текстови. 

Во нив показните заменки или членските морфеми имаат корела

тивна функција. Релативниот сврзувачки збор врши најчесто 

функција на субјект во зависната дел-реченица (како во горните 

примери), а, доколку врши друга функција, нема дополнителна 
определба во вид на кратка личнозаменска форма или предлог за 
да се појасни функцијата. Примери: A-н{t-zu'o{t к'он zur-r-к'ttЧ{tH, нr

ir-бp'ou. П'осли K(tл'zu'mii{nU{t к'и-.му-т:vри LU{tкв'ozur rдi'opu, 
p'yбumu, zur-к'u-.мy-д'ttj К{tл'Шаmџшџ, uџil'vцu, фyczu'tmчu ... Ваквиот 
начин на релативизација е карактеристичен за народниот јазик 

(Минова-Ѓуркова 1992: 98). Релативната заменка zumo, којашто ја 
претставува народната основа на релативната реченица и на која

што И се дава предност и во изборот на релативните сврзувачки 

зборови во стандардниот јазик (Минова-Ѓуркова 1994: 245), доми
нира во примерите .што ги ексцерпиравме. 

Шzuo како релативен сврзувачки збор се среќава и во квали

фикативните релативни реченици: .. .'tt.М(t 'zt.М(t .мн'оiу д'обри rcrб'u
нu, zи(Ј-С(t-д'обри З(t-д(tpж'ttв(llU(t (нерестриктивна квалификативна 

дел-реченица). 
Од другите типови на релативни реченици ќе дадеме приме

ри за споредбени релативни со ка//как во улога на релативен свр

зувачки збор: Как нr-uзл'eв(tili i"Љлинџ ... , zU(tKit н'it.М(t д(t-н'икни u
.м'ojzii{t чrн'UЦ(t. (релативна споредбена реченица со зависна дел-ре

ченица во препозиција (Минова-Ѓуркова 1992: 16); Тер(t.м rm-Шeбu 
К<t-к'и-д'ојди д'едr-.ми д<t-н'е-i9 Гiрrч'ек(нТtи С{tс-.м:vзик(t, к'lt-i(J-Гiprчr
к:vвaлzt сџс .м:vзикџ, д(tржizвџн uprzТtclU'aвнuк, Пр'ttв(Ј д(t-cr-{tprcm:vв(t 
уф-з'аШвrр, i(JzТt'oв(J. (нерестриктивна споредбена реченица со по
вторување на релативизираната именска група и во зависната дел

-реченица) (Минова-Ѓуркова 1992: 92). 



90 Говорот на селото Кула- Серско 

Кај временските зависносложени реченици во кулскиот го

вор нема некоја особеност што би била специфична само за овој 

говор. Како доминантен сврзувачки збор го сретнуваме ква (кога) 
којшто носи информација не само за постоење временска рела

ција, но и за временскиот контакт меѓу два настани: И-с'е<t кв'а-сt: 

р9д'ил9 дt:ill'eii19, н'ар~шн'шџаuи 'ид<и71. Кв'а-си i/9м'tm{tл, бл'изу 
им'ал9 м'еЧК{l, м'еЧК{IН{l д:vi""iкџ. Ов{t д''т71и Ш9-к'и-д'ојди, кв'а-ки-си 

вp'at71{l д{t-i9-zt9i)бuz71u. Кв'а-к'и :v.мpu Ж(;!н'm71{t, il'oл{t cв'eiil zl{tдн:vв{t 

З{l-М{l.Ж10. 

Од специјализираните сврзувачки зборови што покажуваат 
временски граничен сигнал на дејствата ги сретнавме сврзничките 

состави ilpeд да и дур да (вториот со интерпретација 'додека да'): 
И-с'е{t zllp'ezllu9 il'iizll, zl'a мy-ilл'muuлu и-'он з'ел, ilp'eд д{t-ни-к'ажи 

'ozuu ct:-бp'az71'<t, з'ел ч'tllU{l .. . ; Ти д:vр-д{t 'oд~zu, в'ztK{l, u-'ttc. H'tl.М{l д{t
'одt: ti9Л9в'ин<t c'a<u71, к'и-д'ојдџм. Поклопување во време на целата 
територија на егејските говори е претставена со дур (да) (Топо
лињска 1997: 65). 

Неможност за строго разграничување на функциите на еден 

сврзник имаме во следниот пример: Ам<t 'он{t Ш9-iл'ед{t дp:vi{llU{l 
з'ttcil{lЛ{l zu'ешк9, 9l71'ив{t д~tu'ezИ9 i9-з'ем{t, {t-м'iipzuв9zИ9 29-Ctll'aв{l 
tll'ttмy. Овде сврзувачкиот збор uпllo можеме да го толкуваме и 

како временски сврзник и како релативен сврзувачки збор употре

бен во рестриктивна индивидуализирачка релативна реченица. 

Овие конструкции во кои со темпорална функција се јавува рела

тивното шtllo се сретнуваат и во други егејски дијалекти и се 

несомнено калки од грчкото тсоu (Тополињска 1997: 51). 
Причинските зависносложени реченици во испитуваниов го

вор најчесто го содржат сврзникот otllи. Овој сврзник веќе кажав

ме дека е карактеристичен и за декларативните реченици, па за да 

се разликува неговата функција во едните и во другите реченици 

оперираме со називите otllиl и muu2 (Тополињска 1995: 133). При
мери за употреба на mllu2, т.е. за употреба на овој сврзник во при
чински реченици: ... zll'll<t зн'tциu, 'ttмџ uзб~i'ttB{llU 'оzТ!и c'eil{lк cu
zlл'tшчull. п:VКН{lЛ Olllll Н~-М9Ж'еЛ д{l-l9-H{lKЛ 10Hll, iltl Cll-B~p:yB{lЛ U-zlll 
i'осПо, il'a му-д'ttл Пр'едн9с. Н''ам{t дџ-н'икни 'ozllu ~-в'ар~Н{t. 

Пример за последични зависносложени реченици со специја

лизиран сврзувачки збор не најдовме во нашите текстови. "Во ди

јалектниот јазик таквите конструкции прилично се ретки, иако 
треба да се претпостави дека тие се потенцијално присутни во сите 
говорни системи" (Тополињска 1997: 75). 
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Во составот на целните реченици единствено се јавува парти
кулата да: Кв'а-к'и д'ој ч9в''ак к'oнuiU9 д{t-2u-ii'ou, :vдpu Н{t-курш:V,м(Ј 
д{t-2()-(Jili'euџzu. Ск'орни-29 М'еч(Ј, з'eiU9, д(t-'иди Н{l-к'ониiТЈ(Ј. Ти(l 
м'op{llU. д{t-'oд(llU Н{t-в'од{t, д{t-з'емџiU в'од{t. ... к'и-ви-д'ад{lм м'алку 
uџp'u д(t-cи-H(tiip'ajiuu ii'o'apнu к'iiшzТш. C'e(t, 2u-н'oc(ll7l u-iU'и(t ii(tp'u 
zи(Ј-ни-б'е{t B(tpн'aiUu u-н'oc(tiU и-др:v2и ilџp'u, il'a-дџ-zuв'apџzu, дџ-з'е

М(llU ... ; Д''ад9, н'е-29 2л'ед<ti iUв'a, ii.ucм'oz7l(J 2л'ед<ti-29 zu'oџ, z7lt;cz7l(t
м'eнiU(J, к'ој-2() ii()Шii.~uuџ, 'е, m'ам, д'ек-к' t; z7lyp'uџ б:vршu9 дџ-zut;
З(lKllЧ(llU, д(t-2()-zи:vpн(llU б:vрш7l(Ј, дџ-сt;-(Јб'есши ... Во Верковиќеви
те текстови од Серско како и во Трлиското евангелие има и за да 

целни реченици, но во нашите текстови не најдовме. 

У словната релација во текстовите од егејските дијалекти "е 
прилично фреквентна ... , а показателите не се бројни и се повтору
ваат низ целата територија" (Тополињска 1997: 80). Сега ќе дадеме 
примери за условни зависносложени реченици во говорот на Кула: 

Д(Јк'олку н'е-2(1 д'ttдt;zu, zU'eШK(J zU'eбu Kll-K'U-Cll вp'tllU{lM. Сл:vш{t/, llK(J 
ii'iipдн(t, в'ик(t, с'е it'eitt;Л(J к'и-2()-д'u2Н(tм. И-zu'u изл'ев<ti, в'ик{t, ii.p(J
zu'eШqj-ct;, к't;-oczu'tmt;, 'ttк()-н''амџ, 'UM(IlU ii.(tp'u д(t-си-к:vаиш, 'ltM(l 
cл:vlU(ti zu'o-к' t;-iUu-к'ttжџм, н''tuuz7l(J б'олн9 д(t-н'e-29-yiU'eiiџш, вид"а 
н''ttшili9 б'олн9, к't;-29-з'ем.t;ш, к'е-29-Лt:к:vв(tш. Како што се забеле

жува од примерите, за образување на условни реченици се корис

тат сврзниците ак9 и д9к'олку. Во "Синтакса на македонскиот 

стандарден јазик" Л. Минова-Ѓуркова истакнува дека сврзникот 
доколку е поново сврзувачко средство позната во соседните сло

венски јазици (Минова-Ѓуркова 1994: 267). За неговата поширока 
употреба во говорот на Кула не можеме да даваме констатации 

поради недостаток на повеќе примери, а исто така не го споменува 

ни 3. Тополињска во инвентарот на сврзници познати во егејските 
дијалекти. Во последната реченица имаме изразување на условна 

релација со употреба на форма на минато определено време 

(вид''tt), којашто во конкретниов случај означува претполагано 
идно дејство. Ваквата употреба на минатото определено време во 

реченици со условно значење е карактеристична и за македонски

от стандарден јазик (Конески 1981: 425). 
Допусните реченици се образуваат со следниве сврзници: 

мџк'iiр, и't1к9 и 'ак9. Употребата на сврзникот 'ttк9 како допусен е 
карактеристична за народниот јазик (Минова-Ѓуркова 1994: 269). 
Примери: Зн'ttчи 'онџ 9с'еiUилџ, мџк'iiр бuл'tt З(t-дв'а-Шри д'ен'(t .... нџ
С:vв9 .лt''ttcz7l9 с'едџм кл'ttc(l изл"а2(tли, 'ам(t кр'vuни кл'ас9ви 9iU-
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UЧf!Н'иц(l, {l-д(Ј-н'их изл"аz{tли иC:vtuf!HU кл'ttс(Јви, zи-il(ЈШ'исн{lли 1-l{t
Ш'u{t, д<t-к'ttжими zи-изЉзили, 'ttк(J бил'и кp~vuнu ... ; 3{t-u'iipф-u{ti71, 
u'ttк(J H{liip{tв'uл {!дн'tt zp''tuик{t, 'ttм{t 'ttМ{t мн'оzу добри (ЈС(Јб'ини, tu(J
C(t-д'oбpu З{t-д{tpж'ttв{UU{t и-Шр''аб{t д{t-с{!-(ЈСЛ(Јб'оди. "Конструкциите 
со макар и ако се јавуваат низ целата територија (се мисли на 
територијата на егејските говори, заб. на авторот). Се забележува 
тенденција макар да се појавува во фактивни конструкции, додека 

ако е во тој поглед немаркирано" (Тополињска 1997: 80). 



4. ЛЕКСИКА И ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ 

4.1. ЛЕКСИКА 

За да се добие целосна претстава за еден говор неопходно е 
да се прикаже барем еден мал дел од лексичкото богатство што 
секој говор го носи во себе. Ние во овој труд ќе се осврнеме на
кратко на најкарактеристичните лексеми во кулскиот говор. Прво 
ќе ги разгледаме по тематски групи, а потоа ќе се задржиме на 

зборообразувачките и на семантичките дијалектизми, како и на 
мал број зборови од словенско потекло што не се карактерис
тични за литературниот јазик и за поголем број дијалекти, а се 
употребуваат во овој говор. На крајот ќе се осврнеме на туtите 
зборови во селото Кула, не претендирајќи да го дадеме целосниот 
инвентар, туку само краток преrлед на покарактеристичните 

заемки. 

4.1.1. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЛЕКСЕМИ 
СПОРЕД ТЕМАТСКИ ГРУПИ 

Делови на човечкото тело, болести, психички и физички 
особини: к'ок(lл 'коска', чув''tlЧf 'црнка во окото', дуд'ttк 'усна', ку
чишки з'dби 'очници', жлиб~vни 'венци во устата', ч'елусШ(l'челуст', 
u'ифк(l 'јаболко, петле', к'ос.ми 'коса', в''tиик{l 'веtа', кур'е.м 'стомак', 
u'iti1pШ 'папок', tмucк'tlRUЦ(l 'дланка', ciU'ucк(t 'грст', к'itч 'задник'. 
шк'е.мби 'утроба', б(iб(tн''ос(tн 'човек потечен од пиење', б(tб'tlчр 
'јунак', з'itбл'р 'заблест човек', c'uuK{ll1 'дамчест', upuлui'aШ 'убав', 
'iр'оз{lН 'грд', zн:vc{tн 'гнасен', uз.мptuiUeн 'немоќен', Z(lj'лeл'rt(l 'неве-
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сел човек', н'eк(tCM{!tuл'u<t 'несреќен човек', џјн(zџ'и(t 'мрзлив човек', 
(tiн(lџил'iiк 'мрза', б{tрб9рл'иф 'зборлест човек', сzн<vни 'молчи' (пр.: 
ч9в''ак9 .мн'о:Z.у си-к~vни), uzai7u'oн(lН 'шпиун', uciliuл'uф 'лаком, 

' ,.... ~ ' ф б , • изеслив човек , сар.М(lН лаком човек , џл (lЏ U(t човек што се 

фали', Ч(Jpб(tЏit(l 'богат човек', ч(Јрб(tџил'iiк 'богатства', ф'ајд(l 
'полза', си-i7р(Ј.м'ен'ув(t 'се дотерува', p~YZ(t 'кара некого', c~-c'iipдu 'се 
лути потајно', c{!-л'~viliu 'избувнува од лутина', (tд'ii.м 'чекор', б'ој 
'стас', lU(lUб'eili 'карактер', .М{!р'ак 'волја', бр'vнк{t 'мозолка', ри:Z.'ави
Ц(l 'ждриговина', .м'ејл{!М 'мелем', (ЈZр(Јзн''а 'зарипна', л'iiцк(t 'ика', 

анкџ 'јачка, стенка', C{!-д'iipi7(t 'се чеша'. 
Роднински односи и возраст: zu'aчu 'тате (нагалено)', i7'ap(t

.м'ajк(llli79вili'op{!H{t .м'ајК{l 'маштеа', il'ap(llU'шuк(J/Iil(JвiU'op(lH iU'шuк9 
'очув', Л{!~vнчи 'мало некрстено дете', zu(tiв'a 'фамилИја', дrк'uр(lн 
с'ин 'пасинок', н'ајд{tН cim 'пасинок', д(Јк'ар{lН(tк''ерк(t 'паќерка', н'ај
д{!Н{l к''ерк(t 'паќерка', i7(tiiл'ttЧK(l 'стара баба' (пејоративно), ч'ин(l 
'стрина', л'ел'<t 'тетка', К(tл'ек(Ј 'тетин', il'ep 'свекор'. ii{!p'tt 'свекрва', 
б(lлд'iiз(t 'свеска', K(tл'lU'm71(t 'кум', уi9д'ен 'свршеник', у:Z.9д'ен(l 'сир

шеница', cл~v'iн'(tK 'стројник', л{!~VC{t 'леунка', л'аuч9 "б{!з-в'ез(t зб'ори" 
'приглуп човек', .мџжур'иц 'повеќе машки деца', ж~нур'ии 'повеќе 
женски деца или жени воопшто', p(lзi'muzu{!н 'неспастрен човек'. 

Хиrиена, облека и обувки: р'ид(t 'крпа', p(tд'ttHK(l 'мала крпа', 

учкурл~vк 'гаќник', lU(tлв'ttpu 'бечви', 'ttЛK(l 'за запинање на ременот', 
џуб(tд'ан 'елек', 'ipitc 'минтан', кyil(tp'tm 'горна машка клашнена об
лека', к'еаu 'горна клашнена облека што ја носат овчарите', c'aj(t 
'гуна', uнiUupit{t 'женска горна облека од тенко платно', 'ttctu(tp 'по
става', кp'eil(t 'малечко шамиче што го носеле младите жени за 
украс на главата', Ш(tpв'eiUK(t 'марамче за нос', свitркџ 'чорап без 
стапало', il{tpl71'eнк(t 'волнени завивки за нозете', i"i(til:vцu 'чевли', 
цџрв:vли 'опинци', :Z.yб'epHUЦ(t 'подебела игла', к'олб(tВ(t 'белезија', 

н'ожници 'ножици', :Z.р'еб(tн 'чешел'. 
Исхрана, видови ,јадења: uиzин'ик 'фурнаџиски леб', уд:vл(t 

'тенка погача', бrб'ol71(t 'пченкарница', к(Јл'ttк 'специјален леб за во 
црква', upu.м'eC(lН 'nремесуван леб', :vUK(l 'залак', ilpuciu'yЛK(l 'пресен 
леб без квасец', к'tllU(tф 'глибав леб', б(tK(tpнitк 'бакрдан', .мл~ч~н'ик 
'јадење со јајца и млеко', лџнЉди 'мекици', yc.м''ttнK(l 'предниот нај

мрсен дел од свињата', .м'екишн(t 'удина', ци:Z.(tр'иди 'пршки', л:vк(tн
ци 'колбаси', д(m'ttк9в9 .м'ес9 'јунешко месо', .м'tzсл9 'путер од кравјо 

млеко', з'ејzuин 'масло од маслинки', zuџpл(ti'aн 'масло од сончоглед, 

сусам или афион', к'иuи 'врие', 'iop'ezu(ili) 'жежок', б''ttлu 'лупи'. 
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Куќа и покуќнина: c'iipiU 'врвот на покривот, слеме', ciu'aj(t 
( • ' &:: . , f ' д , ( ' ' (" ' 1 ( 
одаЈа, и{lцt.мак скалило, уzи(t.Ме под, кutue коше, џа.м прозо-

рец', чџк.м'ак 'огнило', zuu'upiu9 'кибрит', д(tp'i4cj'a 'склад', к'ади 

'чади', Ир9ск'ев(tЛ9 'перница', д'iicк(t 'штица, полица', к9нд'ирчи 
'дуле', б:vклџ 'дрвен сад за вода', .м'шilp{t 'сад за вино', ч:vкли 'сад за 

толчење лук', K(tB(tл'iiк 'ѓезве', Ч(tн'ак 'чинија', з'асрук 'дрвена чинија 

со поклопка', uj'aiu9 'чинија', б(tрк'ал'кџ 'црпалка', б'оцк(t 'виљушка', 
iU{lH(tK'll(t 'за чување масло', 'арку.м(t 'бакарен котел, се обесува на 
синџир', кyu'ctH(t 'корито за месење леб', uин(tк'oiii(t 'штица за става

ње леб', u'o.мu 'стап со изврзани крпи на врвот со којшто се чисти 
фурната по печењето', ii'etu 'фурна', 'ож{tК 'стап за разгорување на 
огнот во "i""i~tuiU'a"', tU9Ч'ttЛK(t 'сукало', дув'ар 'ѕид', фин'ер 'фенер'. 

Занаети: д(tр'ак 'направа за влачење волна', ilp'ezин(tл 'преш

лен, се става на вретеното за да врти подобро', р9д'ан 'направа за 
предење волна', н'аб(tрд'ил9 'дрвена рамка каде што стои брдото', 
ц''ав(t 'дрвцето на кое се намотува јатокот и се провира низ осно

вата', К(lд'ел'к(t 'влачена волна', tup'ii.м69 'траба', 'ip'uc 'волнено 
платно подебело од шајак', (tp'i'ttC(tH(t к'ож(t 'штавена кожа', б(tлtu'и(t 
'секира', д(tрж'али 'рачка', 9ctup'uл9 'остриот дел од секирата', 
Йрu'он' 'пила', C(lplllЛ9 'ренде', бyp'i'll(l 'сврдел', д'ifCK(l 'штица', 

ciUp{t'iyiu'ин(t 'иверка', кл'еu 'усечениот дел во дрвото каде што се 

клава газерот', ч'ок 'голем чекан во ковачница за чукање на 

усвитено железо', H(tлб'aili(tн 'ковач', K9B'ttлHUЦ{t 'наковална', куи.м
џ'и(t 'златар', дp(t'i'tиil(tH 'падар', .М(t'i~р'иц(t 'месарија'. 

Земјоделство: B(tpiU(tл'oк 'слог', :vz(tp(t 'прележана нива', Ч(t'up 
'ледина, долина', ниzи'ан 'меѓа', с'ин9р 'крај, зглавник', Л(tctU(t'i'apк(t 
'соа', 9PllЛ9 'рало', UllЛlllllH{lK 'делат ОД раЛОТО ШТО сече', (tp'iitu 
'дрвото што го врзува плугот за јаремот, гредел', y.м'oiU 'јарем', 
ж'е2Л(t 'дрвена прачка на јаремот', зв'ttpH(t 'тоа со што се ситнат 
грутките при орањето', B(tptu'ttЧK{t 'машина за вршење', жн~'ttЧК(t 
'машина за жнеење', p(tK'ttЧK(t 'еден заграб со рака при жнеење жи
то со срп', р(tк'ојкџ 'полог', В(tрtи'ил9 'гумно', дикр'ttн 'вила', р'о'i9ви 
'шилците од вилата', лuнtu'up 'лопата за земање жито по вршење

то', к'ofl(tн 'дрво за чукање жито', il'ерниц(t 'колото што го врти 
каменот во воденица', б:vкџ 'каде што се собира водата во водени
цата', л'ос 'дрвото со кое се запира водата во буката', кyil'ttH(t 'кори
то каде што паѓа брашното што се меле', чув'ttл 'вреќа', к:vпџ 'сено 
без дрво во средината', c~-кл'eil(t 'се остри косата со чекан'. 
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Растителност: ЗlJpЗ(lЛ'llB(l 'кајсија', .м'иzдџл 'бадем', zур'ид(l 
'многу зелено грозје', .мши'е 'даб', б'ек{l 'желад', 'azлu 'јасика', к9Ш7 
л'инк{t 'боровинка', 'ојн(Ј 'смрека', с.марчК{l 'вид на печурка како 
кочан од пченка- Morchella esculenta', Ziiб{l 'мазна печурка', чуu'ерк(l 
'вид на печурка "1<~19 Ч(lдарч'е'", ј~т'9вчи 'како бршлен - Galium 
verum- се правеле венчиња на Јановден, пет дена пред Петровден', 
лајкучкtЈ 'камилица - Matricaria chamomilla', Й(lll(tp'и'i{t 'коприва', 
ди.мл':vс 'нане - Mentha piperita', .м'енШ{t 'нане - Mentha pulegium', 
UtJi"UaШu 'компири', p''aiiK{l цџрв'еН(l 'ротквица', p"aii(l 'бела репа', 
балкtЈ 'вид на тиква, долга и црвена', р~lшШин{l 'Carlina acanhifolia', 
uџПQд'иtЈ 'Anthemis nobilis', cuн~tll 'Sinapis arvensis', к'tLМUH9 'Carum 
carvi', С(tлка.м 'багрем - Robinia pseudacacia', zuнz''ep 'Onopordon 
acanthium marianum', К(Јз'ирк{l 'Trigonella foenum graecum', .мџл'vвtЈ 
'Malva silvestris', јаур 'Datura stramonium', tu:vшниц<' - "Шр'ав{t З{l
сШ'ок{t" - 'Portulaca oleracca', с.м9л'ец - "mp'~tв{l, н'е-р(tсни i9л'е.м" -
'Lychnis viscaria', К(t.м'ши - "к't19 Шарск(t" - 'Phragmites communis', 
paШLUltH(l - "З(l-CUЉK{l tup'~lB(t", {tрд~lЛ - ,,жалtu цв'~ll'Ii, Z(J-j~tдu ciU'o-
1C(llU(l" - 'Sinapis arvensis', бл{li:vн- 'вид трева' "д'ttв(l б''ttл9 H{t'i'opu", 
K(Jllp'uвK(I- "Z(:JЛ''tt.м{J дарв9"- 'Celtis australis'. 

Животински свет и сточарство: д<m'ак 'јунец', ii(tp(Lcкimк(l 
'крава што се тели првпат', к'оч 'овен', б'mи~ 'свиња', н'ер(lС 'вепар', 
к'оШК(l 'мачка', K(Jt'Ii{Jp'oк 'мачор', ч'еtuкџ 'rрива од коњ', c:vpл{l 
'рило, устата од свиња', (Јсл'екн(l 'пцовиса', низшuл'ив9 'изесливо', 
н'ок(ЈiUник 'песи нокти', .м'андрt,l 'трло, и покриено и непокриена', 
драчки 'трње од кои е наnравена оградата на трлото', д<lPZ<tcja 
'колиба за сенка', ч{Јбiт 'овчар', буШил9 'бутин', К(lрл'ик 'овчарски 
стаn', ц'dpK(l 'молзе', лиш'uц(l 'лисица', бурС:vк 'јазовец', кун'ад(l 
'куна', Шурл'ин 'лилјак', .м'uШК(l 'глушец', ll<t'uд<' 'стаnица', c'uв'(IK 
'смок', Плиж'ок 'полжав', С(tр(lнд'ОL19д9 'стоногалка', кџл'инК(l 'буба 
Мара', С1Сtl1СЏЛ 'скакулец', ШlUllll:VЛ1C(I 'стршен', 1С'О.М{lр 'комарец', 
Шр'онд9ви 'трутови', (l'ел' 'јаrула', 1l9рл'ид<' 'школки', ti(Јлашк{l 
'јаричка', жrлизн~tк 'желудник', К<(vл 'јадец', Й{ll'Iiil(tдaк 'препелица', 
л'еб(lн 'лебед', ж'аб(tр 'кања', K(tpШ'ttл 'орел', чуч'ок 'чучурлиrа', 
скурч'е 'сколовранец'. 

Делови на колата и превоз: л'oillK{I 'чамец', 'i~.м'и<' 'сплав', 
карр 'коњска кола', л'оШрџ 'штиците ш·то се стаЈЗаат на страните од 
заnрежната кола', (lp'dtu 'руда, оиште', р.м'оm 'јарем', ж'еiл(l • "д<r-н'е 
изл'uЗ(I в'олр" ш'uH(I 'што го поврзуЈЗа целото тркало', il(l.мil'op 'воз', 
1C{JЛuл'oll(lll9д'llЛ(ltU9 'велосиnед', Й{IН(tЉн 'за седење на самарот', 
K(lll'ucp(l 'огламник'. 
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Релјеф, хидрографија и метеорологија: кир{tџ'tф<{t 'ѕвезда 
што се пали прва в зори', (Јрл~tцu 'Рало, Орач', ii(JЛ(JB~miii{t в'ечqр 
'полноќ', рqзд''алниц{t 'вододелница', .м'ил 'со вода разводнета земја 
како тиња', ф(ЈрШ:vнq 'силен ветер', з:vјниц{t 'виножито', кqu'ешкq 
'капавица', ip{tд:vшкq 'град', д{tжд~t 'паѓа дожд', л:vд<t p''ttK{t 'брза 
река; местото каде што е брза реката', в(tpiu'uлrllвuiiiл'ttк 'вител', 
u'одЛ(ЈК 'ПОДМОЛ'. 

4.1.2. ЗБОРООБРАЗУВА ЧКИ И СЕМАНТИЧКИ 
ДИЈАЛЕКТИЗМИ И АРХАИЗМИ 

Зборообразувачки дијалектизми. Разновидноста на дијалект
ната лексика спрема зборовите во стандардниот јазик се гледа и во 
зборообразувачките морфеми. Тоа се т.н. зборообразувачки дија
лектизми коишто се разликуваат од стандардните лексеми според 

морфемите за зборообразување. Примери од кулскиот говор: 
iл'ездUН(Ј - iл'езд(ЈВU 'глужд', i"i'lilJ(Jiii 'папок', в"atllK{l 'веѓа', UШUU'o
H(lH - ишuи'онкq 'шпиун - шпиунка', ичу.м'енк{t 'јачменец', л'иш{t 
'лишај', Ж(tлШ'ок 'жолтица', up(l:vшк{t 'првут', изд'ов~ц 'вдовец', К(Ј
в'алниц(l 'наковална', .М(Јiiiв'илк{t 'мотовило', н'ок(ЈШник 'песи нок
ти', буiU'ил(Ј 'бутин', cк'ttK{tл 'скакулец', к'о.М(tр 'комарец', л'еб{lН 'ле
бед', чуч'ок 'чучурлига', iр'озд{tК 'грозд', tu~.м''ttHUЦ{l 'темјанушка', 
шШ'авец 'штавеј', в~нч'ил(Ј 'венче', K{tt1'eшк{t 'капавица', ip(lд:vшк(l 
'град', в'иiiiл{lK 'вител', а'одлrк 'подмол', up'ttcK(JB{l 'праска', КОЗUЧК(Ј 
'козјо', i{lC(tp'oк 'гусак', tJ{llU(lp'oк 'патор', .мисир'ок 'мисир', uлиж'ок 
'полжав', кун'ад(t 'куна'. 

Семантички дијалектизми. Како лексичка особеност на кул
скиот говор ќе ги истакнеме и семантичките дијалектизми, т.е. 

зборовите коишто се јавуваат со иста форма како и во стандардни

от јазик, но имаат поинакво значење. Примери: ii'ерниЦ{L 'коло што 
го врти воденичкиот камен', б:vк<t 'каде што се собира водата во 
воденицата', ч'ок 'чук што се употребува во ковачница', ч'eiiiк(l 
'грива', K(lЛ~lНK(l 'буба мара', cл:vzн'(tK 'стројник', i'орцки 'шумар'. 

Архаизми. Под архаизми овде ги подразбираме оние зборови 
коишто се од словенско потекло, но коишто низ вековите исчез

нале од употреба во другите дијалекти, или се употребуваат само 
на една ограничена територија. Примери: 'ttiлu 'јасика' (*agn~d1>) 
(Киш 1996: 68), б(Jб'oiU(l 'пченкарница' (БОБ'b) (Скок 1971: 176), 'ojH{l 
'смрека' (]:ROHNII), 9.м'оШ 'јарем' (~оuжто), уд:vл<t 'тенка погача' (hud) 
(Скок 1971: 692), ЧtlUЛ'(l 'чапја' (VIIПЛta). 
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4.1.3. ТУЃИ ЗБОРОВИ 

Во лексичкиот состав на кулскиот говор се забележуваат два 
слоја заемки од турскиот и од грчкиот јазик, коишто се поприлич
но богати по обем и коишто се резултат на конкретните услови на 
живеење на македонското население во Егејска Македонија, прво 

во составот на Турската Империја, а потоа во рамките на грчката 
држава. Ние ќе се задржиме главно на помалку познатите грцизми 

и турцизми што се користат во кулскиот говор. 

rрцизми: 'а~л' 'јагула' ОД гр. ХЕЛt (јагула); (lp'i'tiC(lН(I 'штавена' 
од гр. 'apy<icr11 (штавење кожа); (lit9д'uл(till9 'велосипед' од гр. 
no8~Лato(v) (велосипед); б'уб<Ф< 'памук' од гр. ј3а~Ј.ј3акt (памук) 
(Аргировски 1992: 238); б'уКЛ(l 'дрвен сад за вода' од гр. IJ.7tot'жa 
(дуле); 'ip'uu 'голема риболовна мрежа' од гр. yp'ino<; (риболовна 
мрежа); 'iyp'uд(t 'зелено грозје' од гр. ayoupo<; (неузреан, зелен); 
дикр'ан 'вила' од гр. 8tкp<ivt (вила); ди.мл:vс 'зачин' од гр. 9ч.наrо 
(шири мирис) (Скок 1973: 441); дp{t'i'aiU'џн 'падар' од гр. 8pay<it11<; 
(чувар на лозје, падар); дџр'i(tсј'а 'колиба за сенка' од гр. 8payacrt<i 
(колиба); з:vјниц{t 'виножито' од гр. ~rov11 (колан, појас); К(tлиз.м'ар 
'што кани на свадба' од гр. кaЛEcriJ.EVO<; (поканет), од истиот корен 
и К(lл'есувџ 'кани на свадба; K(til'ucp(l 'огламник' од гр. кanicrtpt ( ог
ламник); к'окџл 'коска' од гр. к6ккаЛо(v) (коска); к9р'е.м 'стомак' 
од гр. кор~Ј.t (тело); кyil'clН(l 'корито за месење леб' и к'оuџн 'чу
калка' од гр. к6navo<; (чукало); Л(tн'i'иди 'мекици' од гр. ЛаЛаууfјtа 
(мекици) (Киш 1983: 87); л~'усџ 'доилка', од гр. ЛExoucra (родилка); 
л:vк(lнци 'колбаси' од гр. Лouк<ivtкo (колбас); .м'a'i~p~tЦ(l 'месарија' 
од гр. IJ.CXYEtptcrcra (готвачка); .м'и'iдџл 'бадем' од гр. a~J.uy8aЛo(v) 
(бадем); uџ'ид{t 'стапица' од гр. nayi8a ( стапица); U(IH{l'i'oH 'седело 
на самарот од магаре' од н.гр. navroyo~J.t (додатна тежина) 
(Аргировски 1992: 295-296); u'ttilytf 'чевел' од гр. nanoutcrt (чевел); 
U{liU'aiUU 'КОМПИри' ОД Гр. 1tatata (КОМПИр ); lt'eiU(lЛ{l 'ПОТКОВИЦа' ОД 
гр. 7tEtaЛo(v) (потковица); uj'mu9 'чинија' од гр. ш<ito (чинија); 
uин(lк'oiU(l 'штица за ставање леб' од гр. ntvaкrot~ (штица за леб 
пред да се пече ); upu'oн' 'пила' од гр. 7tpt6vt (пила); Ир9ск'евџл9 'пер
ница' од гр. просrкефаЛо(v) (перница); сџрџнд'оil9д9 'стоногалка' од 
гр. crapavtano8apoucra (стоногалка); ци'i(tр'иди 'пршки' од гр. tcrt
yapi~ro (пржи, запржува); шu'иptu9 'кибрит' од гр. crnipto (кибрит). 

Турцизми: (tд'ii.м 'чекор' од тур. adim (чекор); (ljH(IЏ'U(I 'мрзлив' 
од перс. aynaci (измамник, итрец); (lp'i'azu{tH 'работник' од тур. irgat 
(работник); (lp'iizu 'руда, оиште' од тур. ari~ ( оска на кола ); бџлд'iiз(l 
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'свеска' од араб. baldiz (свеска); б{Jлill'u<J 'секира' од тур. balta (секи
ра); бур'i'и<I 'сврдел' од тур. burgu (сврдел); бурс'vк 'јазовец' од тур. 
porsuk (јазовец); Z{tjл?л'u<t 'невесел' од араб.-тур. gaileli (загрижен); 
д'ан{tК 'јунец' од тур. dana (теле до една година); дуд'ак 'усна' од тур. 
dudak (усна); З{lрЗ{lв'аШ 'зеленчук' од тур. zerzevat (зеленчук); З(tрз{l
л'ив{l 'кајсија' од перс. zerdali (сорта на кајсија); З?jiii'uн 'масло од 
маслинки' од араб. zeytin (маслина);ј{tкit од тур. yaka (јака); K{lpШitл 
'орел' од тур. kartal (орел); К{(vл 'јадец' од балканскиот турски со 
арапско потекло kavl (гаранција, договор) (Скок 1972: 65); к'ерilич 
'земјен ѕид' од тур. kerpi9 (тула, земјен ѕид); Кир{tџ'икџ 'име на прва
та ѕвезда' од араб. kiraci (наемник, превозник на стока со кола или 
коњ); кyuмџiL{t 'златар' од тур. kuyumcu (златар); K{tC.M?i71л'u<t 'сре
ќен' од тур. kismetli (среќен); .м'ејле.м 'лек', балкански турцизам од 
грчко потекло џаЛ.ауџа, тур. melhem (лек) (Скок 1972: 400); .мf!р'ак 
'волја' од арап. merak (интерес, сакање, љубопитство ); .мис'ирк{t 
'пченка' од тур. misir (пченка); .мmu'e 'даб' од тур. me~e (даб); Н(tлб'а
Шин 'ковач' од арап.-пер. nalbant (потковач); ниzи'ан 'меѓа' од пер. 
ni~an (знак, белег); С{lлк'ii.м 'багрем' од тур. salkim (жална врба, ака
ција); tU(tuб'eШ 'карактер' од арап. tabiat (природа, карактер); zU{tjв'a 
'фамилија' од арап. tayfa (екипаж, свита); ф'ајдџ 'полза' од араб. 
fayda (полза); Ч(t'up 'ливада, ледина' од тур. 9ayir (ливада); ч'ак.м{lк 
'огнило' од тур. 9akmak (огнило, кремен); Ч{tн'ак 'чинија' од тур. 
9anak (чаша, чинија, глинен сад); чувitл 'вреќа' од тур. r;uval (голема 
торба, вреќа); џit.м 'стакло' од тур. cam (стакло); Zll{tpл{tl'aн 'масло 
од сусам, афион, сончоглед', балкански турцизам од тур. ~irlagan, 
sirlagan, siragan (масло од сусам) (Скок 1973: 383). 

4.2. ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ 

4.2.1. КРАТОК ОСВРТ НА ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО 
КАЈ ИМЕНКИТЕ 

Без тенденција да се задржуваме поопширна на начините на 

градење на именките во кулскиот говор, ќе ги споменеме поспеци

фичните суфикси коишто на некој начин се разликуваат од суфик

сите во стандардниот јазик, а му даваат белег на кулскиот говор и 

пошироко на целото серско дијалектно подрачје. 
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Именките од машки род што означуваат професија се обра

зуваат со суфиксот -ин (овој суфикс најчесто се слуша како -(m под 
влијание на именките со завршеток на -<m). Примери: (lp'i'aШ'(m, 
Kf!C'aU 1(lfl, KQH''ap'(lfl, 1-l(!Лб'аШ'(m. 

Кај именките од машки род доста фреквентен е суфиксот 

-ок. Овој суфикс се користи при градењето на именки што имену

ваат животни: Z(lCf!p'oк, КQШQр'ок, .м~чQк, .мисир'ок, U(llU(tp'oк, ilли

ж'ок. 

Кај именките што означуваат места го сретнуваме најчесто 

суфИКСОТ -HUK (ОДНОСНО -1-l(lK ): l(lЛ(lб'apH{IK, Ж(lб'арН(lК, З.МU~lpH(IK, 

KQKQШ'apH(lK, .МU1llЛfl(lK, CЛUB~lpH(lK. 

Суфиксот -л'iiк се сретнува кај именки што значат состојба 

или дејство (професија): <tiH<tџuл'iiк, бџбл'iiк, ЧQрб(tџил'iiк. 
Кај именките од женски род карактеристичен суфикс за 

образување на именки што значат професија е суфиксот -ка: (lp'i(l
Ш'uнк(l, б<ti'aЧK(l, бишк'арк(t, вQд'tlpK(l, 'iл~д'аЧК(l, 'iQjд'ttpK(l, 'iQШв'ач
К(l, Ulp(l'opK(l, UЗ.МUK''apK(l, il~CHQll'OjK(l, Qфч'арК(l, lUK(l;'llЧK(l, ЧQб'tlНK(l. 

Суфиксот -ка е карактеристичен и за називи на животни и 

растенија: нивисtu~улк(t, U(lp(tcк'uнк{l, il'acШ(tp.МK(l, шzuuil~vл'к(t; дp''tm

K(l, З~ЛК(l, K{lГl 1

llflK(l, KQШл'llflK(l, Гl'uz""i~pK(l, C.М'iipЧK(l, чyzl'epK(l. 

За образување на називи на животни и растенија фреквентен 

е суфиксот -ица: бивул'иЦ(l, в~рв~р'UЦ(l, uн'UЦ(l, ј'ttлQв'иЦ(l, ј'ар~б'ицf!, 
к~укув'ztЦ(l, МЛ(tзн'иЦ(l, Гlp(tc'uЦ(l, Гl(tрл'иц(t; :Z.'opниz{{l, кр'асШ{lв~tЦ(l, 

луб'еНUЦ(l, Ш~.м ''tтиц{l, Ц(lрн'иЦ(l, ч~н'ztЦ(l. 
Кај именките од среден род покарактеристични се суфиксите 

-ло и -ило што најчесто се употребуваат за образување на називи 

на предмети и орудија: в~нч'ил9, 'iр'иблQ, н'аб(lрд'илQ, Qp'tlЛQ, Qcp'u
лo, с''аЧUЛQ, C(lplllЛQ, lUQЧ 1llЛQ. 

Од двокомпонентните образувања посебно внимание предиз

викуваат следниве називи за роднински врски: ilQвШ'op~н{l .м~tjK(l 

(покрај Гl'ap(z.м'ajK(l 'маштеа'), ilQвШ'op(m Ш'azuкQ (покрај Гl'ttp(иli'aШ
K9 'очув'), дQк'ap(ll-l(l к'~рК(l, н'tljд~H{l к''еркџ, д9к'tzрџн с'ин, н't1јд(m 
с'ин, дQк'ар{lн бp'tuu, Гlрир'одџн бp'tuu. 

Осврнувајќи се на деминутивните образувања во кулскиот 
говор, ќе ги наведеме суфиксите со коишто тие се образуваат. За 
именките од машки и од женски род карактеристичен е суфиксот 

-че: бр'tzдич~, :Z.л'афч~, д'iiсч~, з.м~tјч~, КQШ'улч~, од'tzјч~, ц'iiрквич~; 
з'иШч~, к9ж~уфч~, к'онч~, кур~.мч~, Ф<IС:vл'ч~. Исто така, се сретну
ваат и деминутиви образувани со суфиксот -е, но тие се поретки: 
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из'ич~, н'оџ~, с'ин~. За именките од женски род карактеристични се 
И суфиксите -UЧКа, -llHKa И -ка: б'аб(l - б'абUЧК{l, f!ill'iipBUЧK{l, Ж'еНUЧ
К{l, з'iiлвичк{l, 'офчиЧК{l, ~vсШичк{t; бр'ад{l - бр{lд'инк{t, ж'ен{l - ж~н'ин
К{l, р'ид{l - Р<'д'иНК{l; К(ЈШ~vл'<' - к(Јш~vл'к<'· Деминутивни форми кај 
именките од среден род се образуваат со суфиксите -це и -енце: 

б'иШ{lНЦ~, Вf!НЧ'UЛЦf!, в'UНЦ~, В{lрШ'UЛЦ~, ж'иШц~, .М'liЧ{lНЦ~, .М'еСЦf!, 
.мл''аКЦ!!, ОКЦf!, mlC.Мf!HЦ~, 'уфцf!. 

Аугментативните образувања во говорот на селото Кула се 

ретки: жrн'иzиШ~, .М{lж'ишzu~, 'oфчшuilif!. Почесто во кулскиот го

вор се користи описно изразување на аугментативот: 'i(Jл''tl.м{l.м'o.м{l, 
lt;JЛ"a.м{l p'iiK{l. 

Пејоративните образувања се ретки и ги среќаваме со след

ниве два суфикса -ло и -чо: з'iiбл'9, л''tlUЧ(J. 

4.2.2. КРАТОК ОСВРТ НА ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО 
КАЈПРИДАВКИТЕ 

Во зборообразувањето на придавките карактеристични и 

впечатливи во рамките на качествените придавки се образувањата 

со суфиксите -лија и -џија коишто се по потекло од турскиот јазик, 

но според нивниот образец се образуваат придавки и од словенски 

корен со истите суфикси: 'i9л~.мџ'и(ј){1, Ф<tлб{tџ'и(ј){t. 

Голем број качествени придавки во кулскиот говор се обра
зуваат со суфиксите -лив и -ав: б{tili{tкл'uф, б(Јлf!зл'иф, би'i(Јрл'иф, 
'i9рчл~tф, д{lждrл~lф, и.м(ЈШл~tф, .М(t'iл~tф, низиШл~tф, Гi~с(ЈКЛ~tф, 

Ц{lрВЛ'llф," бf!ЛUKttф, блуШк'аф, Ж(lЛlUf!HllKtlф, 3~Лf!H 1llK{tф, K{llUЛ'U
K{lф, кр'ttсШџф, c'uiiK{lф, Ц{lрв~ник'ttф, Ц{tрн'икџф. Како што може да 

се забележи од примерите, суфиксот -лив за разлика од суфиксот 

-ав, редовно го носи акцентот врз себе. 

Во кулскиот говор во рамките на односните придавки карак

теристични се суфиксите -ски, -zики, -чки, при што суфиксот -ски 

најчесто се јавува во својата варијанта -цки: б'ив(Јлцки, б'mli(Јлцки, 

б'шиf!цки, в'олцки, д~.мирис'ttрцки, 'ецтцки, з'ttf!tuкu, ичу.м'енцки, j'tt'i
Hf!ШKU, KOH(JUCKll, к'озички, кр'авинцки, к~yЧUlUKll, 'орf!ЛЦКU, uр'ил~u
цки, ск'оuцки, tu'елшики, ч'еларцки, ш'и<1чки. Како што може да се 

забележи од примерите со овие суфикси се образуваат и придав

ките к'озички и кр't1винцки ( -ин+-цки) коишто во литературниот 
јазик се образуваат со суфиксот -ju. 
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За образување на посвојни придавки се сретнуваат суфикси

те -ов и -ин: бp'aiii9ф, в:у;к9ф, д''ад9ф, з'еiУi9ф, Ив'l1н9ф, К{1л'ек9ф, 
iiiaiiiк9ф; б'ltбин, з'iiлвин, л'елин, .м'ltјчин, M'ltpuн, с'есрин, ч'инин. 

Освен со овие придавки, посвојноста во кулскиот говор обична се 
изразува синтагматски, со предлог и именка: д!!iYi'ezu9 нџ-с'еср{l-.ми, 

д!!zu'ezu9 9iii-к''ерК{1-.ми, с'ин-.му Н{t-Ив'ltн, к''epK{llU{l H{l-M'ltpU{l. 



5. ЗАКЛУЧОК 

Од направената лингвистичка анализа на говорот на селото 

Кула можат да се констатираат следниве карактеристики. 

Фонолоrија. На фонолошки план како основна карактерис

тика на кулскиот говор се јавува редукцијата на невисоките вока

ли при што тие преминуваат во своите високи корелати. Редукци

јата се јавува и во морфолошките наставки без разлика дали во
калот од наставката е носител на некоја граматичка категорија. 

Примери: б~Јб(l, к'ок(tлчи, .м'озук. Кај вокалот од среден ред /ii/ се 
јавува т.н. обратна редукција, т.е. овој вокал кога не е под акцент 

го менува изговорот во правец на понизок корелат l(tl: p(lK~tЧK(t. И 
покрај редукцијата, кулскиот говор се карактеризира со многу 

слаба елизија, така што крајното ослабување и губење на вока
лите е многу ретко: дн'еск(t, ч'инiПџ. 

Разгледувајќи ги рефлексите на старите вокали дојдовме до 

следниве заклучоци. Како рефлекс на ж во коренските слогови се 

јавува /ii/: в'ii'iлен, з'iiii, кiiuuli(t. Во кулскиот говор за носовката од 

преден ред л.. како рефлекс се јавува вокалот /е/ при што немаме

шање на носовките: 2р'ед(t, ~з'ик', з~t~к. Во коренските слогови за 

двата ера ги сретнуваме следниве рефлекси: /ii/ за големиот ер 
(д'iitu, .м'iiф) и /е/ за малиот ер (д'ен', ов'ес). Секундарниот ер има 
рефлекс /iil (.м'ii2л(t). Во кулскиот говор, како и во речиси целиот 
серски говор (Иванов 1977: 75), специфичност претставува реф
лексот на 1>. Како рефлекс на овој глас во акцентирана позиција се 
јавува вокалот а која го смекнува претходниот консонант: в''muк(t, 
д'~tд9, л'~tii. Неакцентираното 1> се рефлектирало во /е/: .мл~к'ар
НUЦ(t. 
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Во консонантскиот систем како карактеристика се јавува 

опозицијата палатализираност : непалатализираност, којашто се 
доразвила во нашите југоисточни говори и на тој начин се добиле 

39 консонанти, при што сите консонанти имаат свои палатализи
рани парници со исклучок на глајдот /ј/ и на фонемите !џ/, /ч/, /ж/ и 

/ш/, коишто се само палатализирани и немаат тврди парници. 
На местото на прасловенските консонантски групи *tj, *kt' и 

*dj во кулскиот говор се сретнуваат ILиШI и /жд/: к'iituШ{t, p'iiжд{l. 
Кај прасловенските групи *skj, *stj, *zgj и *zdj ги имаме истите 
рефлекси како и кај претходните групи: zrшШ'ttв{t, д{tжд'и. 

Гласот lx/ се чува во говорот на Кула, но не без исклучок. Во 
иницијална и во интервокална позиција тој најчесто се губи: bp9, 
Вл(t'инк{t, (но во други позиции се чува: iip~д'ttx.мu, .м'iix, срах). 

Кај консонантските групи впечатливо е упростувањето на 
групите сШр, здр во ср, зр: c'ecp{t, зр'аф. 

Акцевт. Во говорот на селото Кула акцентот е слободен и 
морфолошки подвижен. Сепак, забележлива е тенденцијата за 
ограничување на подвижноста кај некои категории зборови при 

што има појава на парадигматичност (кај некои именки, кај сите 
придавки и кај некои глаголски времиња). Од друга страна, пак, 
има и тенденција за ограничување на слободата на акцентот и за 

негово повлекување од последниот отворен слог, при што дошло 

до изедначување во акцентирањето на некои модели на именки (на 
пример: жен'а : ж'ени преминало во жена : ж'ени и се изедначило со 
2л'ава : 2л'ави). Друга карактеристична појава е двојниот акцент. 
Двојниот акцент се појавува кога зад акцентираниот слог следува

ат три неакцентирани слога, при што на претпоследниот слог се 

јавува втор акцент (Видоески 1992: 27). Во кулскиот говор двоен 
акцент има кај именките (ј'tlр~б'иц{t), кај придавките (бp{lд''ttc{m'и{l 
(членувана форма), н'eK{tc.м~iiiл'и(l), кај сите степенувани форми од 
придавките и прилозите (iibвucbк, н'ај.мнbzу), кај глаголите во за
поведен начин ('ucii~p'uiu~), како и во синтагматски состави најчес
то од глагол и енклитика (с'об~р'шuи-.ми). 

Морфологија. На морфолошки план како специфичност се 
јавува наставката -е за образување на множина кај именките од 
женски род (j'azrд~, Љрниц~), којашто е карактеристична за сер
ската говорна група во целост (Иванов 1977: 145). Во поглед на 
морфолошките карактеристики треба да се нагласи и отсуството 
на членските форми на в и н како и отсуството на заменките за 

блискост: овој, оваа, ова. 
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Кај глаголскиот систем како карактеристика се јавува меша
њето на основата, презентската и инфинитивна, во образувањето 

на минатото определено свршено време. Примери: К{tж'ах од пре

зентска основа, во минато определено свршено време наместо 

К{lз'ах. Глаголските конструкции со и..ма/не.ма, коишто се каракте

ристични за западните и за југозападните говори, ги среќаваме и 
во кулскиот говор, како и во југоисточните говори во целост, што 
претставува, исто така, една интересна појава. Пример: Ta(t-~ 
l!JЛ'tl.М{l iip'UK(lCK{l, llМ(l l(l-~l.М(l.М З{tб{Jptl~H{J. 

Во заповедниот начин има интересни форми кај повратните 

глаголи во второ лице множина: c'oб~p'uiUu-ciuu, 'oдuilЉ-ciUu. Фор

мата ciuu. наместо cu овде е добиена под влијание на lili/ од настав
ката -iuu (Вајан 1938: 188), а секако тука влијаела и формата на 
помошниот глагол сум којашто во второ лице множина сегашно 

време поради редукцијата гласи ciuu. 
Синтакса. На синтаксички план се забележуваат повеќе спе

цифичности. Мошне впечатлива специфичност претставува нере
довното удвојување на предметот, особено на директниот предмет 

изразен со членувана именка: Ед'ини9 ii'ac~л 'офциiuи, дp:vzu9 к'о
ниiuи. Во врска со предметот ќе споменеме уште една карактерис

тика, а тоа е употребата на предлогот на како показател за дирек

тен предмет, а не само за индиректен предмет. Пример: H{t-c'uн!J 
l{J-yiii'eiiyв'tt(liii. 

Во кулскиот говор сретнуваме многу отстапки од конгруен

цијата по род и по број меѓу деловите на реченицата, што прет
ставува важна синтаксичка особеност што се среќава и во другите 

јужни и југоисточни македонски говори. Пример: Г{l-вид''tlЛ{t в{Ј
к'ој к'ii1иiU{l жив'е~. 

Препозитивната употреба на кратките заменски форми, ка

ко и на помошниот глагол во сложените глаголски времиња, обра
зувањето на прашални реченици без партикулата ли и примерите 
на употреба на предлогот од за изразување посесивност, се карак
теристики коишто го поврзуваат овој говор на синтаксичко рам

ниште со западните македонски говори. 

Лексика. На лексички план во кулскиот говор се забеле

жуваат многу дијалектизми коишто побудуваат интерес. Тука, 

пред се, ќе ги споменеме зборообразувачките дијалектизми (il'iiii{Jtii 
'папок', cк'tlK{lЛ 'скакулец'), семантичките дијалектизми ( ч'eiUK(l 
'грива', cл:vzн'(tK 'стројник) и архаизмите (696'oiU(t 'пченкарница', 
уд'vл(t 'тенка погача'). 
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Без да набројуваме повеќе специфичности од овој говор, 

како општ заклучок ќе кажеме дека говорот на селото Кула како 

периферен говор навистина изобилува со особености коишто, на 
некој начин, даваат слика на развојните фази на македонскиот 

јазик низ вековите, со тоа што зачувувал доста архаизми. Од друга 

страна, наоѓајќи се надвор од границите на македонската држава, 

кулскиот говор, како и нашите јужни говори во целост, бил подло

жен на низа влијанија од страна на другите балкански јазици. Во 

таа богата јазична интерференција се развиле иновации коишто 

претставуваат посебно интересна подрачје во рамките на дијалек

толошките проучувања. 



6. ТЕКСТОВИ 

Коста Алтанџиев 

М'ЕЧQ 

Бил сирQм'ах ЧQВ~ак. 'Им<;tл три, ч'етири, п'ет д~ац<;t. А-с'ити 

д~ац<;t му-ум'ир<;tли. Т<;tк'а бил'а с'удбин<;t. И-в'ик<;t c'e<;t м'аж9: "Ж'енQ, 
в'ик<;t, д'ај Д<;t-см'ен~м~ к'ашт<;tт<;t". Е-д'ек<;t к'и-'од<;tт? Од<;tт н<;t-н''акQј 

М<;tн'астир, в<;tф-пл<;tн'ин<;tт<;t. Н<;t-м<;tн'астир и-пр'авилнQ н'али! И-т'ам, 

<;t-т'ам п'ат им'алQ. И-с'е<;t, кв<;t-с~-рQд'илQ д~т'етQ, н'арешн'ицити 'ид<;tт. 

А-пр'еку т'о<;t п'ат мин'ав<;tли т<;tрr'офци. Мин'ал т<;tрг'ов~цQ с<;tс

д~ст'ина дв<;tн'ајси к'он'<;t. To<;t т<;tрг'овецQ, т<;tк'а-~ н'али, 6Qr'aт'Q ЧQВ~ак 
с'е м'исли Н<;!-П<;tр'ити, н~-з<;tсп'ал 'одм<;t. М'исл~л д'али к'<;t-ст'игни Н<;t

вр~ами, и-т<;tк'а Н<;t-т'ам. И-н'арешн'ицити, и-т'ој и-сл'уш<;tл. П'арвиQ 

н'арешник му-в'ик<;t: "Тв'а д~ати д<;l-~-зр'авQ и-ж'ивQ". Вт'ориQ в'ик<;t: 

"Ср'ек'<;t ГQЛ~ам<;t Д<;t-'им<;t", <;t-тр'етиQ в'ик<;t: "И-н<;t-т'о<;t т<;tрг'ов~ц Д<;t-му
ј'ади им'анитQ". Тој ~-ч'ул. И-с'е<;t Qс'амн<;tлQ. С~-испл'аш<;tл. И-ш'о д<;l

пр'ај c'e<;t. Ај c'e<;t с'едн<;tли т'ам, с~-н<;tп'или к'аф~, к'акQ бил'о, ш'о бил'о, 
ШQ им'али л'уд'етQ и-т<;tк'а Н<;t-т'аму. T<;tpr'oв~цQ в'ик<;t: "Сл'уш<;tј. в'и<;t 
сти-сирQм'аси л~уди. К'олку п<;tр'и т'ер<;tти д<;l-МИ-ГQ-ПрQд'адити 

д~т'етQ". Он т'ер<;t д<;!-ГQ-ПQr'уби, д<;t-н'е-му-гQ ј'ади им'анитQ. Тиа 

сирQм'аси л'уд'ет'Q, мл'ади, ~д'иниQ т<;tк'а, с~-ч'уд<;tт, с~-пр'ат. Ce<;t ни
т<;tк'а, ни-QН<;tк'а. Ce<;t к'ој си-д'ав<;t д~т'етQ. Ам<;t сиром'аси: "Ајди м'ори 
ж'енQ, в'ик<;t, н'и<;t сме-мл'ади, в'ик<;t, г'оспQ к'и-ни-д'ај и-др'уги д~ац<;t". 

"К'олку п<;tр'и, т'олку." И-ГQ-з'ем<;t тв<;t-д~ати. Мин<;tв'ајк'и ПQ

пл<;tн'ин<;tт<;t 'он, и-гQ-ф'арл<;t д~т'етQ у-к~п'инкити. И-ти-в'ик<;t, д~ати

тв<;t, к'и-'умри н'али! Е-т'ој си-пQм'ин<;tл. Кв<;t-СИ-ПQМ'ин<;tл, бл'изу 

им'алQ м'ечк<;t, м'ечк<;tН<;t д'упк<;t. Тој пл'ачи д~т'етQ и-м'ечк<;tт<;t 
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QТ'ишл~. Зн'ачи к'акв~-и, с'еп~к к'акQ ЧQВ~ак ((д'ин в'ид. И Д((т'етQ г~
вид"ал~ и-'он~. ГQ-д'игн~в~ СQ-((дн'ат~ н'ог~ н'али и-гQ-н'оси ~ф
д'упк~т~, к~ј-м((ч'инц~т~. Им'ал~ и-м~л'ечки 'он~, три-Ч((т'ири, к'олку. 
И д'обрQ. И-с((г'а, тв~-ни-н'оси, тв~-д~ат~НЦ((, т'и(( ц'иц~т и-'он ц'иц~. 

От-м'ечк~т~. И-т~к'а н~-т'ам. Тв~-д~ати н'али, ни-н'оси ј'адини и-тв'а 
ГQ-р'ани. И-т'о~ ПQр'асн~лQ. Ст~н'алQ дв~а, тр'и ГQд'ини. ЛQв'ејк'и 

т'аму ЛQВ((џ'ии кв~-гл'ед~т, т'и~ 3Н'а~т QТИ-'им~ т'аму м'ечк~н~ д'упк~, 

т'и~ 3н'а~т. ~м~-и3б'ег~в~т QТИ-с'еп~к си-пл'аш~т. Игр'ајк'и 
М((Ч'енц~т~, гл'ед~т и-д~ати 'игр~. СQ-м~л'ечкити. К'акQ м'ожи т'а~ 

р~б'от~? Е-с((г'а т'и~ си-Qт'ишли. В'еч~рт~, дв~-тр'оиц~ бил'и 
ЛQвиџ'ии, к'олку бил'и, дв~-трQ'иц~, в'ик~т: "Сл'уш~ј. к'акQ м'ожи н'и~ 
д~-ГQ-3'емм(( д((т'етQ, д~-ГQ-сп'асими, н'али". И-п'омислили, к'((

ст'авими 3~с~ад~. З~с~ад~ 3Н'аиш ШQ- к'и-с((-р'еч((: пус'и~. "К~-к'
И3л'е3(( м'ечк~т~ 3~-хр'ан~, д~-ГQ 3'емм(( д((т'етQ". И-т'ак~ 'усп((ЛИ. ГQ-

3'ели д((т'етQ, бил'о дв"а-три-г9д'ини, в'ек'и 9д'елQ. К'ај к'и-ГQ-н'ос~т? 
У-с((л'отQ. Н~-к'ој к'и-г9-д'ад~т? Ти~ си-'им~т д~ац~. П'оПQ н'ем~л 

д~ац~. "П'опу, т~к'а и-т~к'а р~б'от~т~". "П~-ср'ек'~-(( м'ој~, в'ик~, 
ср'ек'~-(( м'ој~, н~ам~ гр"ашк~". Си-rQ-3'им~ п'опQ д((т'етQ. И-п'опQ, 
п'оп н-Qн'о~ вр~ами ((-бQг'ат ч<;>в~ак. СелQ ГQ-р'ани. Тв~-д~ати 

ПQр~сн'аЛQ ~-т'о~ т~рг'ов~ц и-п'опQ ГQЛ~ами приј'аТ((ЛИ. И-п'опQ, 

ПQр~сн'алQ тв~-д~ати, ГQ-'учи п'оп<;>, r<;>-'учи, и-ст~н'алQ С((д~мн'ајс((, 

QС~мн'ајс ГQд'ини. "К'ак к'и-му-ст'авиму 'ИМуТQ?", кв~-ГQ-ДQН'ел(( н~
п'опQ, к'а к'и-му ст'ав~т? Меч<;> "C((r'a уф-м'ечк~н~ д'упк~ ГQ-н'ајд~1;\ и
тв'а 'ими к'и-му-ст'авими, в'ик~, ср'ек'~ ((-т'а~." И-с'е~ ГQ в'ик~т М'ечQ, 

М'ечQ. Ај, мин'ав~ т~рг'ов((ЦQ: "М'ечQ!" "К~кв'о 'ими ((-т'о1;!?" Тв'а 
д~ати ГQЛ"амQ. ГQ-испит'ав1;} н~-п'опQ, т~рг'ов((ЦQ: "З'ашQ-б(( д~ад9 

п'опу, н~-тв'а д"ати М'ечQ ГQ-в'икати," в'ик~. И-т'ој му-к~з'ув~ 
пр'ик~ск'ат~: "Т1;tк'а и-т~к'а и-т~к'а. Д((т'етQ к~ј-м'ечкин'ат~ д'упк~ и
ЛQвџ'иити ГQ-ДQH'ecQ~, 'ас н"ам~х д~ац~, ГQ-3'ем~х т'о~ и ... " "Ај!" TQr'a 
му-т'екн~лQ Н1;}-т~рг'ов((ЦQ. С((г'а ШQ-пр'ајми? А-'ов~ т~рг'ов((ЦQ им'ал 

дв~а к~ерки и-((д'ин с'ин. Е-с((г'а. Му-в'ик~: "Д"адQ п'оп((, 'ас 'од~м 31;}
тв'а M~aCTQ. 0B1;l П'ИСМQ Д~-ГQ-Н~П'ИШ~ И-Д((Т'еТQ М'ОЖ((-ЛИ Д~-МИ-ГQ
QДН'есИ д'ом~?" "Е-з1;tшт'о?" Приј'ат((ли, ГQл"ами друг'ари. А-н~-

" ' 1 • 1 ' 1 писм'отQ пиш'ув~: "Тв'а д ати ШQ-К и-доЈдИ, ква-к и-си врат~ д~-ГQ-

ПQг'убити." Д~-ГQ-ПQг'убити д((т'етQ, п'иши н~-ж'ен1;}-му. Тој c'e;;t ГQ
т'екн;;tлQ 'оти им'анитQ д~-му-ј'ади, н'али н'арушн'ицити ГQ-р'екQ~ тв'а. 

Тв'а д"ати QТИв'ајк'и с'едн;;tл, л"атнQ вр"ами бил'о, ПQД-((дн'а г'орниц;;t, 
в'ик;;t, писм'енQ д"ати, в-гимн'а3и;;t 'оди, QС~мн'ајс ГQд'ини, Дув~тн'ајси. 
В'ик;;t: "ШQ-Н((-Г-QТВ'ор~ TQ-n'иcмQ 'а е." Д((т'етQ. В'ади м'оливQ и-с'е;;t 
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н~-пл'икQ, п<;>л'ек~, п<;>л'ек~, ГQ-QТв'ор<(Л. И-п'иши 'оти тв'а д~ати д~

си-п<;>г'уби. 0н-г~-к'ини тв'а и-п'иши н~-ж'ен~-му: "Кв~-к'и-д'ојд~ тв'а 
д~ати ШQ-к'и-д<;>н'еси писм'от<;> д~-г~-д'ајш п'омл'ад~т~ ќ'ерк~. 
Д<;>к'олку н'е-г~ д'ад<(Ш, н~-пр'им<;р, т'ешк<;> т'еби к~-к'и-с<(-вр'ат~м." 
Ам~ в'идиш ср'ек'~. И-н'оси тв'а. Кв~-Qтв'ар~ 'он~ писм'от<;>, т'о~, 
<;>н'о~. И-ж<(н'ат~ м'ор~, н'али. Маж'о-и и-п'иши т~к'а. Тешк<;> т'еби. 

Д'обрQ. И-т'ој, кв~-С<(-вр'ак'~, кв~-гл'ед~, д<(т'етQ т'аму, т~рг'оВ<(ЦQ. 

ш'о пр'ајми с'е~? А-н~-ж<(н'ат~ Н<(-и-к~з'ув~. Е с<(г'а! Г~,-ж<(н'ил и
др'уг~т~ к~ерк~. И-'он п'а 'оди н~-т~рг<;>в'и~. Пл'ашт~ ЧQВ~ак, <(дик'ојси 

в'еч~р. 'он к'и-з~д'оцни, н~р<;>ч'ит<;> к'и-з~д'оцни, з~с~ад~. пус'и~. Кв~
к'и-д'ој ЧQВ~ак, к'онит<;> д~-ги-п'ои, 'удри н~-курш'умQ, д~-ГQ-QТ'еп~ш. 

И-тој д'ош~л к'асн<;>, <(дин'ајси, дв~н'ајси с'ат<;>, н~р<;>ч'итQ, и-в'ик~ н~
ж'ен~-му: "Ск'орни-г<;> Меч<;>, з'ет<;>, д~-'иди н~-к'онитQ." Он~ к'а<;>
б'аб~, к'аQ-МЛМQж'енци, Н<(-и-бил'о уд'обнQ д~-г<;>-ск'орни, ГQ

ск<;>рн'ал~ с'инQ. Син им'ал<( и-дв~а ќ'ерки. Г<;>-ск<;>рн'ал~ с'ин-и и-тој, 

изм'ор~н, фл~аг~л уф-с'об~т~, с'едн~ли 'и д~-к'ажими, и-с'е~ Н<(-зн'а<( 

к'ој <;>т'иш~л д~-и-н'оси к'онитQ. Кв~-Qт'иш~л д~-ги-п'ои, ГQ-Qт'епув~т. 
Н~-с'инQ ГQ-утепув~т. Кв~-с<(-вр'ашт~т к'онитQ, С<(-н~п'или в'од~. 'он 

в'ек'и изм'ор~н, з~ст~н'ал, д<(т'ет<;> т'ук, МечQ, с'ин-му ГQ-н~ам~. 

<;>теп~н-<(. ОТиш~л н~-ч'ешм~т~, ут'еп~н с'ин-му. Д'обрQ. Мин'ав~т 
д'ен'<;>ви. Пак н~-'исти~ ч<;>в~ак му-в'ик~: Толку п~р'и, <(дик'ојси 

в'еч~р. кв~-к'и-д'ој ЧQВ~ак д~-г<;>-ут'еп~ш. Н<(-к~з'ув~ н~-ж'ен~-му. И
'он, 'ист<;> т~к'а, з~к~сн"ал, тв'а, QHQB'a. З~бр'ав~;~.л 'оти 'им~;~. ЧQВ~ак 
таму. Он QТИШI;Ј.Л к'ОНИТQ д~;~.-ги-п'ои. И-н~;~.-н'ег<;> ГQ-ут'еп~ли и 

ст'ан~л Меч<;> г'азд~ н~-им'анитQ н~-т~рг'ов<(ЦQ. Зн'ачи р'оди-ми СQ
ср'ек'~;~., ф'арли-ми уф-м'ори, уф-бун'ишти. 

ПРИК~СК~ 3~ ЦАР CQЛQM'OH 

С<;>л<;>м'он б'ил м'уд~р. И-Qн'а вр~ами им'ал<;> ПQрQд'илин д'ом. 

Дв"а ж'ени, <(дн'а ж'ен~ тук, <(дн'а ж'ен~ т'ам, уф-<(дн'а с'оба и-сQ
ср'ек'~т~;~. С<(-ПQрQд'или. Едн'ат~ ж'ен~;~. т'ешк<;> сп'и<(Л~;Ј. уф-с'ан. Д~;~.
к'ажими, к~-к'и-з~сп'ии и-тешк<;> н'али, 'им~;~. л~уди м'алку д~

п<;>м'иниш к'и-с<(-р~зб'уд~;~.т, 'им~ т'ешкQ сп'и~т. И, в~рт'ејк'и-си, ГQ
зг'азил~ д<(т'етQ. Б'еб~нц'ет<;>. Ам~ 'он~;~. ш<;>-гл'ед~;~. др'уг~;~.т~;~. з'асп~;~.л~;~. 

т'ешкQ, <;>т'ив~ д<(т'етQ г<;>-з'ем~, ~-м'артв<;>тQ г<;>-став~ т'аму. H~

н'ejHQTQ м"астQ. К'о~ ос'амн~ЛQ, д<(ц'ат~ ги-д'о~т. кв~-гл'ед~;~. т'а~;~. 
Ж<(Н'ат~;~., т'ак~ м'ајк~;~. к'аQ м'ајк~, Н<(-<(-н'ејнQ д~ат<(. Зн'ачи 'он~;~. 
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QС'етил~, м~к'ар бил'а 3~-дв'а тр'и д'ен'~. И-'одм~;~. д9в'ав~ н~-д'октQрQ, 

в'ик~ т'о~-~ н'ејнQ. "Н'е!", т'а~;~. в'ик~;~.. "М'о~-~!" "Н'е-~-м·о~!" "М'о~-~!" 
"Н'е-~-м·о~!" Н~-с'ад, ш'о к'и-р'ечи с'адQ. ДQ-СQЛQм'он. Ц'арQ, т'ој ~
м'уд~;~.р, т'ој ~-пр'очут д~;~.-к'ажими. Та~;~. в'ик~ м'ои, QH'a~;~. в'ик~;~. м'ои. И

'он н~-м'ож д~;~.-Qдл'учи. Од-д'ек~ к'и-Qдл'учи 'он ч'ии ~-д~т'етQ. И-'он 

в'ик~ н~-џил'ат9: "Д'он~си ~д'ин м'еч и-д~т'етQ д'ели-ГQ." Зн'ачи 

м'уд~р. Тв'а с~-в'ик~ м'удрQС. Д~т'етQ н~-п'ол~. Та~ в'ик~ н'ејнQ, QH'a~ 
в'ик~ н'ејнQ. Он ГQ-т'екн~ н'али м'уд~р, и-н~-т·а~ п'ол~, н~-т·а~ п'ол~. 
Он с'е~ н~ам~ д~-ГQ-с'ечи д~т'етQ, 'ам~ д~-исп'ит~ м'ајкити. Ч'ии-~ 
д~т'етQ с'е~. И џ'ел~тQ д'ов~ и двQ'иц~ HQr'aт~. тв'а ~дн'отQ н'ожичи, 

н~;~.-др'уг~т~;~. н'ожичи и-д?-ГQ-с'ечи. М'ајк~;~.т~;~. в'ик~;~., н'емQјти д~-ГQ

с'ечити, д'ајти-И-ГQ, н'ек~;~. ~-ж'ивQ. Е т'а~;~.-~ ист'инск~;~.т~ м'ајк~;~.. Зн'ачи 

в'идиш м'уд~;~.р. Ист'инск~т~ м'ајк~ н~-ДQ3В'ол'~в~ д~-ГQ-с'еч~т д~т'етQ. 
И TQr'a в'ик~ н~-н·е~, ~-c'er~ н~;~.-н'е~ с'ечи-г~. Зн'ачи т'ер~ д~-ун'ишти 
д~т'етQ. Ta~-<t иди'отк~. т'а~ Н((-ДQмак~инк~;~., Н((-м'ајк~. 

ИТРИ~БРАТ 

Ти~ бил'и тр'и, Ч((Т'ири бр'ат~. Ти~ р'абQт~т. 'он с'ед~;~.л н~
б'аџ~т~, н~-Qџ'акQ. Едн'о вр~ам((, н'али, д'олу п'овис'ОКQ, ж'арт~ д'ек~

<f. 3~;~-п'омнили-ст(( в'и((. И-'он, ((дн'а п'арчк~, <tдн'о ст'апчи и-с'амQ ГQ
р'ии п'еП<fЛQ. Ам~ м'уд~;~.р, 'ит~;~.р. "Ај-би, к'и-'одими 3~-д'арв~!" "А-б<t 
'ајди, и-'ас к'и-д'ојд~м!" Ам~ 'он п'а си-б'арк~ СQ-п'арчк~т~. В'ик~: 

"Сл'уш~ј. 'акQ п'ардн~. в'ик~, с'е п'еП((ЛQ к'и-rQ-д'игн~м. Н<t-в'ик~;~.јти 
мн'огу." Ај, д'обрQ. "Ај к'-'одими 3~-д'арв~." Од~т 31;1.-д'арв~. Сити 

б<tр'ат д'арв~. т'ој н'е. "Сл'уш~јти, с'об<fр'ити-ми и-н~-м'ени д'арв~!" 
Ти~;~. дв'а, тр'и, Ч((Т'ири бр'ат~;~.. "Соб((р'ити-сти и-н~;~.-м'ени, в'ик~;~., сти

трQ'иц~. ТрQ'иц~т~ ПQ-м'алку, з~-м'ени. Ин~чи, 'акQ п'ардн~ с'ам<;> 

м'агл~;~. к'и-н'апр~~ 'овди. И Н((-М'ожи д~-си-'одими с'ити." Итр'ишк~;~. 

р~б'от~. И т'и~ м'ор~т д~-му-сQб'ер~;~.т д'арв~. Ta~-<t ГQЛ~ам~ пр'ик~ск~. 
'ам~ г~-'им~м з~бQр'а((нQ. · 

Д'ЕВЈ;:Т БР'АК'~ 

Бил бQr'ат ЧQВ~ак. К'акQ ГQ-в'ик~~ с'амQ 'имит<;>. То~;~. ВQ

кн'игити ГQ-п'иши, ВQ-ц~рк'овни кн'иги. И им'ал д'ев~т с'ин~. ~;~.-н~

н'ајм'алки~, c'eKQ<f н'ајм'алQ ((-п'ос'ак~нQ, ~-Qн'о~ вр~ам(( бил'и Qфч'ари. 
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Тиа жив'еули в~ф-М'ис~пQт'ами~. Тук~ к~ј-Ц~рв'еНQТQ м'ори, т'ук~ 
Исус Христ'ос д'ек~-у в'ечи. И милув'ај-гQ м'алQТQ, Су-Му-куп'ов~, 

н'ови Qб'уфки, н'овQ тв'а, Qн'ов~. Ти~ бр'ати к'акQ бр'ати ГQ
з~в'ижд~ли. И си-сл'ожили, ШQ-д~-пр'ајми, д~-г~-пQг'убими дут'етQ, 

бр'ат н~-6р'ат. Е з~тв'а-у ЧQB~aKQ зв~ар. И т'ии к'а9 Qфч'ари тв'а 

м'алQТQ д~ати ни-н'осилQ ј'адини н~-бр'ат'~т~. Е суг'а в'ик~, сл'ожуни 

д~-ГQ-ПQг'уб~т. Н'ајг9л'емиQ бр'ат в'ик~: "А-б'е, бр'ат-ни-и, з~шт'о д~
ГQ-ПQг'убими?" "Е-ш'о д~-н~пр'ајми?" Мин'ав~ли Qн'о~ вр~ами 
т~рг'офци, т~рг'офци и-л'уд'етQ ги-пр9д'ав~ли к'а9 р'обQви. Мин'али 
н~акQј KQHB'oj с~с-к~м'или и-т'ам к~м'или р~б'отили QH'o~ вр~ами и
дн'еск~ м'ож-д~ р~б'от~т 'ошту с~с-к~м'или. И мин'ав~т, и т'и~ 

п~с'ејк'и Qфц'ити, в'ик~т т~к'а. "Оо:, в'ик~, н~ам~ гр~ашк~." "К'олку 
п~р'и?" Ти~ гл'ед~т д~-г9-д'ад~т Дут'етQ н'али, н'е-у з~-п~р'и р~б'отт~ 
Суг'а. Та~ б9г'ат~ ф~м'или~ бил'а. И-гQ-д'али н~-т'и~ т~рг'офцити. 

Т~рг'офцити н~-к'ој к'~-ГQ-з~н'ес~т. ГQ-з~н'ели н~-ц'ар'о, н~-ф~р~'он 
ПQПр'аQ. Н'ем~л д~ац~. И тв~-д~ати ПQр'асн~лQ, 'ам~ бил'о мн'огу 
м'удрQ, 'итрQ. Кв~-пQр'асн~ЛQ в'ек'и и-шк'олQ, тв'а, Qн'ов~, и-б'ил 

упр~в'итул н~-д~рж'ав~т~, уД'ин в'ид д~-к'ажими, 'им~ д9в'ериу н'али! 
А-пQшт'о ПQс'ИНуТQ Дут'етQ, н~-ф~р~'он Жун'ат~, суг'а Жун'ити, зн'ачи 

мн'огу бил'о 'уб~ВQ, к'акQ си-з~л~убил~ у-н'ег9 и-гQ-н~п'аг'~ суг'а. И 

ф~р~'он з'ев~ ГQ-з~тв'ар~. И ГQ-з~тв'ар~ ДуТ'етQ у-з'атвQр. А бр'ат'~т~ 
кв~-су-вр~т'или и-п'ит~ т'атКQТQ и м'ајк~т~ д'ек~-и. "А-бу, в'ик~, QТ
н~акQј бр~ак п'адн~, Су-ут'еп~, 'или вл'ак ГQ-из~ади и-з~кл'али удн'о 

ј'агни и-к'ож~т~ и ... " Тој Ну-и-в'ернQ, к~рфт'а с'амQ му-н'осили. И т'и~ 
ж'аЛQСНИ, ДуТ'етQ ПQг'ин~лQ. Тв'а д~ати кв~-н~пр'едн~лQ мн'огу, и

КQг'а ГQ-л'упн~л ф~р~'он у-з'атвQр, у-'исти~ з'атвQр, у-'ист~ 9д~ј'а, д~
к'ажими и-др'уги, н~акQј Qфиц'ери, уд'инјQ бил г'енур'ал, др'угјQ 
ГQЛ~ам ЧQВ~ак, ~м~-шт'о, н'е-зн~м т'очнQ т'ук Cyr'a. И т'о~-у ун'етру, 
тв'а д~ати. Н~пр'едн~ТQ мн'огу. И н~-н'ег9 му-с~-с'i1њ~т суг'а, н~-т·и~ 

дв9'иц~т~ суг'а. ТрQ'иц~т~, с'е:, уф-з'атвQр, т'ам пр'ик~ски, му~б'ети, 
ш'о-у уф-з'атвQрQ, т'о~-у. И, н~-9н'о~ вр~аму, з'атвQр'етQ Ну-б'е~ к'ак9 
суг'а, д~-'им~ слQбQдњ'аци, и-т~к'а н~-т'ам, т'о~ бил'о удн'о џ'амчи, 

с'амQ в'оздух д~-фл'из~ и-т~к'а. Ти~ с'ан'~т и-дв9'иц~т~ с'ан'. Ед'иниQ 
в'ик~: "Пр'еку џ'амчитQ, в'ик~, пр'еку прQз'орчитQ вл'езу, в'ик~, уд'ин 
г'ал~п и-ми-с'едн~ н~-р~м'отQ, ПQпр'авQ н~-д'есНQТQ р'амQ д'ажу, ми

с'едн~ н~-р~м'отQ, в'ик~, и-'ас, 'оп! д~-ГQ-ф'ат'а и-'он си-л'етн~, п'ак 
изл~азу, иск'очи Qд-прQз'оруЦQ." Д'обрQ, с'ан'Q т'о~-му-у. То~ му-в'ик~ 

суг'а, д~-к'ажими тв'а дут'етQ. И-'имуТQ му-зн'ај~, 'ам~ з~бQр'ај~ 

'имуТQ. И в'ик~: "Ти, в'ик~, 'утри с'ад Ќу-б'иди и-т'ебу Ќу-Т((-QСЛQб'оди 
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ф~р~'онQ, и-к'и-ти-сл'ожи н~-'ист9 м~астQ, н~-сл'уж6~, к~кв'а сл'ужб~ 
им'ал. А др'угиQ с'ан'с;ш: "Ас, в'ик~. н~-гл~в'ат~ н'ос~ т'абл~ (т'абл~ с~
в'ик~. г~лич'ани н'ос~~ ~дн'о вр~ами, т~рк'алQ 'овди, 'ас ги-п'омњ~. к~ј
н'ас ги-'им~ши, с'ус~мчин~. р~б'оти и-т~к'а), и-н'ос'~х г'~вр'ечин~ 
(колурја-гр.) и-др'уги р~б'оти З!;l-д~ац~. 'ам~ кв~-д'ојди г'арв~нQ и
ф'оп! ги-гр'абн~ и-изб'ег~." В'ик1;1: "Утри с'ад9 ШQ-к'и-ст'ани, т'еби 
к't;-ти-ос'ажд~т н~-см'арт." И т~к'а 'истQ ст'ан~. д'ен', дв'а, т'о~ ГQ
п'ушти~. QH'o~ ГQ-Qс'ажд~т. Е, сt;г'а. Мин'алQ вр~ами, ~-н~-ф~р~'он 

му-с~-с'ан'и н~-с'ан, изл~аг~ли к~ј-Н'ил, км'е, и-к~ј-р~к'ат~. с'ед~м 
кр'ави. Ранити, д~б'ели, г'оt;ни, г'о~ни, 'ам~ п'осли н'иф изл"аг~ли 

сл'аби, 9дв'ај 'од~т. ги-и3~али н~-ГQ'енити, ~-п'а 'исти т~к'а Qст'ан~ли, 

нt;-с~-пQпр'авили. А-вт'ори9 с'ан', ГQ-с'ан'и, в'ик~, н~-с'ув9 м~аст9 
с'ед~м кл'ас~ изл~аг~ли, 'ам~ кр'упни кл'ас9ви QТ-пч~н'иц~. ~-дQ-н'иф 
И3Л~аг~ли ис'уш~ни кл'асQВИ, ги-пQт'исн!;lЛИ H!;l-T'И!;l, д!;l-К'ажими ги
изг'азили, 'ак9 бил'и кр'упни, ги-изг'азили и-с~-ис'ушили и-н~-

3~в'арз~ли л~ап, т'и~ ШQ-им'али 'уб~ви кл'аси. И в'ик~ н'егQвити 

сQв'етници. "Сан'9 д~-ми-гQ-р'ешити." К'ој м'ож~л д~-г9-р'еши. Ам!;l 
т'о~ ШQ-б'ил к'аQ-г'ен~р'ал д~-к'ажими, ШQ-б'ил у-з'атвQр, ШQ-ГQ
п'ушт~л п'а н~-'ист~ сл'ужб~, н~-н'ег9 тQг'а ГQ-т'екн~лQ. И в'ик1;1: 
"В'ашt; вt;л'ич~ствQ, 'ас кв~-б~ах у-3'атвQр, т'ам 'им~ ~д'ин ЧQВ~ак, T!;lK'a 
и-т~к'а с'ан'Q и-т'очнQ т~к'а изл~а3~, м'ен~ м~-п'ушт~~. н~-'ист~ 
сл'ужб~, ~-др'угиQ н~-см'арт." "Еј д~-с~-QСЛQб'оди, д!;l-д'ојди д!;l-МИ
к'ажи." Д'обрQ. И ГQ-п'ушт~т ЧQв"акQ, и-т'ој 'уб~ф. т'ој ГQ-изр'асн!;lл. 
ГQ-И3'уч~л. И в'ик~. т~к'а и-т~к'а. Он му-в'ик~: "Татк9, мн'огу л'еснQ-~ 
тв'а, в'ик~, к'и-п'адни ГQл"ам~ с'уш~. Сед~м ГQд'ини к'и б'иди ГQЛ"ам~ 

с'уш~. н"ам~ н'ишт9 д~-'им~. А т'и~ с'ед~м кр'ави ШQ-б'е~, т'а~ ~
пл'однити, ~-c'yBQTQ ГQ-ун'ишти н~-пл'однQТQ, з~тв'а c'yвQTQ, ун'ишти 

д~рв'ат~. ун'ишти с'е. И, в'ик~. з~тв'а, н~-пл'однити г9д'ини, п'арвити, 
к'и-си-спр'емиш хр'ан~ 3~-с'ед~м ГQд'ини. Ист9 т1;1к'а и-др'уг~т~ ср'ан~. 
3~-кл'асQв'етQ, е, т'о~-~. в'ик~, хр'ан~т~, 3Н'ачи с'уш~т~ к'и-изг'ори с'е. 
И 3!;\Тв'а, кв~-'им~ с~г'а, т'и~ с'ед~м ГQд'ини к'-'им~ пл'от мн'огу. К'и
кл'ајми р~3'ерви." И-т'ој ст'ав~л рt;з'ерви з~-с'ед~м ГQд'ини. И ств'арнQ 

Дошл~ с'уш~т~. П'арв~т~ ГQд'ин~ ист~рп'или. Вт'ор~т~ ист~рп'ав~т. 

Ама т'ој, т'а~ д~рж'ав~. и-с'е~ др'уги д~рж'ави сл'уш~т 'оти т'а~ 

д~рж'ав~ 'им~ хр'ан~. И т'атко-му (н~-н'ег9 т'аткQ-му с~г'а), н'е тв'а 
п~р'ат'аткQ, т'аткQ-му. В'ик~: "Сл'уш~јти с'ин'9, t;дик'ојси м"аст9 'ИМ!;l 
хр'ан~. к'и-з'емити к~м'илити, к'они, ШQ-б'илQ, к'и-'одити, п~р'и 'еви, 
б'ог~т ЧQв"ак н'али, п~р'и, Qт-т'ам д~-'идити д~-к'упити. И т'и~ 

т'аргн~ли, д~-к'ажими, бр'ат'~тQ, с~с-д~ст'ин~, п~тн'ајси к'они или-
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к~м'или. От'ив~т т'аму и-ст'игн~ли т'ам. "Д'обр~ в'еч~р, тв'а 9н'ов~." 
Он, кв'а ги-в'ид~ ГИ-П9зн'а 9т-му-с~-бр'ат'~. А т'и~ н'е-г9-П9зн'а~. Ти~ 
б'еш~ м~л'ечк9, т'ој с~г'а Г9Л~ам ч9в~ак. И д'обр9. И 'одм~ 'он н~р'ев~. 
Ц'ар9 'ич. Он н~р'ев~ с~г'а. Такв9 д9в'ери~ н~-н'ег9. П~-и-с'ин му и 
н'али! Ht;tnt;tн'yвt;tт с'е~ чув'алити и т'иt;t му-пл'ашт~т к'олку ч'ини. Кв'а 
с~-вр'атили д'омt;t, t;t-'oн пt;tр'ити б~з-д~-в'ид~т т'и~, кв~-с'а уф-9д~ј'ат~, 

вн'етри, чув'алити н'адв9р, т'ој 9дв'арз~л ~д'ин чув'ал и ги-п'ушт~л 
пt;tр'ити вн'етр~. Н'азt;tт, Ш9-му-ги-пл'атили. П~р'ити ги-кл'ал п'а у

ж'ИТ9Т9. Зн'ачи н~-ни-з'ев~л nt;tp'и. Б'ез д~-зн'а~т т'и~. Кв~-9т'ишли 
дt;t-pt;tcтв'apt;tт ж'ит9т9, пt;tр'ити вн'етри. В'арз~ни, Он'о~ вр''ами т~к'а 

бил'о, у-к'ес~ н'али. Ч'уднt;t р~б'от~! Д'обр9. Ај, мин'али м~ас~ц, дв'а, 
г9-из~али твt;t-ж'ит9, nt;t 'од~т. С~г'а ги-н'ос~т и-т'и~ п~р'и Ш9-ни-б~а~ 
вt;tрн'ати и-н'осt;tт и-др'уги nt;tp'и п'а дt;t-тв'арt;tт дt;t-з'ем~т. Ист9 пр'ај 

'он-пt;t. И нt;t-'исти н'ачин. Ги п9ср'ет~л ф'ин9, тв'а, 9н'ов~, и-т'иt;t п~р'и 

ги-врt;tт'~ и т'и~ ш9-му-ги д'ав~т, др'угити. П'а ги-вр'ат'а 'ист9. К'о~ 
9т'ишли т'и~, п'а ги-нt;t'од't;tт п~р'ити. С~г'а с~-ч'уд~т, к~кв'а р~б'отt;t 
т'а~. Ш'о cтt;tн'yвt;t. Толку ж'ит9 б~с-п~р'и! И пt;tр'ити ги-вр'ат'~т. И н~
зн'ат т'иt;t к'ак9 ги-вр'ат't;tл с~г'а, к'ак9 ги-б'утнt;tл уф-пч~н'иц~т~. 

Д'обр9. Тр'ети п'ат 'од~т. А н~-н'иф ни-с~-с'ан'~л9, кв'а бил'и г9-д'али 
'ошт~, т'ук~ пр9п'ушт~х, н~-бр'ат9, н~-г9л~амј9 и-н~-др'угј9, тр'ет~, 
ч~тв'арт~ в'еч~р и-т~к'а н~-т'аму, 'оти к'и-д'ојди д'ен' 'ос~м д'уши к'~

с~-п9кл'он'~т н~-д~в'ети~. И г9-р~спр'аив~ли н~-м'ајк~т~, н~
т'атк9т9. И т'ук~ т'и~ г9-ист~лк'ув~ли с'ан'9: "Н'и~ к'и-д'ојди вр~ами, 

н~-н'ајм'алки~ бр'ат н'и~ к'~-с~-п9кл'онув'ами. Оти мн'огу г9-мил'ув~т 
т'атк9т9 и м'ајк~т~. З~тв'а т'ер~ли д~-г9-П9г'уб~т. И с~г'а тр'ети9 п'ат, 
п'а му-пл'атили и-'он з'ел, пр'ед д~-ни-к'ажи 'оти-е~ бр'ат'~, з'ел ч'аш~ 
зл'атн~, и-п~р'ити и-ч'аш~тt;t зл'атн~ г~-ст'аил уф-чув'ал9. И т'и<;t, кв'а 

си-т'аргн<;tли, си-'од<;tт с~г'а и-'одм<;t пр'ашт<;t п9-н'иф п9л'ици<;t. Г<;t-

9TKp'aдH<;l<;t ч'аш<;tтt;t. Д<;t-ни-д9к'ажи. Ти<;t н~-зн'а<;tт. И т'и<;t ги-вр'ат'<;tт 

с~-с'е тв'ар9ви. "З'ашт9 н~-вр'ат'~ти?" "Т~к'а н~р'еди ц'ар9." Ти~ Су
вр'ат'~т, 9тв'ар~т чув'алити и вн'етри ч'аш~. "Е з~-тв'а в~-вр'ат'~хми. 
З'ашт9 г~-9ткр'адн~хти?" "Ам~ н'е-г~-9ткр'адн~хми н'и~!" И н'е-г<;t-
9ТКр'аднt;tли, т'ој г~-ст'ави, н'али! Е т9г'а с~-9ткр'ил 'оти v-бр'ат. Д<;t

ни-д9к'ажи. И т9г'а пр'аi г'озби, р~б'оти. В'ик~ с~г'а к'и-си-'одити. 
Ж'ит9т9 Ну-тр~абt;t д~-г9-н'осити, к'и-з'емити м'ајк~ и-т'атк9 и-в'и<;t 
с'ити бр'ати, к'и-д'оiти т'ук<;t при-м'ени з'аедн'ички д~-жив'ејми. 
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АНГЈ;:Л МИХ'АИЛ И-МЛ'АДИ~ ЧQВ~АК 

Анг't;л Миха'ил, 'он ги-в'ади д'ушити. И му-в'ик? мл'ади9, мл'ат 
ЧQВ~ак му-в'ик?: "Ст'ани-ми к'ум-бt;! д?-МИ-к'аиш к'о? к'и-'умр?м." 
Он му-в'ик?, 'aнr't;лQ: "А-бt; т'и-си мл'ат ЧQВ~ак, 'ИМ? д?-ж'ивt;јш 

мн'огу ГQд'ини." "АМ? ст'ани-ми к'ум. Кв'а к'и-'умр?м д?-МИ-к'ажиш." 

"н~ам? гр~ашк?, к't;-ти-ст'ан?м." Му-ст'ан?л к'ум. И, дв'ајс, тр'ијс 
ГQд'ини. И му-в'ик? 'aнr't;лQ: "Еј, к'умt;, спр'еми-си! П'ослt; тр'и 

чt;т'ири д'ен'? ти-з'ем?м." "Ам'ан-бt;!" И-'он с-испл'аШ?Л и-Qт'иш?л 
уф-б'укити, уф-ПЛ?Н'ИН?Т?. Сt;-скр'ил. В'ИК? м-к'ажими QT-n'eTQK ДQ
т'орн'?К спр'еми-си. Он изб'еr?л. И-д'оШ?Л д'ен'Q, д?-к'ажими уф

т'орн'?к му-р'ек?Л. Д'оШ?Л д'ен'Q и-гл'ед?, 'еј, дв?н'ајси с'ат9 д'ојди. И 

в'ик?: "Еј, мt;-з?бр'ави, нt;-м'ож д?-МИ-н'ајди т'ук?." Т?м'ан мин'алQ 
1 о IV о Д' б 1 '!" Е"' 1 'у 1 о 1" к•х ' дВ?НаЈСИ сат. " о ?Р ден. " Ј., ВИК?, и-т к ми-на.Јди. " аДt; к t;-

'одиш! Ај СQ-м'ени." и ct;r'a 'од?Т, 'од?Т. сл~аГ?ЛИ QТ-ПЛ?Н'ИН?Т? и
мин'аВ?Т к'аQ, т'а? р'екичк? г'ори, ч'ист?, п'отQч'етQ т'аму н'али, т'ечи 

в'од?, сt;-н?п'или в'од?, л~атнQ вр~ами и ПQН?Т'ам м'алку, с'едН?ЛИ ПQТ

vдн'а г'орНИЦ? (r'орНИЦ? в'икати Д'ИВИ Кр'уши н'али, Т1ИИ М?Л'еЧКИТИ). 
СедН?ЛИ м'алку и-т'ој му-в'ик?: ,,К'умt;, 'ај, ти-си-п'ом'ал (t;-т'ој м'у-t; 

к'ум, д'е), ти-си-п'ом'ал, в'ик?, т'аму, К?ј-п'иими в'одичк?, д?-к'ажими 
t;дн'о п'ettctt м'етр? 'или к'олку, в'ик?, си- З?бр'ај? н'ошчитQ. Иди 

з'еми-гQ." От'иШ?Л, КВ?-ГЛ'ед? 'умр?Н ЧQВ~ак и-м'увити 'одм? л'ет?т, 

л~атн9 вр~ами. "Еј, в'ик?, т'аму к'уми, т'аму vд'ин м'арт?ф." "П?-т'о? 

си-т'и, в'ИК?." "К'акQ 'ас?" "П?-Н?-т'еби душ'ат? ти-г?-з'ем?, сн'аr?Т?, 
т'аму, у-зttм~аТ? к'и-б'иди." 

ДВ'АС'ИН~ 

Ед'ин т'аткQ 'им?л дв'а с'ин?. Ед'ин'Q б'ил лQвџ'и?, др'уrиQ 
Qфч'ар. Ам? з'аt;дн'ички. И-т'оа п'ас?Л 'офци И-Qн'о? п'ас?Л 'офци, 'ам? 
и-л'ОВ?Л. П'ом'алки?, т'аткQТQ п'о ГQ-мил'ув?Л. А т'о? ЛQвџ'иј?Т? 
Р?К'ити му-бил'и гр'аn?ВИ, г'ори, QТ-р?б'от?. TaTKQTQ к~ОР?Ф б'ил, 
QK'QP?B~aл, и-пQ-р?к'ити ги-пQзн'ав?л к'ој-t; к'ој н'е-t;. Д'ошлQ вр~ами 
Д?-ГИ-Д~аЛИ И-бЛ?ГQСЛ'оф QT-T'aTKQTQ уД1ИН В'ИД, И-Т'О? П'ОГQЛ~аМИQ, 
п'о'ит?р, си М?ск'ир"'-л р?К'ити. От'ив? Н?-т'аткQТQ, ?-п'ом'алки? Нtf
б'ил т'ук?, От'ИШ?Л Н?-л'оф. Ам<;l и-н'е сл'уш<;lл ст'ариQ и-Qт'ив?: 

"ТаткQ 'етt; сt;-вр'ат'?Х, ш'о д?-ТИ-Н?Пр'а.i? ј'адини?" "ТQв'а, QH'oв<;l". 
Му-Н?Пр'ај?Л н~аштQ, ШQ-б'илQ, ШQ-д'ал r'ocпQ и, в'ик<;l: "БЛ<;lГQсл'ов 
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д~-ми-д'ајш т'атк<;>о" Тој г<;>-ф'ашт~ з~-р~к'ити, 'ам~, м-м-м, ст'ари<;> 

<;>с'ет'~л, 'ам~ п'а, м~ск'ир~н: "А-б'е, 'ас с'ам т'атк<;>, н'али с'е~ д'ојд~х <;>т
л'офо" И т~к'ао И т'атк<;>т<;> бл~г<;>сл<;>в~ал: "Д~-'им~ти зр'ави и жив'от, 

'ас с'ам ст'ар, к'и-'умр~мооо", и-т~к'а ш;~-т'ам, пvч'алб~, тв'а, <;>н'ов~о По

ст~р'инскио Д'обр<;>о А п'осли vд'ин с'ат си-вр'ат'~ л<;>вџ'иј~т;;.о Др'уги<;> 

бр'ато "Д'об~р в'еч;;.р т'атк<;>! ш<;>-пр'аiш т'атк<;>?" "Е, к<;>г'а д'ојди ти?" 
"П;;. сиг'а д'ов;;.м!" Т<;>г'а му-тvкн'ал<;> н;;.-ст'ари<;> 'оти с'ин-му ГQ

п<;>дл'аж;;.ло А бл;;.г<;>сл'ов<;> г<;>-д'ало Е т'ук;;. в'ечи ст'ари<;> р'ек;;.л: ш'ом 

СQ-Л<;Iж'а, Д~-си-д'ели им'аНИТQ в'ечи И ГQT'OBQo "Едн'а т'еби, vдн'а 

т'ебио" Ак<;> Нv-гл'ед;;.ло "Та~ н'ив;;. н~-т'еби, т'а~ к'ашт~ н~-т'еби0" И
т;;.к'а ги-д'ел;;.ло H'e-cv н;;.л'ут;;.л м'алки<;> бр'ат 'оти т'атк<;>т<;> др'уги<;> ГQ
бл~г<;>сл<;>в~ал, 'ам~ ст'ари<;> г<;>-ј;;.д'ел<;> н~ашт<;>о А т'о;;. ШQ-ГQ

бл~г<;>сл<;>в~ал, т'ој, н'ек~кси, н;;.з'ат, н~з'ат, н;;.з'ат и-с'е изг'убил, и-н;;.

пvч'алб~ от'иш<;~л, н'ишт<;> Ну-Н<;}Пр'ај<;~л, Су-вр'ат'~ло Н;;.з'ат 'иди, н'али, 

л<;~ж'ат<;~, л<;~ж'ао А т'о<;~ н<;~пр'едн~л др'уги<;>о Ст'ари<;> п'а, <;>т-н'ег<;>В<;l 
ср'аН~, П'ИШМ<;IН СТ<;!Н'ал, уД1ИН ВИТо И ЛqЖ'ат<;~ ПQ-Н'аШИ В'ИК<;IТ Kp'aCT<;I, 
ш'уг<;~ зн'ачио 

ПР'ИКА.СКА ЗА-ПТ'ИЦАТА Т''УХ, Т''УХ 

Бил'и дв'а бр'ат<;~о Ед'ини<;> п'асvл <;>фц'ити, др'уги<;> к'онитио Ти<;~ 

к'а9 ст<;>ч'ари, им'али дв<;~н'ајси к'он<;~о А-н<;~-т'о<;~ п'ог<;>л"ами<;> бр'ат ШQ

п'асvл <;>фц'ити, в'алк<;> му-ф'ат<;~л 'офц<;~ и-сv-нvрв'ир<;~л ч<;>в''ак<;>о И 
д<;>в<;~д'ајки, им'ал<;> н'адв<;>р к'ам~н, н'авvч;;.р, ги-вр'атил <;>фц'ити и-с'е<;~ 
с'едн<;~л и-си-ч'удио "Ах м'ајк;;.т;;., н'ајуб'ав;;.т;;.'офц;;. ми-г;;.-ф'атио" Е-п;;. 
с'игурн<;> му-у-кр'ив<;>, т'ак;;.-дvо И д'обр<;>о Д'ошq.л бр'ат-му с;;.с-
, оД' б ' б' 1" Д' б ' 1" Ш '"' ?" Е конит<;>о" о q.p веч<;~р ат<;>о " о ;;.р веч;;.ро " о си- rудиш о " -

па, в'ик<;~, т<;~к'а и-т<;~к'ао" "Па д'обр<;>, в'ик<;~, с'е<;~, бидн'ал<;> с'е<;~о Ква к'и
б'идни в'ечи т'о<;~ н'е-се вр'ашт<;~о" Д'обр<;>о И-'он с'еа к'а<;> Нурв'ир<;~н, 

бр'ои, бр'ои vдин'ајси к'он'<;~о А-н<;~-т'о~ к'он ш'о-v к'ач;;.н н'е-г<;> бр'оио 

"Е к'ак<;>-бv б'атк<;>, в'ик~, дв<;~н'ајси-си", в'ик<;~о Он бр'ои, vдин'ајсио И

'он с'е~ сv-зб'унио И м'али<;> бр'ато Он ги-бр'ои к'онит<;>, 'ам<;~ Нv-сл'из;;. 
<;>т-к'он'<;> 'оштvо Един'ајсио Сл'из<;~ <;>т-к'он'<;>, ги-бр'ои дв<;~н'ајсио П'а 

дв<;~н'ајси-с~о Н'е-с<;~ двq.н'ајсио Те, дq.-му-су-Нув'идио Су-к'ачувq. нq.

к'он'<;>, сv-зб'уни, д-'иди дq.-г<;>-б'ар;;.о П'а ги-бр'ои, дв<;~н'ајсио Он'оq. ги

бр'ои, удин'ајсио И м'али~ <;>т-н'ерви, к'он'<;> 'оди д<;l-Г<;>-б'ар;;.о А т'очн<;> 

дв<;~н'ајси к'онит<;>-С<;lо Ам<;~ т<;~к'а-v ч<;>в~ак<;>о Зб'ун<;~т, 'ам<;~ в'ечи т'емн<;>, 

н'ерв;;.н, <;>тив'ајк'и нис-пл<;~н'инити п<;>д-д'арв<;~, с'илн<;> г<;>-т'ер<;~л к'он'<;>. 
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'удр~л ВQ-t(дн'о д'арвQ и Сt(-ут'еп~л. И-к'он'Q Сt(-вр'ашт~. И бр'ат-му, 
сид'ејк'и 'оштt( к'он'Q к:в~-сt(-вр'ат~л, ги-бр'ои к'онитQ, дв~н'ајси. И 
ТQг'а с'етил 'оти: "Ах, ш'о-му н~пр'ај~х н~-6р'ат-ми 'ас. ГQ-Нt(рв'ир~л. 
И п'ишм~н ст'ан~л и т'аргн~л д~-г9-б'ар~. И, Шt(т'ајки ГQ-н'аш~л д9-
д~рв'отQ м'арт~ф. И TQr'a р'ек~л 'оти: "Не-мил'ув~м д~-жив'е~м. нџ
г'оспQ, к'и-ми-н~пр'ајш пт'иц~, нt(-мил'ув~м жив'от в'ечи. K'aдt(-t( 

бр'ат-ми, т'ам и-'ас. И з~тв'а в'ик~ "т'уух", зн'ачи ПQ-н'аши "т'ух" сt(
в'ик~. "Шт'о н~пр'ај~х".И з~тв'а в'ик~, т'ој пр'олитнQ вр~ами в'ик~ 
с'амQ, ~-с'е~ ГQ-н~ам~. КQг'а ст'ок~т~ изл'из~ н~-п'аш~. Зн'ачи тQг'а Сt(

случ'илQ тв'а. 

Ч:е,ТР'ИИСИ М'УВИ СQ-:е,Д'ИН 'УД~Р 

Он б'ил м'умр. Р'азбр~л 'оти ВQ-Ц'арн~ Гор~ 'им~ ~јд'уци. 
Ајд'уци, 1;1р~м'ии. пл~аЧК1;1Т. и В1ИК1;1, н~'уч~л 'оти к'и-сл'из~т. т'и~-с~ 

н~-вис'окQТQ, ~-сл'из~т н'искQТQ, н'и~ в'ик~ми дир'е. Тв'а-t( т'урски 

збор. Д9л'ин~т~ м'ор~ ВQд'ат~ н~-д9л'ин~т~ д~-т'ечи, Qт-т'ам мин'ав~ 
изв'орчи и-Qт-т'ам в'од~, ајд'уцити. И-'он в'ик~: ,,К'акQ д~-д'ојд~ ДQ

н'иф, д~-Сt(-СТ~оп~ СQ-н'иф". А-м'уд~р. И-с'аб'~ н~пр'ај~л, им'ал, и

п'иши н~-с'аб\1т~: "СQ-t(д'ин 'уд~р (н~-с'а6'~т~ п'иши) Чt(тр'ииси д'уши 
м'артви". А-тој Чt(тр'ииси м'уви. И л'егн~л т~к'а н~-пр'ипt(к. Ти~ 

м'ор~т д~-д·о~т н~-в'од~. д~-з'ем~т в'од~. Ти~ д'ошли, кв~-гл'ед~т т'ам 

л'ежи ЧQВ~ак и-с'аб'~т~ т~к'а и-ч'ит~т: "CQ t(д'ин 'уд~р. ч'етр'ииси 
д'уши". "Ејј, тв~-зн'ачи ГQЛ~ам јун'ак." Сt(-вр'ашт~т т'и~ и-му-в'ик~т 

н~-в9д'ачQ, му-в'ик~т: "Там 'им~ t(д'ин ЧQВ~ак л'ежи и-п'иши н~
с'аб'~т~ СQ-t(д'ин 'уд~р ч'етр'ииси д'уши". Јун'ак. И-'он в'ик~. Ти~ му

в'ик~т: "Па-н'е-и л'ошQ д~-ГQ-ПQв'ик~ми. К'акQ јун'ак с~с-н'аш~т~ 
гр'уп~ д~-Сt(-скл'опи". "П~-'одити". Од~т т'и~ и-в'ик~т: "Еј друг'ар! 
Ш'о пр'ајш, д'об~р д'ен'!" "Д'об~р д'ен'! Евt( Qдм'ор~м в'ик~." "А-61(, 
в'ик~, м'ош д~-д'оиш СQ-н'ас, в'ик~, г'ори, н'и~ си-'имами др'уштвQ, 

в'ик~, н~аштQ м~~б'ет д~-н~пр'ајми." "Можи!" Он-зн'ај в'ечи. Е-с'е~ 
в'ечи 'отиди н'али: "с'е~ зн'ачи к't(-С~-ст'оп~м". ПQ-м'алу QТ'иш~л: 
"Д'об~р д'ен'!" Гл'авни~ в'ик~: "Н'аштQ др'уштвQ т~к'а сt(-сл'ожи, д~-

'и , , , " М' "А" , , , , , 
ти-пр мми СQ-нас акQ милув~ш. " ожи. Ј се~ каQ гост~н. ден-

дв'а г'ост~н. Тр'ети~ д'ен' к'и-ГQ-пр'ашт~т н~-в'од~. К'акQ с'ити 'од~т 
СQ-р'ет. Он Qт'иш~л з~-в'од~, л'егн~л. ни-в'од~ ни-н'иштQ. Тии ч'ек~т. 
Ам~ з'ел КQП'ач, 'ам~ 'ит~р т'ој си-сн'абдил, т'и~ им'али Qд-н'иф т'аму, 
т'и~ м'ор~т д~-'им~т, з'ел КQП'аЧQ и-Qт'иш~л. Ч'ек~т в'од~, н~ам~ в'од1;1. 
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П'ушт~т двQ'иц~ д-'од~т т'ам. "К~д'е в'од~, н'и~ 'умр~м~ 3~-в'од~?" "А
би 3'аштQ си-м'ачити в'и~ с~акQј д'ен' д~-д'ов~ти 'овди, н'агQри н'адQли 

3~-в'од~. Ас с~м-р'еш~л д~-н~пр'а~ ~д'ин к'ан~л, 'ети КQп'ачQ, и
ВQд'ат~ д~-т'ечи QТ-т'ам." И-т'и~ 'од~т г'ори, му-в'ик~т н~-в9д'ачQ т~к'а 

и-т~к'а р~б'от~т~. Ам~ 3'ев~т в'од~. д'е, с'е~ СQ-ВQд'ат~ 'од~т. В'ик~т 
т~к'а и-т~к'а. Па т'и~ с~-сQбр'али к'ао п~рл~м'ентQ ~д'ин в'ит, с~
СQбр'али: "Е с'е~ к'акQ QТ-т'ук к'~-д'ој т'о~ к'ан~л, к~-к·~-3~в'арни 
н~акQј д'аш и-кQл'ибити к'~-ни-ги-Qдн'ес~ н'аши." И-т'и~ н'ек~к с~

испл'ашили. В'ик~: "Н'е, н~-тр~аб~ т'а~ р~б'от~." "Д'обрQ. Н'ек'ити, 
н'ек'ити." Ај, др'уг~т~ д'ен' 'од~т 3~-д'арв~, с'ити б'ер~т д'арв~, 'он 
л'ежи. "А-6~, в'ик~, ст'ани 'ајди, д~-с9б'ир~ми д'арв~!" "А-би, ш'о д~
СQб'ир~ми, в'ик~, к'и-си-с'имн~м ~дн'а б'ук~, к'~-г~-ис'ечими, к'~-г~
И3ВЛ'еч~т там, в'ик~, 'им~ ~д'ин м~ас~ц д~-г'орими." Он ни-м'ожи ~дн'а 

д'алк~, 'он н'али с'е~ ... "Иии, м'ајк~т~!" И-т'и? н~бр'али. "Хм, хм! Н'е 
г~-б'ИВ? т'а~ р~б'от~!" ТQг'а р~3бр'али т'и~ 'оти т'ој н'иштQ н~-пр'ај. И, 
6~3-н'егQ, ГQ-пушт'или н~ак?ди, и б~з-н'егQ, в'ик~: "Н'е г~-6'ив" с
н'егQ. К'акQ м'ожи д~-ГQ-И3б'арк~ми, в'ик~, к'акQ, м'ожи н'ачин д"

н'ајдими." И т'и? с~гл'асили, р'ешили д~-ГQ-ут'еп~т. И л'егн"ли 

в'еч~рт~ 'и, с~-н~р'еди 'оти в'еч~рт~, к~ј-дв~н'ајси, ~д'ин с'атQ, т'еШQК 
п'арви~ с'ан, к'ој к'ак к'и-ст'игни, к'ој КQП'ач, к'ој б~лт'и", к'ој д'арвQ 'и, 
д'ек~ л'ежи. А-'он м'уд~р. Кл'ал ~д'ин тр'уп Q3r'op~ и-гQ-ПQкр'ил СQ
к~ебитQ, 'он ПQт-кр'евитQ. И-т'и? фл'И3?Т, н'ок'нQ вр~ами П?-н~ам~ 

сиј'алици, б'аг~. б'уг?, б'аг~, б'уг~, И3Л'И3~Т, 'од~т. си-л'егн~ли. Р'антQ 
кв~-ст~н'али н~-м'иини, т'ој м'алку п'ор'анQ ст~н'ал и си-м'ии и в'ик~: 

"Еј т'а~ в'еч~р, в'ик~, ~дн'и м'уви, ~дн'и к'ом~ри м~-ј'ад~~. в'ик~." И 
т'и~: "Еј, СQ-б~лт'ии ГQ-удр'ихми, ~-т'ој в'ик~ к'оМ?РИ ГQ-ј'али!" Е, 
TQr'a р'ешили: "Д~-с~-Р?СфQрм'ир~ми. В'ик~. сл'уш~ј. н'и~ р'ешихми 
в'ечи д~-н'е-г~ р?б'отими т'а~ р~б'от~. Им~ми н~аштQ СQбр'анQ." И
н~-н'егQ му-ст'ав~т у-едн'а ГQЛ~ам" т'орб~ 3л'атQ. "Н~-т'еби т'о~ д'ел, 
м'ак~р си-н'оф, и-н~-н'ас, н'али, и-т?к'а." "В'ИК?, сл'уш~ј, т'ој с'е~ н~
м'ош д~-ГQ-н'оси, ~-јун'ак, ч~тр'и~с д'уши т'еп?, в'ик~. сл'уш?јти, м'ор" 
д?-М~-спрQв'ед~ти д9-д'ом~. Д~-ми-Qдн'есити." И т'и~ 'ајди. ДвQ'иц~ 

ГQ-Н'ОС?Т д'ом~, ~-им'ал дв~-с'ин~, ~-д'ом? н~аМ?Л н'иштQ. Се", з<;t-д?
вл~аг~т ун'етри у-к'ашт~т~, д?-И-ПQк'ани, 'ај ПQ-~дн'о к'афи, 'ам" 
м'уд~р, им'ал дв'а с'ин~. 'ам? д'ом? н~аМ?Л н'иштQ, н~ам~л т'арн д~

з~к'ачи, и-в'ик~: "Ч'ек~јти, 'ас д~-ни-к'аж? н~-с'инQв'етQ, д?-НИ-н'апр"т 
н~акQј~ б'ел'~, мн'огу е~ л'оши." И-'он с~-кач'ил и-в'ик?: "Сл'уш?јти, 
т'ук 'им~ ДВQ'иц~ н'адвQр с'е~, к~-к'и-сл~азити по-м'ени и-к'и-в'ик"ти: 

"Тер~ми д~-ј'адими ЧQВ~ашкQ м'есQ!", 'ас к'и-ви-в'ик~м: "М'арш 
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<;>тт'ук<;t, см'ирит'и-сти!" И д'обр<;>. И-т'ој сл~аг<;tл н'али, и-т'и<;t сл~аг<;tт 

п<;>-н'ег<;>. "К'ој-си т'и<;t бv-б'~тк<;>?" "C'e<;t к'и-ги-из''адими, ч<;>в~ашк<;> 
м'ес<;> т'ерами д<;t-ј'адими." И-'он в'ик<;t: "Б'ег<;tјти, нv-м'ож д<;t-ги-с'опр<;t, 
б'ег<;tјти, 'одит'и-сти!" И си-<;>т'ишли т'и<;t, си-зvм'ал зл'ат9т9 ч<;>в~ако, 
с<;tс-н'ег<;>в'ат<;t 'итр<;>с. 

БQГАТИ~ ЧQВ~АКИГАВQЛQ 

Тој б'ил мн'огу б<;>г'ат ч<;>в~ак. Им'ал чvт'ири, п'ет с'ин<;t, б<;>г'ат, 
к'ој 'офци, к<;>ј-<;>н'ов<;t. Б'ил у-Африк<;t, Д<;t-к'ажими, 'и, v-c'e<;t C<;lT<;tH'aт<;t, 
г''ав<;>л<;>, и-му-в'ик<;t н<;t-Госп<;>: "Ас м'ор<;tм д<;l-Г<;>-<;>ткл'он<;tм <;>т-т'еби", 
зн'ачи <;>т-Госп<;>, 'он си-вvр'ув<;t мн'огу Н<;t-Б'ог<;t, н'али, ч<;>в~ак<;>. В'ик<;t: 
"Н'ик<;>г<;tш нv-м'ожиш д<;l-ГQ-<;>ткл'ониш. З'ашт9 д<;l-Г<;>-м'ачими 
ч<;>в~ак<;>!" Оти с~ак<;>ј св'етци с'е С<;t-м'ачини т'ие;t, з'ат<;><;t С(;l-св'етци, 
н'али. Д'обр9 c'e<;t. И-Б'ог д<;>зв'олил, т'ој н''ам<;t д<;l-Сv-Qтк'ажи, 'ам<;t с'е? 
с'ат(;lн'ат(;l к'и-г<;>-м'ачи. И, п<;tс'ејк'и <;>фц'ити, т<;tкв'а с'ил<;t с'е? н~ак<;tКВ<;t, 
гр'ом, т'ов<;t, <;>н'ов(;l и-<;>фц'ити г-изг'ору. "П<;i-Б'ог ги-д'ај Б'ог ги-з'ем<;t", 
в'ик<;t. Тој <;>дг<;>в'ар? c'e(;l, б<;>г'ати<;t ч<;>в~ак, Н(;l-т'о? шо-му-р'ек(;lл, д?
к'ажими ш<;>-му-д<;>н'есv <;lб'ер. Син-му т'ам г-ут'еп(;lл н~ак<;>ј и- в'ик(;l: 

"Б'ог<;>в? р'аб<;>т(;l. Б'ог д'ади, Б'ог з'еди." А, др'уги<;> с'ин, с'е сv
ун'иштил<;>, и-н'ег9 му-г<;>-ф'ашт(;l кр'аст(;l. Д'ек(;l к'v-'оди ч<;>в~ак<;>, 

<;>т'иш<;tл уф-бун'ишти. Оти т'ам сv-исп'ар'<;tв<;t 'он, и-т<;>в'а, <;>н'ов<;t, 'оти 
г<;>-ј'ади. Сv-б'утн(;lл т'ам, и-ц'арви ф'ат(;lл д'ажv, и-т<;>г'а мин'ав<;t 
г~ав<;>л<;>, с'ат<;tн'ат<;t с<;tс-т'орб<;l и-му-б'ар(;l де;t-му-д'ај н~ашт<;>. Д<;t
в'идими, д?-Г<;>-исп'ит(;l. Ш'о к'и-му-д'ај, в'ечи н~ам<;t ништ<;>, уф
бун'ишт'и-у. Изв~ад<;tл ц'арви, му-д'ал. П'а му-д'ал зн'ачи. И-т<;>г'а 

ц'аркне;tл с'ат<;tн'ат(;l. П'укн(;lл 'оти нv-м<;>ж'ел д?-ГQ-н(;lкл'они, п'а си

Вур'ув<;tл и-п'а г'осп<;>, п'а му-дал пр'едн<;>с. И-д~ац<;t и-им'ани и-тв'а, 
<;>н'ов<;t и-т<;tк'а н'ат<;tму. И-с'ат(;lн'ат<;t и-т'ој v-с'ил(;lн, з<;tтв'а л'есн9 
фл'из(;l, ?-т'ешк<;> изл'из<;t. Зн'ачи т(;lк'а-v уф-к'ашт(;l. Зн'ачи д?-Нv
фл~ази г~ав<;>л<;>, 'а фл~ази, з(;lтв'а ст'арити тимј'ан, тв'а, <;>н'ов<;t. Тешк9 

изл'из<;t. Он гл'ед? с'е зл<;>ч'инств(;l д<;t-пр'ај. 

СQ-БЛ~ГQСЛ'ОВ QT-ТА TKQ 

Бил'и тр'и бр'ат(;l. И-т'атк<;>-ни и-м'ајк<;t-ни ж'иви. И-сvг'а ст'арвv
сv к'а9 ст'ар. И-д'ош(;lл кр'ај в'ечи, пр'им(;lр, д?-ГИ-д''али. И-ств'арн<;>, 
ш'о в'ечи ф<;tм'или<;t и-м'ор<;t д<;l-Сv-д~ал<;tт, н'али. И-п'ит<;t, т'и ШQ-
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т'ер<}.Ш, т'и ШQ-т'ер(}.Ш. Н'ајм'али<}. р'ек(}.л, с'амQ бл<}.ГQсл'оф т'ер<}.м 
в'ик<}., н'ишт9 др'угQ н~-т'ер(}.м. Д'обрQ. И т'аргн<}.л т'оа Н<}.-пич'алб(}.. 
ЕдниQ т'ер<}.л к'ашт<}., др'уги9 т'ер1;1л н'ивити, 'а:"Ас н~-т'ер<}.м н'иштQ. 
Бл<}.гQсл'ов дај-ми и-гQт'овQ". И-т'аргн<}.л с'е(}.. К'а9 н'ашти к'ак 
Qтид'а1;1 В1;tф-Ам'ерик1;1, д1;1-к'ажими Н1;t-пич'алб1;1. Дв~а, тр'и ГQд'ини, 
НИ-ПИЧ1;1Л1ИЛ Н'ИШТQ. Н~аМ<}. В'еЧИ И-Д<}.-С~-Вр'ати, И-Н<}.-Вр'ак'<}.НИ И-с'е<}. 
'оди. Как к'~-изл~аз~ с'е1;1 уф-с~л'от9. Тр'и г9д'ини ГQ-н~ам(}.. ГQ-ф'атил 
~д'ин д'аш, ~дн'а б'ур<}., ГQ-ф'атил ~дн'а б'ур<}. и д'ош<}.л ПQp'ojQ. От
пл<}.н'ин<}.т<}. и-т'ук<}., н~ам<}. м'ос и-т'ој с'едн<}.л, З<}.ст'ан<}.л и-угр~ал9 
сл'анци, л~атн9 вр~ами, н'али, т'о<}.-~ б'ур(}.. И-с~ади и-си-м'исли к'ак9 

к'-'иди уф-с'елQ с'е(}.. Тр'и ГQд'ини ГQ-н~ам<}. и-п~ч'алб<}. н'иштQ. ГQ-И
ср'ам с'е(}.. С~д'ејки, и-'иди ~д'ин с'ИЛ1;1Н с~с-к'он. Газд~ н~акQј. СQ
к'он'Q му-в'ик~: "Д'об1;1р д'ен'!", "Д'об~р д'ен'!" "Ш'о-ти т'ук1;1?" Сл'анци 
угр~алQ. "П'а, в'ик~, ч'ек1;1м д1;1-з'амини б'ур1;1т1;1, к'ај-к'и з1;1м'ин1;1." "Еј, 
в'ик1;1, си-пл'ашиш, т'а1;1 н'е-~ дл1;1б'ок1;1." "К'ак9 н'е-~ дл<}.б'ок<}., к'амини 
н'оси, в'ик1;1, н'е-~ дл1;1б'ок1;1!" И-'он с'ил1;1н с~-пр'ај с1;1с-к'он'Q. Тв'а кв'а 
ГQ-ПQдбр'ал, т'о1;1-~ с'ил~н. QТ-ПЛ1;1н'ин<}. д'ов<}., ПQдбр'ал, т'ој п'адн1;1л QТ
к'он'Q ВQ-В9д'ат<}. и-в9д'ат<}. г-Qдн'ел<}. и-к'ај г-Qдн'ел<}., с~-уд'ав(}.л. 
К'он'Q, к'он пл'ив<}., Qт-т'а<}. ср'ан<}. изл~аг1;1л, к'он-~ жив'отнQ. А-н<}.
к'он'Q им'ал дис'аги. Тој, п'алн9 зл'ат9-с~. З1;1ст'ан1;!В<}. б'ур<}.Т<}. и-'он си

мин'ав<}. Qт-н'а<}. ср'ан<}., и-п'аси к'он'Q. И-т'ој ГQ-ВИд~ал 'оти-rQ-одн'ел<}. 
ВQд'ат<}. в'ечи, и-си-к<}.ч'ув<}. н~-к'он'9, дис'агити п'ални п~р'и. А-п'арвQ 
с~-ч'уди ПQД-д<}.рв'отQ к'акQ к'и-вл~аr1;1 уф-с~л'отQ, б~с-п1;1р'и, и-с'е1;1 Н1;1-
к'он СQС-П1;1р'и-уф-с~л'отQ, г'азд1;1 ГQЛ~ам. И-к'о1;1 ут'ив1;1 уф-с~л'от9, 
с'ити си-ч'уд1;1т. Т1;1к'а-~ СQ-бЛ1;1ГQсл'ов Qт-т'аткQ. 

П'ОПQ ЗА-СУШАТА 

П'оп H1;1-QH'o1;1 вр~ам~ КQМ'анд1;1. От-п'оп9 си-пр'аш1;1ли. Ам1;1 

'ит1;1р, м'уд1;1р, Н1;1-ц'аркВ1;1Т1;1 к'ог1;1 'од1;1т, в'ик1;1: " Др'аги с~л~ани, к'и-си
ПQм'олими Н1;1-ГоспQ, н'огу с'уш1;1-и, в'ик<}., 'ас к'а9 св~шт'ен(}.к, 'ас к'и

си-м'ол'1;1м, 'ам<}. с~л'от9 д<}.-б'иди сл'ожнQ." А п'опQ зн'ај QТИ-с~л'отQ, 
н'икQГ?Ш ~дн'о с'ел9 н~ама д?-б'иди сл'ожнQ. Он-~ м'уд?Р· "Ак9 н~акQј 
в'ик<}., р'еч~ п'опQ, QТи-н'емQј дн'еск<}. д?-в'арни и-н~ам<}. д1;1-в'арни. 

Зн'ачи, 'ас, г'осп9 н~ам<}. д?-М~-ПQсл'уш<}.." И-т<}.к'а, д'обрQ. "Ам1;1 к'и

ми-пл'ашт<}.ТИ м'ес~чнQ ПQ-т'олку." Д'обрQ. И Т?К'а. (З?тв'а-с~ 
Р?К'авити шир'оки, н~-си-п'олн<}.т СQ-П?р'и.) И-'ај с'е?, с'уш?Т? Qт-т'а~ 

ГQд'ин(}.. "П'оп~, ?-б'е д?-З?в'арни!" "С'об~р'ити-сти!" С9бр'ал9 
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сt;л'отQ. "П'опt;, 'ај 'утрt; д~-нt;-в'арни, 'им~м ј'онџи искQс'енQ, д~-ГQ
СQб'ер~!" Зн'ај п'оп9 'оти с~акQј к'и-си-сл'учи д~-'им~ н~ашт9 дн'еск~, 

д~-нt;-в'арни. "И, t;-п~-в'идиш, нt;-стt;-сл'ожни!" Ај-п'а к'и-си
СQб'ер~т. "П'опt;, м'ол'~-ти, 'ас фч'ер~ жн'иј~ и-н'е-ми-си-сQбр'ани 
сн'опитQ." Зн'ај п'оп9 'от нt;-сt;-сл'аг~ с'елQ, с'е к't;-'им~ н~ашт9 пр'ечк~ 
н~акQј. И т~к'а д'алг9 вр~ами, п'оп9 си-кQр'истt;л си-кQр'истt;л и-си

жив'еt;л. 

СР~Д'ИН ОЏ~ Н~-СВ'АДБ~ 

Ср~д'ин Оџ~ 9т'иш~л н~-св'ад6~, 'ам~ 9т'иш~л ск'ин~т, нt;
Qбл'еч~н. Сити с'ед~т, н'ег9 нt;-ГQ-к'ан~т. И3в'олти, И3в'олти. Д'обрQ. 

И-'он н'икQј нt;-му-Qбр'ашт~ вним'ании. И3л~ав~ Qт-вр'ат~т~, си-'оду 

д'ом~. Су-Qбл'ек~в~ к'а9 б~р'он, 'оди т'ам. От'иш~л. "0, д'обру-д'ојди 
Ср~д'ин Оџ~. Н~-н'ај'уб~ВQТQ м~астQ ГQ-Суд'ат. Н~-ц'ент~р9, д9-к'ум9. 
И п'очн~ли д~-ј~д'ат. Е с'е~ ј~д'ат и-'он т~м'ам л~ж'иц~т~ н'али и-т'а~п 
н~-м'ас~т~ ГQ-ист'ур~ и-сQ-р~к'авQ к't;-г~-и3бр'иши. П'а, н'али, ~-t;дн'а, 
дв'е, п'ак, 'ошти, му-сt;-тр'еси р~к'ат~ кв'а ќt;-г~-ист'ури, п'а CQ р~к'ав9, 
и-с'ити ГQ-гл'ед~т. Ср~д'ин Оџ~ и-нt;-ј~д'е в'ечи. Гл'ед~ 'оти пр'ај 

шт'ет~, 'он нt;-t;-шт'ет~ 'ам~ ... "Ј'ади." "Е-п~-ш'о д~-ј'ад~м 'ас. Апн'ах 
дв~а-три л~ж'ици с'амQ." Н~р'очит9 д~-ГQ-ист'ури. П~-в'ик~: "Н'е-t; 
тв'а ј'адини 3~-ч9в~акQ, 3~-~л'ишт~т~-си. Оти Qбл~ач~н. Ас кв~

д'ојд~х н'икQј Ну-Му-ПQК'ани, с'е~ 3~-~л'ишт~т~ Му-к'анити," в'ик~. "Ај 
д9гл'ед~ни." И си-3~м'ин~л. Зн'ачи мил'ув~ пр'имур д~-д'ај, ГQ
ПQч'итув~ш ЧQВ~акQ 3~-~л'ишт~т~, ~-н'е к'а9 ЧQВ~ак. 

Н~СР ~Д'ИН ОЏ~ 3~ CB'ETQ 

Од~т н'аучниц'ит9 и-Н~ср~д'ин Оџ~ ГQ-п'ит~т: "К'ог~ к'и
прип'адни св'ет9?" Он м'уд~р. и-'он Су-н~см~ал н~-т·и~ тр'и Чут'ири 

д'уши, т'и~ н'аучни л~уди, Су-н~см~ал и-в'ик~: "Х'а, х'а, х'а!" Е-п~ т'и~ 
му-в'ик~т " Ш'о Су-см'еiш Ср~д'ин Оџ~?" "Е-п~, тв'а-у, в'ик~, мн'огу 
пр'ост~ р~б'от~. Кв'а к'и-'умри Жун'ат~, п'ол~ св'ет п~дн'ув~ 3~-м~ж'о. 
Или м~ж'о кв~-к'и-'умри 3~-Жун'ат~. A-Qc'oбyHQ 3~-м~ж'о Жун'ат~, 'оти 

м~ж'о, Ну-м'ожи, Ну-м'ожи д~-су-исп'ери и-т~к'а си-и-прин~д'аринQ. 
В'ик~, п'ол~ св'ет п~дн'ув~. ~-'ас кв~ к'и-'умр~, 'акQ мил'ув~ 3уМ~ат~ н'ек 
су-Qб'арни н~'оп~ку, св'ет9 п'адн~л 3~-м'ену. Ас Ну-ст~н'ув~м в'ечи." 



Текстови 121 

СР~дин оџ~ и з:емл~лт~ 

Срс;tд'ин Оџс;t б'ил м'удс;tр и-с'ити ГQ-б'аркс;tт. П'артс;tлкQ 'одс;tл. 
K'orc;t к'и-си-9бл'ечи Срс;tд'ин Оџс;t, к'а9 QЏ<;t. А-кв'а к'и-'оди п'артс;tлкQ, 
ск'инс;tт. М'удс;tр Т'урчин €;-'он. Г9-г'они Турцијс;t, ГQ-г'они Бс;tлг'аријс;t, 

ГQ-г'они Гарцијс;t. К'а9 п'артс;tлкQ, с;t-к'а9 госп9д'ин 'оди н'екQrс;tш. А

м'удс;tр, 'итс;tр. И-'он в'икс;t нс;t Турцити: "Сл'ушс;tјти, з'ашт9 ми
б'аркс;tти?" "Ами-т'и, в'икс;t, Н€;-СИ-ЧQВ~ак!" Зн'ачи т'ис;t ГQ-Н€;-см'етс;tт 
зс;t-ЧQВ~ак. Д'обрQ. И-'он ш'о пр'аi. "Сити ми-б'аркс;tт. Сити." Оди уф
Бс;tлг'аријс;t, н'ели гр'аничс;tт Т'урцијс;t и Бс;tлг'аријс;t, з'емс;t €;д'ин вс;tг'он 

з'емл'с;t. Гс;t-куп'увс;t cc;tc см'еткс;t, р'аспискс;t. "К'олку т'ерс;tти?" "Ед'ин 
вс;tг'он." П€;тн'ајс т'онс;t с9б'ирс;t, П€;Тн'ајс т'онс;t. Толку-€; вс;tг'онQ. 

"К'олку пс;tр'и т'ерс;tти?" "Ами зс;t-з'емл'с;t пс;tр'и?" "К'€;-ВИ-гс;t-пл'ат'с;t, 
в'ажн9 к'и-ми-д'ајти д9кум'ент. См'еткс;t, рс;tсп'искс;t, п'ечс;tт, 'оти 
к'yn€;Hc;t уф-Бс;tлг'аријс;t З€;МЛ~атс;t. И-'он вс;tг'онQ ГQ-тс;tкс'ирс;t зс;t

Цс;tригр'ат. Оди нс;t-Измир, д'екс;t, уф-Т'урцис;t и-rQ-pc;tcтв'apc;t т'аму, 

З€;М~атс;t, и-гс;t-ПQст'авувс;t СQ-ЛQП'атс;tтс;t и-ч'ад9Р9 п'осли. От'ивс;tт 

џс;tнд'арити. "Ш'о пр'ајш т'и т'укс;t?" "Пс;t-н'е-€; в'ашс;t рс;tб'отс;t. Та-€; м'ојс;t 
рс;tб'отс;t. Ев€; к'аштичкс;t си-нс;tпр'ајс;t, тук си-с'едс;t." "Н€;-см'ејш т'укс;t. 
Д9кум'ент." "Tc;t-€; к'yn€;Hc;t, бс;tлг'арцкс;t з'емл'с;t, н'е-€; т'урскс;t, н'ик9ј Н€;
см'еј дс;t-ми-б'аркс;t. ДQкум'ент, тс;tп'ис;t!" И-тс;tк'а Т'урцит9 ГQ-Qст'ајли 

дс;t-си-жив'еј т'ам. К'упинс;t-€; 'оти. Амс;t-в'идиш к'ак9 м'удс;tр б'ил. 

ПЈ;:ЛИВ'АНИ 

Н'ис;t с'е с9-з'урли, СQ-т'апс;tни. Имс;t Д'олнс;t Џумс;tј'а и-Горнс;t 
Џумс;tј'а, бс;tлг'арцкс;t. Д'олнс;t Џумс;tј'а, н'аштс;t, 'е-нс;t-с'едс;tм килQм'етрс;t 

от-н'ашт9 с'елQ. Се свир'ачи-сс;t. ПQЛQв'интс;t гр'ат и-п'ов€;К'€; с'а 

мс;tсс;tрм'ани, С€;-в'икс;tт, кс;t'ури, ц'игс;tни. Кс;t'ури, ц'игс;tни, т'ис;t с'а н'ашс;t 

в~арс;t. И-ч'исти, н'али, т'ис;t-сс;t д9м'ак'ини. И-с'е мс;tк€;д'онцки п~асни 

св'ир€;с;t н-9н'а вр~аМ€;. И-с'ес;t спр'емс;t Н€;д~алс;t, 'ај c'ec;t Qp'oтQ, к'-'игрс;tт, 
к~игрс;tт, тв'а вр~ами, п'ок'асн9, до-д'евс;tт с'ат9, д9-д'есс;tт, к'а-к'€;
нс;tс'едс;tт, ц~алс;t в'ечс;tр, кс;t-К'€;-Нс;tс'едс;tт и свир'ачити: б'ам, б'ам. И-с'е 

ст'ари, к'а9 п~аснс;t, 'амс;t к'а9 пр'икс;tскс;t и: б'ау-б'ау! И-'ај c'ec;t к'и-зб'ори, 
тс;tк'а бил'о, QHc;tк'a бил'о, с'е ст'ари рс;tб'оти. П'омн'с;t. А-нс;t-Б'арс;tкли 

Џумс;tј'а, стс;tн'увс;t пс;tнс;tг'ир. Он'ос;t вр~ами Турцит'9 влм'е€;Л€;. И-т'ас;t 

п~аснс;t, мн'огу уб'авс;t, 'амс;t 'ас Н€;-м'ожс;tм ... Си-п'омн'с;t QТ-пс;tнс;tг'ирити 
и-к'ак9 бил'и Т'урцит9, к'ак9 ги-трут'ирс;tли нс;t-н'ашит€;. И-п~аснс;tтс;t, 
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и-пр'ем~ п~асн~т~ ч'ук~ и-к'у з~св'ири и-к'у-з~ст'ани. Он к'у-зб'ори 
п'а. Н~-пр'им~р. Ам~ н~-с'едини, т'о~ су'ир. Н~-с'едини, н'е н~-'орQ. 
Џумб'иш н~-с'едини. 

И QH'OC;l вр~аму им'ал9 н"акQј, 'имуТQ му-з1;1бр'ај1;1, QT-Cn'aт'QBQ, 
Пулив'ани им'ал9 КС;lј-н'ас, НС;l-ПС;lНС;!Г'иритQ и-гИ-ЗС;!П'омн'С;l 'ас. С'а 

к'усп'ет~. И-т'ук с'ам вид~ал, 'ам~ в'ечи н~ам1;1. И-к'анти 'им~ зујт'ин, 

к'у-Су-н~м'ачк~ г'ол'~н. К~-к'у-р'ечу: пл~аф, пл~уф. И-ги-р~спр'ав~т 

с'е~. А-им'ал н~ак9ј Турч~н Пулив'ан, п~асн~т~-у мн'огу уб'ав~, п~асн~, 

'ам~ г~-'им~м з~бQр'ауНQ. Ам'уш Пулив'ан, Турч'ин9, а-н'аши9, к'у-МИ
т'екну и-н~-н'аши9 'имуТQ. БуГQ ШQ-б'ил т'ук~, гл'ед1;1, к~'урQ п'ос'ИЛС;!Н. 
Спр'ем~ б'орб~т1;1 п'ос'ил~н. Ам1;1 ГQ-и-ср'ах ЧQв"акQ. "Нум'ој дl;l-МИ

Qб'ориш, 'оти 'утру н'али ... " Турч'ин9 Су-з~к'ан'~л. Турск~ р1;1б'от1;1, 

т'и~ Турци вл~д'еуЛу. И-б'ег9 му-в'ик1;1, гл'ед~ QТ-Су-б'ор~т Су-м'ач~т, 
~-гл'ед~ тв'а, н'аши9 ј'ак б'ил, мн'огу ј'ак. И-с'е~ гл'ед1;1 б'егQ, хм, хм, 

Ну-му-ујд'исув~ р~б'от1;1т~. Турч'инQ-у б'ек, 'ам~ гл'ед~ м'алку. И-в'ик~: 

"Тук 'им~ н~ашт9." К'олку с'ат, дв'а су-б'ор1;1т, н'ик9ј Ну-п~дн'ув1;1. И
ГQ-в'ик~ н~-к~'уринQ: "Ј'ал~ в'аму! Ш'о, в'ик~, с'ат в'ечи, тв'а, 9н'ов~." 

"Б'ег9!, в'ик~ Пулив'анQ, к'у-ти-р'еч~ пр'ав9!" "К'ажи-ми пр'ав9!" 
Б'ег9 Су-НС;lл'ут~л. "К'ажи-ми пр'ав9, н'емQј дl;l-Су-пл'ашиш, т'ук-с1;1м 

'ас!" В'ик~: "Ми-су-з~к'ани тв'а." В'ик~: "Тер1;1ш-ли др'об9в'ет9 дС;l-ТИ
ги-дQн'ес~м н'егQви?" Су-н~л'ут~л н'ашјQ, мн'огу јун'ак б'ил. 

"Др'об9в'етQ дl;l-ТИ-ги-дон'ес~м?" "Ак9 м'ожиш, в'ик1;1, д1;1-МИ-ги
д9н'есиш! К'ак9 к'е-ти-су-з~к'анув~ 'он, к'ог~ Ну-у-к'ад~р." Ам1;1 

'искруНQ н'ели, б'ег бил. И-т'ој, кв~-су-з~пл'еск~ли, к~-г9-ф'атил 

удн'аш, кв~-г9-удр'ил уф-ст9м'ак9 и др'об9в'ет9 му-ги-изм'акн~л, и

н~-б'егQ му-ГИ-Н10СИ. П~аСН~Т~, ДС;l-В'ИДИШ ИНТур'есн~. 

Велик Кичуков 

Н~СР ~Д'ИН ОЏ~ И В'АРЕН'ИТЕ Ј'АЈЦ~ 

Н"ак9ј ГQ-туж'или з~-в'аруНИ ј'ајц~, ШQ-јl;lд'ел в'аруни ј'ајц1;1, т'и~ 
к'у-изл'езулу пил'ин~, п~-т·и~ пил'ин1;1 к'у-ст'ан1;1т к9к'ошки и-с'е1;1 ГQ

с'умт з~-к9к'ошки, 1;1-н'е з~-в'аруни ј'ајц1;1. И-т'о1;1, НС;!Срl;lд'ин Оџ1;1, к'а9 
бр~н'итул, му-к~ж'ув~т: "Т1;1к'а и-т~к'а, н'и1;1 ЗС;!Мин'ахми, в'ик1;1, QТ
т'аму, п'атници, изуд'ехми, в'ик~, ПQ-тр'и ј'ајц~, дв'ам1;1 ш'ес ј'ајц1;1, 
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из~д'ехм~ в'ар~ни ј'ајц~, а-с'е~, в'ик~, н~-т'уж~т з~-к9к'ошки, т'и~ к'~
ст'анили КQк'ошки, п~-к'и-им'али т'олку пил'ин~, 'иии! Се~ т'ер~т, 

в'ик~, тр'ист~ КQК'ошки!" В'ик~: "Д'обрQ. Ед'ин д'ен' н~пр'ед к'~-ми
к'ажити, в'ик~, к'о~ к'и-ви-д'а~т п'ок~н~ з~-с'ад9. д~-изл'ез~т~ н~
с'адQ." АрнQ. И-'они п'озиф 'оти 'утр~ к'~-изл'ез~т н~-с'ат. И-'од~т к'а9 

д~н'еск~, н~-9џ~т~ му-к~ж'ув~т р~б'от~т~: "Утр~ изл'ев~м~ н~-с'ат." 
Д'обрQ. Он др'уги9 д~н', н~-'оди н~-с'ад9, т'уку 'оди бл'изу т'ам, ј'а, к'а9 

н~-~дн'о дв~-тр'ист~ м'етр~, 'им~л н'ивичк~. А-бил'о 'ес~н. Ојд'ел д~

с'е~ ж'ит9 и-н~-ж'ен~-му и-к~ж'ал: "Кв~ к'и-д'ојди т'акQв'отQ, кур'ирQ, 

9т-с'ад9 д~-ми-в'ик~, к'и-му-к'аиш, н~-ф'ил'~н н'ив~ с'ам. Сн'ошти 

св~р'и ч~н'иц~, п~-9јд'е д~-г~-с"ај. Т~к'а к'и-му-к'аиш д~- зн'аtш." Тој, 
ПQзив'арQ, ги-зн'ај~л с'ити м"аст~, с'ити н'ивички. Д'обрQ. Оди, т'ии 

ч'ек~т д~-д'ојди у-'ос~м c'a~TQ, д~-д'ојди ~ф-с'адQ, н"ам~-г9 Оџ~т~. 
Пушт'или-г9 кур'ирQ д9-д'ом~. Ж'ен~-му в'ик~: "Н~-т·а~ н'ивичк~, 

в'ик~, Qјд'е, св~р'и сн'ошти ч~н'иц~, п~-9јд'е д~-г~-ПQс"ај, в'ик~, д~-г~
з~р'ии." "А, зн'ам, в'ик~ 'ас д'ек~-~ н'ив~т~." Ист'арч~л, ојд'ел т'ам, ~
'он, ~дн'а л'е~ в'арти, 'им~ 'ушт~ дв'а, тр'и п'ат~ д~-изв'арти зивг'арQ и

д~-з~в'арши. "Д'об~р д'ен'!" "Д'об~р д'ен'! Ш'о-~?" "В~-ч'ек~т, в'ик~, 
н~-с'ад9. Д~-д'ојдиш, в'ик~, д~-п'очн~т с'ад~н'етQ." "Еми-ј'а, в'ик~, 
гл'ед~ш. 'ошт~ дв'а п'ат'~, тр'и, к'и-з~в'арт~м. 'ид~м. Ти д'ур-д~ 'од~ш. 

в'ик~, и-'ас. Н"ам~ д~-'од~ ПQЛQв'ин~ с'а~т, к'и-д'ојд~м." АрнQ. "Ј'а, 

в'ик~, сн'ошти в~р'их ч~н'иц~, п~-д~-г~-с"ам." Кур'ирQ си-'од~. Тој 

из'ор~л, 'од~ д'ом~, си-см~н'ил к"уркQ, TQr'a н'осили б'астуни н~

р~к'ат~, т'ој в'ид~н ЧQв"ак, 'оди н~-с'ат. А-с~д'иј~т~ ГQ-п'ит~ н~
кур'ирQ: "ГQ-н~јд'е?" "Н'е ГQ-н~јд'ех д'ом~, в'ик~, н~-н'ив~т~ ГQ-Н~јд'ех, 
в~р'ил ч~н'иц~ сн'ошти, п~-9јд'ел д~-г~-с"ај!" Му к~ж'ув~ н~-с~д'иј~т~. 

Тој в'ик~: "К'ак т'а~ в'ар~н~ ч~н'иц~ к'и-с"ај? Н~-м'ож~ в'ар~н~ 

ч~н'иц~ д~-с~-с"ај!" И, Оџ~т~ 'оди н~-с'ад9. "Д'об~р д'ен'!" "Д'об~р 
д~н'! Ајди, в'ик~, 'ел~, ч'ек~ми." "Е, 'им~х м'алку р~б'от~, в'ик~, 'ас." 

С~д·и~т~ т'ам му-~-~к'алQ. Му-в'ик~: " ШQ, в'ик~, в~р'ил-си ч~н'иц~, 
п~-9јд'ел-си д~-г~-с"ајш." "Д'а, в'ик~, в~р'их." "Е-к'ак к'и-н'икни т'а~ 
ч~н'иц~, в'ар~н~?" "Еми, ш'о д~-пр'ам, 'ас, в'ик~, QТ-в'ас з~м'ах т~к'оф 

р'ет. В'ии Qт-в'ар~ни ј'ајц~, т'ер~ти пил'ин~, КQК'ошки, ги-с'ад~т 

ЧQв"ацити, в'ик~, з~-к9к'ошки. От-в'ар~ни ј'ајц~, н'ек'ити ш'ес ј'ајц~ 

д~-ви-н~пл'ат~т, н~-с~-н~пл'ат~ни, ~-т'ер~ти, в'ик~, тр'ист~ КQК'ошки, 

Qт-в'ар~ни ј'ајц~. Ас, в'ик~, с'е~, в~р'их ч~н'иц~, п~-н'ек~ н'икни. Е, 
з~ш'о к'и-гQ-п'очними с'адQ. Ш'о к'и-ГQ-п'очними, т'а-~ з~в'арш~н~ 

р~б'от~т~. К'ак н~-изл'е_в~т п'илин~ QТ-в'ар~ни ј'ајц~, т~к'а н"ам~ д~

н'икни и-м'ојт~ ч~н'иц~. Н"ам~ д~-н'икни 'оти-~ в'ар~н~. И-п'илин~ н~-
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изл'ев~т QТ-в'ар~ни ј'ајц~. Ш'о к'и-ги-с'адити ЧQВ~ацити. СлQб'одни-с~ 

ЧQВ~ацити, н'ек-си 'од~т. Н~-м'ож д~-ги-с'ад~т. В'арни ј'ајц~ јџд'еџ, н'е
с~ сур'ови, п~-д~-иск'ар~т пил'ин~." И з~в~рш'и с'адQ. Им'алQ и-тQг'ај 
п'ам~тни ЧQВ~аци. 

И-ТОЈ ПИШМ'АН, И-ТОЈ ПИШМ'АН 

Им'ал ~д'ин тр'и с'ин~. Ни-д'ав~ ПQ-дв~аст~ д'ин~р~ и-н~
тр'им~т~ и-д~-'од~т н~ курб'ет. К'ој к'олку к'и пич'али, т'о~. Ти к'и

'од((Ш н~-т·а~ ср'ан~, т'и н~-т'а~. Тој, н'ајм~л'ечки~ Qјд'ел, гл'ед~ ~д'ин 

виQл'ист мн'огу д'обрQ св'ири н~-ВИЛQЛ'ин~ и-'он с~-фл~убил у-т'о~. 

"Мил'ув~м д~-м~-н~'учиш, в'ик~, и-'ас д~-св'ир~м." В'ик~: "Им~ш 
п~р'и?" "Им~м, в'ик~, дв~аст~ д'ин~р~." "Е, к't;-ми-ги-д'ајш, в'ик~, к'и
ти-н~'уч~м." "Д'обрQ." Му-и-д'ал. ГQ-'учи т'ој з~н·а~тQ. С~-в~рн'ув~т. 
Тој-~ п~ч~л'ил т'олку п~р'и, т'ој, т'олку. Тој н~ам~ н'иштQ. Д'обрQ. 

Др'уг~т~ ГQд'ин~, п'а ги-пр~т'ув~. П'а ни-д'ав~ п~р'и. Тр'и п'ат'~. Н~

др'угиQ п'ат с~-н~уч'ил KQM'ap д~-игр'а~. Н'ајм~л'ечкQТQ. Б'аш 

КQМ~рџ'и~ ст~н'ал. Ги-д~д'ел п~р'ити н~-~д'ин ГQЛ~ам ком~рџ'и~ д~-ГQ
н~'учи KQM'ap д~-игр'а~. "Е, т~к'а к'и-ф'арлџш з'арQв'етQ, т~к'а." 

Н~уч'ил-гQ. Д'обрQ. Тр'ет~тџ ГQд'ин~ ги-дџд'ел п~р'ити н~-<;д'ин 

~ДВQК'ат д~-имит'ир~ п'отписи. И-тв'а ГQ-н~уч'ил. К~-с~-в~рн'ал 

тр'ет~т~ ГQД'ин~, т'аткQ-му н'ез~дQв'ол~н. В'ик~: "Н~-т'е6~ к'и-ти
прQд'ад~м." ГQ-н'ос~ уф-Солун и-му-з~к'ачув~ ~д'ин к'арТQН н~-г'арди 

и п'иши: "СинQ ГQ-ПрQд'ав~м." Изл'ев~ ~д'ин т~рг'ов~ц, Ам~рик'ан~ц. 
'он б'ил н'ајгQл~ам т~рг'ов~ц з~-д~рж'ав~т~. Сн~бд'ит~л, ш'о тр~аб~ з~
д~рж'ав~т~ пр'еку н'егQ 'оди. ГQл~ам бQг~т'аш. Гл'ед~. Зр'авQ, уб'авQ 

д~ати, мл'адQ. В'икџ: "К'олку пџр'и т'ер~ш?" Н~-т'ој, т'аткQТQ. В'ик~: 

"П'ет л'ири к'и-ми-д'ајш, д~-ГQ-з'емиш." "Н'а-ти п'ет л'ири, 'ајди с~с
м'ени." Дt;т'етQ в'ик~: "Сл'уш~јти, т'ој ШQ-к'и-ми-прQд'ад~. ШQ-М<;
прQд'ав~, к'и-б'иди пишм'ан, и-т'ој ШQ-к'и-ми-к'упи и-т'ој к'и-б'ид~ 
пишм'ан." Ш'о пишм'ан! Тој з~м'ал п~р'ити, т'аткQ-му, ГQ-ПрQд'ал. 

Тој-п~, т~рг'ов<;ЦQ в'ик~: " Ш'о, к'и-гQ-п'ушт~м т'аму сл'уг~, д~-д'игџ, 
д~-пр<;н<;с'ув~ н~аштQ, г'отQВQ." А-'он им'ал дв~а к~ерки. Е, и

н~п'ишув~ <;дн'о п'исмQ, му-гQ-д'авџ н~-к~пит'анQ н~-бр'од9, бр'от 
'им~. "Ев~, в'ик~, к'и-ГQ-н'осиш д'ом~ д~-слуг'ув~." АрнQ. ГQ-з'ем~ 
д((т'етQ у-бр'одQ, к~-гQ-тур'или и-в'арв~т. Д'обрQ, 'ам~ бр'одQ 'им~ и
ЧQВ~аци, 'игр~т к'арти, с<;дн'али, ~-и-т'ој с'и-<; ф'арл'~л, к~пит'ано н~
бр'одQ, и-'он игр'а((л KQM'ap. А-бр((, 'а-бр((. Тв'а гл'ем, дvт'етQ. Му-ги-
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з~м'али с'ити Ш}.р'и Н1;t-К1;tп~т'анQ, т'ии, др'угити КQМ1;tрџ'ии. Н1;t-кр'ајт1;t 
З1;tЛ'ожув1;t бр'одQ. И-бр'од9 м'у-ГQ з~м'али. н~акQј с'итни П1;tр'и 'ошт~ 

му-QСТ1;tН'ал~ т'ам. К'олку, дв~а, тр'и л'ири, ситнур'ии. Тој-му в'ик1;t, 
д~т'ет9: "Д'ај-ми ~дн'а л'ир1;t, дв~а, 'ас д1;t-ф'арл1;tм. в'ик1;t, д1;t-в'ид1;tм 
, "А,. 'и, , , , б' "Д'б, зарQ. " M1;t аЈ, в K1;t, оди, ас толку П1;tри изгу их. " е- ~. викџ, 

изгуб'ил-си, изгуб'ил, и-'ас д1;t-изг'уб1;tм ~дн'а. И-Н1;t-М'ен ми-'оди 9д
р'акџ, в'ик1;t, тв'а." "Сл'уш1;tј-ми, н'а-6~, в'ик1;t, д'ек 9јд'е1;t т'олку, н'ек 
9т'идџт. На-ти т'иџ дв~а л'ири." Оди т'ам. И-т'и1;t c'e1;t си-игр'а1;tт. 
Фџрл'ил. Ш'о мил'увџ, тв'а, гот'овQ. Д'уб~ш. д'уш~ш. с'ити. Дв~ат~. 

ч~т'ири, 'осџм. Тој с'е приб'ирџ. Ни-и-прибр'ал пџр'ити. Ни-и-з'ел 
пџр'ити. Тој изб~г'ал QТ-т'ам, тџк'ОВQТQ, кџп~т'анQ. н~амџ ш'о, 

вџртQгл'ав1;t ГQ-ф1;tн'ал. Бр'од9 му-'ојд~. Б~з-бр'от-~. Т1;tп'и1;t, му-гџ
з'имџт, ГQт'ОВQ. И н'е-~ н'егQф. Сегџ, д9јд'е з1;t-бр'од9. Нџ-дв~а р'аци, 
н1;t-п'арв1;t р'ак1;t, ПQЛQВ'инт1;t бр'от, н1;t-дв~а р'аци, бр'од9 б'аш, ц~ал, ни

ГQ-з'ев1;t и-бр'од9. "Ај, в'ик1;t, д1;t-н'е-в~ 9ст'ав1;tм б~с-п1;tр'и, ј'а Н1;t-т'еб~ 
т'олку, ј'а Н1;t-т'еб~ т'олку, д1;t-н'е-си б~с-'ич П1;tр'и. Зн'ајти, в'икџ, 'оти 'ас 

с'ам KQM1;tpџ'и1;t." Тџп'иџтџ у-н'егQ. Сеџ, 'оди Н1;t-К1;tПит'анQ, в'ик1;t: "Ев~
ти тџп'иј1;tТ1;t." "Ами П1;tр'и? Ас, в'ик1;t, дв~а л'ири ти д1;tд'ех. Ш'о д1;t
пр'ајми?" "Не мил'ув1;tм, в'ик1;t, 'ас бр'от. Не мил'ув1;tм и-п1;tр'и. Тв'а 

п'исм~нц'ет9, в'ик1;t, д'а-ми-г9 д1;tд'еш, д1;t-ГQ-ПрQч'етџм, ШQ-ТИ-ГQ-д'ад~ 

г'аздџтџ." "Е,е,е, в'икџ, ј'а-гQ." Иск'арџв1;t, му-г9-д'ав1;t. Он с~дн'ув1;t, 
1ИСТИ1;t р1;tКQП1ИС. П'ИШ~ др'уГQ П'ИСМQ. "Тв'а д~ат~ ВИ-ГQ-Пр1;tТ'уВ1;tМ, к'а 
к'и-д'ојди (1;t-'он ГQ-п'итџ ш'о-им1;t д'ом1;t, "'ИМ1;t, в'ик1;t, дв~а к~ерки"), д1;t
н~-м~ ч'ек1;tти, д1;t д'ојд1;tм, м'ош дџ-зџкџсн'еџм, (џ-'он ПQ-ц~ал м~асџц 
н~-с~-вџрн'увџл, ПQ-дв~а, тр'и), з1;t-п'ом'алк1;tт1;t к~ерк1;t д1;t-Г1;t ж'енити, 
д1;t-му-г1;t-д'ајти к~ерк1;tт1;t. И-дli\-пр'авит'и св'адб1;t. Б~с-м'ени." Г9-д'ав1;tт 

писм'оп;> H1;t-б'aбli\Tii\, д1;t-К'ажими, Н1;t-ж'ен1;t-му, т'а1;t ГQ-Qтв'ар1;t, 'ам1;t 'он, 

'ич, н'и д1;t-с~-ш~г'ув1;t СQс-к~еркити, дџ-к'ажими, н~аштQ, н'е, к'а9 дџ
н~-зн'ај н'ишт9 с~-пр'ави. Tи~ii ч'ек1;tт дli\-К'ажи н~аштQ, п'а н'иштQ. А, 
т'alil им'ал1;t бр'ат. H~ii-T1;tpг'oв~цQ, ж'ен1;t-му. Зн'ачи, Н1;t-н'ег9 ш'ур1;t. 
Ж~н'ат1;t 'оди, Kli\ж'yBii\ Н1;t-н'егQ, в'икli\: "Нii\пр'ави ~д'ин МЏ~iiб'ет сџс-т'о1;t. 
Писм'отQ, в'икџ, п'иши, дџ-му-гџ-д'ајми мџл'ечкџтџ к~еркџ, џ-'он н~

ГQВ'ор~ н'иштQ." Ед'ин мџџб'ет СQ-н'егQ: "П1;t-'ај д1;t-ТИ-Н1;tПр'ајми з~т, 
в'икџ, 'он ти-'им1;t испр1;tт'енQ, з'ет д1;t-ти-н1;tпр'ајми, ти, в'ик1;t, ш'о 
ч'еК~i\Ш. Ај дli\-Нii\Пр'ајми св'адб~ii и-гQт'овQ. П1;tр'и, 'им1;t." Тој, д~т'етQ, 
B'иKii\: "Ас H~8Mii\M Пli\р'и." "Зii\-T'Oii\ Пli\р'и 'ИМ~i\, 'он-~ ПQЛQВ'иН дџрж'ав1;t, 
в'ИК~i\, н'е ... ! к·~-пр'ајми св'адб1;t." "АрнQ. К'ак к'~-р'ечити в'и~. Ш'ом 
р~ш'или-ст(( в'и((, 'ас прист'анув1;tм." Д'обрQ. Г~ii-з'eBii\T. Пp'aBii\T 
св'адбli\, с~дн'увli\Т. Он з'евli\ ((дн'а ВИQЛ'иН~i\. ВиQлин'ист. ПQчн'ал д1;t-
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св'ири. Ти~;t Нум'али т~;tкв'и виQлин'исти т'амQ, т~;tкв'и свир'ачи. 

н~аШТQ MQД'epHQ. Уб'авQ н~;t'учил ЧQB~aKQ. Е, c'el;l ц'ар'Q руШ1ИЛ Дl;l

НI;lПр'ави уДН'а пр'ирудб~;t, г'озб~;t д~;t-н~;tпр'ај. Д~;t-к'ажими уф-ту'ат~;tрQ 

к'у-Су-зб'ер~;tт т'и~;t ГQЛ~ами, с'е мин'истри. Д'обрQ. А, н~;t-н'erQ ГQ-к'ани 

д~;t-ни-н~;tпр'ави к~еф. K'o~;t з~;tв~;tрш'или т'ер~;t д~;t-му-д'ад~;tт п~;tр'и, н'ек'у 

п~;tр'и. Му-в'ик~;t н~;t-ц'арQ т~;tк'а: "Тер~;tм Qт-т'еби к~;t-к'и-д'ојди д'едQ-МИ 

д~;t-н'e-rQ пруч'ек~;tти с~;tс-м'узик~;t, к'а ГQ-ПруЧук'ув~;tли с~;tс-м'узик~;t, 

дl;lрж'ав~;tн пруст'авник, пр'авQ дl;l-Cy-l;lpycт'yв~;t уф-з'атвQр, ГQт'овQ. И

к'у-ГQ-с'адиту, к'а9 Нупр'авилнQ т~;tрг'ув~;tни, прот'ив д~;tрж'ав~;tт~;t, 

зл'оупотр~аб~;tл д~;tрж'авн~;t имQв'ин~;t. И-к'и-г9-с'адими н~;t-бус'илк~;t. 
Ас, к'о~;t к'у-изл'ез~;tм дl;l-ГQB'op~;tм, TQr'aj к'у-ГQ-QСЛQб'одити." А-'он 

н~;tпр'ав~;tл Туст~;tм'ент. K'o~;t ГQ-с'уд~;tт 'оди, ГQ-н~;tк'анув~;t н~;t-д~адQ-му дl;l

ПQтп'иши, п'а дl;l-ГQ-QСЛQб'оди QД-бус'илк~;t, 'оти ГQ-т'урили уф-з'атвQр, 

т'олку. Му-исп'алнили Жул'аниуТQ. И-т'ој ПQТП'ишув~;t. Е, ГQ

QСЛQб'одув~;tт, си-д'ов~;t д'ом~;t. Ну-зн'ај 'оти Дут'етQ з'ет му-ст'ан~;t Ну
зн'ај ништQ. Гл'ед~;t т'о~;t к~ерк~;t-му с'е c~;tc-н'erQ, н~;t-ж'ен~;t-му в'икl;l: 

"Ш'о т'о~;t?" "Ш'о? Ти-гQ-испр~;tт'и, в'ик~;t, з'ет-у, му-г~;t-д'адуХМу 

к~ерк~;tт~;t. Ј'а-г9 писм'отQ." Он~;t писм'от9 ГQ-д'аржи. Иск'арув~;t, гл'ед~;t, 
Су-ч'уди. "Ce~;t, в'ик~;t, 'ас, д1;1-б~ах пи'ан, Ну-п'иј~;tм, (д~;t-пи'ел, б'арум), ј'а, 
пи'ан к'у-к'аж~;tм, н~;tпиш'ал-с~;tм-гQ. (Н'егQф р~;tкQп'ис.) K'aк-c~;tм-rQ 

пиш'ал тв'а п'исм9?" И-т'ој гл'ед~;t, ГQ-ч'ит~;t писм'отQ. Оди, т'о~;t, з'ет'9, 

му-в'ик~;t: "д~адQ, н'e-rQ гл'ед~;tј тв'а писм'отQ, гл'ед~;tј-ГQ т'ol;l 
TyCTI;lM'eHTQ, К'ој ГQ-ПОТП1ИШ1;1, 'е, т'ам, д'ек К'у-т'урИI;l б'урИТQ, Дl;l-Ty

ЗI;lK'aЧI;lT, д~;t-го-т'урн~;tт б'уритQ, дl;l-Су-Qб'есиш, н~;t-бус'илк~;t б~ашу 

Qс'адун." Он излуз'ел дl;l-ГQв'ору TQr'aj. Е-н'е-у пр'ос, уч'ил Дут'етQ. 

"З~;t-п'арф п'ат, и'ак9 н~;tпр~;tв'ил н~aKQI;l гр~ашк~;t, т'о~;t, QH'o~;t, тр''аб~;t д'а

му-су дl;lд'е прQшт'енк~;t, 'оти 'им~;t, н~;tпр~;tв'ил удн'а гр~ашк~;t, 'ам~;t 'им~;t 

мн'огу д'обри QСQб'ини, ШQ-с'а д'обри з~;t-д~;tрж'ав~;tт~;t и-тр''аб~;t д<;I-Су

QСЛQб'оди." И-'ај Су-руш'или. "И-гл'ед~;tј! Им~;t, в'ик~;t, и-з~;t-т'еби п~;tр'и, 

и-з~;t-м'ени. Ас Ну-з'ев~;tм н'иштQ, j'a-rQ Туст~;tм'ентQ, п'а-тук-у, ј'а к'и
ГQ-дl;lд'ему уф-б'аб~;tт~;t. Им~;t и-т'и д~;t-ј~;tд'еш, и-'ас, и-к~ерк~;tт~;t. Ас с'ам 

з'ет, ГQT'OBQ, т'и м-испр'ати, в'ик~;t, и-з'ет ПQст'ан~;t, ш'о-ти-и м'ак;;~ cyr'a. 
Еву прут-м'ени писм'отQ, к'о~;t мy-rQ-дl;lд'e н;;~-к~;tпут'анQ. Ас Ну-с'ам 

вин'ов~;tн. Ти м-испр'ати и-'ас прист~;tн'ах, ст~;tн'ах з'ет! Ce~;t, в'ик~;t, ш'о

у, з'ауДНQ к'у-жив'еуМу." Н~;tн'овQ г'озбl;l. Ст~;tн'алу приј'атули. Е

д'обрQ. "Cyr'a CQC-HyB~acт~;tт~;t, к~;tж'ал, к'у н~;tпр'ајми удн'а Qбик'олк~;t. 
От-Ам'ерик~;t к'у-д'ојдими у-Солун." К'ај-т'аткQ-МУ н~;t-г'ости. 

Бр'ат'~;tт~;t т'ам. Едн'о к'уф~;tрчи н~;tш;tлн'или п~;tр'и. И-д~;t-'им~;tт п~;tр'и. 

П~;tр'и, мн'огу п~;tр'и, к'о~;t Су-в'ик~;tт мн'огу п~;tр'и, т'и~;t Ну-ги-бр'оили, т'и~;t 
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ги-м'ерили Н<;t-к'ант<;tр П<;tр'ити. З<;tтв<;t 'ас к<;tж'ах т'ој зб'ор п'арвQ, 'оти 

и-т'ој пишм'ан к't;-t;, ш'о-мt; пр9д'ав<;t, <;t-и-т'ој к~е-t; ш'о-мt; куп'ув<;t. Тој 

ст'ан<;t пишм'ан, QТ-ГQ-куп'и т'ам, з<;t-cл'yr<;t, 'а ct;r'a К<;t-сt;-в<;tрн'ув<;tт т'ук 
з<;t-г'ости и-т'ој t;-пишм'ан ШQ-ГQ-ПР9д<;lд'ел. Он в'ик<;t: "Вид''ајти 
к'олку n<;tp'и 'им<;tм. Т9г'а кв<;t-ми-пр'ашт<;tши н<;t-курб'ет, сt;-в<;tрн'ув<;tх 

бt;с-п<;tр'и, 'ам<;t 'ас 'уч<;tх шк'ол9. Ce<;t в'иди к'улку n<;tp'и 'им<;tм", му 

к<;tж'ув<;t н<;t-т'аткQ-му. "ц~ал гр'ат д<;l-ГQ-к'уп<;tм. Нt;-ч'ини т'олку 
rp<;tд'o, к'улку П<;tр'и н'ос<;tм." Ce<;t 'ај Н<;t-бр'ат'<;tт<;t ни-к<;tж'ув<;t: "В'и<;t н'е
стt; вин'овни, н<;t-в'ас к'и-ви-д'ад<;tм м'алку n<;tp'и д<;t-си-н<;tпр'ајти 
п'о'арни к'ашти. И-д<;t-'Им<;tти жив'от. Н<;t-т'атко-ми н~ам<;t н'ишт9. Ce<;t, 
в'ик<;t, п'ит<;tјти-г9 'оти-t; пишм'ан ШQ-Мt;-ПР9д<;lд'е. Ас му-к<;tж'ах, в'ик<;t, 

'оти пишм'ан к't;-t; и-т'ој ШQ-Мt;-ПР9д'ав<;t." "Е, в'ик<;t т'атко-му, сt;
св<;tрш'и т'а<;t р<;tб'от<;t." "Е, св<;tрш'и, в'ик<;t, 'ам<;t 'ас-с<;tм c'e<;t гол~ам 
ч9в~ак. П'осли ц'ар'9, 'ас-с<;tм." И-т<;tк'а З<;lВ<;tрш'ил<;t р<;tб'от<;tт<;t. Му

д9К<;lж'ал н<;1-т'атк9-му 'оти-t; спQс'об<;1н. Ам<;1 и-т'ој д'ек-г9 испр<;tт'ил 

и-H<;l-H'erQ му-в'ик<;1: "И-т'и к'и-си-пишм'ан." Т9г'а му-т'екн<;tл9 'оти и
Н<;t-т'ој, и-н<;1-д~ад9-му му-к<;tж'ал: "Ас Г<;t-Н<;tпр<;tв'их т'а<;t р<;tб'от<;t, 'ac
C<;lM 'уч<;tн д<;l-ПQПр'аВ<;lМ, и-з<;tтв'а 'ас ГQ-ПQПр<;tв'их тв'ој9 р<;lКQП'ис и-г<;t
зt;м'ах к~ерк<;tт<;t." Г9т'ов9. И-т'ој пишм'ан, и-т'ој пишм'ан. 

К'ОА ТИ-ПР'АМ 'APHQ, Н'Е-МИ М'ИСЛИ Л'ОШQ 

Н~акој д'об<;tр ЧQВ~аК, T<;lK'a В<;lЗд'арЖ<;lН 3<;1-ЖИВ'еt;НИ, ИМ'ал уДН'О 
д~ати. ПQр<;tсн'аЛQ, му-в'ик<;t: "Ас vд'ин дt;н' к't;-'умр<;tм, 'ам<;t к't;-ти
QСТ'ав<;tм vд'ин <;lC'ep." Вик<;t: "К'ажи т'атt;?" "H'e-t; л'ОШ9 Д<;l-Ct;
ПpQШt;T'yB<;tШ, т'o<;t-t; t;дн'а р<;tз'он'од<;t, низ-б<;t'ирQ." Им'ал п'ушк<;t и-к'а
v сл9б'одt;н, изл~ав<;tл низ-б<;t'ирQ, 9т'еп<;tл, нt;-Qт'еп<;tл, н'икQму н'ишт9, 
к't;-сt;-ПР9Ш'ет<;t. "И-т'и изл'ев<;tј, в'ик<;t, прQш'ет<;tј-сt;, к't;-Qст'анt;, 'ак9 
н~ам<;t, 'им<;tш п'ари Д<;t-си-к'упиш, 'ам<;t сл'уш<;tј ШQ-к't;-ти-к'аж<;tм, 
н~ашт9 б'олн9 д<;l-Нt;-ГQ-ут'еп<;tш, вид~а н~ашт9 б'олн9, к't;-Г9-з'емt;ш, 

к't;-ГQ-лt;к'ув<;tш. Им<;t вt;тt;рин'ари, д'окт9ри, к't;-пл'атиш, к't;-ГQ

лt;к'ув<;tш, <;t-тв'а Ш9-б'ег<;t ут'еп<;tј-гQ. Т<;tк'ов-д<;t-СИ. Нt;-н~ашт9 б'олн9, 
ГQ-вид~ал-си, т'аму, л'ежи б'олн9, н'ег9 к't;-ГQ-ут'еп<;tш! Н'е ГQ-ут'еп<;tј, 

д<;l-ГQ-з'емt;ш, д<;l-ГQ-лt;к'ув<;tш." "Арн9, т'ат9." К<;t-ПQчин'ал т'атк9-му, 
д9јд'ел и-'он дв'аt;с и-п'ет, ш'ес год'ини, ПQчн'ал Д<;t-ш'ет<;t. Н<;t-'едн9 

м~аст9 гл'ед<;t t;дн'а зм'иј<;1, св'итк<_~н<;l, н~ак9ј Г<;t-удр'ил и-нt;-м'ош д<.l

б'ег<;l. Ам<;t т'ој нt;-сt;-пл'аши. И-си-в'ик<;t: "К't;-исп'олн<;tм н<_~-т'аткQ-МИ 
Н<;1л'ог9." Оди, нt;-ГQ-з<;tк'ачув<;tт. Он<;t 'оти б'олн<;t и-нt;-Г9-З<;tк'ачув<;tт. 
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Г~-ф'ашт'~, r.~-т'ур~ уф-т'орб~т~. Г~-н'оси н~-((д'ин В((Т((рин'ар. Му
в'ик~: "К'олку п~р'и ч'ини, к'((-r~-л((к'ув~ш. Д'ај д~-r.~-и3м'иими, д~-r.~
н~пр'ајми, д~-си-и3л'ечи. Н'е-т(( 3~к'ачув~. И-'он<;t, в'ик~. 'ако-(( 3м'иј~, 
3Н'а(( 'оти С((-Л((к'ув~." Му в'ик~: "Д1;1-Н((-М((-'апни?" "н~ам<;t д~-Т((
'апни. К'ак Н((-М((-1;1Пн'а м'ен((, н~ам<;t д<;!-Т((-'апни." И -BQ ((дн'о 

31;\TB'op((HQ, ((дн'о м~астQ, т'аму r<;t-пушт'или, Н((-б'еr1;1. ПQчн'ал-(( д1;1-r1;1 
м'ии, д~-r.~-л((к'ув~. т'о~ ј'от с((-в'ик<;t, л((к'ув~ р'ани, Г<;t-И3л'ечув~т 
3м'и~т~. ПQчн'ал1;1 д1;1-ш'ет1;1. К'ат к'((-ГQ-в'иди Н1;1-н'егQ, ГQ-ПQ3Н'ав1;1. 

ГQт'овQ. Од(( к~ј-н'егQ. Г~-3'ев1;1 у-т'орб~т~, п'ак r~-Qдн'есув1;1 н~-'истQ 
м~астQ д'ек1;1-(( бил'а. И-си-'оди. Д'обрQ. Ам~ 3м'и1;1т<;t, б'е3 д1;l-3н'а(( 'он, 
ПQ-н'егQ, ПQ-н'егQ, Qѕ'ат. Он Н((-м'ош д~-r<;t-в'иди QТ-3м'иј~ си-и-3м'Иј<;t, 

r.~-вид~ал<;t ВQ-к'ој к'ашт~ жив'е((. И-гQт'овQ. 

Ш((т'ајк'и н~-л'оф н~-((дн'о м~астQ, rл'ед~ ((д'ин П((лик'ан, 
шт'арк~л, ((дн'отQ кр'илQ 'удрил, Н((-м'ош Д<;t-л'етн((. Вик~: "Тој к'и-гQ

ут'еп~ н~акQј, Н((-м'ош д~-б'еr~." Диr.н'ув<;t-ГQ, ГQ-н'оси п'а н~-'исти~ 

л'ек~р. Тој-(( В((Т((рин'ар<;tн л'ек~р. В'ик~: "К'и-гQ-Л((К'ув~ш." "Еј, 
н~ам~ гр~ашк~. К'о~ 3М'и~т~ г~-л((к'ув~х. с'е~ 3~-н'егQ, к'((-ГQ
Л((к'ув~м." ГQ-И3л'ечув1;1 и-н~-н'егQ. ПQчн'ал д~-С((-д'иr<;t, rл'ед~ к'и

л'ет~. ГQ-п'ушт~л. Л((тн'ал-си r'op(( п((лик'анQ. ГQ-rл'ед<;t н~-д'ек к'((
'оди. Н~-к'ој<;t к'ашт<;t. Н<;t-Н((г'ов<;tт~ к'ашт<;t н~пр<;tв'ил с((д'елQ. CQc-т'o<;t 

т'ер1;1л д1;1-к'ажи 'оти к'((-ГQ-Ч'уВ1;1 QТ-Н((Приј'ат((ли. Н<;tпр~в'ил С((д'елQ 

н~-Н((г'ов~т~ к'ашт~. Г-Qст'авув~ и-н'егQ. 

н~акQј ЧQВ~ак Qјд'ел уф-пл~н'ИН1;1Т1;1 31;l-д'арВ1;1. Б((р~ајк'и д'арВ1;1 

вид~ал r'ори ((дн'а пр'ав~ д'алк~, уб'ав1;1. Ce<;t ШQ-к'и-пр'ави, д'арж~л-ли 
к'((-пр'ави, ш'о, т'ер1;1 д1;1-r1;1-с~ачи. С((-К1;1Ч'ил Гори, к'ак С((-ЛИ3н'ал, П1;lд

н'ал QД-д~рв'отQ, ПQЛQв'ин~т~. Н((-м'ош д~-ст'ани. Д((т'етQ 'оди, rл'ед~. 

л'ежи т'ам. "Ш'о-ти-и?" "П1;1дн'ах, в'ик~, QД-д<;tрв'отQ." "К'и-ти-Qдн'е
с~м н~-д'октQр." П'а н~-В((Т((рин'арQ ГQ-н'оси. ГQ-диrн'ув~ н~-м<;tг'ар((

ТQ, в~р3ув'ал, пр~в'ил т'ам. н~ам~ д~-ГQ-н'оси н~-r.'арп. М~г'ар(( 'им~. 

ГQ-сп'аr·~. ГQ-Qдн'есув~. В'ик~: "Н'е-гQ п'ит~ј д'али 'им~ п~р'и, 'ас к'и
ти-пл'ат~м. д~-ГQ-И3Л((к'ув~ш." "Е, 'арнQ. К'((-ГQ-И3Л((К'ув~м." "К'олку 
п~р'и?" Пл'ашт'~. Так, к~ж'ах, 'оти ЧQв~акQ 'им~ п<;tр'и, c'e<;t, исп'олнув~ 
~м1;1н'етQ н~-т'аткQ-му. ГQ-И3Л((к'ув~ н~-ЧQв~акQ. "Ај, 'оди-си." Д'обрQ. 

Зм'и~т~ рQв'ејк'и т'аму, пр~в'ејк'и д'упк~ н~аrд((, дQјд'ел<;t ДQ
н~акQј 3Л'атQ, дQ-н~акQј п~р'и. н~акQј к'уп С((-СК~рш'ил, лиж'ејк'и 
мн'оrу, мн'оrу вр~ами и-с((-истур'или п~р'ити, С((-р~ск'ап<;tлQ т'о<;t и-с((

тур'или, и-3м'и~т~. т<;tк'а, к'((-r'атн(( д((ст'ин~. П((тн'ајси, и-rи-н'оси, 'оди 
1 ' 1 ' 1 1 д ' пр((д-врат~т1;1 и-к и-rи-истури, к и-rи-пQврати и-си-оди. <;tнеск~. 

'утри, н~-тр'ет~т<;t, н'оси. Тој с<;tс-т'о~, с~с-чQв~акQ С((-'им~т. с'е~ 
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приј'ат~ли-с~ н'али! И, прqв'ејк'и М1.11.1б'ет, в'икq: "А-би, К'оли, д1.1-
р'ечqм, Кqј-м'ени пр~т-вр'атqтq ми-н'осqт Пqр'и, н~акQј. Ти д1.1-н'е-си?" 

Ceq, к'ој, шт'аркqлQ, н~-м'ожи, зм'иqтq, н'иш, 'он с'е1.1 м'ислqл 'оти т'ој 
ч9в"ак9 му-ги-н'оси т'и1.1 Пqр'и. И-му-кqж'увq. ,;Н'е-сqм. Н'е-с~;tм 
д9н~с'ел 'ас Пqр'и." Прqв'ејк'и т'о1.1 Мqqб'ет, д'али д9н~с'ел 'или н~
ДQН~с'ел, дp'yrqTq д'ен' ЧQB~aKQ 'од~ у-пQл'ициq, у-вл'аст. Ни-кqж'увq: 

"Нq-фил'ан ЧQВ~ак му-н'осqт Пqр'и, пр~т-вр'атq Нq'од'qл nqp'и. К'ак-ги 
'имq, Qт-д'ек с'а т'и1.1 Пqр'и, к'ак-~, н~-зн'ам. Ми-кqж'а." ГQ-в'икqт Нq

д~т'етQ. "Ш'о-~ т'аq рqб'отq? Ј'а, к'ој ти-н'оси Пqр'и Нq-т'еб~?" В'икq: 

"М'ош д1.1-дQзн'аqм 'амq к'ак к'~-д9зн'аqм н~-зн'ам. Зqт'оq и-н'е-с~;tм 
пријqв'ил. Н1.1-дв'а п'атq, в'икq, Нq-тр'и ми-сq-ДQН~с'ели ПQ-д~ст'инq 

л'ири, в'икq, пр~т-вр'атqТq ист'ур~НQ. Тур'ејт~ зqс'адq, в'ид~ајт~ к'ој ги

н'оси. Ас н~-зн'ам." Д'обрQ. Амq, т'ој, д~т'етQ, ЛQВЏ'ИqТq, си-'им1.1 и-сQ
вл'астq. Нqпр'едqн ЧQв"ак. Си-'имq и-сQ-н'иф. ГQ-увqж'авqт. В'икq: 

"Прист'анув'ами." Нq-милиц'иqТq Нqр'едувqт: "К'и-си-м'енити QТ
в'ечqр ДQ-сqб'ајли, н"амq д1.1-ГQ-ут'епqти, к'ој к'и-д'ојди, ш'о б'илQ, к'ој 

к'и-д'ојди д1.1-д9н'ес~ nqp'и, н"амq д1.1-ГQ-ут'епqти. Ак9 н~-д'ојд~ т'аq 

в'ечqр, 'утр~-в'ечqр, ~дн'а н~д"алq." Терqт д1.1-в'ид1.1т к'ој ги-н'оси 
Пqр'ити. к·~-'ОДqТ. Зqкр'ивqТ. Едн'о вр"ами, 'ев~-Гq зм'ИqТq д'овq. 

Qст'авq т'ам Пqр'ити и-с~-вр'ашт'q. И-т'и1.1 ПQ-н'еq, ПQ-н'еq, Гq-вид~ал~ 
у-к'ој бq'ир, д'екq, уф-к'ои м"астQ. Н"ак9и д'олч~ т'ам, д'ек и-бил'о 

с~д'елQТQ, д'екq 'оди. Одqт, Нl;l-Нqч'алникQ му-кqж'увqт: "Тqк'а и-т1.1к'а 

pl;lб'oтqTq. ДQ-т'аму, у-т'аq д'упк1.1 Qјд'е." Ојд'ел~ т'аму, 'акцијl;l, к'опqл~ 
т'оq, иск'арqл~ и-зл'атQТQ. И-ств'арнQ им'алQ зл'ат9 т'аму. Ошт~. 

З~м'ал~-г9 зл'атQТQ. Викqт: "Пр'аф-си. Ај, с~г'а, к'ак т'аq зм'ијl;l? К'ак 
'имqши д'одир сос-т'еби?" "К'ак, ви-рqскqж'ах 'ас в'икq. Ас, в'икq, Гl;l

'ИMI;lM н'ајд~НQ 'yдl;lp~HI;l и-с'ам-г1.1 НQс'ил Нl;l-д'октQр. Гq-изл~к'увqх. 

Онq, в'икq, м~-вид"ал1.1 д'ек c'eдl;lM. Ас б~з-дq-зн'ам. Ј'а, в'икq, зм'ИI;lTI;l 

ги-н'ос~л1.1 Пqр'ити. То ШQ-ДQјд'е дl;l-ВИ-к'ажи 'оти и-т'ој б~аш~ 'yдpl;lH, 
пqдн'ал од-д'арвQ ЧQв"акQ, т'ој б"аш~ приј'атqл сqс-м'ени, 'ас му

Кqж'ах 'оти ми-н'оси, 'ас мисл'ех 'оти 'он ги-н'оси. A-зм'ИI;lTI;l ми-ги

н'оси Пl;lр'ити, в'икq, l;l-ЧQв"aкQ ~-н~приј'ат~л. А-п~лик'анQ 'им1.1 

нqпр'ав~нQ с~д'елQ и ми п'ази, Hl;l-м'ojqTI;l к'аштq им1.1 с~д'елQ, в'икq, и

'он Гl;l-л~к'увqх. Викн'ејт~-г9 д'октQрQ, т'ој в~т~рин'арниQ. Викн'ејт~
ГQ, к'~-ви-к'ажи к'ак ~-б'илQ." "Е, в'ик1.1 в~т~рин'арQ, 'ас СQ-Кqк'оф 
ср'ах Гl;l-л~к'увqх т'аq зм'ијq." Ни-рqск'ажувq и-'он ц~алqТq ситу'ацијl;l. 
ЛQвџ'ИI;lTI;l в'икq: "Н'ајзв"ар ~-ЧQВ~акQ. Зм'иqТI;l, в'икq, зм'ијq, приј'атqл, 
мил'увl;l д1.1-с~-в'арни д'алгQ, l;l-ЧQB~aкQ, му-си-нqпрqв'ил 'арнQ, 1.1-'он 

н~приј'ат~л т'и-~. Ас к'оq ти-пр'ам 'арнQ, н'е ми-м'исли л'ошQ." 
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НАСРАД'ИН ОЏА И-ИТАР П'ЕЈКQ 

Oџf,lTI',l му-в'ик<',l: "А-б((, 'ај П'ејкQ дl',l-C((-Hf,lcм'e((M(( м'алку, д<',l
ф'арлим(( н~акQј Мf,lјт'ап, д<',l-С((-Н<',lд'итрими." И-т'ој зн'ај д<',l-л'ажи и
т'ој. Ед'ин в~ат<',lр д'у((, стигн'ув~т ДQ-((дн'а пл~амн~, шт'ал~, ш'о-(( 

бил'о, pl',lcт'ypl',lн~. З'идQВИ 'им<',l ПQ-дв'а м'етрf,l. Зн'ачи м'ожи д~-с((
скл'они н~акQј. "Ј'а, т'ук к'(( вл~азими", в'ик<',l Н<',lср<',lд'ин. "вл~ази, в'ик<',l 

П'етр((, Зf,lст'ани н~ ((д'ин Qт-т'и? з'идQВИ, 'ас, в'ик<',l, ј'а, у-тв'а с'елQ 
жив'еf,lм. Н((-с'ам ги-з((м'ал л~ж'ити у-м'ен((. Од?м д?-ГИ-з'ем<',lм и-к'и

д'ојд<',lм, к'и-ми-пQч'ек<',lш м'алку." "АрнQ-Д((, в'ик<',l, 'ај 'оди." Он у
др'угQ с'еЛQ, СИ-Qјд'ел Д'OMf,l. H~aMI',l-ГQ. Ч'eKI',l TOf,l ЧQВ~ак т'ам, ч'eKI',l, 

дв'а c'aтf,l, тр'и c'aтl',l, н~амf,l-ГQ. В'ик?: "Ај д<',l-си-'од<',lм, т'ој Н((-д'ов<',l 

в'ек'и." Си-'оди. Т~ргн'ув? п'атQ, и-'он си-'оди д'ом~, з<',lм'исл<',lн: 

"изл<',lж'а-м((, в'ик<',l, т'ој, Н((-д'ов~. М'ош-(( и-б'ол<',lн, ш'о зн'ам." П'осли 
д((ст'ин<',l, П((тн'ајс д'ен<',l, п'а С((-ср((т'или. Oџf,lTI',l му-в'икf,l: "От-б(( 
П'етр(( т~к'а Hf,lПpl',lв'и ти? Н'али к'и-з'емиши, в'ик<',l, Л<',lж'ити, к'и
д'ојдиши." "Д<',l-С((-Н~см'е((М((, в'ик<',l, м'алку, д?-С((-Н<',lдл'ажими. Еми, 

п'огQл~ам? Лf,lЖ'а Qт-т'а~ мил'ув<',lш? К'олку вр~ами потп'ир?ШИ т'ам 

з'идQв'етQ?" "П'ов((чку Qт-тр'и c'aтf,l", в'ик<',l Oџl',lTf,l. "Еми т'а? ((-Л<',lж'а, 
в'ик<',l П'ејкQ. Ас Т((-ИЗЛ<',lж'ах д<',l-потп'ир<',lш з'идQв'етQ. Ас си-Qјд'ех 

д'омf,l." "Ех, в'икf,l, c'el',l М((-изр~бQт'и. От-т'а~ л~ж'а п'огQл~ам<',l!" 

Георгија Алтанџиева 

Ј'АНКА ПРИЗ-ГОРА В'АРВ~Ш~ 

Ј'анк? приз-г'ор~ в'арв((Ш((, ((ј-в'арв((Ш((, ((ј-в'арв((Ш((, 
С-кр'ушQВQ л'истQ св'ир((Ш((, ((ј-св'ир((Ш((, ((ј-св'ир((Ш((, 
И-н<',l-ГQр'ат<',l в'ел((Ш((, ((ј-в'ел((Ш((, ((ј-в'ел((Ш((, 

ГорQ-ЛИ, г'орQ, зил'енQ, ((ј-зил'енQ, ((ј-зил'еНQ, 
Им<',lш-ли в'од<',l ст'уд((Н~, ((ј-ст'уд((Н<',l, ((ј-ст'уд((Нf,l, 
д?-СИ-Н<',lП'ој<',lм ст'адQТQ, ((ј-ст'адQТQ, ((ј-ст'адQТQ, 

ГорQ-ЛИ, г'орQ, зил'енQ, ((ј-зил'енQ, ((ј-зил'еНQ, 
Им~ш-ли тр~ав~ зил'ен<',l, ((ј-зил'ен<',l, ((ј-зил'ен<',l, 

д?-СИ-н~п'ас<',lМ ст'адQТQ, ((ј-ст'адQТQ, ((ј-ст'адQТQ, 

ГорQ-ЛИ, г'орQ зил'енQ, ((ј-зил'енQ, ((ј-зил'енQ, 
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Им~ш-ли с"анк~ диб'ел~, ~ј-диб'ел~, ~ј-диб'ел~, 
Д~-си-пол'егн~м ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9то, ~ј-ст'ад9т9. 

И -ј-9дг9в'ар~ г'ор~т~. ~ј-г'ор~т~, ~ј-г'ор~т~, 
Ј'анQ-ЛИ, raнQ уб'ав~. ~ј-уб'ав~. ~ј-уб'ав~. 
Им~м-ли в'од~ ст'уд~н~, ~ј-ст'уд~н~. ~ј-ст'уд~н~. 
Д~-си-н~п·о~ш ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9, 
Им~м-ли тр"ав~ 3Ил'ен~, ~ј-3ил'ен~, ~ј-3ил'ен~, 
Д~-си-н~п'асиш ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9. 
Им~м-ли с"анк~ диб'ел~, ~ј-диб'ел~, ~ј-диб'ел~, 

Д~-си-пол'егниш ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9, ~ј-ст'ад9т9. 

ИЗНИКНАЛ~ ПИРИНУГ ~ 

И3никн'ал~ пирин'уг~, И3Никн'ал~ пирин'уг~, 

При-чуб~н'ов9т9 ст'ад9, при-чуб~н'ов9т9 ст'ад9. 
Чуб'ан ст'о~ п~-г~-гл'ед~, чуб'ан ст'о~ п~-г~-гл'ед~. 
Расни, р'асни пирин'уг9, р'асни, р'асни пирин'угQ, 

Д~-н~р'асниш, д~-н~п'ук~ш, д~-н~р'асниш, д~-н~п'ук~ш. 

Д~-н~ц'афтиш, д~-н~п'ук~ш. д~-н~ц'афтиш, д~-н~п'ук~ш. 
Н~-нив"асти 3~-В~л'игд~н', н~-нив"асти 3~-Вvл'игдvн', 
Н~-ирг'ени 3~-Ѓурѓ'овдvн', н~-ирг'ени 3~-Ѓурѓ'овдvн', 
Н~-чуб'ани 3~-Пvтр'овдvн', н~-чуб'ани 3~-П((тр'овдvн'. 

OГPI;:r АЛ~ МЈ;:СЈ;:Ч'ИН~ 

Огр((ј'ал~ м~сvч'ин~, Огр((ј'ал~ Мt:fсvч'ин~, 
Кр~ј-ЈQв'анQв'ет~ п'орти, кр~ј-Јов'ан9в'етv дв'ори. 
Ј'ов~н ст'ои, п~-г~-гл'ед~, Ј'ов~н ст'ои п~-г~-гл'ед~. 

Расни, р'асни Мt:fС~ч'инQ, р'асни, р'асни м~сvч'инQ, 

Д~-н~р'асниш, д~-n9р'асниш, д~-н~р'асниш, д~-nQр'асниш, 
Д~-П9р'асниш, д~-угр"аиш, д~-пQр'асниш, д~-угр"аиш, 
Д~-угр"аиш кр~ј-ЈQв'анQв'етv дв'ори. 
Мајк~ си-гQ-пр'икџн"ув~, м'ајкџ си-гQ-пр'икџн"увџ, 
Ајди rов~н, 'ајди с'ини, 'ајди Ј'ов~н д?-В((Ч'ер~ш. 

Ј'ов~н н'ек~ д~-в~ч'ер~, Ј'ов~н н'екv д~-вvч'ерџ, 
Оти н"ам~ м'алк~ м'ом~, 'оти н"амџ м'алкџ м'ом~, 

Д~-му-с"ади н~-кол"анQ, д~-му-с"ади Н?-К9Л"анQ, 
Д~-ГQ-сл'уж~ ч'аш~ в'инQ, д~-ГQ-сл'уж~ ч'аш~ в'инQ. 
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СТ'АНИ, СТ'АНИ M'OM:t;: 

Ај-ст'ани, ст'ани г'ор((-ли м'ом((, 'огин<;> д~-ст'акн((ш, 

'огинџ д~-ст'акн((Ш м'ори, б'орн~-ли д~-з~п'ал~ш, 
б'орн~ д~-з~п'алиш-ли м'ом((, м'ори-ли д~-п<;>гл'ед~ш, 

м'ори-ли д~-пџгл'ед~ш-ли м'ом((, н~г'ори, н~д'олџ, 

н~г'ори, н~д'олџ-ли м'ом((, д'али-ли ги-угр~ал~, 
д'али-ли угр~ал~-ли м'ом((, ѕв~азд~-ли Кир~џ'ик~, 

ѕв~азд~ Кир~џ'ик~-ли м'ом((, ѕв~азд~ кирв~нџ'ик~, 
ѕв~азд~ кирв~нџ'ик~-ли м'ом((, шџ-ми-'од~т кир'аџи'ит((. 

Б'ОРЈ...;\НQ, Б'ОРЈ...;\НК:t;: 

Б'орј~нQ, Б'орј~НК((, с'ал-ти л'и-си м'ом~, 

Б'орј~нQ, Бџрј~НQ м'ори, с'ал-ти л'и-си м'ом~. 
Сал-ти л'и-си м'ом~, с'ал-ти зн'аiш д~-п~аиш, 
Сал-ти зн'аiш д~-п~аиш м'ори, гл'асџ ти-си-ч'уи. 

Гл'асо ти-си ч'уи, дур-и~ н'ашт~ н'ив~, 

д'ури н~-н'ашт~ н'ив~ м'ори, н~-гџл~амт~ сл'ив~. 
Сарп<;> си-џст'авих, т'еби д~-з~сл'уш~м, 
Теби д~-з~сл'уш~м м'ори, к'ој~ п~асн~ п~аиш, 
К'ој~ п~асн~ п~аиш м'ори, 'ас-д~-г~ з~св'ирј~м, 

Ас-д~-г~ з~св'ирј~м, 'ор<;> д~-н~пр'ав~м, 
OpQ д~-н~пр'ав~м м'ори, н~-м~лк'ити м'оми, 
Н~-м~лк'ити м'оми, б'ашк~ н~-ирг'ени, 

Н~-м~лк'ити м'оми м'ори, б'ашк~ н~-ирг'ени. 
Б'орј~н~ д'евџјк~ гр'ознџ л~уби, л)би, 
Гр'ознџ л)би, л~уби м'ори, ц'арнџт<;> ј-'ар~пчи, 

Ц'apHQTQ ј-'ар~пчи м'ори, с~с-зил'ент<;> к'апчи. 

Пу-п~т'ишт'~ в'арви, к'учит~ ГQ-л'ај~т, 
К'учит~ гџ-л'ај~т м'ори, м'ечки гџ-чик'ај~т. 

3...;\П'АЛИ-СИ ШАР-ПЛ'АНИН...;\ 

З~п'али-си, з'ап~ли-си Шар-Пл'анин~, 'ајди, 

З~п'али-си, з'ап~ли-си Шар-Пл'анин~. 

А-п'отруп~, ~-п'отруп~ три-ј'ун~к~, 'ајди, 



ТексШови 

Три-ј'ун~к~, три-ј'ун~к~, три-'офч~р~. 
П~рвј'о Qфч'ар, п'арвј9 'офч~р ж'алн9 м9л'е, 'ајди, 
П~рвј'о Qфч'ар, п'арвј9 'офч~р ж'алн9 м9л'е. 
Пушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~, 'ајди, 

П ушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~. 

Им'ам м~јк'а, 'им~м м'ајк~ ШQ-ми-ж~л'и, 'ајди, 

Им'ам м~јк'а, 'им~м м'ајк~ ШQ-ми-ж~л'и. 
ВтQрј'о 9фч'ар, вт'орQј 'офч~р ж'алн9 МQЛ'е, 'ајди, 
ВтQрј'о 9фч'ар, вт'орQј 'офч~р ж'алн9 м9л'е. 

Пушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~, 'ајди, 
Пушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~. 

Им'ам с~ср'а, 'им~м с'еср~ ШQ-МИ-ж~л'и, 'ајди, 
Им'ам с~ср'а, 'им~м с'еср~ ШQ-МИ-ж~л'и. 

Тр~т'ој Qфч'ар, тр'етQј 'офч~р ж'алн9 м9л'е, 'ајди, 
Тр~т'ој Qфч'ар, тр'етQј 'офч~р ж'алн9 м9л'е. 
Пушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~,'ајди, 
Пушт'и м~н'е, п'ушти м'ени Ш~р-Пл'анин~. 

Им'ам ж~н'а, 'им~м ж'ен~ ШQ-МИ-ж~л'и, 'ајди, 
Им'ам ж~н'а, 'им~м ж'ен~ ШQ-МИ-ж~л'и. 

М~јк'а ж~л'и, м'ајк~ ж'али д9-гр'обнин~, 'ајди, 
М~јк'а ж~л'и, м'ајк~ ж'али д9-гр'обнин~. 
С~ср'а ж~л'и, с'еср~ ж'али три-г'одини, 'ајди, 
С~ср'а ж~л'и, с'еср~ ж'али три-г'одини. 

Ж~н'а ж~л'и, ж'ен~ ж'али д9-г'один~, 'ајди, 

Ж~н'а ж~л'и, ж'ен~ ж'али д9-г'один~. 

еАдНАЛQ-ЈЈ; PACI; 

еадн~ЛQ-ј~ Рас~, м'ори, с~адн~ЛQ, 
Пот-т'ај~ кр'уш~, м'ори, л'етQВН~. 

Ш'иши р~к'иј~, м'ори, пр'ет-н~г9, 
И-п'ушк~т~-му, м'ори, ду-н'егQ. 

Мајк~-му в'ели, м'ори, г'овори, 

ШQ-с~адиш с'инQ, м'ор~ т~-гл'ед~ш. 
Б'улг~ри с'инQ, м'ор~, д'ојд9~, 
Сеср~-ти с'инQ, м'ор~ гр'абиј~, 
Д'ал~к9 с'инQ, м'ор~, 9дн'есQ~, 

Л'ичнQ-И 'ими, м'ор~, т'уриј~. 
Мл'ад~ нив~аст~, м'ор~, Мариј~. 
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К'ОГ~ 3~-ТЕБИ М'АГДQ Д'ОЈД~ХМИ 
( песна за одење по невеста) 

KQr'a ЗС).-т'еби, M'arдQ, д'ојдС).хми, 
ил~адС). д'уши, М'аГДQ, д'ојдС).ХМИ. 

Приз-д'еВС).Т г'ори, M'arдQ, зил'ени, 

Прис-'осС).м ј'оди, М'агдQ ст'уд~ни. 

В'ишни чур~аши, M'arдQ, ц'авт~јС)., 

Зил'ени р'ажи, M'arдQ, рис~ајС).. 

КQг'а-сми н'аѕС).т, М'агдQ, в'арлС).ли, 

Зил'ени р'ажи, M'arдQ, жн'иијС)., 

В'ишни, чур~аши, М'агдQ, бир'еС).. 

Л'ЕГН~Л~-1;: Б'ЕС~, M'OPI;:, З'АСП~Л~ 

Л'еrНС).ЛС).-~ Б'есС)., м'ор~. з'аспС).ЛС)., 

ПQт-'еднQ д'арвQ, м'ори, м'аслинкС).. 

П'одумС). в~атС).р јут-м'ори, 

Скарш'илС). гр'анкС). м'аслинкС).. 

СкС).рш'илС). гр'анкС)., м'ори, м'аслинкС).. 

УдС).ри Б'есС)., м'ори, ПQ-г'арди. 

еапнС).-С~ Б'есС)., р'азбуди, 

НС).-В~атС).р л~тQ, м'ори, к:;tлн~аш~. 

ШQ-'убо си-6~ах, м'ори, з'асп:,tлС)., 

ШQ-'убС).х с'ан, м'ори, с'ам с'анил:;t. 

ШQ-'убС).х с'ан с'ам с'анилС)., 

НС).-с'ан дQјд'о:;t, м'ори, трQ'ИЦС)., 

ТрQ'ИЦС). л~уди, м'ори д'ели~. 

П'арвјQ ми-д'ади ј'абС).лк:;t, 

Вт'орјQ ми-д'ади, м'ори, п'арстинQ, 

Тр'етјQ ми-м'ени ц~алувнС).. 

К'ој-ШТQ ми-д'ади, м'ори, ј'абС).ЛК:,t, 

Зил'ен ДС).-б'иди, м'ори, к'ак-н~јзи. 
К'ој-штQ ми-д'ади, м'ори, п'арстинQ, 

Приз-н'егQ д'a-rQ, м'ори, п'омин:;tт, 

КQј-тр'етјQ ми-м'ени, м'ори, ц~алувн:;t, 

Д'ај-ми-гQ, б'ожи, м'ори, ЗС).-н'егQ, 

CQ-н'erQ в'ек, м'ори, ДС).-в'екув:,tм. 
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Н~-КQНД'ИР (3~-К~Л'ЕСВ~НИ) 

Кв~-пр'ај~ св'адби и-с'ити див'ојки ги-бt;р'ат QT-ct;л'oтQ уф
с'об~, т'а нt;д~ал~ кв~-к'и-си-пр'ај св'адб~. И к'и-си-б((р'емt; с'ити 
див'ојки, к'и-с~адними и-к'и-ги-к'итими К9Нд'иритt; 3~-к~л'есв~ни СQ-
3Л'атQ, с9с-т'и~ с'арми, СQ-ЦВt;к~ин~, к'и-ги-н~к'итими и-д~-л'аск~т. И
к'и-п~ајми и-к'и-ги-пр'ајми. И-т'о~ к'и-ги-л~апими б~р'ак'. Н''ам~ 

т'ук~. Турч'инкити 'им~т, т~к'а к~т-н~-3л'ат9-t;, л'аск~, и-ги-л~апими 

т'о~ д~-св~ат~т, и-т~кв'а с'арм~, 3л'ат9 ГQ-в'ик~ми н'и~, 3л'ат9. Тук~ 
плt;т'ат и-бл'у3и с~с-с'арм~. Ги-пр'ајми т'ии и-п~ајми п~асни. Сити 

див'ојки. Таму. И-ц~ал~ нt;д~ал~ к'и-ни-бt;р'ат т'аму. Н~-св'адб~ дв~
д'ен'~, три-д'ен'~. Прt;т-д~-п'очни св'адб~П;l, от-ср~ад~ и-к'и-'одими 
т'аму. Ам~ м'омчит9 ШQ к'и-си-ж'енt; и-т'ој к'и-и-бt;р'е дt;в'ојкити-сt;. 

И-п'осли-п~к. с~ак9ј t;дн'а д9-д'ом~ к'и-и-н'оси. Н~-м'ен к't;-мt;-Qст'ае 

н~-к'ашт~, н~-др'уг~т~ к'ашт~, н~-др'уг~т~, с~ак9ј 09-д'ом~. Од-д'ом~ 
к't;-и-з'еми, д'ом~ к't;-и-н'оси. Дt;в'ојкити. Нt;-ги-ост'ав~ т~к'а н~ п'атQ. 

Т~-с'е см'е п"ал~ п"асни. 

Н~-ПРИП'ЕЛК~ 

К'и-ст'аними р'ан9, кв'а угр~ав~ т'а~ 3В~а3д~т~. К'и-ст'аними, 
мл'ади нив~асти, див'ојки, к~ј-н'ашт~ к'ашт~, пр'ај~јми т'ам. И-к'и
з'емими сл'ам~. В~рш'ајми т'ог~ј н~-в~рш'илQ сл'ам~. И-к'и-н~р'едими 
'ок9лу сл'ам~, и-к'и-з~п'алими 'ок9лу, с'е к'~-г'ори 'ог~н. д~-с~-гл'ед~. 
И-с'ити нив"асти к'~-с~д'ат, к'ој к'~-пл~т'е, к'ој в'алн~ к'и-ч'еш~, к'ој 
т'о~, к'ој Qн'о~, т~к'а, см~ашки д~-пр~ајми. Уф-дв'а с'ат9 н'ок'и. З'ор~ 
кв~-к'и-з~з'ори. Ас с'ам им'ал~ дв~а д~ац~. И-п9т-н'ашт~ к'ашт~ д'оли 
к'и-си-сQб'ерими сиг'а. И к'и-ги-Qст'ам д~ц'ат~, к'и-сп'иј~т д'ом~ и-н~
к'ашт~т~ и-'ас к'и-сл~аг~м. Нив~асти с'ити к'и-си-сQб'ерими. Мл'ад~ 
б"ах. И-'ас к~-к'и-з'ем~х... А-к'ашт~т~ н'аш~, 9т-м'ајк~-ми, д'оли. 
Жив"ајми д~л'еку н'ии 9т-н'их. И-к~-к'и-в'икн~јми д~-п~ајми и-т'аткQ
ми в'ик~л: "Ее, 'ет~-г~ н'ашт~ Гиц~, г~-сл'уш~ти! Сл'уш~јти-г~! Ет~
г~ Гиц~ н'аш~, п~ај!" в'ик~. л~атQ. Мис'ирк~ кв~-б'ер'~хми. И дур-д~
ос'амни. Луд'ет9 к'и 'од~т н~-н'ив~, н'и~ 'ошт~ т'аму смt;. Уб'ав9 б~аши 
м'ор~, уб'ав9. Н~-прип'елк~. Аа, с'ити к'и-си-к'ажими: "М'ории! Та 
в'еч~р д~-д'ојдити!" Св'ити див'ојки нив~асти мл'ади, уф-кр'уг. К~т
н~-г'умнQ. К'и-си-н~с~д'ими, см~ашки к'и-пр'ајми, м'ори н'е-и 3~
р~б'от~ д~-р~б'отими, т~к'а д~-п~ајми. Ам~ 3н'аiш д9-к'ај д~-си
сл'уш~! л~уди, к'ак сми-пр'ајли, мн'огу уб'авQ б"аши. 
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К~РШТЕФК~ 

К'и-гQ-к'арст~т н~-ц'аркв~, к'и д'ојд~т д'ом~, пр'ет р'учук, д'ом~, 
к~л'т'ат~т~, п~-г'ости. Еху, к'олку 'им~ш р'од~, т'олку г'ости. К~т-н~
св'адб~. П~-ц'ел п~н'ер д'арQВИ. П~-с'ити ги-изд~р'ихми, н~-р'уч~к, и
т~м'ан з~в~рш'а руч'екQ и-ги-изд~р'ими луд'етQ, п~-к'и-суд'ат, н~акQј 

п~асни, н~ак9ј т'о~, н~акQј н'о~, к~т-н~-св'ад6~ б~ашу. П~-т~к'а ~д'ет 

пр'ај~јми. К~л'т'ат~т~ му-д'ав~ д'арQВИ. Н~-ц'аркв~т~ кв~-к'и-'од~т и
с'е~ кв~-к'и-ГQ-з'ему к~л'т'ат~т~ и-к'и-гQ-т'ури пл'атНQТQ и-дут'етQ ут
ВQд'ат~ и-пр'авQ уф-пл'атнQТQ к'и-гQ-з~в'итк~т. И-п'осли к'и-гQ-з'еми 
т'а~ б'аб~т~ ШQ-го-н'оси и-к'и-гQ-т'ури н~-м'ас~, к'и-гQ-н~пр'ај, к'и-гQ
з~в'итк~, СQ-Пул'ени, уф к~ебинци б~алQ. П'осли к~л'т'ат~т~ к'и-му

т'ури т~кв'от9 9дг'ори, р'убити, ШQ-к'и-му-д'ај к~л'т'ат~т~, п~п'уци, 
фуст'анчи, 'акQ-у Дув'ојчу, с'е, ц~аЛQ Qблукл'о, ЧQр'апки, к~еби, с'е к'и

му-д'ај и-т~к'а к'и-гQ-н'оси к~л'т'ат~т~ и-к'и-гQ изв'арт~т 'окQлу. И

Дут'етQ ГQ-в'арт~т, к~т-нив~аст~ д~-в'арт~т. И дут'етQ к'и-гQ-изв'арт~т 
и-п'осли ... А, му-с~ачи, м'ирQ му-т'ур~т, к'осичк~ му-с~ач~т и-п'осли 
н~-ц'аркв~т~ к'а-к'у-у 'ошти, и-'ошти к~-к'и-му-т'ур~т 'имитQ прут-д~

вл~аз~т ~вн'етру, QДН'адВQр к'и-му-т'ур~т 'ИМИТQ, к'аКQ-И. Н'и~, ~ф
Гарциј~, Ну-зн'ау н'икQј 'имуТQ ш'о-и, к~т-т'ук~, к'ак-пр'а~т. Там к'и

ГQ-з~п'иш~т н~-'општин~, к~-к'у-Су-р'оди Дут'етQ и-к'и-гQ-з~п'иш~т 

QТ-к~л'т'ат~т~ 'имуТQ, 'ам~ н~ам~ д~-к'ажиш н~-н'икQј. д'ури кв~-к'и
си-к'арсти, туг'ај к'и-си-зн'ај 'имуТQ. Н'икQј н~ам~ д~-зн'ај 'ими. н~акQј 

к~ршт'ев~ н~-Нуд~ал~, н"акQј н~-три, к'ој к'акQ м'ожи. 

3~ КQПР'ИН~Т~ 

Т~к'а к'и-н'апр~јми в-удн'а с'об~ вис'окQ к~т-н~-кр'ев~т, и

Qзг'ори к'и-пQст'елими б~ал ч~рш'аф и-к'и-н~ф~рлув'ами л'ист~ QТ

ц'арниц~ к~т-к'и-изл~аг~т ц'арвитQ. И-т'и~ ц'арфчин~ с'е ПQ-л'ист~т~

с~, ј~д'ат. З'елуни л'ист~, т'азу, QТ-Ц~рн'ицити. Н~-Нуд~ал~ дв'а, тр'и 

п'ат~ кв~-су-м'алки, ~-кв'а к'и-пQр'асн~т м'ожу и пр'еку д'ен'. И-к~
к'и-ј~д'ат, к'и-ј~д'ат, к'ог~ к'и-д'ој вр~ами д~-з~витк'ув~т и-т'и~ вн'етру 
к'у-Су-з~в'итк~т. ТолкQ т~к'а к'и-ст'ани к~т-н~-кик'ирик~, 'ам~ 

ГQЛ~ами, т'олк~ви ГQЛ~ами к'и-ст'ан~т и-п'осли т'о~ к'и-ст'ани св'ил~. 

И-п'осли г~-в'арими и-'ајду к'онци, изл"ав~ св'ил~. АкQ н~-вр~ами Ну
ги-пQп'ар~ш з~-д~-г~ изв'ад~ш св'ил~т~, Qн-к'И-ГQ-приб'уши. Н~ 
пр'имур к'ак9 шл~упк~т~, к'акQ к'орк~т~ н~-кикир'икити. И-т'ој Су-
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р:;tс'ипув(;l св'ил(;lТ(;l, KQnp'иH(;lT(;l. П'оштQ 'онQ приб'ушил и-к'онц(;lт(;l ги

приб'ил. И-т'ук1;1 в'ечи н~ам(;l кр'ај. И п'осли Г(;l-тк'ајми св'ИЛ<;lТ<;l И-QТ

т'о Ч(;lрш'ави пр'ајми, Ч(;lрш'ави б~али. Најск(;lпQц'ени. Qст'ав(;lт с''ами 
от-т'и(( пипир'удити. Он1;1 ст(;lн'ув(;l пипир'уд<;l, кв(;l-к'и-ГQ-приб'уши, 
КВ(;l-к'и-Qжив'е((, н'али! От-т'ии П((П((р'уди Qст'ав(;lт с~ами, ст'о, дв~аст(;l 

п(;lрчин(;l 3(;1-с~ами. Р<;13Л'ични пипир'уди изл~ав(;lт, б~али, Ш<;lр'ени. И

т'и<;l си-'им1;1т л'еглQ к'акQ вр'апчитQ и-т'ам к'и-и-н'оси ј1;1јц'ат(;l, ги 
н'ос(;lт ј<;1јц'ат<;1 и-ги-сQб'ир(;lт уф-с'об(;lТ(;l. Ш'ом к'и-сн'еси ј'ајц<;1 и
ум'ир(;l. Ј<;1јц'ат<;1 ги ч'ув1;1т Н(;l-т'оплQ. Кв1;1-к'и-д'ој вр~ами Ч((тр'и~с(( 
д'ен'(;l ГИ-Н10С(;1Т ст'ари Ж((НИ, T<;lK'a СИ-ГИ-б'уТ(;lТ. C~aM((TQ ГQ-H'OC(;lT Н(;l
Т10ПЛQ и-кв'а к'и-п'очн(;lт в'ек'и д(;l-изл~ав(;lт Н<;l-Ц<;lрфч'ин(;l, и-тQг'а к'и

ги-т'ур<;lт H(;l-т'o(;l, Н(;l-Ч<;lрш'авQ. 

Ж'алт(;l ж'алт1;1 т'а КQПр'ин(;l, л'ели! И-б~ал(;l 'им(;l. Си-пр'ај(;lхми 
див'ојки св'илини фуст'ани, П(;l-в'ез(;lни т'ук(;l, 'еее, мн'огу бил'о уб'авQ! 

Цв'арст(;l-(( КQПр'ин(;lТ<;l к(;lк-т'ел-((, Н((-С((-к'ини. 

КQпр'ин(;lТ<;l ((-Qт-К'ин(;l. Б'илQ З<;lбр'ан((ТQ уф-К'ин(;l, 3(;1-Д(;l-н'е 

иск'очи св'ил(;lТ<;l Qт-т'ам. К<;lл'уг'((р 'он б'ил, Qт-Гарциј(;l. К<;lл'уг'((рQ 

QТ'ИШ<;lЛ с(;lс-б(;lст'ун, прQб'уш(;lЛ-ГQ б(;lст'унQ, пр'аз(;lн, и-гQ-Н(;lп'алн'(;lл 

ј'ајц<;1 QТ-св'ил(;l и-т1;1к'а ГQ-пр'ен((с'ув(;l пр'еку гр'аниц(;l уф-Евр'оп(;l. И

т'очнQ, Гарцити Г(;l-Пр((н'есQ(;l. 
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