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·.

О. ВОВЕД

0.0.

Пред.меШ на обработка на овој труд претставува говорот

на градот Кичево и неговата околина, анализиран на сите негови

нивоа

(фонолошко,

морфолошко, синтаксичко и лексичко ), но со

посебен акцент на морфолошко

0.0.1.
Македонија

- синтаксичкото ниво.

Градот Кичево се наоѓа .во западниот дел на Република
на

620

до

650

м

надморска

висина,

распослан

во

централниот дел на Кичевската котлина. Оваа котлина е од сите
страни

оградена

со

високи

планини:

од

источната

страна

е

огра

ничена со планината Песјак и Кула, од јужната страна со Арбит,
Баба Сач и Мусица, од западната со пространите планински масиви

Бистра и Стогово, а од северната страна со Буковиќ, Корито и Добра

Вода (Владо Матевски, Кичево и Кичевско

1998: 9).

Низ Кичевската

Котлина течат повеќе реки од кои главна е реката Треска, чија
должина од изворот се до мостот кај селото Дворци изнесува

Треска

има

неколку

големи

притоки,

од

кои

32

км.

најзначајни

се

Студенчица, Темница и Рабетинска Река, од левата, и Беличка Река
од десната страна. Реката Студенчица извира од истоимениот извор

кај месноста Д. Фрлогоец. Од овој извор се снабдуваат со вода за
пиење жителите на градовите Кичево, Македонски Брод, Крушево и
Прилеп. Освен со споменативе реки, Кичевската област е богата и со

други помали реки и притоки, што го прават овој крај погодно место
за живеење и за развој на земјоделие. Кичевската област изобилува и
со разновидна флора и фауна. Пространите предели на листопадни
шуми нудат поволни услови за развој на шумското стопанство, а
природните

пасишта

се

вистинско

природно

богатства

за

одгледување на добиток. Кичевскиот крај изобилува и со рудни
богатства и тоа: јаглен, железна руда, бакар, манган и мермер.

0.0.2.

Во самиот средишен дел на градот се наоѓа кичевското

Кале, возвишение на кое се наоѓаат археолошки остатоци. Ова Кале
го носи името Kuiiluнo Кале и за него постои прекрасна легенда.

Според легендата, со градот Кичево владеела сестрата на Марко
Крале која се викала Кита и таа имала тука своја тврдина. Кога Муса.

11

Кесеџија ја нападнал Кита, таа побарала да И помогне брат И Марко,
но пред да запеат првите петли. Арно ама, тоа утро петлите запеале
порано

и

Кита,

без

да ја

дочека

помошта,

се

повлекла

накај

манастирот Кнежино. Муса ја стигнал и ја погубил, а манастирот го
уништил.

Кога

втасал

Марко,

се

судрил

со

Муса

Кесеџија

кај

манастирот. Марко Крале победил и се одмаздил за сестра си. На тоа
место луѓето покажувале стапалки од коњот и траги од ударите на

сабјата на Марко Крале. "И денес во синорот меѓу е. Кнежино и е.
Осој се наоѓа камен

што се нарекува Маркова Ciiiaiiaлкa, каде што

има стапки од коњот на Марко и белези од удари од неговата сабја
траги од борбата со разбојникот" (Олга Иванова

1999: 86).

-

Оваа

легенда, како и блискозвучноста на името Кита и името на градот

Кичево, можеби има врска со значењето на името на градот (види:

0.0.3.2.)

и се вклопува во пошироката тенденција на народниот

етимолог и раскажувач да ги поврзува имињата на сестрите на Марко

Крале за одделни населби и места, од кои најголемиот дел се токму

во овој регион

- Кичевско, Прилепско и Поречијата (види: Олга
Иванова 1999: 84-89).
0.0.2.1. Инаку, археолошкиот локалитет КиШино Кале е
утврдена населба од бронзеното и железното време и од средниот

век. "На висок рид со две платоа, кој претставува најдоминантна
точка во средишниот дел на градот се гледаат остатоци од темели од

бедем и кули. По површината има фрагменти од керамички садови и

градежен материјал. Најдени се и монети."

Кичево и Кичевско

(Гордана Димитриоска,

1998: 81-82).

Освен овој археолошки локалитет, во разгледуванава област

се регистрирани

51

археолошки локалитет кои сведочат за постоење

на населби на овој регион во разни историски периоди. Овие лока
литети денес се внесени во АрхеолошкаШа карта на Реiiублика

Македонија (том П, МАНУ, Скопје

1996 година)

и на некои од нив се

вршат постојани истражувања.

0.0.3. Градот Кичево

за прв пат се споменува во

1019 година, во

грамотата на византискиот владетел Василиј П како место Киz~авис
кое, во црковен поглед, И припаѓало на Охридската архиепископија и

тоа по распаѓањето на Самоиловото царство. Во градот живеело
племето Брсјаци кое се занимавало со земјоделие и сточарство.

Градот Кичево се споменува и во БшuолскиоШ (КичевскиоШ)

Шриод од крајот на
Теофилакт

ја

11 и почетокот на 12 век, каде што

споменува

парохијата

Kt•·ra~a,

архиепископот

што

е

веројатно

погрешно запишано наместо правилното Kt't"~a~a. Во историјата на

Георги Акрополит од

12

1250

е забележено

't"'J1V

Кu•~а~tv ... (Станковска

1995: 133).

Во повеќето средновековни записи од

градот Кичево се бележи како 2НУАКА (в.

0.0.3.1.).
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век и подоцна

Иако официјалното

име на градот е Кичево (име добиено подоцна по аналогија на други
топоними со -ово/-ево), месното население се уште го чува постарото
именување Кичава,

односно Кичаа според локалниот изговор, со

губење на интервокалното в.

0.0.3.1.

Според Петар Илиевски името Кичава е добиено од

називот на реката Кичава,

Кичевска Река

или

односно од постарото име на реката

Темница.

Хидронимот Кичава

<

*Кbtчава е

добиен со суфиксот -ава којшто обично означува 'води' 'реки' (пр.

Бошава,

Морава,

:

Серава, чешка B'лiiiaвa и др. реки по целата

словенска територија). Основата *Kbtч- од *кbtK- во

*Кbtчава<

*Кbtк-јава се доведува во врска со ие. корен *kTk- (*keuk-) 'крив, грбав'
од ие. корен

*qeu-/*qou-/*qu- 'свиен, крив', "а се мисли на завојот што

го прави Кичевската река околу Калето" (Илиевски

1988: 513),

сп. и

стсл. апел. К7.1К7. 'завој, свијок', хрв.

kik 'грба', срп. окука 'свијок', кика
kukurs, kukums 'грба, оток', лит. kaukarii
'брдо'
(Дуриданов 1975, 62-63; Скок 1972, 79; Шиц 1957, 22). Оттука може да
се заклучи дека хидронимот Кичава <
*Кbtчава <*Кbtк-јава,
всушност, е образуван од прид. *kyko ' крив, свиен' со суф. -јава и
'плетенка',

лет.

означувал 'крива река, река со свијоци'." (истото објаснување за

името на градот Кичево го наоѓаме и кај Љ. Станковска

1995: 135).

( Станковска

Дека името на 'ipaдoiu е добиено од име на река сведочи и

записот од Виргинската грамота на Константин Асен од крајот на

век (некаде пред

1300 година),

13

со која ги подарува имотите на манас

тирот Св. Георги-Горг Скопски каде стои: шт КнvАкж до Т11дорокА ДолА

(Мошин 1975: 190), како и записот од Милутиновата грамота од 1299 1300: CTAKWH liA oyWYH III'Гh КНУАК€ liA Тоудорокh Дм (Мошин 1975: 227).
0.0.3.2. Називот Kuiiiuнo Кале исто така може да се доведе во
врска и со
името
на градот Кичево < Кичава. Блаже Конески

именувањето

Kuiii(к)a

го

сврзува

со

митолошки мотив

на

кој

упатуваат некои називи сврзани со паганскиот обичај да се китат
свештени дрвја на култни места. Понатаму Б. Конески истакнува:
"Најмногу не тера да мислиме на митолошки мотив легендата за

Kuiiia

во врска со Kuiiiuнo Кале или Kuiiiuн Град, возвишение во

самото Кичево, на кое се наоѓаат археолошки остатоци. Марко
Цепенков раскажува за тоа во своите записи "Град Кичаа или

Китино Кале" и "Село Кнежино (Кичевско ), Кнежин манастир" (Б.
Конески
(види:

1993: 9).

0.0.2.)

Понатаму Б. Конески ја дава легендата за Кита

и укажува дека во оваа легенда може да се препознае

13

подновена варијанта на основниот мит за Громовникот и Демонот,

каде што исто така насреде се јавува една женска фигура.

Во

литовскиот основен мит тоа е Дејве, жената на Громовникот, а во
нашето предание тоа е Кита, сестрата на Марко Крале, којшто, пак,
го заменил ликот на Громовникот. Се наложува претпоставката дека
во самото име Кита се открива признак на некое паганско женско

божество. "Може да се помисли дека личното име

Kuiiia

се јавило во

оваа сказна само поради созвучноста со името на Кичево, онака како
што во преданието од Порече женското име Дева се сврзало со
Девич. Во истото предание се кажува, во врска со Кичево, не за

Kuiiia,

ами за Кича. До толку поголемо значење придобиваат некои

потврди од места, каде што вакви асоцијации по звукова блискост не
можеле да се јават. Главна таква потврда е називот Бански или

КиШин Рид во синорот на е. Облавце (Кумановско )" (Б. Конески

1993: 10).
0.0.4.

Во средниот век Кичево, како и другите македонски

градови, потпаѓа под власта на средновековната српска држава. Кон

крајот на

век Кичево потпаѓа под турска власт. Во

14

15

и

16

век

Кичевската нахија се нашла во составот на Скопскиот пашалак. Со
Кичево и со уште

30

села од неговата околија во

субашата Али-бег. Според пописот од

опфаќала

142

села со вкупно

18.965

15 век владеел
1468 година, Кичевската нахија

жители- христијани. Во

Кичево, според овој попис,

христијани имало

неженети, а муслимани имало

31

година

во

оваа

нахија

веќе

173

градот

семејства и

семејство. Според пописот од

имало

христијаните во градот спаднал на

480

муслимани.

12
1569

Бројот

на

16 неженети и 2
77 семејства и 9
неженети (А. Стојановски, Д. Ѓоргиев: 2001: 106). Бројот на исла
39

семејства,

вдовици, а на муслиманите се покачил и изнесувал

мизирано население со текот на времето почнал да се зголемува, па

во

18 век Кичево

пописот

од

е еден од побројно исламизираните градови. Според

почетокот

населувале околу

5000

на

дваесеттиот

век,

Кичевската

каза

ја

жители, од кои половината биле Македонци,

додека другата половина Турци и сосем мал број Албанци и други

националности. Со падот на Турската империја и со завршувањето на

Првата балканска војна, Кичево и Кичевијата конечно се ослободиле
од петвековното турско ропство. Тогаш почнала да се менува консте

лацијата на населението во Кичевско, зашто најголем дел од тур
ското население се иселило во Турција. Денес во Кичево и Кичевско

има сосем мал број
значителен

број

на Турци со мајчин јазик турски, како и

Македонци

со

исламска

вероисповест

кои

се

декларираат како Турци, но кои не го говорат турскиот јазик. Денес,

14

за разлика од почетокот на

век, соодносот на населението е

20

изменет во полза на албанското население кое е речиси половина од
вкупното население

во Кичевско.

Така, според пописот од

година Кичевската околија ја населувале вкупно
кои

68

20.878 се

Македонци,

12.792 се

Албанци,

41.240

1953

жители, од

6.600 Турци, 526 се

Срби,

се Роми и мал број други националнbсти; според пописот од

год. вкупно имало

жители, од кои

се

Турци,

39.883
3.468 се

Албанци,

националности
Според

447

се

21.194
Срби

(Naselenie ро narodnost i naselbi vo

1961
14.316

се Македонци,
и

мал

ЅRМ,

број

други

Skopje 1964: 35).

пописот

пак од 1994 година, Кичевската котлина ја
51.973 жители, од кои 21.054 се Македонци, 26.100 се
Албанци, 2.842 се Турци, 1.401 се Роми, 117 се Срби, а неопределени
биле 504 жители. Само градот Кичево, според пописот од 1994
година, брои 25.129 жите:Ли, од кои 15.255 се Македонци, 5.902 се
Албанци, 2.175 се Турци, 1.235 се Роми и само 99 се Срби; има и
бројка од 471 жител кои национална не се изјасниле. Власите не се
населувале

евидентирани во овој попис, не се знае од кои причини, иако тие
реално постојат во градот Кичево и се околу педесеттина на број, но

главно не го владеат добро влашкиот јазик.*

0.0.5.

За upocвeiiiuiiieлcкaiiia дejнociii во Кичево и Кичевско

голема улога

одиграл манастирот Св. Боiородица Пpeчuciiia. Овој

манастир, познат уште како Крнински .мaнaciiiup, е едно од најмар
кантните христијански просветно-културни светилишта во Западна
Македонија.

За тоа

од кога точно датира

овој

манастир

нема

прецизни податоци. Од неколкуте скудни податоци, содржани во

записот при препис на Aкaiiiuciiioiii на св. Боiородица од

1857 година,

дознаваме дека тука постоела мала црквичка која, по опожарувањето
во

1558 година,

била обновена во

1564 година,

Сулејман, на архиепископот Софрониј

во времето на султанот

и на епископот кичевски

Герман (Јулија Тричковска, Кичево и Кичевско
манастир

одиграл

посебно

значајна улога

во

1998: 57).

периодот

Овој

на

пет

вековното турско ропство. Тука се описменувале повеќе луѓе од

Кичевскиот крај и се оспособувале за културно- просветна дејност,
преку која ја буделе народната самосвест на населението од Западна
Македонија. Особено изразена активност имал манастирот во

19

век,

кога тука престојувале и работеле повеќе наши преродбеници, како
Кирил

Пејчиновиќ,

• Податоците

за Кичево

можеби и Јоаким

- кога се

Крчовски, Партениј

Зог-

сnоменува и каков бил составот на населението во

минатото, како и оние што следуваат nодолу, сметаме дека се многу битни со оглед

на темата што ја обработуваме.

15

рафски, Васил Икономов и други. Од овој манастир потекнуваат два
мошне

значајни ракописа

КичевскиоШ

зборник

и

од

црковнословенскиот период, имено

МакедонскиоШ

iiревод

на

да.маскиноiu,

познат уште и под името Крнински да.маскин.

0.0.5.1.

КичевскиоШ зборник е еден вид ракописен устав,

типик, закон за животот на монасите во манастирот. Овој ракопис

датира од крајот на

16 и

почетокот на

17

век. Тоа е огромен ракопис

со мешан состав, пишуван ситно, во две колони на

457

листа. Не се

знае точно дали е пишуван во Св. Пречиста, но се знае дека во

се наоѓал во Крнинскиот манастир, според записот на стр.

18 век
125 од

раката на Кирил Пејчиновиќ, а за Кирил Пејчиновиќ точно се знае
дека до

1800

година бил во Пречиста. Денес овој ракопис се чува во

Хлудовата збирка и се наоѓа во ГосударсШвенШl библиоiliека во

Москва (Петар Хр. Илиевски, Кичево и Кичевско

0.0.5.2.

1998: 64).

КрнинскиоШ да.маскин, пронајден во манастирот

Пречиста, е многу значаен ракопис од крајот на
Илиевски, Кичево и Кичевско

16

Овој ракопис е еден од

1998: 65).

најстарите преводи на Да.маскиновиоiu зборник

Thesauros ( Coкpo

вuutiile) и ги содржи првите дваесет слова од вкупно
што

има

зборникот.

Преводот го

извршил

Пелагониски во втората половина на

16

св.

век (Петар Хр.

36

слова колку

епископот

Григориј

век. Јазикот на којшто е

пишуван дамаскинот е црковнословенски, но со многу елементи од

народниот говор на западно македонска наречје, што сведочи за

желбата на просветителите да им ги приближат проповедите на
луѓето, на јазик кој што е разбирлив за сите.

0.0.5.3.
со мешана

Од манастирот Св. Пречиста потекнува и еден зборник

содржина од

19

век, кој

сега се наоѓа во

Yнuвep

зuiileiilcкaiila библиоiilека во Белград. Овој зборник, покрај некои
црковни служби и поменици, содржи девет Дамаскинови слова во
слободна парафраза и неколку евангелски четива на чист мијачки

дијалект (Петар Хр. Илиевски, Кичево и Кичевско
Манастирот
дамаскинарската

Св.

Пречиста,

литература,

со

одиграл

1998: 66).

ширењето
многу

на

значајна

идеите

од

улога

во

зачувувањето на македонскиот национален идентитет и тоа не само

во западна Македонија, туку преку дејноста на просветителите и во

другите делови на Македонија. Овој манастир бил центар за ширење
на просветителска активност, центар за чување на христијанската
вера во времето на засилената исламизација, како и постојано при
бежиште за народот од овој крај во различни тешки моменти од

историјата. Меѓу другото, писмената дејност што се одвивала во овој
центар е еден од условите што придонесле за зачувување на кичев-

16

.

скиот дијалект таков каков што е, со многу архаизми, народен говор
којшто е вистински одраз на

духот на народот

на овој простор од

нашата држава.

0.0.6.
доменот

на

манастирот

Освен

манастирот

Св.

духовната, културната

Свети

Ѓорiија

во

Пречиста,

и

голема

црковната

селото

улога

историја

Кнежино,

во

има

познат

и

како

Кнежински .м.анастир. Корените на овој манастир се многу стари.

Постојат показатели и археолошки наоди за овој манастир од

4 до 5

век од нашата ера. Според историските записи, старата црква врз
чиишто темели е изградено денешното црквиче, функционирала во

времето

на

кралот

Кичевско

1998: 83).

Милутин

(Гордана

Димитриоска,

Кичево

и

Според преданието, овој манастир бил од Кита,

сестрата на Марко Крале, но бил срушен од страна на Муса Кесеџија

(види:

0.0.2.). Дали има вистина

во ова предание не можеме да знаеме,

но факт е дека по поделбата на Душановата држава во Прилеп и во

Кичевската котлина владееле Волкашин и Марко Крале

1999: 88).

(0.

Иванова

Се до рушењето на манастирот во средината на 18 век, тој

изврrпил битна улога во зачувувањето на верските и културните
традиции на овој простор.

0.0.7.

Кичевскиот 'iовор, иако изобилува со карактеристики

што се интересни за проучување, освен во трудовите на Б. Видоески

(види подолу), многу малку е проучуван. Затоа и Божидар Видоески
во студијата за Кичевскиоzu 'iовор од

1957 година

истакнува: "Во оваа

група говори, што ја сочинуваат основата на современиот литера
турен јазик, најмалку досега се знаеше за кичевскиот. Уводните
белешки од Е. Спространов

кон приказните од кичевското пери

ферно село Црско, објавени во министерскиот Сборнико на народни
y.м.muвopeнWl, наука и книжнина, (кн.

131),

се

единствена литература

XIX,

Софин

1903,

во која непосредно

стр.

се

1-III +1третира

јазичната материја од кичевското јазично подрачје. Малку има
публикувано од оваа област и фолклорен материјал" (Видоески

31).

1957:

Оваа забелешка за објавената литература во врска со кичевскиот

говор, што Б. Видоески ја дал во

1957 година,

сега ќе ја дополниме со

сите трудови кои Б. Видоески ги напиша во својот плоден творечки
опус, а се однесуваат на Кичево и Кичевско. Тоа се следниве трудови:

Кичевскиот 'iовор (МЈ,

VIII, 1,

Скопје

1957,

стр.31-90), Говороzu и

Шоuони.м.ијаuш на кичевскиШе села од тај.м.ишката

11:

Тоuони.м.ија

Дијалектната

(Предавања

(МЈ,
база

- VI

IX, 1-2,
на

семинар,

Скопје

1958,

македонскиот

1973,

стр.

(Дијалектите на македонскиот јазик,

'ipyila. - 1:

стр.

Говор;

17-65: 1

лишерашурен

к.),

јазик

1-10), ЦенШралниШе 'iовори
том 1, МАНУ, Скопје 1998,
17

стр.189-212), Заiiадно наречје (Текстови од дијалектите на маке

донскиот јазик, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков",
Скопје

2000,

стр.

78-85)

и сите други негови трудови кои третираат

одделни дијалектни црти на целата македонска дијалектна тери

торија, следствено и на дадениот регион (види: Библио'iрафија). Во
овие свои трудови Б. Видоески разработува најголем дел од фоно
лошките

и морфолошките карактеристики на кичевскиот говор,

сфатен во неговата целина, т.е. заедно со селата кои спаtаат во ова

дијалектно подрачје. Од тие причини ние, во овој труд, ќе направиме
само сумарен преглед на фонолошките и морфолошките особености

(со истакнување на измените што ги претрпел денешниот градски

говор во споредба со периодот од пред четириесет години), а ќе се
задржиме повеќе на морфосинтаксата и на функционалната анализа
на

збороформите.

Анализата

ќе ја

правиме

според

семантички

ориентираната синтакса, застапена меtу другото и во работите на

3.

Тополињска, односно ќе утврдиме на кои начини содржината на

јазичното коминике се оформува на површината на текстот. За таа

цел појдовна точка ќе ни бидат трудовите: Македонскиiiiе дијалекiiiи
во Е'iејска Македонија, Синiiiакса

1 дел

(Скопје

дијалекiiiи во Е'iејска Македонија, Синiiiакса
како и другите трудови на

3.

1995), Македонскиiiiе
П дел, (Скопје 1997),

Тополињска кои ја обработуваат

морфосинтаксата на македонскиот јазик, било на дијалектно, било на

стандардно рамниште (види: Библио'iрафија).

0.0.8.

Дијалектниот материјал што е обработен во овој труд е

собиран на теренот на Кичево во текот на летниот период

2001

година од десеттина информатори од различна возраст. Повеќето
информатори се, главно, родени во Кичево и тука постојано живееле.
Подоцна се направени уште неколку пократки истражувања, со цел
да се доуточнат некои податоци или да се дооформи сликата за

некоја јазична појава.
Им изразуваме срдечна благодарност на сите информатори за

времето што го одвоија и за нивната несебична желба со своите
кажувања да придонесат во реализацијата на овој труд.
Правени

се

споредби

и

со

дијалектниот

материјал

од

кapiiioiiieкaiiia на МДА при Институтот за македонски јазик "Крсте
Мисирков", како и со неколку се.минарски рабоiuи за градот Кичево и
неколку кичевски села кои се собрани од студенти на Филолошкиот

факултет, под менторство на проф. Видоески, а денес се дел од

кapiiioiiieкaiiia на МДА. Користени се и материјалите од книгата
Македонски

народни

Стоичовски (Скопје

18

у.моiiiворби

1992)

од

Кичевско

од

д-р

Благој

кои во понатамошниот текст ќе бидат

посочувани со кратенката МНУК, како и приказните од книгата

Приказни од село Црско собрани од Спиро Иванов, објавени во

Софија,

1908

година (преобјавени во

2001

година во Скопје) кои ќе

бидат посочувани под името Црско (примерите ексцерпирани од овие
извори ќе бидат дадени без интервенции во начинот на запишување).
Иако описот направен во овој труд се однесува на градскиот
кичевски говор, во анализата што е правена на морфосинтаксичко

рамниште користени се и дијалектни материјали од кичевските села.
Со оглед на фактот дека синтаксичките особености се заеднички за
целиот кичевски регион и се поконстантни од фонетските осо

бености (кои варираат од село до село, а впрочем за нив Б. Видоески

веќе дал доволно податоци), заклучоците што ги донесуваме на
морфосинтаксички план се однесуваат на целиот кичевски говор.

Таму каде што некоја морфосинтаксичка црта се разликува на
релевантен начин од некој соседен говор, правиме споредба и со тој
говор. Секако најбитен параметар за споредување претставува стан

дардниот јазик и нормите што ги потврдила секојдневната практика.
Најголем дел од примерите што се наведуваат во самата анализа се

земени од дијалектните текстови, кои се наоѓаат на крајот од овој
труд, и можат да се проверат во контекст.

0.1.

Скратеници на имињата на селата од Кичевско

Ат-Атишта

Бел- Белица
Вид

- Видрани
Вел - Велмевци
Вр - Вранештица
ГЦр - Големо Црско
Дуп - Дупјани
Ив - Иванчишта
ЈД - Ј агол Доленци
Кар - Карбуница
Кн-Кнежино
Лаф

- Лафчани

МЦр -Мало Црско

Мра

- Мраморец

Ос- Осој

Ор

- Ореојц

Под-Подвис
Пат-Патејц
Попл

- Поплжани

Прос- Прострање

- Пласница
Прег - Преглово
Раш - Раштани
Пл

Рус- Русјаци
Ст- Старојц
Чел

- Челопеци
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1 ФОНОЛОГИЈА

1. rласоввиот систем

1.1. Совре.м.ена сосШојба на вокалниоШ cuczue.м.
Основниот вокален систем на кичевскиот говор се состои од

5

вокали исто како и вокалниот систем што е карактеристичен за стан

дардниот јазик:
у

и

+

о

е
а

1.1.1.

Функција на силабеми вршат и сонантите /р,/ и

I!J.I

(пооп

ширна за нив види подолу во текстот). Сите вокали во кичевскиот
говор, без оглед на нивното потекло, се изговараат со средна висина

како и во стандардниот јазик. Темниот глас отсуствува од вокалниот
систем на кичевскиот говор. Дури и во заемки од турскиот јазик (со

кои изобилува овој говор), турските гласови

zи

у се предаваат со

вокалот /а/ поретко со вокалите /о/ и /и/: 'алiuан, б'акар, з'абан, јаз'ак,

-

к'адар, к'алаii, к'ана, с'андак односно аџ'а.м.илок, кал'абалок, ч'адор;
боз'аџија, кавZ'аџија, јаб'анџија и др.
Вокалното

/р,/

се

јавува

во

сите

позиции

што

се

карактеристични и за стандардниот јазик и претставува рефлекс на

старото вокално

*r.

Примери: вР.Ф, в'Р.оШ, вР.'ончиња ('последните

пиперки што растат пред да падне слана'), в'Р.ба, 2P.ii (Пo-Ш'yi-2P.ii

ciU'aztoj н'е-болаШ), Z'Р.ЛО, Z'Р.КЛаН, д'Р.во, З'Р.НО, 1 UЗP.ii1U, KP.C-K'P.cii1oii1,
к'P.ctllu, к'Р.zиШеваШ, КР.Ф-кР.фШа, iiP.c, z'l'P.ciileн, ii'P.Yzll ( <iipxyzll
ll'lpxoiu), ltP.Ф-iiP.вa, Р.Ж, 'Р.жан, 'P.ia, 'Р.iосан, Р.ск'ајца, 'Р.Шшu, c.м.P.iii,
с'Р.на, CP.zt, с'Р.це, zllP.H, zll'P.cкa, ц'Р.вен, ЦР.в'еника, ц'Р.ква, ц'Р.кна, lfP.H.
Вокалната компонента кај вокалното /р,/ не се чувствува речиси

воопшто (за разлика, на пример, од соседниот охридски говор каде
што имаме двофонемна секвенца со изразен вокален елемент пред

/р/; Видоески

1998: 248). Овде слоготворноста на сонатот "можеме да
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ја опишеме

како

реализација

на

вдолжување што соодветствува на фонетската
слоготворноста,

како

еден

од

зголемувањето на гласноста." (Савицка, Спасов

елементите

1997: 151).

на

Оттука

Божидар Видоески со право констатира дека вокалното /р,/ во дел од
централните говори, во коишто спаѓа и кичевскиот говор, има статус

на одделна фонема бидејќи нејзината појава не зависи од контекстот

(примери: в'P.OlU ( <в'Р.воiu); u'тгyzu; Видоески
Вокалното
старото

вокално

IJJ.I
*Ј.

1978: 80).

пак, се јавува во позиција на местото на
На

фонолошко

рамниште

една

од

специ

11

фичностите на кичевскиот говор е токму овој рефлекс [ л] место
вокалното *!во сите позиции. Притоа, како што истакнува Видоески,

вокалниот елемент пред /л/ е со слаб интензитет, па слоговноста ја
носи целата гласовна група, а не само

монофонемна

секвенца

што

ќе ја

/а/, односно се работи за

означиме

со

вокалното

/~/.

Фонетската реализација на оваа фонема е иста како и кај вокалното

/р,/, т.е. се работи за зајакната продолжена реализација на сонантот.

Примери:

б'~ва (но и б'~а), б'~ваtТt ('повраќа'), в~к, в'~на,

2'~Шка,

2'~Шај, д'~zо, ж~Ш, ж'~zuuz~a, ж'~чка, з'а~скаtТt, з'ас~ни, 'изд~жи,
iаб~ко, к'~баси, к~к, к'~каtТt, к'~фаl71 (ѕв'ездиtТtе и-к'~фаtТt), ·~скаШ,
.м'~зеШ, .М~ЗНllЦа, н'аu~ни, u'~аф, u'~нu, с'~зи (Дробнu c~Зll uctТtypya.м,

МНУК:

126),

с'~нце, Ш'~чеШ, Ш'~чник. Ваков рефлекс сретнуваме

дури и во позиции каде што не се работи за старо вокално

старото *о: .м'~кнеtТt, 'из.м~кна

*!

туку за

( Се-'из.м~кна оzИ-кај-каi"i'инкаШа.. од

стсл. М'I.Кttжтн). Дека во оваа позиција имаме вокално /~/ доказ е и
фактот што понеписмените кичевчани овој глас го предаваат во
пишувањето само со буквата л (влна, .млзеtТt) (Видоески
Меѓутоа,

ваквиот

изговор

се

уште

целосно

се

1957: 48-49).

чува

само

кај

најстарите генерации кичевчани. Помладите генерации (помлади од
четириесетина години) го изговараат овој глас само во лексеми чија

литературна форма не е многу фреквентна (пример: к~к, к'~фаzU,
к'~каzu: Не-.можа да-к'~ка u'ојќе). Во другите лексеми веќе регуларно
се изговара двофонемниот рефлекс /ол/ што е карактеристичен за

литературниот изговор (волк, в'олна, д'олzо, жолzИ, к'олбаси). Во
другите македонски дијалекти вокалното

реканскиот говор (в. Облак

1994: 68,

говорот на костурското село Бапчор

1.1.2.

IJJ.I

се чува уште во мало

Белиh

1935: 104 -105),
(в. Лаброска 1993: 314).

и во

Сите вокали во кичевскиот говор се реализираат исто

.

без разлика во која позиција се наоѓаат, под акцент или надвор од
акцентиран слог. Отвореноста на вокалите е иста како и во стан

дардниот јазик и во тој поглед кичевскиот и поречкиот говор прават
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"

една целина и се издвојуваат од битолскиот и од охридскиот говор
каде што имаме поширок изговор на вокалите (посебно во охрид

скиот говор, сп. Видоески

1998: 248).

Извесна отвореност во изго

ворот се создава кај фонетски долгите вокали кои се резултат на
контракција на вокалните секвенци (види:

1.1.2.1.

1.1.3.4.).

Позатворен изговор се сретнува само кај вокалот /о/,

дури и негов премин во повисокиот корелат /у/. Овој премин во

кичевскиот говор не е обусловен од акцентот, туку од соседството на

заднонепчените

2и

к, појава што е позната во повеќе западни говори.

Во градскиот кичевски говор како посебно впечатлив е изговорот на
синтагмата к'9ј-знајШ

на-'и2рање).

1

к'уј-знајШ (К'уј-знајШ кај-м.у-'е-леШнал Сшие

Во говорот на селата се сретнуваат и други вакви
1

ПрИМери: бо2t;Јр'ојца, 2'9јдо, 2'9јдар, ft;JCzlOiii, l't;ЈЛеМ., Kf?М. UCUja, xt;JjUte,

x9jiii (Видоески 1957: 37).

1.1.2.2.

И други измени кај вокалите имаме главно кај вокалот

/о/ кој во повеќе лексеми е заменет со /у/: (кај прилозите) к'олку,

м.н'о2у,

ili'oлкy; м.'Ј)кум., н'ичкум.; (премин пред /м./ и во следниве

лексеми) с'едум., 'осум., су(м.); (во наставката *-out) л'u2yzu, в'apyzu;
'еднуШ, в'еднуut, 'одеднуut; (кај придавките) дл'абук, во длаб'уконо,
'у2ол-2'ол; (во поздравот) добр'уШру.

1.1.2.3.

Губење на вокалите имаме редовно на граница меѓу

клитика и акцентоген збор, ако акцентогениот збор почнува со вокал

или меѓу два акцентогени збора, ако на нивниот спој се јавуваат два

вокала, или меѓу две клитики, ако втората почнува со вокал (при што

секогаш се губи првиот вокал): c-'ucil.!}нuiii,
б'ерем.е,

ќ-и-р'едефм.е,

в-'онаква,

c-'oilyлuф,

за-да-2-'удриili,
д-и-u'ом.о2неШ,

д-и
дa-c

'oiliвopuiU, ќe-Ш-yiTt'eila:ili, ја ќе-в-'однеса, iua: н-'однесе, zиШ-уб'о:-је,

добр-'уzuру, yutiii-'eднyut и сл. Оваа појава е карактеристична за
македонскиот јазик,

а

особено

доаѓа

третосложен акцентски систем (Видоески

1.1.2.4.

до

израз

во

говорите

со

1957: 43).

Кај вокалите, поради губењето на интервокалното в и

други консонати (ј, х, д), имаме појава на многу вокални секвенци,
кои, понатаму, има тенденција да се отклонат од системот. Тоа

отклонување се врши на различни начини, или со контракција и
добивање на еден долг вокал, или со измена на вториот вокал во

неслоговно Ш (ова важи за вокалните секвенци со вокалите /е/ и /и/
како втор вокал, види:

1.1.2.6.),

или пак со вметнување на /ј/ меѓу

двата вокали за да се избегне хијатот.
Најголем дел од еднородните вокални секвенци преминуваат
во еден долг вокал, а само мал дел од нив остануваат неизменети,

што се совпаѓа со општата тенденција на колоквијалниот изговор во
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македонскиот јазик (сп. Савицка, Спасов

1997: 55).

Не е секогаш

лесно при слушањето да се утврди дали се работи за два еднородни

вокали или за еден долг вокал. Ние се потрудивме да ја претставиме
ситуацијата така како што го слушавме изговорот на терен. Ако е

вокалната

секвенца

контракција,

па

се

од

· два

добива

исти

еден

вокали

долг

најчесто

вокал.

доаѓа

Примери:

до

б'ара:Ш

(<барааШ), б'e'ia:iu (<бe'iaaiii), в'еШка: (<веШкава), в'ика:Ш (<викааШ),
'iл'a:iua

(<'iлaвaiiia),

'iл'еда:

(<'iледаа),

д'еца:

(<децава),

др'у'iо:

(<дру'iово), 'едно: (<едново), изв'идо: (<извидоа), к'о.мши: (<ко.мшии),
к'оса: (<косава), .мр'ежа: (<.мрежава), не'tо:Шо

(<нe'ioвoiiio),

(<iipaвaiii), cii'yкa: (<ciiyкaa), Ша: (<Шаа), Ш'eiia:iii

iipa:Ш

(<iiieiiaaiii)

'уба:

(<убава), ч'ува: (<чуваа); но има и случаи каде што се слушаат два

исти вокали: з'аслаај (<засла'iај),

ii'oojiu (< iiooдu), iiooiiiв'opeнo и сл.,

и, како што се забележува, овде се работи за вокални секвенци кои

имаат разликувачка функција, за да не дојде до нетранспарентност на

значењето на самиот збор (најчесто двата вокала се наоѓаат на меѓу
морфемска граница и се јавува неможност на контракција во еден

долг вокал).

...

Во вокативните форми од типот Дра'tице:!, Бој'ано:, Мил'ево:!

Брај'ане:! (Видоески

1957: 60),

има продолжено изговарање на вока

тивната наставка, па често се добива впечаток дека се работи за
слеан изговор на два вокала. Ваквиот впечаток е поткрепен и со

фактот дека доаѓа до поместување на акцентот за еден слог наназад

(на пенултима), за разлика од акцентирањето на истите вокативни
форми придружени и со повикувачки збор кај кои акцентот е на
антепенултима, а долг вокал нема: О, Милане!,

Opu

Б'ојано!. Во

првиот случај се работи за посебно истакнување на зборот во рече

ницата, со специјална нијанса на емоционалност, а во вториот случај
за обично повикување (Видоески

1957: 60).

Кај вокалните секвенци од два различни вокали, доаѓа прво до
прогресивна

асимилација,

вториот

вокал

се

асимилира

спрема

.

првиот, а потоа доаѓа до контракција. Примери: 'iл'е:.ме (<'iледа.ме),

д'адо: (<дадоа), д'ојдо: (<дојдоа), д'Р.же: (<дР.жеа), з'aiiio: (<зaiiioa),

(<

одење),

'ожне:Ш (<ожнеаШ), 'осно: (<основа), ociii'aнe: (<ociiiaнea),

изв'идо: (<извидоа), .м'еле: (<.мелеа), н'е'iо: (<не'iова), 'о:ње

ii'ociiio:

(<iiociiioja),

се:

(<ce'ia),

с'еде: (<седеа), ciiio:Ш

(<ciiiojaiii),

Шо: (<Шоа),

'yciie:в (<yciieaв). Исклучок од принципот на прогресивна асимилација

кај разнородните вокални секвенци имаме во случаите кога морфо
лошкиот завршеток го попречува тоа, па така имаме к'олко:

(<

колкаво) за да се разликува од формата за женски род к'олка:

..
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(<колкава). Истово се случува и кај други придавски форми: 'убо::
'уба:, кp'aciiio:

: кp'aciiia:,

u'ало:: u'ала: и сл.

Должината на вокалите добиена на овој начин во

1.1.2.5.

кичевскиот говор (како и во други западни говори, види: Видоески

1999б:

е секундарна, но во некои позиции има разликувачка

117)

вредност, на пример: к'оза (нечленувано) 1 к'оза: (членувано <козава);

.м'ака

1 .м'ака: (<макава); ч'едо 1 ч'едо: (<чедово) и сл. Од примерите

може да се забележи дека оваа разликувачка вредност на должината
е изразена само кај двосложните именки каде што не доаѓа до
промена на местото на

акцентот. Кај тросложните именки пак,

акценот во членуваната форма се наоѓа на пенултима затоа што се
работи всушност за две мори, односно границата на слогот поминува

низ долгата самогласка, па така членуваната форма акцентски се

разликува

од

нечленуваната:

(членувано

<капинкава).

должината

на

дистинктивен

вокалите

признак

Со
не

к'аuинка

(нечленувано)

право тврди Б.
можеме

(Видоески

да

1999б:

и

1 каz""i'инка:

Видоески дека

на

дадеме

на

118),

а ова

статус

мислење

е

прифатено и во однос на ситуацијата во стандардниот јазик (Савицка,
Спасов

1997: 56).
Должината

..,

на

вокалите

доведува

понекогаш

до

извесна

поголема отвореност во изговорот којашто е поизразена во некои
села од пограничјето со охридскиот и демирхисарскиот говор на

север и североисток до Голема Река (Б. Видоески

каде што

1957: 39)

"двете самогласки се стегнале по таков начин што дале нов квалитет,

најчесто дифтоншки глас (ќе броа <бро(ј)а, бpoaiii, cнoaiii, се зaciiioaф

итн.) (Видоески

1957: 39).

Во говорот на селата северно од линијата Мало Црско

...

- Цер,

па до Голема Река наместо асимилација и добивање на долг вокал, кај

вокалната секвенца

/eal

имаме појава на дифтонг (Видоески

1957: 39)

кој не е карактеристичен за градскиот кичевски говор. Сп. б'е: (<беа)
Кичево

:

бја

Иванчишта;

(<

беа) Цер, ж'uвe:zu (<жuвeaiii) Кичево

uро'iледа

Вранештица. (види:

(Кичево)

: up'oiлja:
Видоески 1998: 196).

:

ж'uвjaiii

(<upo'iлea<upo'iлeдa)

Освен со контракција на двата вокали, хијатот во кичевскиот
говор се отклонува и со вметнување на глајдот /ј/, појава што е

карактеристична за повеќе македонски говори (сп. и во стандардниот

јазик Б. Конески

je-'yбa:, н'еја,

1981: 102, Савицка, Спасов 1997: 60). Примери:

шiiio

u'ujeiii, iii'aja, и др. Во вакви позиции глајдот /ј/ има

статус на факултативна фонема, може да се појави, но и не мора.

Фактот дека и во нашиот стар јазик во погоре наведените примери
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постоела фонемата /ј/ (tнА, ~ж, nиttт7>), не наведува на помислата дека
ова /ј/ можеби е стара фонема, па примерите со /ј/ ја отсликуваат
постарата состојба, а оние со неговото губење се понова појава
предизвикана од општата тенденција за скратување на зборовите со
губење на интервокални консонанти.
Треба да нагласиме дека не доаѓа до менување на вокалните

секвенци

кај

оние

лексеми кај

коишто

би дошло

во

прашање

значењето на дадената лексема, односно имаме семантичка блокада

како

во

примерот:

ж'иоШоф

(<живоШов),

iieeceШ,

девеесеШ

(<

iiедесеШ, деведесеШ) или имаме морфолошка блокада односно не
доаѓа

до

асимилација

на

вокал

којшто

е

носител

на

дадена

граматичка категорија: д'еШео (<детево), дру'iаркие, д'уњие, е.м'ишие,
каii'инкие и сл.

1.1.2.6.

Вокалните секвенци кај коишто вториот вокал е /е/

обично се менуваат во кичевскиот говор на тој начин што ова /е/

преминува во неслоговно Ш (овој алофон во сите примери ќе го
обележуваме со /ј/) односно во /ј/. Примери: бајШ, вејШ, в'eii1pejii1,
'iојдо, 'i.рејШ, дајф, ж'uвejiu, знајш, ;'азоiц, клајиt, .м'nШојц, 'ојше, ii'ojќe,

...

iioctU'oiшe, iipajл, ciil'ojzue, Шк'ај.ме, Ш'n'i.ојц, 'удајн, чојк.
Исто така и во суфиксот -ува, по губењето на интервокалното
в,

секвенцата уа

к'ажујzu,

.м'енујф,

iiоШв'пдујШ,

преминува
нав'алујШ,

ii'oчнyjiU,

во уј:

бол'едујл,

о'i.л'увнујiU,

iipelftli'aвyjл,

зб'еснујШ,

iiовер'ујле,

ztрибл'ижујШ,

к'yiiyjii1,

iiок'ажујф,

раз.м'uслујzu,

сн'ајдујф, с'онујШ, св'ирнујш, сШан'ујла (но и z"lовер'увале, tfар'увале).
Во вокалните секвенци со /и/ како втор вокал исто така е
регистриран премин на /и/ во Ш односно /ј/, ситуација што е карак

теристична за поголемиот дел од македонските западни дијалекти

(Видоески

1950: 15). Примери:

Блаж'ејца, бpo;'ojzue, 'извајл, КnсШејца,

ку.м'ојiUе, л'ајца, н'aiipajzu, нaztp'ajфiUe, 'олкај,

'ociilaj, cuн'ojzue, и др. Во

селата коишто гравитираат кон Охрид и кон Битола имаме појава на
метатеза во зборови од типот вареница> вареинца при што доаѓа до

образување на дифтонг: вар'ејнца, .машШе;нир, бодин'ајнtfа, бпк'аiнца.
Овие примери не се карактеристични за градскиот говор каде што

изговорот на овие лексеми е како во стандардниот јазик: .маш
Ш'еница, бодин'аница, бпк'аница, .миж'аница.
Во сите погоре наведени примери во кои има промени на

вокалните секвенци, може да се забележи дека кај тросложните и
повеќесложните зборови акцентот визуелно останува на пенултима.
Тоа ни дава за право да констатираме дека секвенците од вокал и
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.,

неслоговното Ш претставуваат дифтонгоиди со две мори (Видоески

1978: 80) и акцентот фактички е антепенултимски.
1.2.

Од uciUopujaiТia на вокализ.моiu

Овде ќе се осврнеме на континуантите на веќе непостојните

фонеми од нашиот стар јазик, кои се карактеристични за кичевскиот
говор.

1.2.1.*~·

Во

кичевскиот говор

темниот

вокал

*~

во јака

позиција е заменет со /е/. Примери: Велиiден, ден, д'еној, лен, л'енен,
'овес, 'орел, 'ociUeн, u'eiUeл (но it'eiUлu), р'аздени, разд'енујiU, св'еiUец,

c'eia/ce:,

ce-ciU'e.мнu,

iU'е.мница,

iU'е.мно,

б'олен

(но

б'олна,

-о,

-и),

1

6 0ЛНеН, iл'аден, зл'аiUен, л'аден, сiUр'ебрен, iU'eceн; u'алец, (НО .М'P.iUOjL!

поради промена на ое во ој,

види:

1.1.2.6.),

i'iоказ'алец,

св'еiТiец;

бр'ашет~е, ј'аzненце и др.

1.2.2.*1-·

Темниот вокал од заден ред

*1>

во кичевскиот говор

дал рефлекс /о/. Примери: бос, б'очва, б'очвишiТiе, во (во-с'елоiТiо),
в'оtика, дош, д'ождлиф, дожд'овница, з'олва, з'олвичка, .моф, н'ошви,

со

(со-к'ола),

сон;

во

суфикси:

.м'озок,

(-'bK'b)

ч'eiuвpiUoк, Ш'анок,
дв'opoili, .м'ажоtu,

( -'bB'b) к'акоф, во членската
н'ocoili, i'i'atuoiU, c'yдoiU.

н'изок,

il'eiUoк,

морфема: б'yбpeioiU,

Лексемите б'аздшu, сна: и ч'azuutu (со значење 'споменува
некого') во споменативе форми се употребуваат и во други наши

централни и западни говори (Видоески
Групите

*cvb-

и

*3vo-

1957: 44; 1962: 40).

во кичевскиот говор дале цу-, ѕу-: s'yнuiU,

цyili, ц'yiUuiU, p'act~yiUu 1 p'aфцytuu.

1.2.3.

*~. Носовката од преден ред, како што е во најголемиот

дел од македонската јазична територија, го дала рефлексот /е/: iр'еда,

д'eвeili, д'eceiU, ж'еiТiва, зeili, д'о.мазеiU, .м'есо, оiл'едало,
il'etuoк,

peiU,

познатата

р'едој,

замена

на

ч'едо,

i'ieili, il'eiUa,

бp'atuyчetU. Во позиција зад ј,
што

се

западна Македонија, *~ преминало во

носовките

*Q,

одвивала

на

поради

теренот

стрираат оваа замена ќе ги дадеме во прегледот на рефлексите на

1.2.4.*Q.

Носовката од заден ред

*Q

на

па примерите што ја илу

*Q.

на територијата на кичев

скиот говор ги дала следниве рефлекси. Како основен рефлекс е

вокалот /а/: вн'аiТiре, l'аба, l'азер,

iac,

iас'еница, zн'асен, ip'aдu, l'улаб,

дai"i, дл'абок, длаб'очина, зai'i, з'абиiТiе, заз'абица, з'абле, ј'аzлен, ј'адица,
ј'аже, ј'азол, j'aiUoк,

к'аде

1

кај,

к'адела,

к'адраф,

к'адри,

к'ai'ieiii,

к'аilинка, к'аiUник, .м'адро (Седи-си .м'адро да-не-ј'адеш .м'одро), .м'ака,
.м'аiUна, .маш, .м'а.жишiТiе,

u'ајак,

i'iaiaжuнa,

uaiU,

u'aiUeкa,

u'aiUнuк,
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iiol'aзeчкu, ii'онада, iipaШ, раб, ра'би, р'ака, р'акаф, рак'ајца, р'акаШка,
р'ачка,

с'абоШа,

сак,

cкaii,

скаii'оШија,

сШ'аГiало,

Ш'а'iа,

Ш'ажиШ,

iii'ailaн, Шаii'анџиЈа, Шр'аба, tТtр'аШ. Истиот рефлекс за носовката од

заден ред го имаме и во морфемите: б'ера, 'и.ма, ј'ада, к'оса, н'оса (прво
лице презент); 'б'ераШ, 'и.ма:Ш, ј'адаШ, к'осаШ, н'осаШ (трето лице
множина презент); 'и.ма:, к'oiia: (трето лице мн. имперфект) и во
суфиксот -на-: д'и'iнал,

ii'аднал,

л'е'iнал.

Овде ќе ги наведеме и

примерите каде што имаме стара замена на *~ со

*Q

зад

_;:

ia'iyлa,

iадро, ј'азик, ј'аШР.ва, ј'ач.мен, з'ајак.
Лексемите во кои за носовката од заден ред имаме рефлекс
се импорт од северните дијалекти: вр'уќина,

'ipyii

lyl

('iруба), l'уска, к'уќа,

суд, с'удија, pacil'yiiuлo, ШруШ. Лексемите б'убрек, н'ужда, 'оружје,
'оскуден и с'уредиШ

1.2.4.1.

- сур'едувшТt претставуваат стари дублети.

Остатоци од назализмот во кичевскиот говор речиси и

да нема. Во материјалот собран во градот Кичево ги регистриравме
само лексемите l'анѕало и ј'анѕа. Според Б. Видоески во кичевските

села се сретнуваат уште и лексемите: l'ан'iлиф, l'ан'iало, 'iaнl'oлeLUкo
и l'ан'iолиШ и сите овие лексеми се познати и во другите централни

говори (Видоески

1.2.4.2.

1957: 48).

Кон оваа група примери ги приклучуваме и следниве

лексеми: л'а'iа, л'аже, л'аж'iо, л'ајца, .м'а'iла каде што т.н. секундарен ер
*'b2 во коренскиот слог дал рефлекс идентичен со рефлексот на
тоа

не

само

во

кичевскиот

говор,

ами

и

во

другите

*Q

и

македонски

говори.

Различни рефлекси за т.н. секундарен ер имаме пред финал
ните -р,-л, -.м и -н: б'исШар, в'едар, в'eiiap, в'еzТtар, д'обар, 'иШар, .м'одар;

ii'екол, Ш'оztол, (и во глаголските л

- форми) р'екол, .м'о'iол; с'еду.м,

'осу.м, с'у(.м); 'о'iон. Како што се гледа од примерите освен пред -р,
пред другите сонанти главно се јавува вокалот о кој понатаму пред -.м
преминал во у. Финалната група

*-tr во

поглед на својот развиток не е

единствена во кичевскиот говор. Во градскиот кичевски говор, при

мерите што ги наведовме погоре, освен со рефлексот /а/, можат да се
слушнат и со затворено [~] како позициска лексикализирана вари

јанта на /а/ пред /р/, па дури и со вокално

/p,f:

б'исШџр, .м'одџр, но и

.мод'Р.ка.мен, д'обР.ден (поздравот 'добар ден') во усталени синтагми од
овој тип. Како што истакнува Видоески вокалното /р/ во оваа пози
ција може да претставува една постара фаза во развитокот на

(Видоески
чува

оправдана.
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1957: 46).

кичевскиот

*-tr.

Судејќи според многубројните архаизми што ги

говор

оваа

претпоставка

ни

се

чини

сосема

....

1.2.5. *е. Вокалот *е во кичевскиот говор дал рефлекс /е/: бел,
б'елиШ, б'елка, беф - б'еше, брек - бр'еiо]~ в'ера, в'еiа, вл'езе, вр'еме,
iн'ездо, 'i'олем, ip'eoiiia, iреф, д'едо, д'еШе, две, дв'есШе, дрен, др'енка,
ж'елезо, ждр'ебе, ѕв'езда, ѕвер, 'излезе, кл'еzиШи, к'олено, лeii, л'еiiче,
лек, л'еШо, м'есец, м'есШо, мл'еко, мл'екар, мр'ежа, нем, н'екој, н'ешШо,
н'едела, н'евесШа, ii'eнa, iiл'ева, iiл'емна, р'ека, с'енка, с'екој, с'еме,

с'ечило, cлeii, снек, ср'еда, zu'eмe, Ш'eczuo, Шр'еба, zup'eвa, ц'ефка, ц'еди,
ц'ена,

цвеШ,

ч'овек,

и во

глаголските форми:

(ќе)

в'идеф

-

(ќе)

в'идефме, 'изiореф - 'изiорел, ј'адеф - ј'адефме, р'азболеф - р'азболел,
с'едеф - с'едел, 'умреф - 'умрел.
1.2.6. *у. Рефлексот на *у во кичевскиот говор е ист како и на
најголемиот дел од македонската јазична територија, а тоа е вокалот
/и/: бик, бил, .м'оШика, р'иба, р'иiiче, син, с'инко, Ши, Ш'иква.
1.2.7. *r. Старото вокално *r во кичевскиот говор, како што
веќе кажавме во погорниот текст, дало вокал!!-о IP.I во сите позиции
што се карактеристични и за стандардниот Јазик. Примери: вР.Ф,

в'Р.оШ, вР.'ончиња, в'Р.ба, iP.ii, 'i'Р.ло, 'i'Р.клан, 'i'Р.не, iP.ciii, д'Р.во, з'Р.но,
KP.C-K'P.czuoiii, K'P.czuи, к'шиШеваiu, КР.ф - KP.фiiia, UP.C, ii'P.ciiieн, iiP.ф iiP.вa, Р.Ж, Р.Жан, P.ia, 'Р.iосан, Р.ск'ајца, с.мР.Ш, с'Р.на, CP.ii, с'Р.це, ШР.н,
Ш'Јгска, ц'Р.вен ц'Р.ква, ЦР.Н·
1.2.8. *1· Како континуант на старото вокално
во кичев
скиот говор кај постарите говорители се јавува монофонемна група

*!

[~л] што ќе ја цениме како факултативна варијанта на вокалното 1{!1
(види:

1.1.1.).

Примери: б'{!ва, В{ЈК, в'{!на, в'{!нено, i{!Шај (На-Ши еден-

2'{!Шај мл'еко, iiак-'излаiај!), 'i' {!Шка, i{!ШнеШ, д'{!iо, Ж{!Ш (ДонкинаШа
коса, како Ж{!Ша срма МНУК:

121)

ж'{!Шица, ж'{!ЧКа, 'изд{!жи, ј'аб{!ко,

К'{!баси, К{ЈК, K{!Klliii, K'{!фaiii (sв'eздuiiie U-K'{!фaiii), M {!Зeiii, М {!Зница,

1

1

1

н'aii{!нu, ii'{!Жаф, ii'{!ни, с'{!зи (Дробни С{!Зи исШуруа.м, МНУК: 126),
с'{!нце,
з'ас{!нu,
Ш'{!чеzu,
zИ'{!чник.
Ваков рефлекс сретнуваме
лексикализиран и таму каде што не се работи за старо вокално
туку за старото о: .м'{!кнеШ,
'изм{!кна (Се-'изм{!кна оШ-кај
каii'инктuа... од стсл. ммnжтн).

*/

1.3.

Совре.мена coczuojбa на консонаШскиоzТt систем

Консонатскиот систем во кичевскиот говор се состои од
следниве фонеми:

ii

б

zТt

д

ф

в

м

ц

!,'

е

з

н

л

ч

џ

ш

ж

ќ

i

њ

л'

р

ј
к

i

х
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1.3.1.

Од прегледот на фонемите може да се види дека како

специфичен за кичевскиот говор се јавува изговорот на т.н. меко /л'/.
Гласот што е означен во погорниот преглед /л'/ е особеност на
кичевскиот говор,

но

се почесто во изговорот на помладите гене

рации се слуша фонетската варијанта [л'], а во кои позиции ќе
кажеме во текстот што следува. Како што истакнува Видоески,
палатализираното /л'/ во кичевскиот говор освен пред предните

вокали и пред /ј/ (В'ел'јан, з'ел'је, 'ил'јада, к'ол'је, л'ил'јак, ii.'ол'јак) се
среќава и во следниве лексеми и лични имиња: 'Ил'о, Л''аде, Л''але,
Л''амо, Л"убе, л''убоф,' Л"ули, Мил'ан, П'ол'ка и во зборови од туѓо

потекло: Л'аШиф, Л'уШе (лични имиња), л''уле, 'ил'ач, ii.л''ачка и др.

(Видоески

1957: 51).

Се работи за глас со дентално-алвеоларна

преднојазична артикулација со средна или со средно-висока положба

на јазичната маса во однос на палатумот (значи со нецелосна мекост
што фонетски се означува како

[ 1'])

(Савицка, Спасов

1997: 78).

На

литературно рамниште мекото /л'/ кодифицирано во ГрамаШикаШа и
во ПравоilисоШ има изговор како што опишавме погоре, односно

полумек

изговор

хрватското

9).

/1'/

којшто

(Б. Конески

Ситуацијата

денес

во

се

разликува

од

1981: 115; Видоески,
кичевскиот

1997: 81;

знатно

и

односно

Димитровски ...

говор,

културниот изговор (Савицка, Спасов,
се разликува од онаа опишана

српското

а

впрочем

Корубин

зацртана

1998:
и

во

1994: 195),

пред педесетина

години. Во градскиот кичевски говор изговорот на палатализираното

/л'/ во позициите коишто ги наведовме погоре важи само за нај
старата генерација говорители (постари од

60 години).

Кај помладите

говорители ситуацијата е следнава: во коренот љуб- под влијание на
правописот, гласот што се запишува со буквата љ се изговара со

висока артикулација: л''убоф, Л''уГtчо, Л''уii.ка. Истиот изговор го
имаме и кај личните имиња К'ол'о, 'Ил'о под влијание на изговорот во
другите дијалекти, а особено под влијание на

пак,

од

типот

Милан,

МилуШин

медиумите. Имињата,

(Мил'оzИин),

Миладин

(што

доследно кај постарите звучат вака: Мил'ан, Мил'уШин, Мил'адин)
се изговараат со тврдо /л/ поради конвенцијата на запишување на
овој

глас. Кај личните имиња Б'ил'јана, В'ел'јан, Л'ил'јана и кај

хипокористичните форми Б'ал'а, В'ел'а, В'ел'о, Д'ол'а, Л''аза, Л''але,

Л''амо, Л'ил'а, Л''ули, П'ал'а, се уште може да се слушне изговор на
полумекото /л'/. При запишувањето на овие хипокористични форми
како официјални настанува проблем и тие се запишуваат со тврдо ,,л"

(на кичевчани гласот што се предава со буквата "љ" не им се чини
соодветен да ја изрази вредноста на овој глас од кичевскиот говор, па
имаме низа примери на запишување со тврдо ,,л" (Слободата беше
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нивниот идеал

1982: 60, 77, 110, 118)

што понатаму при читањето од

страна на помладите генерации автоматски повлекува тврд изговор

на /л!).

Официјалните форми од овие имиња (Б'илјана, В'елјан,

Л'илјана)

како

и

други

именки

коишто

според

правописот

се

запишуваат со лј можат да се слушнат и со ослабена палатализација
на /л/ пред /ј/ што е исто така последица на соодветното правописно

правило (сп.

изговор: фоШел+ја,

ил+јада и сл.). Зачувување на

изговорот на мекото lл'l имаме подоследно кај помладите говорители
само кај именките од туѓо потекло: зал'уќ'у.м.оса,

'ил'ач,

к'абил',

л''ан'iач, л"уле, iiл'ачка, Шел' коишто се користат обично само во усна
комуникација и на тој начин се изолирани од различни влијанија. За
проблемите околу правоговорот на оваа фонема на литературно

рамниште има пишувано Благоја Корубин (Корубин

1994: 194)

и

други наши научни работници.

Како

заклучок

можеме да

кажеме дека

фонемата /л/ е

позициски ограничена, односно не може да се појави пред вокал од
преден ред затоа што во таа позиција единствено може да се слушне

фонемата !л'!: ii'uл'e,

ii'ул'иШ,

кл''исар (понатаму оваа позициска

мекост пред предните вокали нема да ја бележиме во текстот).
Од друга страна пак, за фонемата /л'/ можеме да констатираме

.

.

.

дека каЈ помладите генерации при нериниот изговор во позициЈа пред

вокал од заден ред се јавува алофон [л'] (Л''убе

1 Л''убе) или пак таа е

факултативна, односно може да се појави, но може и да се замени со

нејзиниот тврд парник /л/ (сп. Мил'ан/ Милан).

1.4.

Од исШоријаШа на консонаШиз.м.оШ

1.4.1. *1'.
именката

Старото меко /'се чува само во одредени позиции: во

л''убоф

и

нејзините

изведенки:

з'ал'убен,

се

з'ал'убил

(исклучок е глаголот лубиШ со тврдо /л/) каде што денес најчесто се
слуша изговор со повисока артикулација односно со алофонот [л']

(слично како и во српскиот јазик) и во системот на именување од
истиов корен: Л''уба, Л"убе, со полумек изговор (за изговорот види

погоре т.:

1.3.1.).

Во сите други позиции во градскиот кичевски говор

имаме рефлекс /л/ на местото на старото меко

*/':

б'олаzU, д'Р.жалка,

жал, ж'елка, клуч, к'ошула, л'убиШ (Та: .м.'ене не-.м.'е-лубиШ), л'уiе, луШ,
л'уШаШ

(и.м.а.м.

бр'аќа, д'оне,

ќе-се-л'уШаШ,

МНУК:

139),

.м.'олаШ,

н'едела, ii'ociiieлa, р'одиШел, сн'оалка, сол. Поинаква е ситуацијата во
копачките села западно од линијата Подвис

-

Јудово и во горно

кичевските села од тајмишката група каде што има полумек изговор
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на овој глас во сите позиции: б'ол'ка, жал', 1l оiал'ка, сол' (види:
1

Видоески

1957: 52; 1958: 24).

Старото

епентетско

1

*/'

во

кичевскиот

говор

целосно

се

1

1

изгубило: З е.мја, С аб}а, шкр аiiја.

1.4.2. *n'.

Старото меко

*n'

во кичевскиот говор се чува само

во неколку лексеми како и во стандардниот јазик: б'ања, коњ, се
КЛ ањаiU, К оњи, U ењушка. Во другите позиции се изговара тврдо /н/:
1

1

ф

1l ezo ,
1-

н

1

ezo:,

1-

1

н ива.

1.4.3.*tj, *kt'.

Во

кичевскиот

говор

на

местото

прасловенски групи имаме два рефлекса /шШ,
1

1

1

на

овие

ш/ (постар) и /ќ/

1

1

1

(понов): 2op eшiUuнa, Л eшiila, M aшiilea, .машii1 еница, 1l Ошви, обушје,
ii eшiUepa, iiл ezuiilu, U о.мош, il о.мошник, р аз2аиаuен; Б ожиќ, вр еЌа,
1

1

1

1

1

1

1

1

~аќи, ~аќарес (~улаб ~аќарес), К уЌа, К уЌарче, ноќ, U олноќ, св аЌа,
1

1

1

св еЌа, св еќник, C ll1lOЌa (llc и1lojкa, со антиципирана мекост), Ќ ерка;
1

1

1

1

1

1

исто и во партикулата ќе, во глаголот 1l еќе, во итеративните глаголи
1

1

вp aЌaiil, iiл аЌаШ, iip aЌaiil, ф aЌaiil и во суфиксот за образување на
1

1

глаголскиот прилог -јќи (Видоески

1.4.4. *dj.

главно имаме рефлекс
1

Р.iосан,

1957: 53).

За оваа прасловенска група во кичевскиот говор
1

1

в еiа, 2р аiанец, З аоiа, 'iр аiанка, .М еiу,
1

/i/:

1

1

1

P.ia,
c aiu, iiiyi, iil yiuнeц, iil yiuнa. Рефлексот /жд/ се сретнува само
1

1

1

во неколку лексеми:

топонимијата:
Госiilиражни

кр ажба,
1

БР.ждани

1

1l ailpeжeн и Н ужда и редовно
1

(село

во

гостиражда (СелиiЦев

<

Кичевско),

1933: 205),

(сп.

и

во

Саждово,

села во прилепскиот

крај).

1.4.5. *skj, *stj, *zgj, *zdj.

Во кичевскиот говор овие прасло

венски групи ги дале рефлексите /шiiil и /жд/: б'очвишiilе, б'yнuшiile,
6 eiiipшuiiia,
1

1

6 etuiiiepкa,

1

1

~outiileвaШ,
1

~yшiiiep,

1

Ж еншиiilе,

1

1

КЛ ешzuи,
1

K P.Шiileвaii1, M aжuutiile, 02нuuuue, il aiUuzшua, lt acuzшue, zl.p outiileвazu
1

1

1

1

1

(Пp oшiiieнu П'оклади), ciil P.1lUШzue; дош (д ождоiii), д ождлиф.

1.4.6.

*cr- , *cre-.

Прасловенската група

*cr

во кичевскиот
1

говор во сите позиции го дала рефлексот /цр/: ЦР.ф, Ц Р.фче, Ц Р.влиф,

1

ЦP.Il, Ц Р.вен, ЦР.В еница, Ц Р.1lКа, Ц P.UU.
1

1

1

За

1

прасловенската
1

1

* cre-

група

во

нашиов говор

имаме

1

рефлекс /цре/: цр ево, цp eвaiila, цр еzина.

1.4.7.

*х. Во кичевскиот говор, како и во најголемиот дел од

западните македонски говори, дошло до губење на фонемата
што во некои позиции

lx/, при

lxl е заменето со /в/ односно /ф/, а во некои

целосно се губи.
Во иницијална позиција дошло до целосно губење на
1

UЉада,

1

ОЏ.а.
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lxl:
uiilap, eii, Оро, p aнuiil. Исто е и во турските заемки: laдeiii,

1

1

1

1

Во интервокална позиција фонемата
губи:

Вл'аинка,

2л'уа

(1/:Zл'ува), Ду'ојдни

/xl,

исто така, најчесто се

(<Духови

дни

-

верски

празник, но и Духови в. подолу), з.м.'еој (З.м.еј'о:-дуuка- топоним), .м.'еој,
.м.'уа, сна:, с'уа (1/с'ува) (сп. во Гостивар Миајле<Михајло). Како што се
гледа од

примерите дадени

во заграда

во некои позиции /х/ се

заменува со /в/ или /ј/.

Во средината на зборот пред консонант и на крајот на зборот
во кичевскиот говор /х/

најчесто се заменува со /в/ односно /ф/. За

позицијата во средината на зборот пред консонант ќе ги дадеме
следниве

примери:

б'афче,

б'увнал,

д'увна,

u'афкаШ, u'афШаШ, Ш'ифко, ШуфкаШ (ОД

*tQh-;

ј'авна,
Скок

к'ивна,

н'ивна,

3, 1973: 520),

(но

и со целосно губење: .м.'ана: Го-.м.'ана д'еШеШо). Во финална позиција:

Вл'аф, ВР.ф, враф, :Zреф, u'асШуф, с'иро.м.аф, и во наставките за аорист
и имперфект: u'аднаф, д'уваф, 'ораф.м.е, р'екоф.м.е итн. Во лексемата
з.м.еј имаме замена на /х/ со /ј/

.

Треба да истакнеме дека во некои лексеми во кичевскиот

говор сепак се чува фонемата /х/. На пример имаме: в'оздух, хр'ана,

дух

- д'ухој, Духови (верски празник), ХрисШо и други термини

поврзани со религијата. Но, освен влијанието на христијанската
терминологија на зачувување на [х] во некои лексеми, кичевскиот

говор

веројатно

трпи

влијание

и

од

говорот

на

рабетинските

Торбеши коишто некаков слаб аспириран елемент изговараат во

повеќе позиции: харно, халва, хадеШ, хиШар, iil(YШ, сла, ни хно и сл.

Слична ситуација регистрирал Б. Видоески и во говорот на право
славните Македонци, на пример кај постарите жители во селото

Вранештица (види: Видоески

1957: 55),

што секако говори во прилог

на фактот дека губењето на *х во кичевскиот говор било до некаде

•.

забавено заради постојаното влијание од говорот на Торбешите, т.е.

посредно, со влијанието од турскиот јазик.

1.4.8.

*ѕ. Фонемата /ѕ/ во кичевскиот говор се чува во сите

позиции, па дури имаме појава и на ново /ѕ/ настанато како резултат

на африкатизација на /з/ (види:

1.5.2.).

Најбројни се примерите со /ѕ/

во позиција пред вокал: ѕ'аден, ѕиШ, н'аѕаШ, 'оѕади, ~/ев:Zар, ѕ'е.м.на,
s'e.м.нeiii, 'изѕе.м.на, s'eнsaiu, suфiu, ѕ'иври.

Во групата ѕв- во почетниот слог исто така се чува овој

африкат: ѕв'езда, ѕв'ерка, ѕв'иска, ѕвон, ѕв'они, 'оѕва, (се o'suвaiu).
Изговор на /ѕ/ имаме и зад сонантот /н/ во повеќе лексеми:

бр'онѕа, б'efflmн, 'i'анѕало, ѕ'енѕаШ, ј'анѕа, .м.р'анѕулци.
Во множинската форма од именката но:Zа, што во кичевскиот
говор гласи ноѕе, имаме зачувување на старото

палатализација (Угринова-Скаловска

ls/ добиено

по втората

1979: 49).
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1.4.9.

*ј. Во кичевскиот говор како и во другите централни

говори фонемата /ј/ во повеќе позиции се изгубила (поинаку е во
северните говори сп. Видоески

1962: 65). Така

во иницијална позиција

пред вокал од преден ред /ј/ е целосно загубена

(сп.

'езеро, 'елка,

'Елица, 'Елена ).
Во иницијална позиција пред вокал од заден ред /ј/ се чува:
ј'адеШ,

j'o'iypiii,

ј'ајце, ј'а'iне, ј'аре,

j'ypuja;

Ј'ован, .fоцо, Ј'ане; .fаорец,

Ј'удо: ( села во Кичевско ).
Во позиција пред консонант глајдот /ј/ има алофон Ш кој нема

да го обележуваме со посебен знак во примерите. Примери со /ј/ во
ваква позиција во кичевскиот говор има навистина многу поради

фактот што во вокалните секвенци со /е/, /и/ или /а/ како втора
компонента,

овие

вокали

преминувале

во

/ј/.

Овде

ќе

дадеме

различни примери без разлика на кој начин е добиено /ј/: Блаж'ејца,
в'ерујл, 'i'ојдо, јав'ујла, каж'ујле, красШ'ајца, KP.ciU'ejцa, uол'ојна, с.мејШ,

убед'уј.ме, ч'ојк, и др. (види:

1.1.3.6.).

Во интервокална позиција старото /ј/ се чува, но во некои

лексеми може и да се изгуби (во таква позиција /ј/ е факултативна

фонема): Ш'аја, н'еiа,

u'ujeiii, .м'ијеШ (но и: Ша:, не:, u'ueiu, .м'иеШ).

Ново факултативно /ј/ се јавува во некои позиции за раз
бивање на хијатот: 'евеј-се (<еве се), и во народните песни:

..јој

Ши

iiieбe .малечек Секула.
Редовно се чува во наставките -је, -ја: 'iр'озје, л'озје, к'ол'је,

сн'оuје, д'Р.вја.
Во финална позиција /ј/ се јавува и на местото на вокалот /и/ и
тука неговата фонетска реализација е како неслоговно

[i]

кое фор

мира еден вид на дифтонг со претходниот вокал: д'олоi, н'осоi, ii'.f!Жai,
с'иној, сШ'удој; к'алај, кл'екај, убај. При изговорот на овој дифтонг се
чувствува должина на вокалот пред /ј/ која поради комплицираноста
на прецизниот фонетски запис нема да ја одбележуваме во текстот.

1.5. Дpy'iu uро.мени кај консонаШиiiiе
1.5.1.

Преминот на вн> .мн е регистриран во најголем дел од

лексемите кои ја содржат оваа согласничка група: 'iл'а.мна, 'ода.мна,
р'а.мно, р'а.мна (според овие примери и ра.мен, по инаку е во топо
нимијата; Равен возвишение во е. Орланци, и Равен, рамнинка на

возвишение во Звечан, Порече сп.: Видоески 1999в:
uле.мна,

но

има

и

примери

без

асимилација:

Вранештица), UлевнишШе (е. Орланци) (Видоески
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129),

Uлевна

ра.мнина,
(во

1957: 56-57}.

село

.•

1.5.2.

Лексемата з'е.мја во говорот на селата по долината на

Треска во правец кон Македонски Брод, се изговара и како ѕ'е.мна со
премин на фрикативното /з/ во африкатот

lsl

и со премин на групата

/м,Р во /.мн/, ситуација позната и во други западни говори. Сп. и:

ѕ'е.мнарник (Вранештица) 'црепна без обрач' (Видоески
Појавата на премин на фрикативното /з/ во

/sl

1957: 88).
се сретнува во

повеќе лексеми во овој говор: .м'.l}seiu, б'енѕин.

1.5.3.

Кај консонатските групи како специфичен се јавува

преминот на групите /ср/ и /зр/ во lcШpl, /здр/ и со тоа доаѓа до
изедначување со етимолошките групи /сШр/ и /здр/: сШ.р'ебро, сШ.р'еда,

сШр'еден, (сп. и во топонимијата СШр'една .м'а:ла, маало во градот),
ciup'eќa, здр'ело, здрак.

Во некои селски говори (Црско и други), финалната група
ксШво се упростува во -кciuo: ј'унаксШо

<

-

ј'унаксШво. Ваквата про

мена не важи за градскиот говор каде што оваа консонантска група

или не се менува или пак гласи -шiUво: ]'унашШво.

1.5.4.
нутивните

Консонантските групи *е (з),

ut

(ж)

образувања редовно преминуваат во

+

ц, ч во деми

фц,

фч: .м'ефце,

кв'афче, к'офче, кр'уфче, (исто и во топонимијата Круфче, ниви во
полето

кај

градот),

н'евефче,

н'офче,

Шр'офче,

к'окофче.

Овие

деминутивни форми се карактеристика и на градскиот кичевски
говор и на говорот на селата. Јfзмена на овие консонатски групи

сретнуваме и во префиксните образувања, пр.: придавката б'есценеШ
може

да

се

'ифцеди/!исцеди,
'исчисШи.

слушне

како

б'ефценеШ,

'uфцeiiu/lucцeiiu,

Формите

со

потоа

кај

'ифчеШка/!исчеШка,

префиксите

ис-<из-,

бес-<без-

глаголите:

'ифчисШи/1главно

се

карактеристични за градскиот говор, а формите со иф-< ис-, беф
<бес-

се

сретнуваат

во

говорот

на

селата.

Ваквата

измена

на

консонатските групи е карактеристична не само за кичевскиот, ами и

за други западни говори:

поречкиот,

горно-полошкиот (Видоески 1999а:

1.5.5.

охридскиот, демирхисарскиот,

95).

Фонемата /в/ кога ќе се најде во соседство со безвучен

консонант, најчесто се изговара како ф: Шр'ефче (<трева), кр'афче

(<крава),

'iл'афче (<глава). Во консонантската група св фонемата в се

изговара како глас среден меѓу в и ф т.е. [џ] кој е сепак поблизок до в,
па во примерите ќе го означуваме со в: св'екор, св'екрва, св'аќа, св'еќа.
Само во неколку лексеми во некои села групата св се изменила во сф:

сфари (Јагол Доленци, види: Видоески

1957: 57).

По губењето на иницијалното /х/ во групата /хв-1 фонемата /в/

главно преминала во /ф/: фаПiи, фали, фала (поинаку е во некои села

кои не ја познаваат фонемата /ф/: ваШи, врли; види подолу).
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Во позиција на крајот на зборот, фонемата /в/ во градскиот
говор се однесува исто како и другите звучни консонати, односно ако

е пред збор што почнува со безвучен консонант или пред пауза се

обезвучува. Примери: Д'енеска iадефме 'iраф. 'Убаф 'iраф си-к'уuил!
Во изговорот во некои села фонемата /в/ во ваква финална позиција
може да се слушне необезвучена. Причина за тоа е фактот дека дел

од

селските

говори

не

ја

познаваат

фонемата

/ф/

во

својот

фонолошки систем ни како алофон на /в/ ни во зборови од туѓо

потекло. Тоа се крастинските села

(селата

во високиот дел спрема

Демир Хисар) каде /ф/ во заемките редовно се предава со /в/ слично
како и во пограничните охридски села: вес, в'иданка, в'инџал, в'урна,

в'усШан (Вел, Прос, в. Видоески
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1957: 51).

2.

Акцевт

2.1.

Oiiшiiio за aкцeнiiioiii во кичевскиоiii iовор

2.1.

Акцентот во кичевскиот говор е ист како и во другите

западни македонски говори, а тоа е акцентски тип со фиксиран
акцент на антепенултима. Границите на протегање на овој акцентски
тип ги определува Б. Видоески: источната граница на овој акцентски

систем "приближно се движи до линијата Раштак

чиново

Дивље

-

(на скопскиот дел)

-

-

Црешево

Лугунци

-

Ара

Црквино

-

-

Владиловци (во велешка Клепа)- Никодин- Тројаци (Тиквеш), од
каде што продолжува по планината Селечка до е. Брод на Црна Река

(источно од Битола); од Брод продолжува на југозапад, поминува
нешто

малку

Брезница

-

посеверно од Лерин и

преку селата

Арменско

-

Вамбел и на албанската страна е. Врмник, од каде што

скршнува кон југозапад и оди приближно по денешната државна

граница меѓу Грција и Албанија се до Грамос" (Видоески
Овој

акцентски модел

"на

северозапад ја

19996: 107).

надминува јазичната

граница меѓу западно-македонското наречје и српските дијалекти од

призренски

тип,

опфаќајќи

ги

говорите

во

областите

Гора

Сретечка ]Кула на север-ните и северозападните падини на

Планина" (Видоески

19996: 114).

и

ucrap

На целиот овој западномакедонски

терен имаме акцентирање на третиот слог од крајот на зборот. Но,

како што истакнува Б.

Конески во Граматиката, овој западно

македонски акцент "треба да се разгледува не само во врска со
прашањето на кои слогови паѓа во одделните зборови, ами уште

повеќе во врска со тоа какво е неговото место во различните

зборовни споеви во реченицата, зашто тој е изразито смисловен
акцент" (Б. Конески

1981:139).

Тргнувајќи од оваа констатација на Б. Конески и, уште повеќе
од фактот дека оваа семантичка мотивираност на акцентот е една од
главните прозодиски особености

на кичевскиот говор, ние во овој

дел ќе се осврнеме најмногу на

различните видови на акцентски
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целости. Најпрво, се разбира, ќе истакнеме кои се правилата за
акцентирање на одделните збороформи.
Кај

2.1.1.

повеќесложните

збороформи,

акцентот

речиси

секогаш паѓа на третиот слог (или мора) од крајот на збороформата.
Кај тросложните и двосложните зборови акцентот паѓа на првиот
слог. Едносложните зборови, пак, често се поврзуваат во акцентска
целост со зборот што е пред нив и, притоа, или се носители на синтаг

матскиот

акцент

или

се

јавуваат

како

енклитики

без

акцент.

Акцентот во кичевскиот говор е изразито синтагматски, односно под
еден акцент се поврзуваат цели низи на зборови и се образуваат
акцентски целости од сите видови.

Позната е дека западното македонска наречје со својот трето
сложен акцентски систем се оддалечило од состојбата во прасло

венскиот јазик кога акцентот бил слободен и подвижен, па можел да

падне на кој било слог во зборот, но и во рамките на парадигмата на
еден збор го менувал своето место (Б. Конески

1982: 108).

Крајните

источни македонски говори чуваат поархаична ситуација во поглед
на акцентот, па таму имаме акцентски системи со слободен и со

морфолошки подвижен акцент (Видоески

2.1.2.

1986; Тополињска 1960-61).

Кичевскиот говор кој е предмет на нашето проучување,

иако чува доста архаизми, во поглед на акцентирањето ни покажува

една

состојба

на

комплетно

изграден

акцентски

систем,

сосем

оддалечен од оној на нашиот стар јазик. Овде дошло до фонетска
стабилизација на акцентот на третиот слог (мора) од крајот на

зборот и со самото тоа неговата "подвижност" во рамките на пара
дигмата е сосем ирелевантна.

Во кичевскиот говор исклучоците од правилото за трето
сложно акцентирање се ретки и тоа се, главно, истите зборови што и
во

стандардниот јазик

отстапуваат од третосложниот акцентски

систем.

Со акцент на вториот слог од крајот на зборот се јавуваат

повеќе

прилози:

zодин'ава,

есен'ава,

зи.м'ава,

леШ'ово,

недел'ава,

upoлeiuuн'aвa но и: овдев'ака, онден'ака. Од примериве, коишто се
различни

по

потекло,

различни

фактори

може

за да

да

се

се добие

заклучи

дека

пенултима

во

овде

делувале

овие

лексеми.

Всушност, кај прилозите и честичките, како што истакнува и Б.
Видоески, не може да се установи некаква системност во врска со
акцентското

место

зашто

овде

немало

можност

за

создавање на

акцентски категории како кај менливите зборови. (Видоески

115).
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1962:

2.1.3.

На прв поглед, како отстапки од третосложното акцен

тирање изгледаат зборовите во кои имаме образување на дифтонзи

(види:

oiii.кp'ojнu,

1.1.2.5.):

iiол'ојна, сур'ојца,

KP.ciii.'ejцa, Блаж'ејца,

iiовер'ујле (овде спаѓа и глаголскиот прилог: вик'ајќи
имаме

појава

на

долг

вокал:

каii'инка:

(<

викаеќи), или

( <каiiинкава),

ќ-осШ'ане:,

изв'идо:, кач'у:ње. Ќе истакнеме дека и кај степенуваните придавки се
сретнуваат такви примери кои навидум се акцентирани на пенултима:

iiol.л'yiia:,

iiокл'екај,

нај'убај.

Меѓутоа, иако

впечатокот е дека

акцентот е на пенултима, всушност тука "бројот на морите во
дифтоншките секвенци и/или во удолжениот вокал се задржал, така

што акцентот и понатаму останува на третата мора (а може да биде
вториот слог!)" (Видоески 1999б:

115). Овде спаѓа секако

и посебниот

начин на акцентирање на вокативните форми од именките и од
машки и од женски род каде што според нашиот запис акцентот паѓа
на вториот слог од крајот на зборот, но всушност е на третата мора,
затоа што имаме вдолжен изговор на последниот вокал. Примери:
Дpal.'uz4e:, Мил'ево:, Бор'изе:, Трај'ане:. Со ваквиот изговор се внесува

посебна емоционална обоеност во изговорот. Ваква акцентирање на
вокативните форми се јавува само ако нема пред именката посебен

збор за повикување. Доколку има таков збор, акцентирањето е

третосложно: О, Милане!

Opu Б'ојано! (види:

Б. Видоески

1957: 60).

Во некои дијалекти што познаваат долги вокали, во процесот

на акцентска адаптација дошло до скратување на должините и

поместување на акцентот на антепенултима
ii'олојна, л'убејнца) (Видоески 1999б:

115). Во

( сп.

тетовскиот говор:

кичевскиот говор ваков

случај сретнавме кај глаголскиот прилог кој, освен со акцент на

пенултима (вик'ајќи, сак'ајќи) може да се слушне и со акцент на
антепенултима: ii'acejќu.

2.1.4. Ќе наведеме уште неколку зборови кои отстапуваат од
третосложното акцентирање. Именките заiiал'ење, каф'ана, кол'аче,

од'ело, z""iap'aдa, z""iapiii.uз'aнчe, z""iociii.eлн'zma, кои се јавуваат со акцент
на пенултима, кај некои говорители можат да се слушнат и со акцент
на антепенултима. Во кичевскиот говор со двојно акцентирање се
јавуваат и некои заменски придавки: к'олкаф
Шолк'аф.

Како

што

се

забележува,

кај

-

колк'аф, Ш'олкаф

последниве

примери

се

сретнуваме со појава на окситонен акцент, односно со акцент на
последниот слог. Со ваков акцент во кичевскиот говор можат да се
слушнат и прилозите што ги наведува и Блаже Конески во Гра

матиката:

одв'ај,

едв'ај и

iii.a.м'aн

(Б.

Конески

1981: 144).

Како

генерален заклучок, ќе кажеме дека во ретките лексикализирани
случаи акцентот во кичевскиот говор може да отстапува спорадично
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од третосложното акцентирање, па да биде на вториот слог од крајот
на зборот или на последниот слог, но никогаш не може да дојде

понапред од третиот слог од крајот на зборот. Акцентирање на
четвртиот слог од крајот, какво што познаваат некои дијалекти

(види: Видоески 1999б:
слушаме

101)

и какво што во последно време често

во јазикот на политичарите

(акценШ'ирањеiiiо,

образо

в'аниеiiiо, uciiiaкн'yвaњeiiio ), кичевскиот говор воопшто не познава.

2.1.5.

Сложените именки во кичевскиот говор како што е

всушност и во литературниот јазик {Б. Конески

1981: 146)

се акцен

тираат како и другите лексеми, на третиот слог од крајот на зборот:

в'одоврик

11 водовр'ичишiiiе,

2розј'ебрање, кaiiiaл'eiiiнuцa, мод'Р.камен,

iiресzuолон'аследник, iiченкик'оiiање, суод'олица, ЦР.вен'оitерки.
И кај сложените придавски образувања главно среќаваме
такви со пропарокситонен акцент: 2л'уонем, 'i'олорак, кp'aiiiкoвuiii,

слаб'оумен.

2.1.6.

Кај туѓите зборови во кичевскиот говор се забележува

тенденција тие да се вклопат во третосложниот акцентски систем:
к'олекiiiиф,

iU'елефон,

сретнуваме

и

кo.мuiii'eiii,

кypc'uciii,

zup'aкiUopuc,

поинакви

примери:
мар2ар'ин,

zи'ифоњер,

дефил'е,

шzu'иклира,

uнiUepн'azu,

iiолиц'ајц,

но

карм'ин,

фaкyлiii'eiii,

или

неадаптирани турцизми: јаз'ак, iiia.м'aн, iioiiiaмuн'a каде што редовно
акцентот е на ултима.

2.2. АкценШски

цeлociiiu

Бидејќи акцентските целости се тие што му даваат посебен

белег на изговорот во кичевскиот говор и се разликувачки во однос
на модерниот и стандарден изговор што, за жал, е се почест во

медиумите, а е резултат на влијанието на престижниот изговор

карактеристичен за скопското говорно подрачје, ќе се задржиме
главно на нив.

2.2.1. АкценiUски цeлociUu со енклиiUични заменски форми
2.2.1.1.

Акцентските целости од именка или глагол и енкли

тички заменски форми се образуваат во кичевскиот говор без исклу
чоци. Најпрво ќе наведеме примери за акцентски целости со именка и

енклитичка

дру'i'арка-ми,

посесивна

м'ајка-е,

заменска

м'ајка-му,

форма:

за-ж'ена-.ми,

нa-iii'eiUкa-e,

iii'aiiiкo-e,

ж'ена-.му,

од-Б'уба

.м'ајка-е, iiо-м'ајка-е, м'aжoiii-je, co-c'eciiipa-мy, сн'а:-.ми, сн'а:-е, бp'aiU-
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ми, с'есШри-е на-сн'а:-ми, фн'ук-ми, оШ-с'есШра-ми, м'ајка-ми, Ш'аШко
му, ќ'ерка-и.м., оШ-кај-м'ајка-Ши, оШ-м'аш-Ши, со-јаШ'Р.ва-је, за-с'ин-му,

в'ујко-ми, свек'Р.ва-ми, св'екор-Ши, браШуч'еда-му ( спореди и: ал'ал-Ши
во изразот ал'ал-Ши в'ера).

2.2.1.2. Акцентските целости од глагол и енклитика се малку
поретки, со оглед на фактот дека во овој говор кратката заменска

форма може да стои зад глаголот само кај императивните форми или
со глаголскиот прилог (кој ретко се употребува): ciu'P.чaj-ce, кр'ени-се,

'uзej-zu, дон'еси-ми, д'Р.жи-и (1/д'Р.жи:), б'арај-zо, бар'ајШе-zо, б'арај-а,
ч'екај-а, к'ачи-се, наран'и-си-zо; кач'ујќи-zо, инаШ'ејќи-се, iiр'ајќи-iи.

2.2.2. АкценШски целосШи со

iiроклиШики Ш.е. со за.м.енски

форми, сврзници и др. iipeд iлаzолоШ

2.2.2.

Акцентските целости со заменски форми, сврзници или

други видови зборови и глаголот што следува по нив, се многу чести

во кичевскиот говор. Примери: да-н'е-zледаzu, шШо-с'е-сШори, како

с'е-деси, к'ај-беше, шШ'о-беше, од-к'ај-дошле, нека-н'е-јадаШ, за-да-н'е
iiаднеШ, оШ-к'ај-идеШ, за-да-не-с'е-мачаiii; Кај глаголските форми што
се подолги од три слога, акцентот не преминува на проклитиката, но

таа е акцентски несамостојна и се подведува под истиот акцент со

глаголот: ко-се-н'алуШил, шШо-ми-zо-д'адо: (глаголот д'адо: има два
слога, но три мори види:

1.6.3),

шШо-ми-zо-iiр'евР.за,

шШо-ќе-zо

б'ендисаШ.

2.2.3.

АкценШски целосШи од аШрибуШ и именка

2.2.3.

Акцентска целост од именка и од атрибутот што стои

пред неа е вообичаена во кичевскиот говор и во другите западно

македонски говори (Б. Конески

1981: 169).

се

е

образуваат

кога

именката

Вакви акцентски целости

двосложна

или

едносложна,

па

акцентот преминува на атрибутот: кисел'о-млеко, сШар'а-мома, сШ'ар
ерzен, дру'tа-куќа; овде спаѓаат и составките од типот вел'и-iiеШок,

вел''а-среда, ШреШ'а-вечер, во-он'а-соба и топонимите 1 Мирческ'а
вода, (извор и поток кај градот), Горн'а-чука (возвишение во полето

над градот), Зајашк'а-река (река во полето), Туинск'а-река (река во
1

Тоnонимите коишто се овде користени се дел од богатата картотека на Одде

лението за ономастика во Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков". На
колегите од ова Одделение им изразувам благодарност за отстаnениот материјал и
за соработката.
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полето), Кошаренск'а-река (река во градот), Ив'ани-дол (суводолица
во полето), Бел'а-кула (маало), (сите досега наведени примери се
нечленувани состави кои обична се употребуваат како такви, семан
тички нови состави со поинакво значење од простиот збир на нив

ните компоненти}, но и: нашаШ'а-куќа, новаШ'а-куќа, нашаШ'а-нива
(кога атрибутот е членуван и со тоа не воведува во суuиноста на
ваквите образувања, т.е. членот кажува дека се работи за означување

на точно определени предмети (Конески

2.2.4. АкценШски
2.2.4.

1981: 169-170}.

целосШи од uредлоz и и.менски збор

Кај овој тип акцентски целости акцентот од личните

заменки или од именките се пренесува врз предлогот. Најпрво ќе
наведеме примери од акцентски целости со предлог и именка, кои се

навистина многубројни: н'ад-клуuи, н'ад-река, н'а-враzuа, н'а-вашар,
н'а-ноzа, н'а-uазар, н'а-uокриф, н'а-КР.С, н'а-впба, н'а-zосШи, н'а-куќи,
н'а-.маса,

н'а-сШо.мак,

н'из

враШа, н'из-двор, н'ис-шу.ма, 'од-небо, 'од-ракаф, оШ-сШ'о-кила,

н'а-ручек,

н'а-риби,

н'а-ра.мо,

н'а-сШол,

'оШ

Шорба, 'оШ-куќа ф-к'уќа, uрек'у-вос (со акцент на пенултима секако
под влијание на акцентирањето во состави со двосложен збор, пр.:
uрек'у-река,

отстапка

од

третосложното

акцентирање

вообичаена за македонскиот јазик (сп. Б. Конески

1981:178)),

која

е

iiокр'ај

река, в'о-вреќа, б'ез-о'iон, u'од-јазик, ii'oiu-клyuи, u'оШ-uраска, д'о-zла:,
u'о-Uлажа, з'а-сШо.мак, з'а-zас и во топоними: П'од-варош (маало во
градот). И од самите примери може да се заклучи дека овој тип
акцентски целости се образуваат само ако именката е нечленувана
или не е по друг начин определена. Притоа овие состави од предлог и

именка најчесто добиваат извесно прилошко значење. Поинаку е ако
е именката од туѓо потекло, ако е именката определена или посебно
нагласена во реченицата: на-к'орзо, на-баз'ен; во-вр'еќаШа, на-к'ејон,
uоШ-u'азарон; 'Овие се аuч'ињаШа за-сШ'о.мак шШо-.ми-zи-б'араше.;

... с'а.мо-шШо

.ме-в'идо: и-з'а-сШо.мак се-ф'аШија... Во првиот пример

изразот за-сtU'о.мак претставува определба на претходната именка (ја
истакнува намената на претходната именка што ја определува), а во
вториот пример истиот израз, но изговорен со акцентска целост (з'а

сШо.мак) има прилошко значење и претставува еден вид петри
фициран обрат.
"Пренесувањето на акцентот од заменката врз предлогот е
особеност

Конески
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што

им

1981: 179).

е

заедничка

на

сите

централни

говори. "(Б.

Акцентските целости со предлог и заменка често

се среќаваат во кичевскиот говор: u'о-вас, с'о-не'iо, д'о-.мене, с'о-ни.ми,

к'ај-не'iо, к'ај-ниф, uред-к'ај-нас, н'ад-не'iо. Се разбира, не сите пред
лози можат да го

примат акцентот врз

себе.

Кај

тросложните

предлози uopaдu, заради, нacupoiiiu акцентот не преминува, останува
на именката при што и самиот предлог најчесто се јавува како
носител на акцент. Овде треба да се истакне дека овие предлози
немаат честа употреба во кичевскиот говор, а кога ќе се употребат
најчесто се скратуваат во изговорот во двосложни и, притоа се

подведуваат под ист акцент со зборот по нив. Примери: З'аради zu'eбe
нe-cu-up'oшeiiiaф

(со акцентиран

предлог)

но

и:

зарад-н'е'iо .ми

uр'оuадна iiл'aнoiii; зарди-н'е'iо шiiio-нaup'ajлa .м'а.ма (без акцент на

предлогот).
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11. МОРФОСИНТАКСА

3. Преглец на зборовните групи и на категоријалвите парацигми

3.1. Именски зборови
3.1.

Во овој, втор дел од описот на кичевскиот говор ќе дадеме

преглед на формите во коишто можат да се јават менливите зборови.
За функциите на истите тие форми ќе зборуваме во третиот дел од
трудов.

3.1.1. Именки
3.1.1.

Именките во кичевскиот говор ги разликуваат следниве

граматички категории: род, број, определеност и падеж. Во рамките
на категоријата падеж ќе ја разгледаме и категоријата апел, иако таа
функционално не претставува вистински падеж, туку има поинаква,

конативна функција (сп. Минова - Ѓуркова 1994: 38).
3.1.1.1.Роц. Како и во стандарниот јазик така и во кичевскиот
говор се разликуваат три рода: машки, женски и среден. Граматички

показатели кои се јавуваат кај машкиот род се следниве:

-n,

-а, -о, -е.

Примери: маш, син, Ш'еШин, 'i'yлaii, к'оњ, б'иол, ii'eiiieл, р'иШ, дал,
м'озок;

вл'адика,

к'омшија,

в'ујко,

в'ојвода,

д'едо,

'i'азда,

ч'ичко,

сл'у'iа,

В'анiо,

с'удија,

ш'ура,

Вл'аШко,

ар'амија,

Л'азо,

'Ил'о,

СШ'ерјо,(//ШШ'ерјо); в'ујче, б'aiiie, 'Aнiue, Б'о'iе, Б'оре, Зл'aiiie, З'оре,

Коле, Л''убе, Мил' анче, МиШре, Пeiiipe, СШ'амболе, Томе.
Кај именките од женски род има два граматички показатела

за род: -а и

-n.

Примери: ж'ена, д'ејка, м'ајка, б'аба, сн'а:, св'ектгва,

/aiiipвa,

к'ума, м'ачка, зм'ија, к'окоиtка, офц'а,

'о'iрада,

il'ензија,

ii'ecкa,

ц'тгква,

џ'амија; В'еса,

вр'аШа, куќа, н'ива,

Бл'а'iица,

Бр'анка,

д'обрица, Д'онка, Менка, Сафка, Сл'афка, Тр'ена; ноќ (н'oќiiia), вар
(в'арШа//в'ароШ), в'ечер (в'ечерШа), 'iној ('iн'ојШа, но може и 'iн'ојоШ),

'есен (есенШа), жар (ж'арШа//ж'ароШ), ктгф (ктгфШа),

iloiii

(il'оШШа),

ilр'олеШ (ilp'oлeШiiia).
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Кај именките од среден род граматички показатели за родот
се -о и -е. Примери: вл'акно, вp'eiiieнo, д'Р.во, зл'aiiio, к'андило, к'олено,
к'oiiиiiio, кo'pиilio, л'eiiio, .мл'еко, 'око, p'eшeiiio, с'ело, c'иiiio, ciii'aiiaлo,

ciup'eбpo, iu'pлo, ч'едо, ч'ело; д'eLue, д'ејче, ждр'ебе, ј'а'iне, ј'адење, ј'ајце,
ј'аре, к'олце, к'оiiиле, л'ице, .м'а'iаре,

iip'ace,

ii'pлe, Ш'е.ме, 'уше, ч'аiiчале.

3.1.1.2.Број. Во граматичката категорија број разликуваме три
вида множина: обична, избројана и збирна. Во кичевскиот говор се

упо-требуваат сите три вида множина, што значи и збирната (и функ
ционално и формално) иако во повеќе наши дијалекти се изгубила.
Наставки за обичната множина кај именките од машки род се
следниве: -и, -ој и -офци/1-евци. Со наставката -и множина образуваат
сите двосложни и повеќесложни именки од машки род и дел од
едносложните именки кои завршуваат на историски меки согласки

или на веларните /к/ и

/xl

(кое во кичевскиот говор потоа се заменило

со /в/): б'елеѕи, б'убрези (б'убреѕи), Власи, вР.сници, вн'уци, 'iл'уфци,
'i'ојдари,

дР..муни,

с'елани, 'офчари,
ч'ешли.

.м'ажи,

.м'озоz!и,

.м'олци,

к'оњи,

к'оiiiли,

к'раци,

Гt'олоѕи, р'ибари, с'околи, ciii'oлapu, ф'uiТLЛU,

ii'ajal!U,

Со наставката -ој множина образуваат најголемиот број

едносложни именки од машки род: б'yiiioj, в'олој, 'iл'уждој, д'еној,
з'eiiioJ~

кр'ајој,

iip'aiiioj, c'aiiioj,

с'иноЈ~

с'оној,

ciii'oлoj.

Наставките

-офци/1-ефци ги добиваат фамилијарните и роднинските имиња и
некои именки што означуваат лица: в'ујкофци, д'едофци, iii'aiiiкoфz!u,
ч'ичкофци,

сел'анкофци;

К:очофци,

Л'аброфци,

П'оiiофци,

П'еШ

рефци, СШ'улефци. Од последниве примери може да се заклучи дека

наставката -ефz4и ја добиваат фамилијарните имиња кои се изведени
од лично име што завршува на -е. Во некои села кои се наоѓаат

југоисточно од Кичево може да се слушне и наставката -еј
примерите: в'ујчеј, ciiip'uчej, ш'уреј (Орл, Иж сп. Видоески

< еви во
1957: 64).

Кај некои именки како обична множинска наставка се јавува и
наставката -uшiiia:

в'eiiipшuiiia,

'iр'обииtШа,

к'yiiuшiua,

ii'azuшuiU.a,

с'ониииuа, иако истиве именки можат да се слушнат и со наставката

ој: в'eiU.poj, 'iр'обој, к'yiioj,
дека со првава наставка
добива

и

нијанса

на

-

ii'aiiioJ: с'оној. Сепак, треба да се нагласи

( -ишШа)

збирно

множинската форма на именката

значење,

иако

оваа

наставка

во

кичевскиот говор не е издиференцирана како наставка за збирна
множина и не се употребува многу често.
Флексивни морфеми за обичната множина кај именките од
женски

род

се наставките -и и -ој.

Вторава наставка

е

карак

теристична само за именките коишто во еднина завршуваат на кон

сонант: б'аби, вp'aiiiu, д'ејки, ж'ени, з.ми:, j'a'iozuкu, ј'аШЈ!вu, к'аiiинки,

к'окоzики, кр'уши, к'у.ми, .м'ајки, .м'ачки, н'иви, 'o'ipaдu, 'офци, zl'ензи:,
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ii'ески,

св'екР.ви,

ж'арој, к'Р.вој,

сн'аи,

ii'oiiioj.

ц'Р.кви,

џ'а.ми:,

н'оќи,

в'ечери,

'есени; 'iн'ојој,

Од именките но'iа и рака множинските форми

гласат ноѕе и раце (Во Пл. и ноѕи сп. Видоески

1957: 65).

Именките

вар и iip'oлeiii немаат множинска форма.

Флексивни морфеми за множина кај
се -а и -иња/1-ина,

именките од среден род

ситуација карактеристична за централна и за

западна Македонија: д'еца, ј"аб.[Јка, ј"ајца, к'андила, л'озја, о'iл'едала,
p'eшeiua,

с'иШа,

ciii'aiiaлa,

ј"а'iниња, ј"ариња,
сир'ењина,

ч'ела,

коii'илиња,

сок'олчина,

с'Р.ца!!с'Р.циња,

.ма'i'ариња,

ш'ишиња.

Од

'i'Р.ниња,

ii'илиња,

именките

д'ејчиња,

д'ечиња//д'ечина,
око

и уше

како

множински форми се јавуваат старите двоински форми 'очи и 'уши,
како што е речиси на целата македонска дијалектна територија. Од
именката уше во кичевскиот говор може да се слушне и множинската

форма

ушиња//ушина,

но

не

со

неутрално

леринските говори (види: Видоески 1999б:

182),

значење

како

во

ами со деминутивно

значење (забел. ова деминутивно значење го нема кај еднинската
форма

yute,

тоа е основната неутрална еднинска форма во кичев

скиот говор).
Именки кои се јавуваат само во еднинска форма или

tantum

singularia

се најчесто именки кои означуваат некаква материја или

апстрактни поими, именки кои со еднинската форма означуваат
некакво збирно единство на предметите и, се разбира сопствените

именки за коишто нема да наведуваме примери (сп. Конески

220-221):

1981:

б'акар, бр'ашно, зл'aiiio, к'алај, 'олово, с'ено, ciiip'eбpo; .мир,

ж'алос, .мл'адос,

ciii'apoc, iii'a'ia;

д'обиШок, н'apoiii, ciiioкa.

Како пример за именки кои се јавуваат само во множинска

форма или

pluralia tantum

ќе ги наведеме следниве: б'ечви,

'i'аќи,

на'очари 11 'окалки, н'ожш~и, iiанШ'олони, zlл'ешШи, 'yшнUlfll, ш'алвари
идр.

Формите

на

избројаната

множина,

кои

формално

прет

ставуваат континуанти на старите двоински форми, денес не се огра

ничени само на изразување на двоинско значење (Конески

1981: 245).

Всушност овие форми носат информација за множина сфатена како
сума одделни, дискретни елементи, множина што може да се мери со

помош на аритметичка низа (Тополињска

1974: 47).

избројаната множина се карактеристични

само

за

Формите на
именките

од

машки род што завршуваат на консонант (т.е. имаат 0 наставка) и
овие форми се синтаксички зависни, односно секогаш се јавуваат со
број или со неопределените прилози колку и неколку. Оваа множина
доста често се употребува во кичевскиот говор, најчесто со бројот

два, или со други мали броеви, но може и со кој било број. Примери:
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д'eceiii cн'oiia, дв'aiiia бр'е'iа, дв'а в'ола, два кола,
'орла,

к'oiiiлa,

iieiii

iiipu

д'eвeiii с'ина, два с'инора (Орл), два б'иола (Пл),

ciiio c'aaiiia,

колк'у-сина (Колк'у-сина u.мaut?), н'еколку 'орла итн. Формите на
избројана множина се употребуваат на поголемиот дел од маке
донската дијалектна територија, освен во југозападните македонски

дијалекти (в. Лаброска

1999: 128).

Збирната множина во кичевскиот говор постои и како фор
мална

и

како

функционална

категорија

односно

со

збирномно

жинските форми се изразува сфаќањето за "колективно единство
дадено без да ни излегува на преден план претставата, оти тоа
колективно единство е заправо сума од предмети кои можат да бидат

избројани" (Конески

1981: 223).

Во кичевскиот говор, збирната

множина се јавува кај именките од сите три рода и овој вид множина

се образува со наставките -је, -ја (наставките -је, -ја во периодот на
губењето на еровите, во групите *-нLј- и *-дLј- предизвикале ново

јотување како резултат на што во овие позиции се добиле њ и
Б. Конески

1981: 70, 83)

i (види:

во некои од следниве примери за збирна

множина): б'озје, в'ирје, д'абје, к'ociiieњe (З'е.мај-'iи кociii'eњeiiio u-б'e'iaj
'одовде!),

л'исје,

р'идје,

cн'oiije,

iip'aќe,

iii'aiiaњe;

в'оiе,

'i'одиње,

д'обриње, д'олиње, к'очиње, л'иваiе, н'ивје, il'aдuњe, uл'аниње, р'абоќе,
сл'аниње, iiip'eвje; д'пвја, ж'uiiije, к'а.мење, кр'илја,
кичевскиот

говор,

збирната

множина

доследно

u'epja.

Освен во

се

и

чува

се

употребува во целото западно наречје (поинаку е во стандардот каде
што се изместува употребата на збирномножинските форми и фор
мално и функционално, в. Корубин

3.1.1.3.

Падеж.

Во

1986: 191-201).

граматичката

категорија

падеж

ќе

ги

разгледаме синтетичките падежни форми од некои именки кои се
уште се употребуваат во кичевскиот говор.
Како карактеристика на именките во кичевскиот говор е

постоењето на флексивни форми за датив и акузатив-генитив (или

casus generalis)

кај личните имиња и кај роднинските именки од машки

и од женски род, како и кај мал број општи именки од типот бо'i или
човек.

Како што истакнува Б. Видоески, постоењето на дативна

флексивна форма е "најкарактеристичната особеност на деклина

цијата на

нашиов

говор.

Кај

именките од типот Дра'iан

(што

завршуваат на согласка) дат. на целата територија завршува на -у:
Речи .му Ciiiojaнy (Вр), .му реков Мtf.меду (Пл), .му ciiiopuф абер Јо:ну
(Орл), .му нарачаДутану (ЈД), Нау.му, .Тосифу, (Вид, Бел, МЦр), или:
iiieiiiuнy (Иж). На -у исто така редовно завршуваат во датив и
именките на -а: Му дадоф Илију, Николу (ГЦр ), зборни .му Бо'iоју
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(Под), .му дале дар и Бла'iоју (Лаф ), Вебију (Пл)." (Видоески

1957:

Кон овие примери ќе ги додадеме примерите собрани на терен

61).

од градскиот кичевски говор: Му-р'екоф

СШ'ојану дa-'io-ii'oiipajiil

ciil'oлeiuo; Му дадоф Тр'ајану; Илију, Бл'а'iоју, Б'оризу, Слоб'одану;
А'iи.му, Таси.му.
Кај именките од машки род што завршуваат на -о и -е се

јавува наставката -е пред која може да се слушне и глајдот /ј/ којшто е
овде за да се избегне хијатот. Примери: Му-р'екоф То.мее дa-cu-д'ojzu
ii'opaнo;

'Арсо(ј)е,

Бл'ажее,

Б'о'iее,

Cii'upoe,

Ciil'eфкoe,

Тр'ајкое,

Тр'ајчее. Освен наставката -е кај овие именки може да се слушне и
наставката -у, но додадена на проширена основа со

Б'o'ieiily,

Бр'анкоiilу,

Kpciileiily,

Л'aзoiily,

-iil: Бл'ажеiilу,

Mapкoiily,

CzU'ojкoiily,

Tp'ajчeiily. За градскиот кичевски говор карактеристична е првата
наставка -е, но поради засилената миграција село

град, денес во

-

градскиот говор можат да се слушнат и двете наставки (за дистри
буцијата на наставките во кичевските села види: Б. Видоески

1957:

62).
Освен личните имиња, дативна форма во кичевскиот говор
имаат и некои општи именки од машки род, а тоа се бо'i,

'i'ociioiil

и

чојк (<човек). Тие гласат вака: б'о'iу, 'i'ociloдy и ч'ојку. Флексивни
дативни форми кај личните и роднинските имиња од машки род се

сретнуваат

на

целата

западна

и

северозападна

Скопска Црна Гора, па до Грамос (Видоески

периферија

од

19996: 175).

Акузативната флексивна форма завршува на -а кај сите
лични имиња од машки род на кичевското говорно подрачје. Разлика
постои во тоа што кај оние именки што завршуваат на -о,

во

градскиот говор и во граничните села со поречкиот говор основата се

проширува со

така

-iil

под влијание на именките што завршуваат на -е, па

имаме Л''aлeiila,

но

и

Б'oжoiila.

југозападно од линијата Вранештица

-

Во

селата

Подвис

пак јужно

и

Лафчани, акуза

-

тивната форма завршува на -а, но без проширување на основата:
Арса, Б'ожа, Марка,

Cit'upa.

Акузативната форма во кичевскиот говор се сретнува и кај сите
роднински

имиња

од

машки

род,

како

и

општите

именки

коишто

имаат и дативна форма и кои погоре веќе ги споменавме: бо'i: б'о'iа,

'i'ociioiТt: 'i'oczloдa

и чојк: ч'ојка како и некои скаменети обрати од

типот се-к'ачи н'а-коња, жиф на-ж'иоzuе 'io-iiл'aчeiil; д'озе.ми, вз'е.ми,

б'eczupa'ia,

б'о'iа-.ми,

л'еба-ми,

к'nciila-.мu

(Б.

Видоески

1957: 64).

Акузативната форма кај овие именки се образува на ист начин како и
каЈ личните имиња, со проширување на основата со

тавката -а: б'aiileiila, в'ујчеzuа, д'eдoiila,

zu'aiileiila,

-zu

и со нас

iil'ezuuнa, ч'uчeiila.
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Во погоре споменатите села јужно и југозападно од линијата Вра
нештица

-

Подвис

-

Лафчани се сретнуваат форми на

casus generalis

од некои роднински или некои општи именки кои функционираат

како сопствени, со наставката -а: д'еда, м'ан'iа (<ман'iо).
Кај личните имиња од женски род исто така се чува флек
сивна дативна форма. Во градскиот кичевски говор, во целата Горна
и Долна Кичевија и во Рабетинско како дативна наставка се генера
лизирала

наставката

од

меките

основи

-и,

а

во

останатиот

дел

се

запазила наставката -е од тврдите основи. Така во градот (и во селата
од Долна и Горна Кичевија и од Рабетинско) имаме: И-р'екоф
Д'аници, Косари, Милени, Мих'ојци, П'еШранки, СШојанки, Цн'еШи.

Наставката -и освен во овој дел од кичевскиот говор, распространета
е уште и во поречкиот, скопскиот и во полошките говори на север до

Ратае и Теарце (Видоески

1999: 176).

Во крастинските села и во

западниот дел на Копачијата се запазила наставката -е како во охрид

скиот и во демирхисарскиот говор: Анiе, Д'онке, Ѓор'ејце, Кале,
Маре, Софије, СШ'ојанке, Фр'осе.

Кај роднинските називи од женски род во градскиот кичевски
говор, иако ретко, можат да се слушнат дативни форми, кои исто
како и личните имиња завршуваат на -и: б'аби, м'ајки,

сШр'ини,

Ш'еШки. На територијата каде дативната наставка за женски род е -е
роднинските форми се со таа наставка: м'ајке, сШр'ине, Ш'eiiiкe.
Акузативната форма се совпаднала со номинативната и нема
посебни наставки.

Категоријата

апел која ја континуира старата вокативна

форма во целиот кичевски говор вклучувајќи го и градскиот говор, се
изразува морфолошки, односно флексиски со посебни наставки кај
најголем дел од личните имиња од машки и од женски род и кај некои
општи именки што можат да се најдат во ваква функција.
Кај именките од машки род што завршуваат на консонант
вокативната

форма

Науме, СШ'оiане

завршува

11 Ciiioj'aнe:,

на

-е:

Б'ожине,

Др'а'iане,

З'оране,

Тр'ајане. Акцентирање на вториот слог,

а третата мора, од крајот на зборот е можно кај сите вокативни

форми и од машки и од женски род и внесува специјална нијанса на
емоционалност (види:

2.1.3.}.

Со ваквиот начин на акцентирање е

овозможено посебно истакнување на вокативната форма кај личните
имиња од машки род што завршуваат на вокал, и што немаат посебна

флексивна наставка за вокатив: Бла'i'оја:, Ник'ола:, СШамб'оле: и др.

Кај роднинските именки од машки род и кај некои општи

именки, вокативната форма завршува на -е и/или на -у: бр'аШе/1-

50

бp'aiuy, д'евере//д'еверу, з'eiile, с'ине//с'ину, cв'aiilel/cв'aiily, Ш'aiiie, .м'ажу,
ч'ојку, к'о.мшијо, до.м'аќине, iipu;'aiileлe.

Кај

личните

имиња

од

женски

род

вокативната

форма

завршува на -о или -е: Анiо, В'есно, В'есо, Гордано, Маро, Дано,

Д'обрице, Др'а'iанке, Др'а'iице, Љ'убинке, Мар'ино, Милево, Надице,
Надо,

Сн'ежано,

СШ'ојанке,

Cii'acujo,

TP.iiaнo,

Фан'ице.

Како што

може да се забележи од примерите, именките чија основа завршува

на -к- или -ц- во вокатив добиваат наставка -е. Исто така, може да се

забележи од примерите дека некои од вокативните форми се акцен
тирани на вториот слог од крајот на зборот. Се работи за лични
имиња кои и во номинативна форма се акцентираат на пенултима.
Инаку посебниот начин на истакнување на вокативната форма со

акцентирање на пенултима и со вдолжување на крајниот вокал важи
и за вокативните форми од женски род, па така може да се каже:

'Анiо:, Горд'ано:, Добр'ице:, Љуб'инке: итн. Кај двосложните именки
разбирливо не доаѓа до поместување на акцентот, туку само до

вдолжување на крајниот вокал.

Кај роднинските називи од женски род како и кај некои општи
именки во вокатив главно се јавува наставката -о: б'або, к'у.мо, .ма'.мо,
н'ино, Ш'eiilo, з.м'ијо, поретко во детскиот говор може да се сретне -е:

iil'eiile,

.м'ајкице

(со

значење

на

'баба'),

др'у'iарке,

к'о.мшифке,

'iул'абице.
3.1.1.4.0прецелеиост. Категоријата определеност во кичевски

от говор се изразува со членските морфеми. Во овој говор формално

постои троен член (за функциите на членот види т.:
Членските морфеми се следниве

: -оШ, -iiia,

-Шо,

-iiie;

4.2.3.2.).

-ов, -ва, -во, -ве,

-он, -на, -но, -не. Овој модел на тројниот член освен за кичевско
поречкиот говор, карактеристичен е и за следниве говори: скопско

велешкиот, прилепско-битолскиот, охридско-преспанските говори,

дебарските и полошките говори (без вратничкиот) (Видоески 1999б:

189).

Дистрибуцијата на овие членски морфеми зависи од родот и од

завршетокот на именката. Треба да се нагласи дека -в- членската

морфема, поради губењето на интервокалното /в/, во овој говор
често се јавува во редуциран облик, па така имаме ж'ена:

(< ж'енава),

д'еШео (<деШево), 'i'ocШue (<'iосШиве), јаб.[Јч'ина: (<јаб.[Јчињава) итн.
Именките од машки род што завршуваат на консонант, во

еднина ги добиваат следниве членски морфеми:

.м'ажоф, .м'ажон; с'иноШ,

с'иноф,

-oiil,

с'инон; ч'ојкоШ,

-ов, -он: .м'ажоiu,

ч'ојкоф,

ч'ојкон;

ciii'aiioiU, ciU'aiioф, сШ'аilон, Шренд'афилоШ, Шренд'афилоф, Шрен
д'афилон.
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Именките од женски род, без разлика дали завршуваат на
вокал или на консонант, како и именките од машки род што завршу

ваат на -а ги добиваат членските морфеми

-ва, -на: ж'eнaiiia,

-iiia,

ж'енава//ж'ена:, ж'енана; к'yќaiiia, к'уќава//к'уќа:, куќана; ciiiaн'uцaiiia,

ciiiaн'uцaвallciiiaн'uцa:,

с'олва,

с'олна;

ciiiaнuцaнa;

upoлeiiiiiia,

н'oќiiia,

upoлeiiiвa,

н'оќва,

н'оќна;

uролешна;

c'oлiiia,

влад'икаiiiа,

влад'икава 1/влад'ика:, влад'икана,· cл'yzaiiia, сл'уzава//сл'уzа:, сл'уzана.
Овие членски морфеми ги добиваат и сите именки што завршуваат

на -а во множина: д'eцaiiia, д'ецава//д'еца:, д'ецана; j'ajцaiiia, ј'ајцава/
/;'ајца:, ј'ајцана; .м.azap'uњaiiia, .м.а'iар'ињава//.м.а'iар'иња:, .м.аzар'ињана;

л'ucjaiiia,

л'исјава//л'исја:,

л'исјана;

кp'uл'jaiiia,

кр'ил'јава//кр'ил'ја:,

кр'ил'јана; бp'aќaiiia, бр'аќава//бр'аќа:, бр'аќана.
Членските морфеми

-iiio,

-во, -но ги добиваат именките од

среден род во еднина: д'eiiieiiio, д'eiiieвo//д'eiiieo, д'еiuено; j'ajцeiiio,
ј'ајцево//ј'ајцео,

ј'ајцено;

.м.a'i'apeiiio,

.м.а'i'арево//.м.а'i'арео,

.м.а'iарено;

c'eлoiiio, с'елово//с'ело:, с'елоно; c'eдeлoiiio, сед'елово//сед'ело:, сед'е
лоно. Овие членски морфеми ги добиваат и сите именки кои имаат

збирна

множина

на

-е:

cн'oujeiiio,

сн'оuјево//сн'оuјео,

сн'оuјено;

iii'P.њeiiio, iii'P.њeвo//iii'P.њeo, iii'P.њeнo; лuв'aieiiio, лив'аiево//лив'аiео,
лив'аiено;

н'uвjeiiio,

н'ивјево//н'ивјео,

н'ивјено;

o'ip'aieiiio,

o'ip'a-

ieвo//o'ip'aieo, o'ip'aieнo; paб'oќeiiio, раб'оќево//раб'оќео, раб'оќено.
Членските морфеми
од машки,

-и:

-iiie,

-ве, -не се додаваат кај сите именки

од женски и од среден род кои во множина завршуваат на

.м.'aжuiiie,

.м.'аживе//.м.'ажие,

.м.'ажине;

вл'ад'ициiiiе,

влад'ициве

1/влад'ицие, влад'ицине; cл'y'iuiiie, сл'у'iиве//сл'у'iие, сл'у'iине; ж'eнuiiie,

ж'ениве//ж'ение,

ж'енине;

н'oќuiiie,

н'оќиве//н'оќие,

н'оќине; 'oчuiue,

'очиве/!очие, 'очине; 'yшuiiie, 'ушиве/!ушие, 'ушине.

(За функциите на членот види во делот за синтакса).
Пре'iлед на флексивниШе .м.орфе.м.и кај и.м.енкиШе во кичевскиоШ 'iовор
Род

Еднина
Но м.

Множина
Дат.

Опш.

ф.

Вок.

Обична

Збир на

Избројана

-у
-о

-а

-и

-о

Машки

-а,
-о е
-о

-е

-еШу
-е е

Женски

Среден
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-оШа
-еШа

-е

-ој 1 -еј
-овци

-у

-је
-ја

-ишШа

-о

-и

=

-е

-ој

-а,

-е

Но.м.

-о

-и

-је

-о

-а

-је

-е

-иња/-ина

-ја

-а

3.1.2. За.менки
3.1.2.1. Лични за.менки
3.1.2.1.

Личните заменки во кичевскиот говор ги разликуваат

граматичките категории што се карактеристични и за стандардниот

јазик, а тоа се лице, род, број и падеж. Овде ќе дадеме само преглед

на формите на заменките додека нивната функција ќе биде обра
ботена во делот за синтакса.

Личната заменка за прво лице еднина ги има следниве форми:

-ја (номинатив)

- .м'ене .ми (датив)
- .м'ене .ме ( casus generalis)
За прво лице множина личната заменка ги има следниве

форми:

- н'и(ј)е (номинатив)
- нас ни (датив)
- нас не ( casus generalis)
Личната

заменка

за

второ

лице

еднина

ги

има

следниве

форми:

- Ши (номинатив)
- Ш'ебе Ши (датив)
- Ш'ебе iUe (casus generalis)
За второ лице множина личната заменка се јавува во следниве
форми:

- ви(ј)е (номинатив)
- вас ви (датив)
- вас ве ( casus generalis)
Во трето лице еднина за машки и за среден род се јавуваат
следниве форми од личната заменка:

- iUoj (машки род), Шо: (среден род) (номинатив)
- н'е.му .му (датив)
- н'е:Zо :Zo ( casus generalis)
За женскиот род во трето лице еднина ги имаме следниве
форми на личната заменка:

- Шa(j)al/iua: (номинатив)
- н'е(ј)ѕи и; (ј)е (датив) (ј)е (генитив)
- н'е(ј)а//не: (ј)е ( casus generalis)
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Во трето лице множина личните

заменки се јавуваат во

следните форми:

-

Ш'и(ј)е (номинатив)

ни.м(и)//ниф и.м (датив)
ниф//ни.м(и) и

(casus generalis)

3.1.2.2. Лично-iiред.меШни за.менки
3.1.2.2.

Во кичевскиот говор се сретнуваат следниве форми на

лично-предметните заменки:

Со прашална и со релативна функција се употребуваат:

-кој, к'оја, к'ое, к'ој (<кои) (номинатив)

-

к'о.му (.му) (датив)
к'о'iо

('io) (casus generalis)

-чиј, чи(ј)а, чие//чијо, чи:
-utШo

-

ч'у.му

За неопределеност се употребуваат следниве форми од лични
предметните заменки:

-

н'екој, н'екоја//н'еко:, н'екое, н'екој (<некои); н'екој-си, нек'оја

си, нек'ое-си, н'екој-си (<некои-си); кој-б'ило, која-б'ило,

кое-б'ило,

кој-б'иле; 'еден, 'една, 'едно, 'едни;

-

н'еко.му (.му) (датив)
н'еко'iо

('io) (casus generalis)

н'ечиј, н'ечија, н'ечие//н'ечијо, н'ечи:

-н'ешШо

Негираните

форми

на

лично-предметните

заменки

се

следниве:

-

н'икој, н'икоја, н'икое, н'икој (<никои)

н'ико.му (.му) (датив)
н'ико'iо

('io) (casus generalis)

н'ичиј, н'ичија, н'ичие//н'ичијо, н'ичи:

-н'ишШо

Формите на лично-предметните заменки со обопштувачка
функција се следниве:-с'екој (с'еки),

с'екоја, с'екое, с'екој (<секои)

св'екој, св'екоја, св'екое, св'екој(<секои);

- с'еко.му (.му); св'еко.му (датив)
- с'еко'iо ('io); св'еко'iо (casus generalis)
- с'ечи(ј), с'ечија, с'ечие//с'ечи(ј)о, с'ечи:
- еве, с'ешШо; св'ешiUо
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;

Формите од општата лично-предметна заменка со -в- св'екој
итн. не се одлика на градскиот говор. Тие се употребуваат главно во
селата

и

тоа

во

поголемиот

Кичево (види: Б. Видоески

дел

од

селата

што

гравитираат

кон

19996: 155; карта 39).

3.1.2.3. Показни за.м.енки
3.1.2.3.

Во

кичевскиот говор

има систем од три показни

заменки (овој- оној- Шој) којшто е карактеристичен за западните и
северните говори (Б. Видоески
Формите

на

19996: 143-144).

показните

заменки

во

кичевскиот

говор

се

следниве:

- Шој, Ш'а(ј)а//Ша:, Шо:, Ш'ие
- н'е.му, н'е(ј)ѕи (датив)
- н'еl.о, н'е(ј)а (casus generalis)
- 'овај, ова(ј)а//ова:, 'ова, 'овие
- 'ове.му, 'ове(ј)ѕи (датив)
- 'овеl.а (casus generalis)
- 'онај, 'она(ј)а//она:, 'она, 'оние
- 'оне.му, 'оне(ј)ѕи (датив)
- 'оне'iа (casus generalis)
Како што се забележува од прегледот на формите, посебни

падежни форми се сретнуваат само во еднината, и тоа за датив и кај
машкиот и кај женскиот род, додека за акузатив и за другите коси

падежи (предлошки конструкции) постои

casus generalis

само кај

машкиот род.

3.1.2.4. За.м.енски
3.1.2.4.1.

iiридавки

Лично-присвојни форми на заменските придавки во

кичевскиот говор се следниве: .мој, .м'оја, .м'о(ј)е, .м'ој (<.мои); наш,

н'аша, н'аше, н'аши; iuвoj, iuв'oja, Шв'о(ј)е, Шв'ој (<Швои); ваш, в'аша,

в'тие, в'тии; н'е'iоф, н'е'iо: (<негова), н'еl.о: (<негово), н'еl.ој (<не'iови);
н'ејзин/1 н'езин/1 н'еѕин, н'ејзина/1 н'езина/1 н'еѕина, н'ејзино/1 н'езzто/1
н'еѕино, н'ејзини 1/н'езини 1/н'еѕини; н'ивен, н'ивна, н'ивно, н'ивни.

Повратно-присвојната заменка ги има следниве форми: свој,
св'оја, св'о(ј)е, св'ој (<свои).

Во говорот на селата можат да се сретнат и следниве форми
на лично-присвојните заменски придавки кои не се карактеристични
за градскиот говор: за женскиот род освен формите со /ј/ во селата
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што се простираат југоисточно од градот Кичево

Орланци, Пласница в: Б. Видоески

1957: 67)

(Вранештица,

се сретнуваат и форми

.м'оа, iuв'oa, св'оа кои се карактеристични и за соседниот поречки

говор. На оваа иста територија се сретнуваат и форми на заменските
придавки кои не се сретнуваат во градскиот говор: 'ове'iоф, 'овезин и
'овејзин, 'оне'iоф, 'онезин и 'онејзин. Во селото Лафчани кое се наоѓа

југозападно

од

градот

Кичево,

наместо

н'ивен,

н'ивна

итн.

се

сретнуваат формите: нин, н'ина, н'ино, н'ини.

Качествените

3.1.2.4.2.

заменски

придавки

во

кичевскиот

говор се јавуваат со следниве форми: за прашања: к'акоф, к'аква,
к'акво, к'акви; неодредени: н'екакоф, н'екаква, н'екакво, н'екакви; за
негирање:

н'икакоф,

н'икаква,

н'икакво,

н'икакви;

општо значење: с'екакоф, с'екаква, с'екакво,

со

качествено

с'екакви; качествено

показни: в'акоф, в'аква, в'акво, в'акви; Ш'акоф, iu'аква, Ш'акво, Ш'акви;
'онакоф, 'онаква, 'онакво, 'онакви.

3.1.2.4.3.
следниве

Количествените заменски придавки се сретнуваат во

форми:

за

прашања:

к'олкаф,

к'олка:,

к'олко:,

к'олкај

(<колкави); со неопределено значење: н'еколкаф, нек'олка:, нек'олко:,
нек'олкај

(<неколкави);

колкаф-б'ило,

колкаф-'i'оде;

со

одречно

значење: н'иколкаф, ник'олка:, ник'олко:, ник'олкај (<николкави); со
демонстративно

(<Шолкави);

значење:

'олкаф,

'олка:,

Ш'олкаф,

'олко:,

Ш'олка:,

'олкај

Ш'олко:,

(<олкави);

Ш'олкај

'онолкаф,

он'олка:, он'олко:, он'олкај (<онолкави).

Опшатата

количествена

заменска

придавка

се

јавува

во

следниве форми: с'иоШ, с'еШа, с'еШо, с'иШе; с'ево, с'иве; с'ено, с'ине. Во

некои села се сретнува и формите вес, веса само во изрази од типот:

вес .мајка .му, в'еса е на тебе (селата Ижишта, Орланци, Пласница,
Кнежино и др.) а во градскиот говор овој облик е зачуван во
петрифицираниот прилог в'езден. Во градскиот говор формите с'иоШ,
с'еШа, с'еШо поретко се употребуваат. Повеќе се користат формите

цел, ц'ела, ц'ело, но с'иШе, с'ине, с'иве (за множина). Во некои села
имаме и форми: св'ено, cв'eiuo со зачувано /в/. Во материјалите од
Мало Црско се сретнува и формата сичичкоШо што денес не се

употребува.
На крајот на делот посветен на формите на заменките ќе

дадеме општ преглед на заменските типови и форми којшто е напра
вен според прегледот изработен од Б. Видоески при описот на дебар

ските говори (Б. Видоески
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1998: 230):

Лично-

Видзаменки

предметни

Присвојни
м.ој, а,е

Лични

ја

ние

Ши

вие

Шој

шие

-

Ша://Шаја
Шо://Шоа

Качествени

Количествени

наш,

а, е

Швој,а,е
ваш,а,е

не'iоф
нивни

неѕин/1
нејѕин/1
незин

Повратни

себе

свој

чиј,

кој, а, е,

Прашални

zиШо

нешШо

никој, а, е,

Одречни

нишШо

За секое

секој, а,е,

лице

сешШо

какоф,

колкаф

каква, о

чијо

некој, а, е,

Неодредени

чи(ј)а,

чие//

нечиј, а, е//јо

некакоф

неколкаф

ничиј

никакоф

николкаф

сечи(ј),а,е!/јо

сиош,

секакоф

вес

ове'iоф
По казни

овај

овие

овезин

вакоф,

Шој

Шие

не'iоф незин

Шакоф,

Шолкаф,

оне'iоф

онакоф

онолкаф

онај

оние

олкаф,

онезин

3.1.3. Броеви
3.1.3.1.

Формите на броевите во кичевскиот говор се следниве:

'еден, 'една, 'едно; два, две; Шри, ч'еiiiири, ueiti, шес, с'едум., 'осум.,
д'евеШ,

д'есеШ,

uеШн'ајсеШ,

дв'ајсеiU,

един'ајсеШ,

шесн'ајсеШ,

дван'ајсеШ,

седум.н'ајсеШ,

Шрин'ајсеШ,
осум.н'ајсеШ,

двајс-'еден, двајс-дв'а, двајс-Шр'и; Шр'иесеШ,

u'e(д)ecei'ii,

ut'eeceiU,

сед'ум.десеШ,

ос'ум.десеПi.,

чеШР.н'ајсеШ,
девеШн'ајсеШ,

чеШир'иесеШ,

дев'е(д)есеПi.,

сшо,

дв'есПi.е, Пi.р'исШа, ч'eiUP.ciuo, u'eШciiio, ut'ecШo, с'едум.сШо, 'осум.сПi.о,
д'еве(Ш)сШо, 'ил'јада, м.'ил'о:н.

3.1.3.2.

Како што е впрочем и во стандардниот јазик, посебни

форми за род во кичевскиот говор има кај бројот 'еден каде што,
освен оваа форма за машки род, има и за женски род 'една и за среден

род 'едно. Кај бројот два, машкиот род има форма два која се
разликува од формата што е заедничка за женски и за среден род:
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две.

Освен

овие

форми

позната

е

и

формата

'обаШа

која

се

употребува само членувана и "која заправо од семантичка гледна

точка како да претставува состав 'сите два"' (Тополињска
Освен формата 'обаШа со која се опфаќаат лица од

1974: 49).

машки род

постои и формата 'обеШе, заедничка за женски и за среден род:
ОбаШа сина iio.м'a'ia: за-к'уќаШа. 'ОбеШе (ќерки) .ми-се-'арни.
За броевите од

11

до

19

ќе истакнеме дека тие се сложени

образувања составени од единечен број, предлогот на и бројот десеШ

(историски гледано тука била старата форма "ttA. дес~те "сп. Угринова

-

Скаловска

1979: 78)

којшто во кичевскиот говор се скратил како

-јсеШ.
Десетичните броеви од

20

нагоре се изговараат исто како во

стандардниот јазик, со исклучок на бројот дв'ајсеШ каде што вокалот
/е/ преминал во глајдот /ј/. Броевите
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и

90

освен со стандардниот

изговор понекогаш можат да се слушнат со изгубено интервокално

/д/: ii'eeceiii, дев'еесеШ (тука настанува секвенца од два еднородни
вокала кои не се контрахираат, види:

1.1.3.5.).

Во сложените состави со единиците најчесто се губи сврз
никот и како и финалните гласови од десетичниот број, но можат да
се слушнат примери и со зачуван сврзник: Шриес-дв'а,

iieec-ш'ec,

осу.мдес-ii'еШ 11 ШриесеШ-'и-два, iiедесеШ-'и-шес, осу.мдесеШ-'и-iiеШ.

Кај формите на стотиците

треба да се нагласи дека тие се

изговараат главно скратено: ч'еШР.сШо, Lи'есШо, с'еду.мсШо, но и овде
може да се слушне нескратен изговор, речиси еднаков на оној во

стандардниот јазик (освен кај бројот
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каде се губат двете /и/ од

првиот дел на сложениот број: финалното /и! и она /и/ што му

претходи на /р/), кога бројот посебно се нагласува во реченицата:
чеШР.сШ'оШини, itеШсШ'оШини, шесШ'оШини, седусШ'оШини.
Броевите
именки,

се

'ил'јада и .м'ил'он

селективни

по

род

и

што

всушност претставуваат

разликуваат

еднина

и

множина:

'ил'јади, ил'јадаШа, -ва, -на, ил'јадиШе, -ве, -не; .мил''о:ни, .мил''о:ноШ, ов, -он; .Мltл''о:ниiuе,-ве,-не.

3.1.3.3.

Броевите претставуваат определби на именката и, ако

именката во дадената фраза се јавува како определена, членот го

носи бројот. На бројот еден му се додаваат членските морфеми -оШ, -

ов, -он; на бројот една членските морфеми -Ша, -ва, -на, а на бројот
едно членските морфеми -Шо, -во, -но. Кај бројот два се додаваат
членските морфеми -iua, -ва, -на, а кај сите останати броеви се

додаваат -Ше, -ве, -не: ii'еШШе, с'еду.мве, д'есеШне, шесн'ајсеШШе, седу.м
д'есеШШе,
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сШ'оШе,

дв'есШеШе!lдв'есШоШе,

Шр'исШаШе,

чеШ'Ј.lсШоШе

итн.

Исклучоци

можат да

се

сретнат кај

броевите

и

200

300:
-

дв'есШеШо, Шр'исШаШа каде се појавуваат членските морфеми -Шо и

ilia.

3.1.3.4.

За изразување на одредена бројност за лица, и тоа само

за лица од машки род, во кичевскиот говор се употребуваат следниве

специјални бројни форми: дв'ајца,

Шр'ојца,

ш'ес.мина,

дев'еШ.мина,

с'еду.м.мина,

ос'у.м.мина,

чеШв'орица,

ii'еШ.мина,

дес'еШ.мина.

Овие

бројни определби покажуваат по својот облик голема блискост со

именките (Конески

1981: 328).

Начинот на членување е ист како кај

именките, т.е. се додаваат членските морфеми -Ша, -ва, -на: дв'ајцаШа,

Шр'ојцана, чеШвор'ицава, ii'еШ.минаШа, седу.м.м'инава итн. Кај послед
ниве

форми кои се образувани со суфиксот -.мина

поинакво

членување:

седу.мШе.мина,

осу.мше.мина

можно

каде

што

е

и

се

покажува паралелност со изразите ГtеШ души: iieiUШe души кои се
сретнуваат во стандардниот јазик (Конески

1981: 328-329),

а се карак

теристични и за кичевскиот говор.

3.1.3.5.

За означување на приближна бројност во кичевскиот

говор се употребуваат сложени форми од типот: дв'a-iUpu, Шри
ч'еШири,

шес-с'еду.м,

сед'у.м-осу.м; Шри-чеШР.н'ајсеШ,

iie-чecн'ajceiill/

iiezuн'ajceiU- шесн'ајсеШ, седу.м-осу.мн'ајсеШI/седу.мн'ајсеШ- осу.мн'ајсеШ.

Со помош на суфиксот (наставката) -ина

можат да се образуваат

броеви за приближна бројност од сите десетици и од бројот czuo:
д'есmина/1 дес'еzuина,

дв'ајсzuина/1 двајс'еl71ина,

mри'есШина/1 Шpue

c'eiiiuнa, iiе'есШина/1 iiедес'еШина, ciii'oШuнa. Пример: Тој се сШори

веќе маж на двајсШина 'iодини (Црско:

158).

Како што се забележува

од примерите, во кичевскиот говор постојат двојни форми од десе
тиците, со скратен и со нескратен десетичен број. Овие броеви за
приближна бројност не е вообичаено да се јавуваат членувани.

3.1.4. Придавки
3.1.4.

Кај придавките во кичевскиот говор се разликуваат

следниве граматички категории: род, број, определеност, степен и,
кај придавските еднински облици, и категоријата апел.

3.1.4.1.

Род. Категоријата род кај придавките не е селективна,

туку парадигматска т.е. секоја придавка е способна да се јави во сите

три рода (со исклучок на туѓите придавки, најчесто од турскиот, но и

од грчкиот јазик). Така во еднина се разликуваат форми за машки,
женски и среден род соодветно со следниве формални показатели: е
или -и за машки род, -а, за женски род и -о за среден род. Примери:
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'убаф-'уба:-'убо:;
к'Р.ва:-кР.во:;

бел-б'ела-б'ело;

'iл'yiiaф-'iл'yila:-'iл'yilo:;

.ман'асiiiирски-.ман'асiiiирска-.м'анасiiiирско,

к'Р.ваф
р'асиilан

-рас'иilана-рас'иilано; 'офчи-'офча-'офчо; ч'ојчки-ч'ојчка-ч'ојчко.
Кај придавките што завршуваат на суфиксите -лија, -џија, а

коишто главно се заемки од турскиот или се образувани од словенски
корен со турски суфикс, не се разликува категоријата род: в'ошлија,
и.м'ашлија, крс.м'еiiiлија, каба'еiiiлија, ќ'ошлија, сiiiр'ашлија; 'iол'е.мџија,

шак'аџија и др. Овие лексеми според своите карактеристики стојат на
границата

помеѓу

именките

и

придавките,

па

во

зависност

од

функцијата што ја вршат во реченицата можеме да ја определиме
нивната припадност кон една или кон друга категорија зборови.
Кај некои придавки од турско потекло, како што се:

cepiii,

к'адар, кабил', iu'aкcиpaiU, кои се употребуваат често во кичевскиот
говор, посебно во говорот на постарите говорители, не се разли

куваат категориите род и број:

cepiU

чојк,

cepiu

ж'ена,

cepiU

л'уiе.

Придавките к'адар, к'абил', iU'aкcиpaiU, главно се употребуваат како

дел од глаголско-именски прирок: Тој-е к'адар дa-'io-н'ailpajiU

iU'o:

(но

може и: к'адарен), Да-е к'абил' од-il'иле .мл'еко би-и.м-д'ала на-д'ецана.
К'олку e-iU'aкcupaiU Ац'ојz~а,
турска

c'e'ia

и-бр'аiU-је се-zЈ:оболел. Последнава

заемка, која што се употребува и како

придавка,

кога

е

со

придавско

значење

може

да

именка и
се

слушне

како
и

со

суфиксот -лија: iiiaкcup'aiiiлuja кој, како што истакнавме погоре е
заеднички за сите три рода.

Придавката

од

грчко

потекло

кaiU.a

се

употребува

во

кичевскиот говор (иако денес поретко и најчесто од постарите гово
рители) и кај оваа придавка не се разликуваат род и број: К'аiU.а-ден

ojiU

ilо-ко.мши:.

К'aiU.a

н'едела

iu'a:-e

ф-ц'Р.ква.

К'atua

л'еiiiенце,

д'eiU.eнz~e (поретко со други зборови, а почесто во синтагма со ден
како во првиот пример).

3.1.4.2.

Број. Множинската форма од сите видови придавки,

било да се од словенски корен или од туѓо потекло, се образува со

наставката -и (која ако се најде зад вокал преминува во
(з'аби, к'ошули, .м'ачиња),
цр'ефца),

lj/): б'ели

'iл'yilaj (уч'еници), ј'а'iнечки (б'yiU.oj, к'оски,

к'алај (к'ондури),

.ман'асiU.ирски

(к'онаци,

ѕв'она),

(з'аби), pac'uilaнu (к'олбаси, цр'еzини, j'ajz~a), 'убај (с'иној, д'е}ки,

'офчи

ilp'a-

cuњa), ч'ојчки (.м'ани); в'оиtлu: (д'еца), и.м'ашли: (с'елани), KP.c.м'eiiiлu:

(л'уiе), каба'еiПли: (к'о.мши:), ќ'ошли: (ќ'ерки), iU.aкcup'aiiiлu: (ж'ени),
ciU.p'aшлu: (.м'ажи), 'iол'е.мџи: (л'уiе). Кај придавките кои во еднина

машки род завршуваат на -в, во множината доаѓа до губење на ова
интервокално

/в/ и

настанува секвенца од два

множинската наставка -и преминува во неслоговно
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вокали при што

i односно во /ј/.

Определеиост. Категоријата определеност кај

3.1.4.3.

при

давките во кичевскиот говор се изразува со моделот на тројниот член
претставен преку следниве членски морфеми:

-ов,

-oili,

-он,

кај

придавките од машки род во еднина, -Ша, -ва, -на кај придавките од

женски род во еднина и -Шо, -во, -но кај придавките од среден род во
еднина.

Во

множина

кај

сите

три

рода

морфеми -Ше, -ве, -не. Примери: б'елиоm

-

б'елава

-

б'елана, б'елоmо

-

б'елово

б'елине; 'iлyii'ajom

'iлyii'ajoф

'iлyiia:нa,

'iлyii'o:нo

'iлyii'o:Шo -

'iлyii'ajнe; ja'iн'eчкuoiu
ја'iнечкава

]а'iн'ечкиiuе

-

-

'iлyii'o:вo

ја'iн'ечкиоф

-

ја'iн'ечкиве

-

додаваат

-

членските

б'елион, б'елаmа

б'елоно, б'елиШе

-

'iлyii'ajoн,

-

'iлyii'a:Шa

б'еливе

'iлyii'a:вa

- 'iлyii'ajme -

'iлyii'ajвe

ја'iн'ечкион, ]а'iн'ечкаШа

-

ја'iн'ечкана, ја'iн'ечкоШо

-

се

б'елиоф

-

ја'iн'ечково

-

-

-

ја'iн'ечконо,

ја'iн'ечкине итн. Како што се гледа од

членуваните еднински форми на придавката 'iлyiiaф, настанува гу
бење на интервокално /в/ во сите членувани позиции при што доаѓа

до различна промена на вокалните секвенци: кај машкиот род се

образува дифтонг /ај/, а кај женскиот и средниот род се јавува долг

вокал (види т.:

1.1.3.5. ).

3.1.4.4.

Степен.

Категоријата

степен

кичевскиот говор се изразува со претставки

iio-

кај

придавките

во

за компаратив и нај

за суперлатив. Примери: ii'обел

- ii'обела - ii'обело - ii'обели 1 н'ајбел
- н'ајбело - н'ајбели; ii'o'iлyiiaф - iio'iл'yiia: - iio'iл'yiio: iiol.л'yiiaj 1 н'ај'iлуiiаф - нajl.л'yiia: - нaj'iл'yiio: - нaj'iл'yiiaj; ii'ol.oлe.м. iiol.'oлe.м.a- iio'i'oлe.м.o - iio'i'oлe.м.u 1 н'ај'iоле.м. - најl.'оле.м.а- нај'i'оле.м.о
- најl.'оле.м.и; iiо'убаф - ii'oyбa 1/iio'yбa: - ii'oyбo 11 iio'yбo:, ii'oyбaj 11
iio'yбaj 1 н'ајубаф - н'ајуба/1 нај'уба: - н'ајубо//нај'убо: - н'ајубај//на]'убај

н'ајбела

(за начинот на акцентирање види:

2.1.3.)

Кај релативните придавки нема категорија степен.

3.1.4.5.

Придавките од машки род

во еднинска

форма се

способни да дадат категоријална информација за категоријата апел
со придавската наставка -и во примери како следниве: Дра'iи дедо!
Мили Саше! Од примериве се гледа дека во овие случаи самата

именка која е центар на именската фраза не е способна морфематски

да ја изрази категоријата апел (односно нема морфолошка вокативна
форма), па придавката е токму таа што со својата наставка дава
сигнал за дадената категорија. Придавката може и самата да има
улога на центар на именската фраза при што придавската наставка -и

е единствен морфематски сигнал на категоријалната информација на

апел (Тополињска

1974: 40) : Дpa'iu! Мили!
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3.1.5. Бројни
3.1.5.

iiридавки

Бројните придавки или редните броеви како што се

нарекуваат поинаку, во кичевскиот говор ги имаат следниве форми:

ИЈ!ф,

u'тгва,

u'тгво,

u'тгви,

фiiiop,

фiii'opa,

iiip'eiiia, iiip'eiiio, iiip'eiiiu; ч'eiilвJ!iil,
iieiii(u), ii'eiiia, ii'eiiio, ii'eiiiu, ш'eciiiu,
с'ед.ма,

с'ед.мо,

с'ед.ми; 'ос.ми,

'ос.ма,

фiii'opo,

ч'еШвтгШа,

фiii'opu,·

ч'еШвтгШо,

ш'eciiia, ш'eciiio,
'ос.мо,

'ос.ми,

iiipeiii,

ч'еШвтгШи;

ut'eciiiu;

д'eвeiiiu,

с'ед.ми,

д'eвeiiia,

д'eвeiiio, д'eвeiiiu,· д'eceiiiu, д'есеШа, д'eceiiio, д'есеШи, един'ајсШи, два
н'ајсШи,

iiipuн'ajciiiu,

чеШтгн'ајсШи,

iieiiiн'ajciiiu,

н'ајсШи, ocy.мн'ajciiiu, девеШн'ајсШи, дв'ajciiiu,
придавки

се

членуваат

на

ист

начин

шecн'ajciiiu,

iiip'ueciiiu,

како

и

итн. Бројните

другите

формите за машки род ги добиваат членските морфеми

придавки:

-oiii,

формите за женски род членските морфеми: -Ша, -ва, -на,·
род

-iiio,

-во, -но и за множина

-iiie,

седу.м

-ов, -он;

за среден

-ве, -не.

3.1.6. Прилози
3.1.6.

Прилозите како зборовна група која се наоѓа на гра

ницата меѓу менливите и неменливите зборови, се карактеризира со

свои специфики и на зборообразувачко рамниште (нивното потекло
и начинот на нивно образување) и на функционален план. Најпрво ќе
дадеме преглед на н~фреквентните прилози во кичевскиот говор

според нивната функција.

3.1.6.1.

Како определби за време се јавуваат следниве прилози:

в'ечер, н'авечер, iiр'едвечер, uр'иквечер, д'ење, д'енеска, в'езден, 'eceнzua,
ес'еноска, iipoл'eiiiocкa, з'и.моска, л'еШоска, лeiii'oвo, зи.м'ава, недел'ава,
'iодин'ава, к'о'iа//ко, к'асно, д'оцна, н'екни, н'оќе, н'оќеска, 'ода.мна,
'од.ма, л'ани, ол'о.мнани, с'иноќа//с'инојка, iii'o'iaш,

з'aдyiiipe, iioз'aдyiiipe, вч'ера, з'афчера, iiоз'афчера,

3.1.6.2.

'yiiipe, yiiip'eвeчep,
c'e'ia, в'еднуш.

Покарактеристични прилози за место во кичевскиот

говор се следниве: бл'иску//бл'изу, в'а.му, вн'aiiipe,

'i'ope,

д'алеку, д'олу,

з'i'ора, зд'ола, к'аде, од'оз'iора, од'оздола, н'ава.му, н'aiiia.мy, н'а'iоре,

н'адвор, н'адолу, н'екаде, н'икаде, скр'аја, 'овде, 'онде, 'оѕади, 'oцiipeдu,
'она.му, с'екаде, Ш'а.му, 'оШШа.му, 'одва.му, од'она.му, околн'аокол.

3.1.6.3.

Карактеристични

прилози

за

начин

во

кичевскиот

говор се следниве: к'ако, н'екако, н'икако, д'ури, 'одвај, скр'ишу.м,
наз'ад'iазу.м., на'оiiаку/1 н'оiiаку, н'асон, н'ајаве, удул'у'iла:, uо'iазечки,
uо.м'ешечки, Ш'ака, Ша.м'ан, ќ'ерне.

3.1.6.4.

Од прилозите за количество кои се употребуваат

почесто во кичевскиот говор, ќе ги наведеме следниве: aл'azuiiio
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(Ал'ашШо луiе се iiрошочка: н'из-двор. (за етимологијата

на овој

прилог види во делот за лексика), к'олку, Ш'олку, 'онолку, н'еколку,
.м'алку/1 .м'алу, .мн'о'iу, Шр'о:, 'ушШе, ii'ojќe, в'eкoiii, 'еднуLи, дв'аilаШи,
Шp'uiiaШu, сШ'оiiаШи, дв'осШруко, Шр'осШруко.

Сега ќе се задржиме на потеклото на прилозите и на фор
малното изразување на граматичката категорија степен што ја поз
наваат само качествените и количествените прилози.

Прилозите по потекло можат да бидат настанати од придавки,
од именки, од заменки, од броеви или од глаголи.

3.1.6.5.

Најбројна прилошка група е онаа што е добиена од

придавки со наставката -о која во кичевскиот говор во повеќе
ситуации преминува во -у
прилозите,

појава

говори, како

и

за

со цел за формално диференцирање на

карактеристична

за

централните

стандардниот јазик

Примери: бл'изу, .м'алу//.м'алку,

б'n'iy,

(Б.

и

Конески

западните

1981: 348).

(но и: б'n'iollб'nзo ), д'алеку,

.мн'о'iу, (исто и кај заменските прилози: в'а.му, 'она.му, Ш'а.му), но и,

'арно, 'i'nдo, к'асно, к'усо (УшШе Шо: .му-б'еtие к'усо ), л'ошо, .м'адро,
р'еШко, 'убо:.

3.1.6.6.

Кај прилозите добиени од именки во кичевскиот говор,

специфични се некои петрифицирани именски облици во падеж, без
или со предлог. Примери: д'ење, н'оќе, з'и.ме, 'есење, л'еШе, iiр'олеќе,
л'ани, il'аШе.м Орл,

в'ику.м Вр, кр'ишу.м, .м'илу.м, р'еду.м,

св'ереду.м,

с'илу.м; б'есШра'iа, д'ореда, д'oilaШu, оШilа.мШ'ивека, н'ајаве, н'асоне,

н'азе.ми, 'yiipaв 'удолу (Црско:
фк'уќи,

фчас;

бодин'аница,

28); зб'о'iу.м,

скр'ишу.м, скр'аја; фсШр'еде,

брк'аница,

недо'аiiица

(Црско:

24),

Шрч'аница, (и со фонетски варијанти: бодин'ајнца, брк'ајнца во селата

кои гравитираат кон Охрид и кон Битола види:

1.1.3.6.),

'i'азечки,

iio'i'aзeчкu, ilо.м'ешечки, кр'адечки, сШр.мно'iл'ајчки, оii'ачечки.

3.1.6.7.

Настрана

од

глаголскиот

прилог

којшто,

имајќи

карактеристики на глаголност го разгледуваме како дел од глагол

скиот нефинитен систем, други специфични прилози добиени од
глаголи во кичевскиот говор се оние со суфиксот -ана: ii'aiaнa,

ск'окана, iu'рчана, кои најчесто одат во комбинација со предлогот со
или со предлогот на: Со Ш'рчана ii'ојдоф на-р'абоШа. Го-ф'аiuиф нa
ii'aiaнa.

3.1.6.8.

Кај прилозите од заменско потекло во кичевскиот

говор како специфични ќе ги спомнеме следниве: 'одавде, в'адајва

Орл, овад'ејава Рус, овдев'ака,

(Црско:

в'а.муде Дуп, з'аzиШи

Орл,

Ш'о'iај

29), Видоески 1957: 67-68).
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3.1.6.9.

По потекло од броеви се следниве поспецифични при

лози во кичевскиот говор: 'еднуш(ка),

в'еднуш (Црско:

64),

дв'о

сiiiруко, iiip'ocilipyкo.

3.1.6.10.

Од прилошките партикули кои се сретнуваат кај

прилозите во кичевскиот говор карактеристични се: партикулата -ка:

'овдека,

'ондека,

iii'yкa,

з'имоска, л'eiiiocкa,

ес'енеска,

iipoл'eiiiocкa,

н'оќеска, д'енеска, iip'eiecкa, с'инојка; и партикулата же изменета во
ре: д'ури, iiiaк'yiepe,

3.1.6.11.

c'aiepe Орл, Вр.

Овде ќе ги истакнеме уште и прилозите од турско

потекло кои што се поприлично фреквентни во кичевскиот говор:

саб'ајле, c'eфiiie, 'oiliceвiiie (Црско:
к'арши-к'арши,
бад'ијала,

б'a:iu,

бараб'ар,

ко-бај'аiи,

i'o.мuiliu,

iii'eкpaн, iiieк-iiiyк, к'арши,

25),

дuii,

ич,

iio-ilia.мuн'a,

'eiiilieн,

iiia.м'aн,

ili'epceнe,

ф'азла,

iu'oiiiiiaн,

на

fуШуре, ќорле.мечки и др. (за нивното значење в. Јашар- Настева

2001: 116-122).
3.1.6.12. Дел

од прилозите, т.е. качествените и количествените

прилози, ја познаваат граматичката категорија степен. Степенот се
изразува со претставки исто како и кај придавките,

и -нај за суперлатив. Примери: ii'oapнo

н'ајбР.зо/1 најбР.2о,
ii'oyбo:

-

ii'o2ope - нај2оре,
- н'ајiiосле,

н'ајубо:, ii'oiiocлe

-

-iio

за компаратив

н'ајарно, ii'обР.зо/1 iioбP."io

ii'окроце, ii'о.малку

-

-

најмалку;

iioiiia.мy, iiонава.му.

3.1.7. Гла2оли
3.1.7.

Граматички категории кај глаголите се следниве: вид,

начин, време, залог, лице, број и род. Овде ќе дадеме преглед на

формите (финитни и нефинитни) во кои се јавуваат глаголите во
кичевскиот говор. За функциите на глаголските форми ќе стане збор
во третиот дел од книгава.

3.1.7.1. Вид
3.1.7.1.
вид

од

Во овој дел ќе ја разгледаме граматичката категорија

формален

аспект, односно

начините како

се

изведуваат

перфективни и имперфективни глаголи во кичевскиот говор.

3.1.7.1.1.

За добивање на перфективни од имперфективни

глаголи продуктивен е суфиксот -не како што е и во стандардниот

јазик: в'uкнeiii, 2p'uзнeii1, д'и2неii1, к'ивнеiii, K'.!Jфнeiii, ii'aднeiii, c'eднeiii,
ск'окнеiii, cii1'u2нeiii, iii'P.2нeiu.
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Друг начин на перфективизација кај глаголите е со префикси.
Овој начин е многу чест во кичевскиот говор, и со додавање на
различни префикси на имперфективната форма на глаголот и со
комбинација на повеќе префикси кај ист глагол се добиваат различни

нијанси во значењето. Примери: д'оближиili, uод'оближиШ, н'асuиеШ,

c'ocuueiii,

uзн'acuueiii,

'дoнocuiii,

н'aнocuiii, з'aнocuiii,

ucuoн'aлyiiiuiii,
'излежиzЦ,

н'ajaдeiii,

uодн'алуlТtиШ,

изн'алежиlТt,

uзн'ajaдeiii,

uзн'aнocuiii,
up'eлyiuuiii,

up'eлeжuiii,

c'ojaдeiii,

н'aлyiiiuiii,

cк'pшuiii,

'uзнocuiii,

uзн'aлyiiiuiii,

u'oлyiuuiii,

u'oлeжuiii,

'искршиlТt,

'искинеlТt,

д'окинеiii, p'acцyiiiuiii, д'оцуiiiиШ, up'eцylТtuiii, u'oцyiiiuiii, uзв'eiiipejiii,
'uз.мueiii,

д'o.мueiii,

up'e.мujei"ii,

з'a.мujeiii,

uci"io'uз.мueiii,

з'aфaiiiuiii,

up'eфaiiiuiii, u'oфaiiiuiii, iloдз'aфaiiiuШ, з'aшueiii, д'oшueiii, up'eшueiii,

uодз'ашиеlТt,
uр'ес.мејШ,

'ucкoilaiii, д'oкouaiii, up'eкouazU, ilp'eжaлulТt, з'aжaлuiii,
з'ас.ме_;ш,

изн'ас.мејzЦ,

'из2ушиШ,

з'а2ушиШ,

'у2ушиШ,

'uшiiiuueiii, 'oшiiiuueiii.

3.1.7.1.2.

За образување на имперфективни од перфективни

глаголи најмногу се користат суфикси. Кичевскиот говор според

типовите на имперфективизација на глаголите, спаѓа во оној маке
донски ареал којшто најдобро или подобро ги чува старите модели, а

тоа се говорите од северните и централните области на македонската

дијалектна територија (Видоески 1999б:

239).

За кичевскиот говор

карактеристични се следните суфикси за имперфективизација:

Суфиксот

-y(j)el-ya (ува): бенд'исујlТt (:б'ендисаlТt), в'P.зyjiii
(:в'Р.зеlТt), дозв'олујlТt (: д'озволиlТt), доlТt'екујlТt (:д'оlТtечеШ), дoiu'epyjiu
(:д'oiiiepaiii), зaшiii'uiiiyjШ (:з'aшШuiiiuiii), uз'yчyjiii (:'изучиШ), к'ажујlТt

(:к'aжeiii), к'yuyjiii (:к'yiluiii), ociii'aнyjiii (: 'ociiiaнeiii), uoздp'aвyjiii
(: u'оздравиlТt), се uокл'онујlТt (:се il'oклoнuiii), ilp'aшyjlТt (:up'aшalТt),

ilpeбp'ojyjlТt

(:uр'ебројШ),

ilрев'елуаГи/1

upeв'eлyjiii

(:ilp'eвeлulТt),

upeв'ejyaiu

(lo Гtрев'ејуа ж'uiiioвo) (:ilp'eвejlТt< превее ), ilpezl'epyjzu
(: ilp'euepeШ), upeilл'ezuyjШ ( :up'eiiлeiiieiii), upezuк'ajyaГu/1 ilpeiiiк'ajyjiii
(2о uреlТtк'ајујШ вел'енцеiiiо) (:up'eiiiкajiii< преткае ), ilp'ociiiyjiii
(:iip'ocШuzu),
(:'y.мopuzu).

c'oнyjzu
Во

оваа

(:с'ониШ)
група

се

ciii'aнyjzu
особено

(:ciii'aнelТt),

бројни

у.м'орујШ

образувањата

од

префиксирани глаголи, појава карактеристична и за други наши

дијалекти (види: Видоески

1962: 189).

Овој начин на перфекти

визација е се уште продуктивен во кичевскиот говор, со тенденција и
имперфективните глаголи со суфиксот -а и со превој на кореновиот

вокал

/flJ!

во /и/, да се заменуваат со нови форми образувани со -у(ј)е/

-уа (види подолу).
Суфиксот -а: з'абораваШ (:заб'орајШ< заборави), з'аШвораШ

(:з'аlТtвориlТt), з'е.маШ (:з'е.меzu), 'исztраваШ (:'исilрајzu<исправи), 'обо-
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paiii (:'oбopиiii), 'ociiiaвaiii (:ociiiajiii<ocтaви), 'oiiiвopaiii (:'oiiiвopиiii),
u'oupaвaiii (:u'oupajiii <поправи), p'acupaвaiii (:pacupajiii<pacпpaви),
p'aciiiвopaiii ( :p'aciiiвopиiii), paciii'oвapaiii ( :paciu'oвapиiii/lpaciii'o:pиШ),
iii'ypaiii (:iii'ypиiii) Ф'P.лaiii (:ФР.лиiu); (забел.: кај овој тип глаголи
карактеристично е тоа што таму каде има интервокално /в/, во
имперфективната форма тоа не се испушта, додека во перфек
тивната форма најчесто се испушта, и со тоа доаѓа до разликување на

формите. Примери: Секој ден заб'орава да-е-з'е.ма кн'и'iaiiia.; 'Ако не
.м'и-сuо.мнеш ќе-заб'ора:.; Д'ошол П'eiiipe, 'io-paciii'oвapaiii ка.ми'оноiii

со-д'Р.ва; Ќe-ce-paciii'o:pиiii кај-.м'ајка-е с'осе д'еца и ?:ајле н'e.мaiii);
вp'aќaiii (:вp'aiiiиiii), зaoiaiii (:з'ajдeiii), нaoiaiii (:н'ajiii

< најдет)

p'aiaiu (:p'oдиiii), Uл'aќaiii (:Uл'aiiiиiii), u'o'iaiaiii (:u'o'ioдиiii), ф'aќaiii
(:ф'aiiiиiii). Историски гледано, овде се работи за наставката -ја која
предизвикала промена на консонантот во допир со

ljl

(Конески

1982:

389).
и со алтернација на коренските вокали:

/е/

-

(:з'aдpeiii),

/и/: б'oдuнaiii (:б'однеiii), в'oiiiинaiu (:в'oiiiнeiii), з'aдupaiu

з'auинaiii

(:з'auнeiii),

з'aiiiинaiii

(:з'aiUнeiU),

з'овираiu

(:з'овреiu), ~·в'екинаiU (:ѕв'екнеiU), кл'екинаiU (:кл'екнеiU), к'yiUинaiU

(:к'yiUнeiU),

л'е'iинаiU

(:л'e'iнeiU),

н'икинаiU

(:н'икнеiU),

u'очинаШ

(:u'oчнeiU), up'euинaiU (:up'eitнeiU), uр'осШираШ (:uр'осШреШ), с'единаШ

(с'еднеШ), с'екинасu

(:с'екнеШ),

с.м'еШинаiU (:с.м'еiUнеШ), c'ouинaiU

(:c'ouнeiU), сu'о.минаШ (:cu'o.мнeiU), сШ'е.минасu (:сШ'е.мниzu), Ш'екинаiU

(:Ш'екнеШ). Овие форми се стара особеност на кичевскиот говор и се
карактеристични и за соседниот поречки говор. Сепак, денес постои
тенденција, особено кај помладите говорители во градот Кичево,
поголемиот дел од овие глаголи да се истиснуваат од употреба од

страна на нивните конкурентни форми со суфиксот -у(ј)е

11

-уа:

з'auнyjiU, з'аШнујШ, кл'екнујШ, к'уiUнујШ, л'e'iнyjiU, н'икнујiii, u'очнујШ,

с'еднујШ, с'екнујiU, с.м'еШнујШ, сu'о.мнујШ, сШе.мнујiU, Ш'екнујШ;

/е/

- /и/: 'избираШ (:'избереiU), н'aбupaiU (:н'абереШ), 'oдбupaiU

(:'одбереiU),р'азбираШ (:р'азбереШ), с'обираШ (:с'обереШ);
/е/-

/а/:

вл'а'iаШ

(:вл'езеШ),

'излa'iaiii

(:'излезеiU),

cл'a'iacu

(:сл'езеiU); 'облакаШ (:'облечеШ); u'o.мa'iaiU (:u'о.можеШ); како што се
забележува од примерите, кај овој тип глаголи се јавува и алтер

нација на тематската согласка и тоа: /з/ со
Суфиксот

н'авиваiU

(:н'авиеzu),

'оцкриваzu
u'одуеШ),

up'ecuивazu

66

-ва:

д'обиваiU

'обуваШ

(:'оцкриеiU)
u'ознаваШ

l'il, /ч/ со /к/, /ж/ со /'i/.

(:д'обиеШ),

(:'oбyeiU),

u'овиваiU

'oiUкpивaiii

(:u'овиеШ),

(:u'ознајiU<познае),

з'авиваiU

(се)

(:з'авиеШ),

(:'оШкриеШ),

u'одуваШ

u'окриваiU

(:(се)

(:u'окриеШ),

(:up'eciiueiU), р'азвиваiU (:р'азвиеiU), р'ешаваШ (:решиzu),

'убиваШ (:'yбuezu). Овие глаголи во говорот на селата можат да се
слушнати со изгубено интервокално /в/, па формата им гласи вака:

д'обијаШ,

навијаиt

(МНУК:

u'озна:Ш, u'окријаШ, д'одеаzu

197),
(

'обуаШ,

Видоески

u'овијаШ,

1957: 69).

(се)

u'одуаШ,

Ваквите форми со

изгубено интервокално /в/ и со појава на хијатско /ј/ се познати на
една континуирана територија во полошките и кичевско-поречките

говори (Видоески

1999: 231).

Суфиксот -(ј)ава: в'еќаваШ (:в'еШиШ), 2р'ешаваШ (:2р'ешиШ),
м'ењаваzu

(:м'ениШ),

см'еќаваШ (:cм'eiiieiii)

(Ше-см'еzuоф

во раб'о

ШаШа), cp'eќaвaiii (:cpeiiieШ); Како што се забележува од примериве,
кај овој тип имперфективизација најчесто се сретнува и промена на
тематската согласка. Се работи всушност за проширување на старата

наставка -ја во -(ј)ава (Конески

1982: 389).

Суфиксот -ева: l'oшiiieвazu
up'oшiiieвazu

(:up'ociiiuiii).

(:l'ociiiuiii),

к'P.шiiieвaiii (:кP.ciiiuiii),

Кај овие глаголи каракте-ристична е стара

алтернација на тематските согласки

lciiil

во /шiii/ (Скок1:

76).

Вакви

форми за разлика од стандардните 2oшiiiaвa, KP.Utiiiaвa, upozuiiiaвa, се

сретнуваат и во соседниот поречки говор

(сп.

смеќеаШ Рус, се ceќeaiii, ciiipeќeaiii ЈД, Видоески

и :в'eќeaiii, 2peшeaiii,

1957: 69).

3.1.7.2. Kaiiie2opuu начин и време
3.1.7.2.
разгледаме

Во рамките на граматичката категорија време ќе ги

од

формален

аспект

сите

финитни

глаголски

кон

струкции кои се употребуваат во кичевскиот говор. Најпрво ќе се
задржиме на морфолошките

(синтетските ),

а потоа на перифрас

тичните ( аналитичките) глаголски конструкции. Се разбира дека над
сите тие временски конструкции доминира граматичката категорија

начин, па така тие можат да бидат или индикативни (модално
немаркирани) или модални конструкции. За сите овие глаголски
конструкции ќе дадеме преглед во текстот што следува.

3.1.7.2.1. Индикаiiiивни

(модално немаркирани) консiiiрукции

3.1.7.2.1.1. Морфолтики
3.1.7.2.1.1.1. ПрезенШ

(cuнiiieiiicкu) 2ла2олски консiiiрукции

(се2ашно време)

Презентот во кичевскиот говор се образува со следниве
наставки:
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едн.

1 л.:

-и

2л.:-ш
мн.

3 л.: -т
1 л.: -ме
2 л.: -те
3 л.: -(а)т

Во кичевскиот говор, во говорот на христијанското население
доследно се чуваат сите три глаголски групи како и во стандардниот

јазик (поинаку е во говорот на муслиманското население, каде што и
групата се дезинтегрирала, види: Б. Видоески

1998: 336).

Сега ќе дадеме примери на презентските форми кај глаголите
од сите три групи:

а-група:

1. к'oiia
2. к'оiiаш
3.

к'оiiаШ

1. к'оiiа.ме
2.
3.

к'оilаШе
к'оilа:Ш

е-група:

1.ј'ада

1.ј'аде.ме

2.ј'адеиt

2.ј'адеШе

3.ј'адеШ

3.ј'адаШ

1. с.м'еја
2. с.м'ејш
3. с.м'ејШ

1. с.м'еј.ме

2. с.м'еј.ме
3.

с.м'е:Ш

и- група:

1. н'оса
2. н'осиш
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3. н'осиШ

1. н'оси.ме
2. н'осиШе
3. н'ocaili

1. сШ'оја
2. сШ'ојш
3. сШ'ојШ

1. cili'oj.мe
2. cili'ojilie
3. czu'o:il1

Формите на глаголот сум во презент се следниве:

1. су
2. cu
3. (ј)е

1. сме (сне)
2. ciUe (еве)
3.се

Како што се забележува од дадениот преглед, кај глаголите од
а-група во третото лице множина поради соседството на два вокала

дошло до контракција и до образување на еден долг вокал којшто
има две мори. Слична ситуација имаме и кај глаголите чијашто
основа завршува на вокал. Кај овие глаголи во трето лице множина
доаѓа до губење на меѓувокалното /ј/, потоа до асимилација, па до
контракција како резултат на што се добиваат долги вокали пред
финалното /т/ од наставката за трето лице множина

(ciUo:iU,

cмe:iU,

ce:iU), (види: 1.1.3.4.).
ИмuерфекiU

3.1.7.2.1.1.2.

(минаzuо

оuределено

несвршено

време)
Во кичевскиот говор имперфектот се образува со следниве
наставки:

едн.

1 л.

2 л.
3 л.

-ше

-ф (-в)

-ше

мн.

1 л. - фме ( -фне)11-вме ( -вне)
2 л. - фzue 1/-вiUe
3л. -а

Наставката -а за трето лице множина најчесто не е транспа
рентна поради долгиот вокал што се создава со вокалот од основата

(или дифтонг во некои од кичевските села (види:

1.1.2.5.).

Наставките за прво лице множина -фне/-вне, освен за град
скиот

кичевски

говор,

се

карактеристични

речиси

за

целиот

кичевско-поречки говор, потоа за охридскиот и за некои говори во

Пелагонија, територија каде што и личната заменка за прво лице

множина е ни(ј)е (поинаку е во дебарските и полошките говори во
кои доминира личната заменка ми(ј)е, а наставките за имперфект се

-вме 1-фме) (Видоески

19996: 214).
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За разлика од сегашното време каде што се јавуваат три
вокали на основата, во имперфект се јавуваат само два вокала -а и -е

при што вториов вокал се јавува кај глаголите од е- и од и-група.
Примери:

1.
2.
3.

1. 'iл'едаф.ме
2. 'iледафiUе
3. 'iл'еда:

'iл'едаф

'iл'едаше
'iл'едаше

1.]'адеф

1.]'адеф.ме

2.]'адеше

2.]'адеф.ме

3.]'адеше

3. ]'аде:/1 ]'адеа

1. ciUojф
2. ciU'ojшe
3. ciU'ojшe

1. сiU'ојф.ме
2. ciU'ojфiUe
3. сШ'о:ја

1. се с.м'ејф
2. се с.м'ејше
3. се с.м'ејше

1. се с.м'ејф.ме
2. се с.м'ејфШе
3. се с.м'е:ја

1. н'осеф
2. н'осеше
3. н'осеше

1. н'осеф.ме
2. н'осефШе
3. н'осе://н'осеја

Кај

глаголите

тематскиот вокал -е

чијшто

општ

дел

завршува

на

вокал,

преминува во неслоговно ј односно ј како кај

глаголите ciu'ojшe, се с.м'ејше.

Ќе дадеме примери за имперфектни форми од перфективни
глаголи, кои во кичевскиот говор се употребуваат само врзани со
сврзници или со партикули:
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1.
2.
3.

(ќе) zt'аднеф

1.

(ќе) з'асШанеф

(ќе) u'аднеше

(ќе) i1аднеше

2.

(ќе) засiU'анеше

3.

(ќе) засШ'анеше

1.
2.
3.

(ќе) u'аднеф.ме

1.
2.
3.

(ќе) засi71'анеф.ме

(ќе) u'аднефШе
(ќе) u'адне://u'аднеа

(ќе) засiU'анефШе
(ќе) засiU'ане://засiU'анеа

3.1.7.2.1.1.3. Aopuciii

(.мzmaiiio оuределено свршено вре.ме)

Во кичевскиот говор аористни форми постојат и се употре

буваат и од перфективни и од имперфективни глаголи и тоа е една од
особеностите на овој говор (види:

4.1.1.1.1.).

Аористот се образува со

следниве наставки:

едн.

мн.

1 л.:
2 л.:
3 л.:
1 л.:
2 л.:
3 л.:

-ф (-в)

-в
-(Ј

-ф.ме (-фне)/1-в.ме(-вне)
-фiiie 11 -вiiie
-а, -ја

Кај глаголите кои во трето лице множина добиваат наставка
а, се создава вокална секвенца со тематскиот вокал при што доаѓа до

образување на долг вокал. Кај глаголите коишто во трето лице
множина аорист ја добиваат наставката -ја не доаѓа до измени.
Во кичевскиот говор глаголите од а-група не формираат
раздели, како впрочем и во стандардниот јазик, и сите завршуваат на
основниот вокал -а:

1. 'искоitаф
2. 'ucкoila
3. 'ucкoila

1. иск'оzlаф.ме
2.

иск'оuафШе

3. ucк'oua:

1. к'оuаф

1.

к'оuаф.ме

2.

к'оuа

2.

к'ouaфiue

3.

к'оuа

3. к'oiia:

Глаголите од -е и -и

група

главно ги имаат истите раздели

како и во стандардниот јазик, со таа разлика што поради многу
бројните промени на вокалните секвенци, доаѓа до измени на вока
лите пред наставката и до нивно непрепознавање. Кај глаголите од е
група се формираат следниве раздели според вокалот на основата во

аорист: а-, -о, -е и в-раздел (без вокал на основата, со придавање на
наставката направо кон општиот дел). Примери:
а-раздел

1. u'аднаф
2.

zl'адна

3.

u'адна

1. u'аднаф.ме
2. u'аднафШе
3. u'адна:
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1.

u'ејаф

2. u'eja
3. u'eja

1. u'ејафме
2.

u'ејафШе

3. u'e:ja

о-раздел

1. м'еШоф

1. м'еШофме

2. м'еШе

2.м'еШофШе

3. м'еШе

3. м'eiiio:/lм'eШoa

1. u'асоф

1. u'асофме

2. u'ace
3. u'ace

2.

u'асофШе

3. u'aco:/lu'acoa

е-раздел

1. умреф
'умре

2.

3. 'умре

1. 'умрефме
2.

'умрефШе

3. 'умре://умреа

в-раздел

1. 'измиф
2.

'изми

1. 'измифме
2.

'измифШе

3. 'изми

3. 'измија

1. чуф

1. ч'уфме

2.чу

2. ч'уфШе

3.чу

3.

1.

uиф

2.uu
3.uu

ч'уја

1. u'ифме
2.

u'uфiUe

3. u'uja

Кај глаголите од и-група според вокалот на којшто завршува
основата во аорист, се образуваат следниве раздели: и-раздел
раздел:

и-раздел

1.

(з)iр'ешиф

2.

(з)iр'еши

3.

(з)iр'еши

1. н'осиф
2. н'оси
3.
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н'оси

1.
2.
3.

(з)iр'ешифме
(з)iр'ешифШе

(з)iр'ешија

1. н'осифме

2. н'осифШе
3. н'осија

и

е

Кај глаголите од овој раздел специфично е тоа што формите
за

второ

и

трето

лице

основниот вокал -е,

еднина

можат

често

да

се

слушнат

и

со

особено кај имперфективните глаголи, појава

регистрирана и во стандардот (види: Б. Конески

1981: 422).

Примери:

Тој 'iи- н'осе, н'осе конд'уриШе д'ур-не с-иск'ина:.
Овде спаѓаат и глаголите од типот изброи, iiосШои кои во

стандардниот јазик спаѓаат во а-раздел:

1. 'избројф//избро:ф
2. 'изброј//избро:
3. 'изброј//избро:

1. избр'ојф.ме//избр'о:ф.ме
2. избр'ојфШе//избр'о:фШе
3. избр'о:ја

1. ii'ocШojф/lii'ocШo:ф

1. iiосШ'ојф.ме//iiосШ'о:ф.ме
2. iiосШ'ојфШе//iiосШ'о:фШе

2. ii'ocШoj//ii'ocШo:
3. ii'ocШoj//ii'ocШo:

3. iiocШ'o:ja

Како што се забележува од примерите, во сите лица освен во
трето лице множина, тематскиот вокал и во допир со претходниот

вокал преминува во неслоговно ј односно во ј, или пак доаѓа до прог
ресивна асимилација и до образување на долг вокал, како што е и во

третото лице множина пред наставката -ја. (види:

1.1.2.4.).

е-раздел

1. осШареф

1. осШ'ареф.ме

2. 'ociuape
3. 'осШаре

2. осiu'арефШе
3. ociu'ape:!locШ'apea

Глаголот су.м има посебни форми за аорист во кичевскиот

говор: биф, би, би, биф.ме, бифШе, б(и)ја. Овде всушност се работи за
стара разлика во глаголските основи од глаголот су.м:

biti

/G)е(ѕ)

наспроти bQd-Љi; второво претставува аористна основа.

3.1.7.2.1.2. ПерифрасШични

("аналиШички

") консШрукции

3.1.7.2.1.2.1. ПерфекШ 1 и iiлусква.мuерфекШ 1
3.1.7.2.1.2.1.1. ПерфекШ 1 (.минаiUо неоuределено
Перфектот

1

време)

е перифрастична конструкција која во кичев

скиот говор се образува како и во стандардниот јазик со сегашно
време од глаголот су.м и глаголската л-форма. Примери:
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1. су к'а:нсал

1. сме к'а:нсале

2. cu к'а:нсал
3. к'а:нсал

2. ciiie к'а:нсале
3. к'а:нсале

Како што се гледа од дадената парадигма, во трето лице
еднина и множина помошниот глагол сум се испушта.

За кичевскиот говор карактеристично е тоа што глаголската

л-форма може да се образува и од имперфектната и од аористната
основа на глаголот. Притоа и двете форми се употребуваат редовно:

н'осел//н'осил,

к'Р.шел//к'Р.шил,

'учел//учил.

(за

функциите

види:

4.1.1.1.1. ).
Перфектот

1е

основната парадигма за изразување на семан

тичката категорија на прекажаност и во стандардниот македонски

јазик и во кичевскиот говор (види т.:

4.1.1.1.5.).

3.1.7.2.1.2.1.2. Плусква.мuерфекШ I
Плусквамперфект

1

(iiредминаШо време)

или предминато време во кичевскиот

говор се образува од имперфектот на помошниот глагол сум

и од

глаголската л-форма. Примери:

1. беф 2л'едал
2. б'еzие 2л'едал
3. б'еше 2л'едал

1. б'ефме
2.

3. б'е://беа

1. беф к'уuил
2. б' еше к'yiiuл
3.

1. б' ефме

'iл'едале

к'уuиле

2. б'eфiiie к'уuиле
3. бе://б'еа к'уiiиле

б'еше к'yiiuл

Како и кај перфектот

2л'едале

б'ефШе 2л'едале

1и

овде се употребуваат глаголски л

форми образувани и од аористна и од имперфектна основа.

3.1.7.2.1.2.2. ПерфекШ П и iiлусква.мiiерфекШ П
(и.ма-консiiiрукции)
Конструкциите со има кои претставуваат балкански тип на
перфект не се непознати во кичевскиот говор, но не претставуваат

целосен систем како во стандардниот јазик или во некои западни

говори (како во битолскиот говор, на пример). Во кичевскиот говор
главно се користат конструкциите образувани од сегашно време на
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глаголот

има

и

глаголската

придавка.

Поретко

се

користат

конструкции со имперфектни форми на глаголот има и глаголска

придавка или со перфект од глаголот има и глаголската придавка

(последниве форми се користат за прекажување, види:

4.1.1.1.4.4.).

Прво ќе дадеме примери за перфект П т .е. за конструкциите
со помошниот глагол има во сегашно време и глаголската придавка:

1. 'има Ш'р'iано

1. 'имаме Ш'р'iано

2. 'имаш
3. 'имаШ

2. 'имаШе Ш'р'iано
3. 'има:Ш Ш'р'iано

iU'p'iaнo
iii'p'iaнo

1. 'има р'ечено
2.

1. 'имаме р'ечено

'имаш р'ечено

2.

3. 'имаШ р'ечено

'имаШе р'ечено

3. 'има:Ш р'ечено

Како што се гледа од парадигмите, глаголот има се менува по

лице и по број, додека глаголската придавка останува иста, т.е. ос
танува во формата за среден род еднина како неутрална. Во кичев
скиот говор има и појава на менување на глаголската придавка по
род и број и нејзина усогласување со предметот во реченицата. Се
работи за поархаична состојба која е зачувана и во нашите постари

ракописи од кои еден од

1706

година е токму од кичевскиот крај и

илустрира ваков пример (Б. Конески

1982: 201).

За употребата на

перфект П види во делот за синтакса.
Во кичевскиот говор се употребува и плусквамперфект

односно конструкција со помошниот глагол има во имперфект

11

+ гла

голската придавка:

1. 'имаф

к'уuено

2. 'имаше к'уuено
3. 'имаше к'уuено

1. 'имафме к'уuено
2. 'и.мафШе к'уuено
3. 'има: к'уitено

3.1.7.2.1.2.3. КонсiUрукции од iuuii.oiU

су.м

1 бев дојден

За формирање на овие конструкции во македонскиот јазик
многу влијаела балканската јазична средина затоа што вакви кон
струкции образувани од глаголот су.м и глаголска придавка од непре
одни глаголи им се познати и на другите балкански јазици: аро

манскиот, мегленороманскиот, грчкиот и албанскиот јазик (Гајдова

2002: 47).
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Во кичевскиот говор овие конструкции се употребуваат со

различни значења (види:

4.1.1.1.4.4.),

иако нивната употреба не е

толку честа како во говорите кои трпеле поинтензивно влијание од

погоре споменатите балкански јазици (како што е на пример, случај

со битолскиот говор види: Трајковски 2000: 252). Ќе наведеме
примери на конструкции од овој тип:

1. су д'ојден
2. си д'ојден
3. е д'ојден

1. с.ме д'ојдени
2. сШе д'ојдени
3. се д'ојдени

1. беф z!'ојден
2. б'еше u'ојден
3. б'еше u'ојден

1. б'еф.ме u'ојдени
2.
3.

б'ефiUе z!'ојдени
б'еа//бе: z!'ојдени

3.1.7.2.2. Модално .маркирани

консШрукции

3.1.7.2.2.1. Морфолошки .модално .маркирани
3.1.7.2.2.1.1. И.мuераШив

консШрукции

(заuоведен начин)

Во кичевскиот говор морфолошките форми за императивот
кои, како што знаеме, во македонскиот јазик постојат за второ лице

еднина и множина, се образуваат како и во стiшдардниот јазик, со
мали разлики кои ќе ги истакнеме подолу.

Кај глаголите од а-група императивните форми се образуваат
со следниве наставки: -ј за второ лице еднина и -јШе за второ лице
множина: в'икај

-

-

в'икајШе, к'оuај

-

к'оuајШе,

u'aiaj -

u'aiajШe, ск'окај

ск'окајШе. Кај глаголот чека во еднина можат да се сретнат и импе

ративни форми от типот: ч'еки покрај регуларното ч'екај. Кај гла
голите што завршуваат на -ува, кое во кичевскиот говор се скратува

во

уа>уј,

императивните

заu'ишујШе, к'уuуј

-

форми

изгледаат

к'уuујШе, собл'екуј-се

вака:

з'аuишуј

-

соблек'ујШе-се. Глаголите

-

што завршу-ваат на -ва: клава, дава во императив ги имаат следниве
форми: клај

-

кл'ајiuе, дај- д'ајШе.

Кај глаголите од е-група, во еднина се додава наставка -и,
откако ќе се отфрли тематскиот вокал, а. во множина се додава нас
тавката

-Ше: zlл'ачи

-

Uл'ачеШе,

к'ажи·

-

к'ажеШе.

Ова важи за

глаголите чиј општ дел завршува на консонант. Кај глаголите пак, на
коишто општиот дел им завршува на вокал, направо кон општиот
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дел се додаваат наставките -ј,

u'ejzТte, смеј-се

-jiiie: uej -

-

см'ејШе-се,

чуј-ч'ујzТtе.

Кај глаголите од и-група императивни форми се образуваат на
следниов

начин:

во

еднината

глаголот

си

останува

на

тематскиот

вокал и, а во множината тематскиот вокал се отфрла и се додава
наставката -ezТte: в'пви

-

в'nвеШе, к'оси

-

к'осеШе, н'оси

-

н'осеzТtе.

Забрана или прохибитив во кичевскиот говор се изразува со

негацијата не употребена пред императивните форми: н'е-коziај, н'е
uлачи, не-н'осеШе.

3.1.7.2.2.2. ПерифрасШични модално маркирани консШрукции
3.1.7.2.2.2.1. ПрохибиШив
За изразување на прохибитив освен веќе посочениот начин со

негацијата не

+ императивните

форми, во кичевскиот говор може да

се изрази уште и со перифрастичните конструкции: н'емој да- uр'ајш 1

н'емој(zuе)

да-uр'ајШе

и

да-н'е-uрајzи

1

да-не-uр'ајШе.

формите и за функциите на прохибитивот види:

3.1.7.2.2.2.2. Кондиционал

praesentis

за

4.1.1.1.2.1.3.).

(kе-консШрукции)

3.1.7.2.2.2.2.1. Кондиционал praesentis
Кондиционал

(повеќе

или

(идно време)

идното

време,

во

кичевскиот

говор се образува како и во стандардниот јазик, со партикулата ќе и

со парадигмата на презентот од сите глаголи и имперфективни и
перфективни.

1. ќе ч'ека

1. ќе

2. ќе ч'екаш
3. ќе ч'екаШ

2. ќе ч'екаШе
3. ќе ч'ека:Ш

1.ќе д'онеса

1. ќе дон'есеме

2.
3.

ќе д'онесеш
ќе д'онесеШ

ч'екаме

2. ќе дон'есеzТtе
3. ќе дон'есаШ

3.1.7.2.2.2.2.2. Кондиционал praeteriti (минтuо-идно
Формите на кондиционал

praeteriti

време)

во кичевскиот говор се

образуваат од партикулата ќе и од формите за имперфект од сите
глаголи и имперфективни и перфективни:
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1. ќе к'оiiаф
2.
3.

1.
2.
3.

ќе к'оiiаше
ќе к'оiiаше

1. ќе 'искосеф
2.
3.

ќе к'оiiафме

ќе к'oiiaфiUe
ќе к'oiia:

1. ќе иск'осефме
2. ќе ucк'oceфille
3. ќе иск'осе: /1 ќе

ќе иск'осеше
ќе иск'осеше

3.1.7.2.2.2.3. Поillенцијал
Меѓу
кичевскиот

низата
говор

(.можен начин)

архаични

се

иск'осеа

црти

вбројува

и

кои

се

карактеристични

употребата

на

за

потенцијалот.

IIарадигмите на потенцијалот се образуваат од партикулата би

+

глаголската л-форма. Глаголската л-форма се менува по род и број,

додека партикулата е неменлива. 11римери: би дошол
јадел

-

би јаделе, би paбoilleл

-

-

би дошле, би

би рабоiUеле. Зависно од контекстот и

од функцијата што ја вршат, овие форми можат да се слушнат во
кичевскиот говор и со формите на помошниот глагол сум во презент,
се разбира само во првото и во второто лице еднина и множина:

1. би сме д'оzиле
2. би cille д'ошле
3. би д'ошле

1. би су д'оиtол
2. би cu д'ошол
3. би д'ошол

3.1.7.2.2.2.4.

OiiillaiТtuв (желбен начин)

Во кичевскиот говор како и во стандардниот јазик желбениот
начин се изразува перифрастично со конструкции од типот да

+

iipeзeнzu, нека
разгледаме

во

iipeзeнiТt или да
функционалната

+

+

iiоiТtенцијал. Овој начин ќе го

анализа

на

синтаксичките

кон

струкции во кичевскиот говор.

3.1.7.2.2.2.5. СубјункiТtив

(iiодреден начин)

IIoд субјунктивни конструкции се подразбираат да-конструк

циите кои "се градат врз парадигмите на презентот и имперфектот,
во однос на што разликуваме субјунктив

субјунктив

praeteriti -

да одев" (Гајдова

praesentis - да ода.м и
2002: 60). За употребата на

овие форми во кичевскиот говор ќе зборуваме во функционалната

анализа (види:
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4.1.1.1.2.1.2.).

3.1.7.3.

Консiiiрукции .маркирани

uo ciiiaiiiyc -

u.мuepцeuiiiuв

(upeкaжaнociii)
Маркиран член на категоријата статус е имперцептивот или
прекажаноста. Прекажаноста е семантичка категорија која е карак
теристична за македонскиот јазик и со која се изразува дистанциран
став на говорителот спрема вистинитоста на она што го кажува затоа

што

тој не бил сведок на настанот за којшто зборува. Притоа, ако

говорителот прекажува минати или сегашни дејства, најчесто се

служи со формите на перфектот
лизираните

перфектот

форми

11,

за

1

(види:

прекажување

4.1.1.1.5.)

на

или со специја

искази

оформени

со

(види подолу). Во вака оформениот исказ говорителот

само се дистанцира од настаните за кои зборува, што не значи дека ги

квалификува настаните како нефактивни, туку значи само дека тој не
може со сигурност да ја потврди нивната вистинитост затоа што
лично не бил присутен кога тие се одвивале. Се разбира, кога
говорителот прекажува нечии туѓи намери за идни д~ства или за

постериорни дејства, тогаш се работи за модално маркирани нефак
тивни дејства кои се изразуваат со формите на имперцептив

tionalis

condi-

(т.е. со идното прекажано време). На планот на фактивноста

сложена е ситуацијата и со адмиративот кој претставува експресивна
варијанта на прекажаноста. Со адмиративот можат да се изразат
фактивни дејства, кога се изразува чудење, изненадување од веќе

реализирано дејство, но и нефактивни дејства, кога се изразува
иронија, неверување дека некој е во можност да реализира некое

дејство (за адмиративот повеќе во т.

4.1.1.1.5.1.).

Овој подолг вовед

беше нужен заради потребата од образложение зошто парадигмите
на

имперцептив

се

ставени

заедно

со

другите

парадигми

кои

се

модално маркирани.

Во продолжение ќе ги дадеме парадигмите кои се специја
лизирани за изразување на прекажаност во кичевскиот говор.

3.1.7.3.1. И.мuepцeuiiiuв
Имперцептивот во кичевскиот говор, како што веќе нагла
сивме, има комплетно изграден систем. Се разбира прва и основна

конструкција

за

изразување

жаноста, е перфектот

на

имперцептивот,

1 или л-перфектот. Но, со

односно

прека

оглед на фактот дека

постојат и и.ма-конструкции во функција на перфект

11,

се изградил
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начин за прекажување и на перфектот П, а тоа е следнава кон

струкција: глаголот има во перфект

1. су 'имал збор'ујно

Имiiepцeiiiiiив

Имперцептив

на н/Ш:

1. сме 'имале збор'ујно
2. ciiie 'имале збор'ујно

2. си 'имал збор'ујно
3. 'имал збор'ујно
3.1.7.3.2.

1 и глаголската придавка

3.

'имале збор'ујно

conditionalis

conditionalis

(идно iiрекажано време)

или идното прекажано време се

образува од партикулата ќе и од формите на перфектот

1 односно

ќе

+ сум + 'iла'iолска л-форма:
1. ќе су
2.
3:

в'икал

1. ќе сме в'икале
2. ќе ciiie в'икале
3. ќе в'икале

ќе си в'икал

ќе в'икал

1.

ќе су ј'адел (јал)

2.
3.

ќе си ј'адел (јал)

1. ќе сме ј'аделе (јале)
2. ќе ciiie ј'аделе (јале)
3. ќе ј'аделе (јале)

ќе ј'адел (јал)

3.1.7.3.2.1.

Освен овие форми, за прекажување на идни дејства

служат и има конструкциите од типот: глаголот има во имперцептив

conditionalis т.е.

во идно прекажано време и глаголската придавка:

1. ќе су 'имал наz""iр'ајно
2. ќе си 'имал наiiр'ајно
3.

1. ќе сме 'имале наiiр'ајно
2.
3.

ќе 'имал наiiр'ајно

3.1.7.4. Именски форми на

ќе

ciiie 'имале наiiр'ајно

ќе 'имале наiiр'ајно

'iлa'ioлoiii

Во рамките на именските форми на глаголот ќе ги разгле

даме сите нефинитни глаголски форми кои се карактеристични за
кичевскиот говор.

3.1.7.4.1. Гла'iолска л-форма
Глаголската л-форма или стариот активен партицип на пре

теритот, во кичевскиот говор се образува со наставките -л, -ла, -ло,

-ле. Наставките се додаваат на аористната или на имперфектната
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основа на глаголот. Притоа за кичевскиот говор е карактеристично

тоа што кај имперфективните глаголи се образува л -форма и од

имперфектната и од аористната основа: б'ерел
в'P.tuuл, к'радел

-

крал, к'Р.шел

на овие форми види:

-

к'Р.ШUЛ, 'учел

-

-

брал,

в'Р.шел

-

'учил. (За употребата

4.1.1.1.1.)

Кај перфективните глаголи исто така има л-форма и од
аористната и од имперфектната основа, со тоа што втората се

употребува само врзана со партикули или сврзници: 'искР.шил

-

(ќе)

'искР.шел, 'овР.шил- (ќе) 'овР.шел, н'ајал- (ќе) н'ајадел.

Л -формата во еднина разликува форми за сите три рода, а во
множина има една заедничка форма: к'оuал, к'оuала, к'оuало, к'оuале,
јал, ј'ало, ј'ало, ј'але, н'осел, н'осела, н'осело, н'оселе итн.

3.1.7.4.2. Гла'iолска uридавка
Глаголската придавка претставува континуант на стариот

participium praeteriti passivi.

Во

македонскиот јазик

во

текот

на

историскиот развој, глаголската придавка го изгубила обележјето на

пасивност и се преобратила во општа партиципна форма (Конески

1982: 185),

што е во согласност со развојните процеси и во другите

балкански јазици. Така, денес во македонскиот јазик глаголски
придавки се образуваат не само од преодни и од повратни глаголи,
ами и од непреодни.

Глаголската придавка во кичевскиот говор се образува како и

во стандардниот јазик со наставките -н, -на, -но, -ни или -Ш, -Ша, -Шо,
Ши. Вториов тип наставки се додаваат на глаголи чијашто основа
завршува на сонантот /н/. Глаголските придавки се парадигматски по

род и број, па во еднина имаат различни форми за сите три рода, а во
множина имаат една форма за сите три рода.
Како вокал на основата пред наставките се јавуваат вокалите

-а или -е. Вокалот а

се јавува кај глаголите од а -група како и кај

глаголите од е-група, а -раздел со општ дел на н. Примери: (из)бе'iан,

(ис)коuан, (из)оран, (uод)зинаШ, (uоШ)кренаШ, (uоШ)сШанаШ, (за)

седнаШ, uаднаШ, (ilо)ШурнаШ. Кај глаголите што завршуваат на -ува,
кое во кичевскиот говор редовно се скратува во -уј, наставката за

образување на глаголска придавка се додава на оваа скратена основа:
к'уuујн (к'уuуан), изр'адујн (изр'адуан), бл'осујн (бл'осо:н).

Вокалот е се јавува кај најголем дел од глаголите од е-група,

(со исклучок на гореспоменатите од а раздел со општ дел на н) кај
глаголите од и -група и кај глаголите чијшто општ дел завршува на
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вокал. Примери: д'аден, д'ојден, .м'eiiieн, н'ајден, н'аiiасен, 'облечен,
ii'ечен, с'ечен; 'из.морен, к'P.ciiieн, к'ачен, .м'aiiieн, iiл'aiiieн, р'оден, 'удрен;

'из.миен, 'uciiueн, 'убиен, 'обуен, 'oiiiкpueн, скр'оен; бр'анеzu, ж'енеШ,
к'анеШ, p'aнeiii, ц'eнeiii. Исклучок прават глаголите чијшто општ дел

завршува на вокал, кај

коишто при образување на глаголската

придавка доаѓа до скратување на вокалот од основата во ј: 'избројн,
'uciiejн, 'oiiejн, 'о'iрејн, сејн, Шкајн.

За кичевскиот говор карактеристични се и двојните форми од
оваа придавка кај глаголите кои во аористот го губат вокалот од

општиот дел: бран ('обран, н'абран)- б'ерен, дран (с'одран, 'одран)
дерен, iipaн ('uciipaн, д'оiiран),

к'олен, .млен

(с'о.млен,

д'о.млен)

ii'epeн,

-

клан (з'аклан, 'исклан)

.м'елен, Шкан ('uciiiкaнlluciiiкajн)

-

Шкајн.

3.1.7.4.3. Гла'iолски iipuлo'i
Глаголскиот прилог во македонскиот јазик го континуира
стариот

participium praesentis activi,

но карактерот на основата, на

тематскиот вокал и на завршетокот на овие форми и нивната ста

билност се различни во одделните македонски дијалекти. (Видоески
1999б:

243).
Во кичевскиот говор глаголскиот прилог се образува од

несвршени глаголи со наставката -јќи која превладува во полошките,
прилепско-битолските

и

во

кичевско-охридските

охридски говор) говори (Видоески

19996: 246).

(без

градскиот

Примери од кичев

скиот говор: вик'ајќи, коil'ајќи, ФР.л'ајќи, бер'ејќи, uнaiii'ejќu (Црско

189),

нос'ејќи, Шрес'ејќи, с.м'е.:;ќи-се, кyil'yjќu, iiо.мин'ујќи, ciiiaн'yjќu.
Основниот вокал кај глаголите од а -група е секогаш а, а кај

другите две групи е секогаш е. Во кичевскиот говор глаголскиот

прилог не се употребува многу често. (За акцентирањето на гла

голскиот прилог види:

2.1.3.).

Бидејќи не се употребува како глаг. прилог во кичевскиот
говор, туку само како сврзнички предикат за причина. (За функциите

на глаголскиот прилог види:

4.1.2.2.1.1.).

3.1.7.4.4. Гла'iолска и.менка
Глаголската именка претставува инфинитна глаголска кон
струкција која има навистина широка употреба во македонските дија
лекти, но и во стандардниот јазик.
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Глаголската

именка во

кичевскиот говор

се

образува

од

несвршени глаголи со наставката -ње која се додава на истите

основни вокали како и кај глаголскиот прилог: в'икање,
к'оiiање, кр'евање, з'е.м.ање, бр'ање
кање, уд'ирање, cii'ueњe, вл'а:Zање
изл'аzање

-

к'арање,

б'ерење, iioл'a:Zaњe, ii'укање, ск'о
вле?:ување (1/вле?:у:ње), вр'аќање,

изле?:ување (1/изле?:у:ње), ii'aiaњe, ii'yшiiiaњe, сл'а:Zање

-

сл'еzување

(1/сле?:у:ње ),

(1/iiиш'у:ње),

iiрод'авање

ф'аќање,

кач'у:ње,

(1/iiрод'а:ње),

куii'у:ње,

ciiiaн'y:њe,

.м.'елење, с.м.'е:ње, iip'aeњe (iip'a:њe 1/iipajњe

11

-

iiиш'ување

к'аiiење,

л'ечење,

iiрајне-редок пример на

антиципација на мекост поради тежок изговор). Глаголската именка
е од среден род, а по број може да се менува само ако се супстан
тивизира. Пример: З?:оiiiвиф
Во

кичевскиот

iiipu ј'адења.

говор

е

специфична

честата

употреба на

глаголската именка којашто притоа извршува различни синтаксички

функции (види:

4.1.2.2.).

Глаголски именки од свршени глаголи во кичевскиот говор
има многу малку: ciiiop'eнue, iiuc'aнue.

За кичевскиот говор специфично е и тоа што се употребуваат

многу сложени именски образувања добиени од општа именка (која
може да биде објектот или субјектот на дејството означено со
глаголската именка) и од глаголска именка од типот: zрозј'ебрање,

жuiiioiiл'eвeњe, лозјекр'оење,
коiiање,

сваiiiојч'екање,

(Видоески

овциi"i.л'авење,

сеНОКОСеЊе,

i"i.ченкаб'ерење,

iiiyiuyнб'epeњe,

i"i.ченка

С./}НЦео'iр'еање

1957: 81).

(За функцијата на овие форми види: кондензирани трансформи со
глаголска именка).

3.1.8. Предлози
На крајот на прегледот на зборовните форми во кичевскиот
говор ќе дадеме краток преглед на предлозите како зборовна група
што припаѓа во неменливите зборови.
Овде ќе ги наведеме само формите на предлозите што се
сретнуваат во кичевскиот говор и што претставуваат на некој начин

специфичност за овој говор, со посочување на

нивните примарни

значења. За функциите на предлозите ќе стане збор во третиот дел
од трудов.

Како специфичност за кичевскиот говор се јавува широката
употреба на предлогот кон со фонетска варијанта кун: За.м.ина кон
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Извор (Попл), Оди iipaвo и ко ќе свР.Шиш за кон Добренојц iiооди
yшiiie .малце и ќе дојш до еден дол (Лаф) (Видоески

1957: 77).

Се сретнуваат и предлозите iipи и у кои во другите централни

говори ретко се употребуваат: Живејше iipи браќа .му(Иж), ОШидоа
iiocлe iipи цapoiii да .му кажаШ.

ОШидоа iipи .мајка си (Рус), У

Сајкофци нaiipaja баскан (Орл).
Во рабетинските села се среќава спорадично предлогот ву
добиен со контаминација на во и у, но само со личните заменки:

Ќeceiiio zo забрајф ву .мене (Орл), Види да не је ву Шебе iiycyл'чeiiio
(Рус). Овој предлог е познат и во поречкиот говор (Видоески

1950:53).
На целото кичевско подрачје се среќава и предлогот уз (ус)

<

ff'l>З"b кој инаку е карактеристичен за северното јазично подрачје: Ја
Шуку

.zo

збркаф и Шоа (iiieлeiiio) ус zlле.мна фaiiiи iiyciiiинa, да

не.маШ (Орл). (Видоески

с.мулна уз диреzон и фaiiiи iiyciiiинa. Видоески

3.1.9.

zo

(Сп. и во поречкиот говор: Се

1957: 78).

1950: 53).

Сврзници

Овде ќе дадеме краток преглед и на формите на сврзниците
кои се среќаваат во кичевскиот говор. Под насловот Сврзници ќе ги
наброиме формите на два различни типа на зборови: првиот тип, тоа
се оние сврзници кои претставуваат комплементарни конектори т.е.
вршат улога на поврзување на реченични конструкции кои се еден

тип аргументи на надредени глаголски предикати (во македонската
граматичка терминологија тоа се исказни или декларативни рече
ници, а овде се обработени под насловот ко.мiiле.менШарни реченици

в.

4.1.1.1.5.2.)

и тие не носат свое значење, туку претставуваат семан

тички празни оператори што можат во одредени ситуации и да се

испуштат; и вториот тип сврзници, тоа се зборовите кои вршат улога

на конститутивни членови на сложените реченици, т.е. ја сигна
лизираат врската помеѓу дел-речениците во сложената реченична

конструкција,

при

што

таа

врска

може

да

биде

асоцијативна,

временска, причинска и сл. (види повеќе во делот посветен на

сло

жената реченица).

3.1.9.1.

Како комплементарни конектори во кичевскиот говор

ги сретнуваме следниве сврзници: дека, шiiio, да и oiiiи.

3.1.9.2.

Во

рамките

на

сврзничките

предикати

карак

теристични се следниве типови сврзници: асоцијативни, временски и
причински.
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Како

асоцијативни

сврзници

во

кичевскиот

сретнуваат: а) сврзниците за конјункција: и,

iila, ua,

говор

се

да, е.м-е.м; б)

адверсативните сврзници: а, а.ма, а.ми, али, iilyкy и спорадично но (под
влијание на стандардот); в) сврзник за алтернатива е сврзникот или;
г) сврзници за споредба се ко и ко шiilo.
Сврзници што ја покажуваат временската врска меѓу нас
таните за кои зборуваат одделните дел-реченици, во кичевскиот

говор се следниве: ко (<кога), oiilкo, чи.м, шiuо.м, дур(и) да, uред да, и
дурне.
Во репертоарот на сврзниците -показатели на каузација, во

кичевскиот говор ќе ги наведеме следниве: а) за причина: oiiiи, дека,

uoшiilo, oiiiшiilo, бидејќи, зaiilo шiilo, д'ел'.ми; б) сврзници за изра
зување на последична релација се Шолку

... шШо;

iilaкa

... шiilo;

сврзник за концесија е ако; г) сврзници за услов се ако и да

в)

-

субјунктивот; д) сврзници за релацијата 'со оглед на' се шiilo.м и чи.м;
и ѓ) сврзник за цел е најчесто да, а поретко за да. За функциите на
овие сврзници со соодветни примери ќе зборуваме во делот посветен
на сложената реченица.
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4. Функционална анализа на граматичките категории

4.1. Реченица
Синтаксичкиот опис на кичевскиот говор, како што беше
истакнато во воведот, ќе се темели врз семантички ориентираната

синтакса со која се прави "опис на операциите коишто од пораката

(т.е. од содржината на јазичното коминике, анг.

message) водат кон

нејзината по можност успешна формализација

(оформување) на
1995: 5). Со помош на јазикот
цели: 1) се опишуваат релациите

површината на текстот." (Тополињска
во општеството се остваруваат две

коишто постојат меѓу предметите, вклучително со луѓето, или им се

припишуваат различни својства на деловите на светот кои ние во
нашата перцепција можеме да ги издвоиме како такви, а тоа е

предикацијата, и

светот

и

оваа

2)

се именуваат издвојуваните од нас делови на

јазична

функција

е

номинацијата.

Најчесто

на

синтаксичко ниво, резултати на предикацијата се речениците, а
резултати на номинацијата се именските синтагми.

1995: 5).

(Тополињска

Во овој дел од трудов, ќе направиме анализа на начините

кои се специфични за кичевскиот говор, а со помош на кои се реали
зираат предикативните и номинативните содржини.

4.1.1. Пpoczua реченица
Основната предикативна содржина

која

се

реализира во

говорот е простата реченица, т.е. реченица која е конституирана од
еден предикат, изразен преку финитна глаголска форма и аргу
ментите што тој предикат неопходно ги бара, а кои се одраз на дело

вите на светот за коишто предикатот изразува некаква релација. За
да

ги

разгледаме

начините

на

градење

на

простата

реченица

во

кичевскиот говор, најпрво ќе се осврнеме на граматичките категории
што ги поседува конститутивниот член, а тоа е предикатскиот израз

оформен во финитна глаголска форма.
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4.1.1.1. Гра.маiiiички кaiiie'iopuu на кoнciiiuiiiyiiiuвнuoiii

член

Граматичките категории кои ги поседува конститутивниот

член на основната реченична конструкција (ОРК), а тоа е глагол
скиот предикат изразен со финитна глаголска форма, се следниве:

вид, начин, време и прекажаност (која во кичевскиот говор прет
ставува

навистина

посебна

граматичка

категорија).

Редоследот

според кој ги даваме граматичките категории не е случаен, ами тој е

импликуван од карактерот на самата глаголска форма која:

1)

во

македонскиот јазик и во словенските јазици во целост, се јавува
секогаш

како

маркирана

позитивно

по

еден

категоријата вид (свршен или несвршен);

2)

од

членовите

на

ја поседува инфор

мацијата за ставот на говорителот спрема вистинитоста (усогла
сеноста на фактите), односно ја поседува и категоријата начин што
може да биде изразена со посебни граматикализирани средства и

3) ја

изразува временска сооднесеност на настанот (дејството, процесот)
спрема моментот на зборувањето или спрема некоја друга точка на
временската оска, што граматички се искажува преку зборовен

облик којшто е член на некоја од парадигмите за време.

4.1.1.1.1.

Вид

-

внаiiiрешна вре.менска ор'iанизација на дej

ciuвoiiio

Една

од

главните

особености

на

словенските

јазици

е

постоењето на категоријата вид кај глаголите. И покрај тоа што
околу дефинирањето на оваа категорија има бројни несогласувања,
заедничко е мислењето на повеќе лингвисти и научници дека во сло

венските јазици постојат, генерално гледано, два вида: свршен вид

(aspectus perfectivus) и несвршен вид (aspectus imperfectivus) (Simeon:

715-718).
Притоа не може да се каже кој од овие два вида е основен или
појдовен

зашто

"членовите

контраст создаден од

на

категоријата

вид

остануваат

во

две (или повеќе?) привативни опозиции чија

хиерархија не секогаш може да се утврди, а се менува зависно од

поширокиот семантички контекст" (Тополињска

1995: 176).

Со категоријата вид се граматикализира информацијата за
временската

организација

на

глаголското

дејство

независно

од

неговиот однос со апсолутната временска оска. Притоа свршениот
вид

го

шениот

88

одразува

го

временскиот редослед

одразува

течењето

на

на

настаните,

времето

а

додека

пак

несвр

настаните

"мируваат", односно се во процес, во нивното одвивање. Значи сло
венските јазици со поседување на оваа глаголска категорија се
способни да ја изразат таа внатрешна временска организација на
глаголското дејство надвор од категоријата време~ на лексички план,

со постоење на пар од глаголи за секое дејство, пр~ tпто едниот член
претставува tлагол од свршен вид, а другиот член глагол од несвршен

вид.

Ваквите

видски

парови

во

словенските јазици

се

најчесто

глаголи изведени од иста основа со помош на префикси, суфикси, со
помош на алтернации на вокалот или консонантот на основата и сл.

Таква е ситуацијата и во македонскиот стандарден јазик poдulpaia,

враШи/враќа и сл., а и во кичевскиот говор (за образување на
видските парници кај глаголите во кичевскиот говор види:

3.1.7.1.).

И додека јазиците што не ја познаваат категоријата вид, (на

пример романските јазици) завршеноста/незавршеноста на глагол
ското дејство ја изразуваат во рамките на категоријата време или во
самото

лексичко

значење на

коренот на глаголот,

во

словенските

јазици можноста за изразување на видската разлика на лексичко
рамниште

овозможува

во

рамките

на

глаголските

времиња

да

се

комбинираат видот на глаголот и значењето на дадено време, па да се
изразат посуптилни нијанси во временската организација на нас
таните.

Постои

само

една

семантичка

блокада

мотивирана

со

природата на видската опозиција; глаголите од свршен вид не можат
да изразуваат актуелизирана сегашност. Другите комбинации се

отворени и можни, но зависи која комбинација е присутна или
отсутна во даден јазичен систем.
Овде

ќе

се

осврнеме

во

кратки

црти

на

употребата

на

следниве глаголски форми во кичевскиот говор: презентските форми

од перфективни глаголи, имперфектните форми од перфективни
глаголи и аористните форми од имперфективни глаголи. Во ова
поглавје кое
категории

на

е посветено

на видот како една

конститутивниот

член

на

од граматичките

основната

реченична

конструкција, само ќе ги наброиме конструкциите во кои влегуваат
тие форми, а nоопширен осврт на функциите на дадените кон
струкции со повеќе примери ќе дадеме во делот посветен на изра
зувањето на временските релации со помош на различни временски
парадигми на глаголите.

4.1.1.1.1.1. Презенzu од

iiерфекШивни 'iлa'ioлu

Поради семантичката блокада што веќе погоре ја спомнавме
презентските форми од перфективните глаголи не можат да изразат
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актуелизирана сегашност. Тие, исто така, за разлика од некои наши

југоисточни дијалекти каде што самостојно употребени изразуваат

повторливи дејства (в. Б. Видоески

1992: 50),

во кичевскиот говор и

во целото западно наречје никогаш не се употребуваат самостојно.
Тоа ни покажува една состојба на "балканска" реструктурализација
на

глаголскиот

систем

во

западниот

и

централниот

дел

од

маке

донската јазична територија, за разлика од зачуваната поархаична

состојба во источните дијалекти (Тополињска
ските

форми

од

перфективни глаголи

во

Презент

1995: 182).

кичевскиот говор

се

употребуваат само врзани и извршуваат неколку функции. Ако се

употребени

со

кондиционал

партикулата

praesentis

(види:

ќе,

ја

образуваат

парадигмата

на

и ги извршуваат функ

3.1.7.2.2.2.2.1.)

циите карактеристични за овие форми, а тоа се: идност, заповед,
повторливост, омнитемпоралност или се јавуваат во аподозата на
условниот период. Дејствата кои треба да се случат по моментот на

зборување, односно во некое идно време, нормално се нефактивни, а
нефактивно дејство се изразува и при искажување на заповед, без
разлика дали тука очекуваме многу побрзо и посигурно реализирање

на

дејството.

луб'еница,

(Текстови,

Примери:

ќe-u'ojzu

279}

Ја

ќе-в-'однеса.

кај-ц'ароШ

и-ШОЈ

1

(идност),

Ја

ќе-Ши-да:

ќe-iiiu-e-д'ajiii

ќ'ерка-Ша.

(заповед). Кај повторливоста и омнитемпо-ралноста

се работи за фактивни дејства кои не се актуелизирани во моментот
на зборувањето. При изразување на овие функции, во кичевскиот

говор најчесто се употребуваат форми на кондиционал

praesentis

образувани од ќе+ презентски форми од перфективни глаголи, (но,
се разбира, може и од имперфективни, кои не се огра-ничени во
употребата како перфективните). Примери: Ние со-Б'уба б'еф.ме
'иciiio ко-с'ија.мски бл'изнаци,

utiiio

ќе-'облечеШ Ша:, Шо: ја, шiuo ќe

jaдaiii д'енеска Ш'ие, .м'ене .м'а.ма .м'opaiii дa-.ми-н'aiipajiii 'или 'oбpaiiiнo.

(Текстови,

273;

повторливи дејства); Неко2о ќе 2о ciiie.мниiii, неко2о

ќe-2-'o2pejiii, Шака Ши е во жиоiiiоф!; Шiiio ќе uосејш,

iiio ќе жнејzи!
(изреки, општи вистини). Ќе дадеме пример и за употреба на овие
форми во аподозата на условниот период: Ако-н'е-вР.неzu, ќе-к'аuнеШ.
Освен

со

партикулата

ќе,

презентските

форми

од

пер

фективни глаголи се употребуваат и со сврзникот ако во протазата
на условниот период: И-е-ч'екаШ ф-ск'уШина, д'е.мек, aкo-il'aднezu ќе-е-

1

Сите примери во понатамошниот текст кои немаат упатување на која страна во

текстовите се наоѓаат, се дополнително собирани на терен за потребите на
синтаксичкиот опис.
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з'адржиШ во-скуШ'инава. (Текстови,

304); Ако

Ше бендисаШ моиzи и за

uоиќе време д' осШанеzи, а не саде за свадбаШа (Црско,

381).

Перфективните глаголи во презент придружени со парти

кулата да (односно формите на субјунктив
повеќе функции, и тоа
Примери:

Инаку

(субјунктив);

н'е-мо'iол

.. ж'аби

praesentis)

извршуваат

субјунктивна, оптативна и други функции.
д-и-'одбереШ

мazu.

(Текстови,

да-Ши-се-наuрајiu лубен'utfаШа (Текстови,

(оптатив); (За овие функции види:

271)
279)

4.1.1.1.2.).

4.1.1.1.1.2. ИмiiерфекШ од uерфекШивни

'iла'iоли

Имперфектот и аористот го сочинуваат минатото определено
време во македонскиот стандарден јазик.

Овие две времиња ги

нарекуваме определени затоа што искажуваат минато дејство кое
може точно да се локализира на временската оска. Формите на

имперфектот го искажуваат дејството во неговото одвивање во
определен момент во минатото или едноставно опишуваат некоја

состојба што е констатирана во некој минат момент, како што може
да се опише состојба со формите на презент во моментот кога ја

гледаме. Од дадената дефиниција следува дека за изразување на
основната функција на имперфектот се употребуваат само импер
фективни глаголи.

Формите, пак, на имперфектот од перфективни глаголи се

употребуваат само врзани и со слични функции како перфективните

презентски форми. Ќе ги дадеме следниве примери на имперфектни
форми од перфективни глаголи, употребени со партикулата ќе: ... и ќе
д'ojzue

uр'ед-дуќан,

-с'еднеzие. (Текстови,
ко

c'e'ia

се-с'еќава,

одма

297);

с'иноШ

ќе му

изв'ајzие сШ'олица и

ќе

И-ќе се соб'ере: н'а-дуќан кај Ш'аШко-ми,

Ам'еiu-Оџа,

П'аун,

Мил'еiuија

(Ш'аШко-му

<vмoiu ваzи, на-Сzu'ојана, да), и ќе-uр'а:Ш м'уабеzU. (Текстови,

на

297); И

к'обила 'uмazue 'една, Мш{а. И ќ-и-р'ечеше: "Мицо! На-месШо. 'Еден
к'амен

в'ака

в'исок,

l'олем

за-Ш'уuање.

И

до-к'аменоШ

коб'илаШа, и-б'аба-ми ќе-се-к'ачеzие и-со-коб'илаШа

'ojzue.

ќe-ii'ojzue

Б'абица.

(Текстови,

298). Од примериве може да се заклучи дека со формите
+ имперфект односно со формите на кондиционал praeteriti (т.
3.1.7.2.2.2.2.2.), најчесто се опишуваат повторливи настани. Со
ќе

употребата на пар-тикулата да

+ имперфект

од перфективни глаголи

(односно со формите на субјунктив imperfecti) се изразува вид на
ублажена заповед: Да дојzие вечер некако! Со овие форми, исто така,
може да се изрази и услов, односно се употребуваат во протазата на
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условниот период: Да uојше на upeiilciilaвa, убо: ќе

cu

uоминеше! кој,

во зависност од времето на зборување на говорителот, може да биде

или реален или иреален. Имперфектните форми од перфективни
глаголи исто така можат да се сретнат употребени и со сврзникот ако
во протазата на условни реченици, најчесто за изразување на иреален

услов: Ако се uојавеше само, ќе видеше шiilo ќе Ши наuрајф.

4.1.1.1.1.3. AopuciTt од

и.м.uерфекШивни 'iлa'ioлu

Аористот е едно од двете минати определени времиња и
неговото

основно

глаголско

значење

дејство.

Токму

е

завршеност,

затоа,

заокруженост

најлогично

е

ова

на минато

време да

се

образува од глаголи свршени по вид коишто пак, токму тука можат
да го изразат своето вистинско значење на измена, т.е. завршеност.

Меѓутоа и во старословенскиот и во современите словенски јазици
кои го зачувале аористот, ова време може да се образува и од
несвршени глаголи.

Какво е значењето што го

изразуваат овие

форми? За другите словенски јазици има доста пишувано на оваа
тема. За аористот од несвршени глаголи во македонскиот јазик
пишувал

Блаже

Конески

лиШераШурен јазик

и

во

ГрамаШикаШа

Рина Усикова

(види:

на

македонскиоzu

Библиографија).

За

состојбата пак, во дијалектите има пишувано Божидар Видоески.
Имајќи ги како основа заклучоците и согледувањата на Б. Видоески
за состојбата во македонските дијалекти, овде ќе се осврнеме на
значењата на аористот од имперфективни глаголи во кичевскиот
говор.

Еден од повеќето архаизми, зачувани во кичевскиот говор е

образувањето на аорист од имперфективни глаголи. При теренското
испитување на Б. Видоески во Кичевско во педесетите години на

дваесеттиот век тој го констатира следново: "Кај глаголските облици
особено

паѓа

в

очи

честата

употреба

на

минатото

определено

свршено време. Тоа иде оттаму што овој облик може да се образува
од секој глагол

-

и од свршен и од несвршен. Порано видовме дека

дури и помошниот глагол 'сум' има посебен облик за аорисr.
Имперфективен аорист познаваат и другите централни говори, а се

среќава и во литературниот стил. Меѓутоа во кичевскиот

(па

и во

поречкиот) говор тој е особено раширен. Сп.: Две недели му и uасоф
офциШе, iiocлe ме набрка. Орл.; Учи коџа време и за
2

iloii

изучи. Иж.;

Се работи за стара разлика во глаголските основи од глаголот су.м: btЧG}е(ѕ)

наспроти
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bQd-/ bi-; второво претставува аористна основа.

ОШка јадофне кај Ди.меШа в усша шрошка не.ма (ја) клаено. ЈД.;

Неколку iiaШu идоф до.ма,

ii1e

немаше.; И.м iii.[!,кoф на децана .малу

лук.; Кај беше фчера? И czupи'ioф офциШе. Рус.; ДеноШ Шpuiiazuu
.месиф лeii, Шолку apl.azuи и.маиtе.; Али

зашШо да не

iieja,

iieja,

жиzuи Шебе? Пејаф бре,

свадба је, iiejaф, иl.раф и сфириф на l.ајда. Ор."

(Видоески

наведеме и други примери собрани на

терен во

1957: 78). Овде ќе
2001 година: Мајка-е

i.р'ебе, l.р'ебе, ii'ишШе, ii'ишШе, Ша: една

iiл'ава 'уба: ж'ена б'еиtе .м'ајка-е, јок! (Текстови,

277);

Ма.ма с'обра

к'о.мина од-р'акија, е-сШ'оiiли, 'е-Ш'оiiле ц'ел-ден н'адвор, со-д'рва, е
Ш'оiiле

ко.м'инаШа

р'акија,

и-Ш'ури

и-во-вр'ела

в-едно-б'уре 'олко:,

к'о.мина

е-кл'аде

б'уреШо,

Цв'еШа.

б'уре

(Текстови,

Исiiов'едај-.ме, р'ече, .му-l.р'ешиф на-.м'аш-.ми. (Текстови,

296);

од

278);
Кај

-

беше д'осеl.а?; Го-.м'еzuоф дв'ороШ.; Б'иф д'енеска ф-с'ело co-tU'eШzma.
Примерите ќе ги дополниме со материјал од Црско: Тој сГtа дури веќе

високо C{}HlfeШo беше искочило; (Црско,

34); Се шеШа шШо се шеШа,
35); ДеШеzuо расШе, расШе и
(Црско, 42); Мно'iу се .мачиа iio

дури се сШе.мни, и си дојде до.ма. (Црско,
се сШори .маш на двајсеiu l.одини.
секакви

иашишша,

здрави... (Црско,

66);

а.ма

најсешне

cu

дојдоа

до.ма

живи

zt

Бе'iа цел ден и не се обзираше назад да не 2о

iipивzuacaШ чорбаџијаШа за 2ускиШе (Црско,

98).

Седе една 2одина

ушШе zua.мo и секој ден, коа изла'iаше да си береШ Шрева и корење за

јадење оише на 'iробоШ на деzlаШа и iiлачеше. (Црско,

112).

Од посочениве примери како и од поrиироката анализа на
текстовите со коиrито располагаме од кичевскиот говор, можат да се

констатираат

неколку

работи.

Главно,

со

аористот

од

импер

фективни глаголи се искажува дејство ruтo е заврrиено, но ruтo не е
моментно и се врrиело во подолг временски период. На тоа ука

жуваат и временските определби во погорните примери: две недели,
коџа вре.ме, неколку iiаШи, Шри iiаШи, цел ден. Временските ограни

чувања од овој тип кои ја даваат должината на траење на дејството се
карактеристични токму за аористот

(Vukovic 1961: 33-34).

Уrите

појасно се потенцира должината на дејството со повторување на фор
мата на имперфективниот глагол, неrито на коеrито укажува и Б.

Конески во објаснувањето на овие форми во литературниот јазик (Б.

Конески
е

доста

1981: 424).

Појавата на редупликација на глаголските форми

распространета

во

балканските

системи

и

претставува

синтаксичко клиrие со иконски карактер (Тополињска

1995: 185).

Примери од овој тип се карактеристични и за бугарскиот јазик (ТоЙ

'iлед'а, 'iлед'а, докато .му се за.могли погледот ... Граматика

1993: 317).

Ваквите примери со редупликација во кичевскиот говор денес се
најфреквентни, а според нarue мислење само примерите од овој тип
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се сочувани во употреба во стандардниот јазик,

зашто другите

употреби на имперфективен аорист не се сретнуваат во стандардот

(или се сретнуваат исклучително ретко, сп. Усикова

1995: 627).

Меѓутоа, освен употребата на имперфективниот аорист за изра

зување на должина на извршеното дејство, во кичевскиот говор
сретнуваме и примери од поинаков тип. Во примерите од типот Им

ШЈ}коф на децана малу лук; или Исuов'едај-ме, р'ече, му-'iр'ешиф на

м'аzи-ми. (Текстови,

296);

Го-м'еШоф дв'ороШ.; Б'иф д'енеска ф-с'ело

со-Ш'еШина; со имперфективната аористна форма се кажува само
дека дејството е вршено и завршено во минатото. Притоа со импер

фективниот глагол се именува дејството што се вршело во минатото,
а со аористот се укажува дека тоа дејство е завршено. Прашањето
дали овде имаме целосна опфатеност на дејството, односно негова
исцрпеност, зависи делумно од лексичкото

значење

на глаголот,

а

делумно од контекстот. Наше мислење е дека во последните три
примера се работи за целосно опфатено дејство. Сега се поставува
прашање

зошто

се

избрани

несвршени

глаголи?

Одговорот

е

следниов: имперфективниот аорист "покажува трајно дејство што се
свршило (не извршило) во одреден момент во минатото. Тука нема
никакво совпаѓање со имперфектната форма, која покажува дека

дејството трајно се наоѓало во процес во времето за кое говориме. Со
него

се истакнува незавршеноста, неограниченоста

на глаголското

дејство, додека во имперфективниот аорист се нагласува неговата

свршеност." (Видоески

1962: 229).

Денес во стандардниот македонски

јазик горните примери би гласеле вака:

...му

'iрешеф на маж ми, или

Јас меШев, со имперфект, наместо аорист. Притоа во овие примери од
имперфектната

форма не добиваме информација

за тоа дали

е

свршено, односно престанало да се одвива дејството изразено со
глаголот. Со аористната форма пак, употребена во кичевскиот говор,

ја добиваме и таа дополнителна информација. Слична е ситуацијата и

во искази со кои се искажуваат серии напоред~и (симултани) дејства
за што денес во стандардниот македонски јазик ќе се употребат
форми

на имперфект (или на

глаголи): Јас uеев,

од несвршени

praesens historicum

и'iраф и сфиреф, а во кичевскиот говор ќе се

употребат аористни форми од несвршени глаголи: (како што е во
примерот
доказ

.. .Uејаф,

дека

во

и'iраф и сфириф на 'iајда ). Ваквите употреби се

кичевскиот

говор

аористот

доследно

ги

чува

сите

нијанси на темпоралните значења. Маслов зборувајќи за свршениот и

несвршениот

аорист

во

бугарскиот

јазик

укажува

дека

"несовершеннbiЙ аорист, обозначаrоiЦИЙ длителbное деЙствие, а)
отличаетси от имперфекта "непроцессностbrо", отвлеченностblо от
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самого протеканил деЙствил и в зтом CMbicлe "фактичностblо" и,

нарлду е зтим, б) отличаетсл от совершенного аориста мен~>шеЙ
конкретностblо,

более

обш;им

и,

если

угодно,

неопределеннblм

характером указанил на обозначаемbiЙ факт . .Лсно, что на практике
зти тонкие различил часто

не ош;уш;аrотсл

и

обе несовершеннblе

формbi, а, в определеннblх границах, и обе формbi аориста могут

оказатnсл взаимозаменимblми." (Маслов

1984: 160).

Се работи значи

за нијанси во значењата што во зависност и од лексичкото значење
на глаголот некаде можат да се почувствуваат, а некаде не можат, па

затоа некаде формите на несвршен аорист се лесно заменливи со
формите на имперфект или со формите на свршен аорист. Сп .

... му

iр'ешиф на-м'аш-ми. : ... му iрешев на маж Mll. : ... му зiрешив на маж

ми; Го-м'еШоф дв'ороШ. : Го меШев двороШ. : Го смеШов двороШ.
Кичевскиот говор заедно со поречкиот, развивајќи се при
лично изолирано од соседните говори зачувал една постара состојба
на јазикот во врска со употребата на простите минати времиња, а во

склоп на тоа го зачувал и имперфективниот аорист за кој досега
зборувавме. Од досега кажаното може да се заклучи дека видската
разлика на глаголите не пречи да се оствари вистинското значење на

аористот. Аористната форма си го чува своето темпорално значење

без разлика дали е глаголот од свршен или од несвршен вид (Белиќ

1925: 176).
Треба да констатираме дека ситуацијата што ја изложивме во
поглед на аористот во кичевскиот говор, не важи за помладите гене

рации говорители. Помладите говорители, изложени на интензивно
влијание на стандардот и на масовните комуникациски средства, се

помалку го употребуваат имперфективниот аорист и тоа само во
онаа функција на продолжителност, со редупликација на глаголот,
која е карактеристична и за стандардниот јазичен израз.

4.1.1.1.1.4. Видот во

и.мiiераШив

Синтетичките императивни форми во кичевскиот говор се
образуваат и од перфективни и од имперфективни глаголи. Во нив
ната основна функција, изразување на деонтичка модалност, односно
изразување на заповед, барање, желба, во кичевскиот говор е зас
тапена подеднакво употребата и на двата типа форми. Примери за

употреба на императивни форми од перфективни глаголи: 'Ајде,
собер'и-си: iiарШ'алиШе, да-Ше-н'емаШ кај Пеiiлеш'аркоШа... (Текстови,

271); Ozuвopu да-е-в'ида! (Текстови, 279); Вл'езеШе! (Текстови, 310);
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Заколи и сиШе ако сакаш, ама ја жива не се iipeдaa на дpyieio од

мојоШ сШоiiан. (Црско:

112);

Примери за употреба на императивни

форми од имперфективни глаголи: ТеШко, 'оди на м'а.ма д-и-к'ажеш,

ја 'излеiоф iiapiiiиз'aни. (Текстови,
'оди

iiiu,

276); ... Ши-д'ава др'уiа
279); Ај Вес'ојце

ќе-Ши-е-д'а:Ш iu'eбe! (Текстови,

број се: к'ажуј/ (Текстови,

281); 'Идajiiie бе
310); Малчи ceciiipo,
(Црско, 152).

'Оди, ч'екај-а. (Текстови,

pиoiU бpaiU.
Кај

прохибитивот,

односно

луб'еница,
за-д'евеiiiи

в'аму! (Текстови,
не iiлачи, је рече

изразувањето

на

307);

iiociiia-

забрана

за

извршување на некое дејство, не се употребуваат императивните
форми од перфективни глаголи. Овие форми се употребуваат само
врзани со поширок контекст и донесуваат поинакво значење отколку

самостојно употребените негирани императивни форми на нивните
видски парници. При употребата на негирани морфолошки импе
ративни форми од перфективен глагол се изразува еден вид закана,

односно со таквите реченици, спротивно на обичниот прохибитив,

изразуваме посебен вид на барање да се изврши дејството изразено со
негираната императивна форма. Примери за негирани императивни
форми од имперфективни глаголи: He-iipaшyj, н'е-iiрашуј! (Текстови,

301);

He-ciiiaнyj! (забрана)

:

наспроти негирани императивни форми

од перфективни глаголи: 'Е н'е-сiiiани н'а-време,

ќe-iU'e-cнajiU!
Конески

( закана,

застрашување;

iia-

ќе-в'идиш шiiio

сп. во стандардниот јазик:

Б.

1982: 416).

4.1.1.1.1.5. Bидoiii во

iлaioлcкaiiia л-форма

Глаголската л-форма кај имперфективните глаголи во кичев
скиот говор се образува и од аористна и од имперфектна основа: Ааа,

iiiи-cи-ce-iii'oiiлил од некаде (Текстови,
нeцoiU!;

... iUoj

290);

Некој

io

криtил кaiUa

слушаzие oiuи имало некој јунак во некој

ipaiii, zuiUo

кршил коњска iiлоча со раце, а две и свиiiiкуал. (Црско,

42);

Села

ниiiiе биле мноiу iiобожни iiiиe оиле секоја недела и iiразник в црква.

Пoiioiii и учил се добро да

iipaaiu.

(Црско,

54)

(аористна основа)

наспроти: Се iiioiiлeл z~ел ден со дрваzuа иuuo му iи дадоф.; Го кршел

кaiiiaнeцoiii, а.ма не-l'о-скршил. (имперфектна основа). Се работи за
истата разлика како и кај аористните форми од импер-фективни
глаголи наспроти имперфектните форми од истите тие глаголи,
односно

со

аористната

основа

се

изразува

заокружено,

свршено

дејство, наспроти незавршеноста, процесуалноста која избива на прв
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план кај имперфектната основа ( сп. Го кршиф каШанецоШ /Го кршев
каШанецоzu; види погоре т.:

4.1.1.1.1.3.).

Глаголската л-форма изведена од имперфектна основа од пер
фективните глаголи не се употребува самостојно. Таа се употребува
само врзана со

conditionalis

партикулата ќе во парадигмата

на имперцептив

(види т.:

на формите на

3.1.7.3.2.), а нејзината функција е 'прекажување
futurum и на futurum praeteriti' (Гајдова 2002: 133). Оваа

форма се употребува, исто така, врзана и со партикулата да и има

улога на субјунктив

perfecti imperceptivi

(најчесто во условни рече

ници) или врзана со сврзникот ако при изразување на иреален услов.
Примери: Едно и-б'еше жал за-'Ивана, а-'едно Ш'олку с-уi1л'ашила 'и
нејзи ж'олчкаШа ќ-и-Гt'укнела. (Текстови,

278);

Ми-к'ажа д'ека ќе

'оаuанел ф-каф'ана дo-zu'ec с'аШоШ.; (постериорни дејства) Да-ск'ок
нел н'авре.ме, н'е.мало да-се-'удриШ!; Ако-ii'аднел н'а-исiiиШ Шешко

н'е'iо ќе-б'ило! (и услови прекажаност).

4.1.1.1.2. Начин- односоzu кон каШе'iорија факzuивносШ
Модалноста како таква е надградена категорија во секој даден
исказ. Ако исказот се однесува на дејство од објективната стварност
сфатено како реално, имаме работа со индикатив, односно модално
немаркирано дејство, ако искажуваме дејство, настан, во вид на
намера, желба, молба, забрана, очекување, претпоставка и слично,

тогаш се работи за модално маркирано дејство. "Се налага заклу
чокот дека категоријата време е 'разбиена' меѓу два или повеќе
начина, т.е. со други зборови, дека модалната маркираност на еден

исказ е примарна во однос на неговата темпорална карактеристика"

(Тополињска

1995: 222).

Македонскиот јазик располага со неколку

типа на граматикализирани средства со кои се изразува она што се

подразбира под терминот епистемична модалност и, од друга страна,

се изразува внатрешната психичка состојба на авторот на текстот,

односно се дава некоја наредба, молба, желба, забрана или се иска

жува

готовност да се

исполни очекуваната

дејство

(деонтичка

модалност).
Во рамките на изразувањето на двата типа на модалност, ќе ги
разгледаме граматикализираните средства што постојат како мож
ности во кичевскиот говор.

97

4.1.1.1.2.1. Модалносiii,

yiioiiipeбa на 'iлa'ioлcкиiiie начини

Основниот начин во којшто се јавуваат предикатите кои ја
конституираат ОРК е индикатив. Со индикативот се дава реалната
слика

за некое глаголско дејство или настан што се случил или се

случува, а кој говорителот го констатира како таков без да внесува

некаков суд или оценка за тој настан или дејство. Според природата
на нештата во индикатив можат да бидат само предикатите кои се во
релација со оние настани или дејства кои се случиле во минатото или
се

случуваат

во

сегашноста,

а

кои

се

искажани

со

основните

граматички средства за минато или за сегашно време. Граматичките

средства пак, кои изразуваат идност, со самиот факт што искажуваат
дејство или настан што се уште не е реализиран, без разлика на
сигурноста што ја имаме во поглед на неговата реализација, не
спаѓаат во индикативот. По дефиниција идното време е нефактивно
дејство, а со самото тоа е модално маркирано. Освен идните дејства,
модално маркирани, веќе кажавме, се сите искази во кои говорителот

внесува

и

своја

процена

за

дејството,

начинот

на

неговата

реализација, проценка за вистинитоста на дејството или пак со својот
исказ поставува барања, прашања и сл. Во овој дел од синтаксичкиот
опис на кичевскиот говор ќе се задржиме на инвентарот на грамати
кализираните

средства што

се

способни да изразуваат модално

маркирани дејства.

4.1.1.1.2.1.1.

Yiioiiipeбa на кондиционал

Кои се и како се образуваат формите на кондиционалот

накратко кажавме во делот за морфологија (в. т.

3.1.7.2.2.2.2.).

Од

наведените примери можеме да заклучиме дека се работи за пери

фрастични конструкции образувани од неменливата партикула ќе и
од

парадигмата

на

презент,

кај

кондиционалот

парадигмата на имперфект, кај кондиционалот

praesentis, или
praeteriti (во кичев

скиот говор постојат и форми образувани од партикулата ќе и од
формите на перфектот кои служат за прекажување на идни или

постериорни дејства или настани; види т.:
знаеме дека води потекло од глаголот

3.1.7.3.2.).

*xoteti.

Партикулата ќе

Самиот факт дека во

овие перифрастични конструкции се содржи и партикула добиена од
овој глагол, која примерно носи сигнал за нефактивен карактер на
дејството, укажува пред се на модалноста на овие конструкции, а
дури
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вторично

овие

конструкции

дозволуваат

да

се

одреди

темпоралната карактеристика ца дејството (Тополињска

1995: 223).

Оттука и нашиот став дека формите на кондиционалот вршат повеќе

модални функции од кои една е 'изразување на идни или постериорни
дејства'.
Сега ќе се задржиме на функциите на кондиционалот во
кичевскиот

говор.

Главното

поле

на

употреба

на

кондиционал

praesentis е изразување на идност.
Ќе наведеме примери за употреба на формите на кондиционал

praesentis

за идност: "Ја ќе-в-'однеса." (Текстови,

и-'iо-'одзеле д'еШево со-Шо:

cuiiio

278); ... и

на-.м'ајкава

ќе-'iо-д'а:Ш кај-с'е.мејсШво шШо-ќе-'iо

исшк'олуваШ и ко-ќе-з'авР.шиШ 'ос.мо оддел'ение .м'ајкава uак ќе-си-'iо

з'е.меШ д'еШево. (Текстови,

301);

Ајде, ко'iа-ќ-'ој.ме? (Текстови,

301);

То.ме ќe-il.ojiii ф-ч'ариtи;а uоil.ладне.
Формите пак на кондиционал

praeteriti

можат да се употребат

за изразување на идност во однос на некој минат момент, односно за
постериорно дејство, за кое, доколку немаме контекст, не можеме да
знаеме дали навистина се реализирало или не. Пример: Тр'iна: ф
иt'у.ма, ќе-зб'ира: u'ечурки.

Освен за изразување на идни дејства, формите и на двата
кондиционала се способни да изразуваат повторливи, итеративни

дејства, фактивни дејства кои се одвиваат во одредени временски
интервали, а за кои обично не е релевантно дали се одвиваат и во
моментот на говорење или не. Примери со кондиционал

praesentis:

И

ќе-е-н'ај.ме в'ака co-н'oseiiie ќе-е-н'ај.ме, зн'ајф.ме к'apuaiiia к'аде-е, н'а
карuа и ќе-се-Ф'Р.ла.ме вр'ау во-в'одаШа, ко-'езерце б'еше, uо-'i'аќина,

аууу, Ш'ука ц'ело л'eiiio. (Текстови,

274);

И, .мн'о'iу инШ'ересно, ко-ќе

с'ака:Ш да-и.м-к'а:нсаiu, ќе-и.м-в'ика:Ш: "Ма.мо, ај кај-.м'а.ма Бл'а'iт~а да
се-вр'аШи.ме.. . (Текстови,

300).

Примери за повторливи дејства изразени со кондиционал

praeteriti:

Ја ќе-се-к'ачеф

'i'ope

н'а-круша, на-ј'аболко, Ша.мо на-шШо

Шр'ебеiU и Б'уба д'олу ќе-ч'екаше. (Текстови,

273); Ние

алб'анскоiUо, Ш'ailie з'а.мина во- Тир'ана да-р'абоШиШ,

ко-н'е.маше во

u'apuiUe

не-ни

'iи-д'авале н'ас, u'oшiUa ни-'iи-зе.мале, и-.м'а.ма ќе-к'уuеше к'ociUeнu од
'Осој, uo'eфiUuнu, или ќе-соб'ереф.ме iU'a.мy шШо-ќ-осiU'ане: и ќе-.ми

д'ајше .м'ене л'онче, 'онде кај .м'осiUон, л'онче ќе-дајф к'осiUени и-iU'ие

шШо-ќ-'идаiU од'оздола со-uченка u'*на к'олава,

ilipи-iu.'oziaчu, н'екој

ќе-.ми-да:iU, некој

zieiU, некој д'есеiU... (Текстови, 275); В'ера б'есие

.мн'о'iу вр'една: Ќе-сiU'анеше, Ќe-н'azt*Hиtu в'ода, Ќе-.м'есеше леu и Ќе-е
нар'анеше ciU'oкaiUa.; Цв'еiUа ќе-се-обл'ечеше, ќе-се-доiU'ераше и ќе
изл'езесие

на-к'орзо.

Од

наведениве

примери

за

употребата

на

кондиционалот за изразување на повторливи дејства, можеме да
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заклучиме дека често доаѓа до паралелна употреба на двата конди

ционала вф една иста рече~ица, најчесто во оние реченици во кои се
изразуваа~ повторливи деЈства што се случувале во минатото, но

престанал~ да се случуваат, односно серијата повторливи дејства е
прекината~ При прекажување, повторливите дејства во кичевскиот
говор се

зразуваат со формите на имперцептив

conditionalis

(види:

'енаШа се- забла'iод'арила и ќе-за.м.инела за-дом.а, а Шој

3.1.7.3.2.):
'иШро up'e

-неја u'обрзо сШ'асујл д'ом.а. (Текстови,

Во кичевскиот говор

286).

се употребуваат форми на негиран

кондицио ал за изразување на фактивни дејства како во следниов
пример:

арскава

(=

ќ'ерка

леtи'арко

а!

шаркота!)

( Текстови, 271 ).

и-uо-Шр'еШuаШ

не-ќе-'iо-удриШ

Пеu

Царската ќерка и по трет пат го удрила Пепле

Со /формите на двата кондиционала се изразува и аподозата на
условнио~ период. Најчесто со формите на кондиционал praesentis се
изразува реален услов, а со формите на кондиционал praeteriti ире

ален, но и/ овде доаѓа до мешање на формите, па во следниов пример
имаме из~азување на иреален услов со кондиционал praesentis: Само,
р'екоф,

д -д'ојше овие-д'еној 'овде,

(Текстов
Ф
изразува

кулата д

ќ.е-в'идиш иtШо-ќ.е-Ши-н'аuрајф.

, 288).
мите

на

кондиционал

praesentis

се употребуваат и

за

е на претпоставка, или самостојно или засилени со парти

како во вториот и во третиот пример: ,,Ам.а

Шриес'еШ Ша ќ.е-б'идеШ Шв'ојна. "(Текстови,

295);

u'oue,

р'ече,

Ајде, 'оди u'обрзо,

ќ'е-да-е д' >јден в'озоШ д'осе'iа!; Колку 'iодини ќе да им.аШ волево? Па,

бо'iам.и,
Ваквиот

а им.аШ, да им.аШ десеШина 'iодини. (Видоески

1957: 79).

ачин на изразување на претпоставка е карактеристичен и

за станда дниот јазик (Конески

1982: 488).

К ндиционални форми образувани со презентските форми на

глаголот сака

+

субјункШив, или со имперфектни форми на сака+

субјункШ в во коишто глаголот сака би имал улога на помошен
глагол о носно би бил дел од парадигмата на кондиционалот, во

кичевски т говор нема (како што има во јужните говори, на пр. во
кајларск от, сак'а д-ii-зак'ол'iiм. (ж'енШа); Дрвошанов

1993: 83).

Во

јужните

акедонски говори, како што истакнува Голомб, тие прет

ставуваа

калка од новогрчкиот јазик и претставуваат втор бран на

балканиз и (Golц_b
претстав ваат

1964: 47).

синтаксичка

Во кичевскиот говор, пак, овие форми
конструкција

со

целосна

лексикална

вредност на составните делови, па нив ги толкуваме во рамките на

субјункт вот со надграден предикат од втор ред сака кој задол
жително
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ара аргументски израз во вид на реченична конструкција.

Инаку, ако го коментираме нивното значење можеме да кажеме дека

се употребуваат главно за искажување на намера односно желба да
се изврши некое дејство. Ако, пак, се употребат минати форми на
глаголот сака

+ субјунктив, тогаш се

изразува нереализирана намера

или желба. И во двата случаи се работи за нефактивни дејства кои во

првиот

случај

(со

презент

од

сака)

се

уште

можат

да

бидат

реализирани, а во вториот случај (со имперфект или перфект

1 од

сака) се работи за дејства што немале можност да се реализираат.
Примери: Сака дa-ii'epa Ш'eiiux, а.ма-вр'е.м.ево се-'облачиШ!; Ее, Ш'аШе
с'акаше да-к'уiiиШ к'ола, а.м.а н'е.м.аше .м.'ожнос.

УiiоШреба на субјункШив

4.1.1.1.2.1.2.

Во македонските класични граматики глаголските форми да

презент и да

+

+

имперфект (и да

+

перфект, за прекажување;

ограничување во поглед на видот на глаголот од кој се образуваат

овие форми нема), не се третираат како посебни парадигми, туку се
нарекуваат

да-конструкции

и

се

разгледуваат

во

рамките

на

функцииите на временските парадигми или на партикулата да или на

сврзникот да (сп. Б. Конески 1981; Ѓуркова 1994). Ние, во нашиов
опис, со оглед на специфичните функции што ги вршат овие форми,
им пристапуваме како на посебен тип глаголски парадигми кои се

модално маркирани и кои ги нарекуваме субјункШив во којшто
влегуваат три парадигми: субјунктив
субјунктив

sentis,

perfecti.

praesentis,

субјунктив

Функционално најоптоварен е

imperfecti и
субјунктив prae-

а со нешто поограничени функции се јавува парадигмата на

субјунктив

imperfecti,

додека парадигмата на субјунктив

perfecti

служи

главно за прекажување на реченици оформени со некоја од прет
ходните две парадигми (или во конструкции за изразување про

хибитив; види:

4.1.1.1.2.1.3.) .

Што е субјунктивот и кои се неговите функции во кичевскиот
говор?

Како што кажува и самото негово име субјунктивот значи

подреден начин. Подреденоста може да има семантичка и/или син

таксичка

интерпретација.

Притоа,

семантичката

подреденост

е

решавачка бидејќи се состои во суспендирање на опозицијата фак

тивност

1 нефактивност

(Тополињска

1995: 255).

Самата фактивност

или нефактивност на дејството што е изразено со

формите на

субјунктив зависи од надградениот предикат, со којшто најчесто се
појавуваат субјунктивните форми. Па така, во речениците

с'иШе

ж'ени, н'е с'иШе но-iiр'еШежно одл'училе да-з'е.м.аШ д'еца од-д'о.м.оф без-
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poд'uiiieлu... (Текстови,

298);

ШШо.м си-р'ешила да-не-зб'орујш, н'е

зборуј! за ади надградените предикати одлучиле и решила целата
реченица

зразува фактивно дејство (или во реченицата И-iua: .м'а.ма

ii'очнала д -iiл'ачеШ; Текстови,

278);

додека пак во реченицата

р'ече, д-'из Р.ЖUШ да-се-н'е-Ш'оiiлиш н'оќеск:а? (Текстови,
надграден от

нефактивн

предикат .мојш

којшто

во оваа

290);

реченица

Mojtu
заради

изразува

дејство и субјунктивните форми изразуваат нефактивно

дејство. С ична ситуација имаме и во следниве примери, т.е. глаголи

од типот .м же, .мора, Шреба со вградена деонтичка модалност, бараат

реченичен аргумент со предикат во субјунктив: За-да-зар'абоШиш
1

'iоле.ми

ii'abu

Шр'ебеШ да-с-'ок:озиrи!; Павле, .мојш да-в'ик:неш ii'ojќe?;

Оф, к:'оzа ~е-.м'ој.ме ние да-наiiр'ај.ме к:'уќа!. Во некои ситуации имаме

повеќе поДредени субјунктивни форми на еден надграден предикат

како во пр~меров: А .м'а.ма б'еше сироШа да-iiојШ к:aj-iiieШa Тоца д-и

ii'о.моzнеШ д'а-е, в'ак:а л'еШно вре.ме, да-е-'ожне:Ш н'иваШа. (Текстови,
1

276). Во qвој конкретен пример не можеме да одредиме дали со
ф~рмите
субјунктивот се изразува фактивно или нефактивно

ra

деЈСТВО.

1

•

Фоt.мите на субјунктивот praesentis, освен што се употребуваат

во речени

ни аргументи кои се зависни од надградениот предикат,

можат и е мостојно да се употребат. Кај ваквата самостојна употреба
се работи 1само за површинско неекспонирање на надградениот пре
дикат, а

сушност тој во сите ситуации може да се претпостави.

Осамосто ните
различни

субјунктивни

форми

можат

да

вршат

неколку

ункции. Притоа, сите функции што ги вршат, било да се

работи за нефактивни (најчесто) или за фактивни дејства (види

подолу), е
од пример

модално маркирани на некој начин, како што ќе видиме
те што следуваат.

Ед а од основните функции на субјунктивот

praesentis

во кои

се јавува

амостојно, е изразување на императив, оптатив или про

хибитив,

осебно во оние граматички лица за кои нема морфолошки

императи ни форми. Пример: "Б'убее, ај д-и-б'ере.ме е.м'ишиШе к:ај

Блаж'ејца." (Текстови,

273);

.Ја ќе-з'а.мина за Cк:'oitje, а.ма в'ие да-се

к:'аiiеШе д' неск:а!; Да-д'ојш ii'opaнo! (чу!!!); Да-д'ојШ с'есШра-Ши н'а
свадба!; Д -д'ојш на-б'ерење 2р'озје!; Да-си-д'ојдаШ н'авре.ме д'о.ма!; Да

ј"адаШ д'еr

aiua,

'арнооо!; Да-ј"адеzuе, .м'ајче, д'обро! Да-н'е-одаШ надвор

д'еr~аШа н' к:ак:о, .мн'о'iу е-iак:о с'онцево! Во функција на оптатив со
посебна е спресивна нијанса, можат да се употребат и формите на
субјункти от

imperfecti: Да-дојше

да-.ми iiо.мо'iнеше Шро: за к:аучоф!

Са остојно употребени форми на субјунктивот (и praesentis и

imperfecti)

102

можат да се најдат и во функција на изразување на идност,

нешто што директно произлегува од погоре наведената императивна,

односно оптативна функција (види:

Да-ii'ојда д'о-iiазар,

4.1.1.1.2.1.3.):

дa-iip'oкyiia нешШо! 11 Да-ii'ојф д'о-iiазар дa-iip'oкyiieф н'ezuiii.o!
Формите на субјунктивот комбинирани или со партикулата ќе
и/или со негацијата не во кичевскиот говор се употребуваат и за
изразување на претпоставка: И, iiов'икала браШ'учеди, бр'аќа, к'о.мши:
да-не-ќе-да-к'урiilилиШ д'еШеШо. Ив.

Во кичевскиот говор самостојно употребени субјунктивни фор
ми се употребуваат често за да изразат фактивни дејства што се
случиле во минатото, но со посебна нијанса на чудење, односно

имаме посебен тип на адмиратив:

да-се-кр'еваШ

l'ope...

То: с'обрана iip'azuuнa дo-l'ociioдa

(прашина се креваше горе ... , (Текстови,

273);

Тел'ефоноiii. ц'ела н'едела да-не-р'абоШиШ. (телефонот не работеше,
Текстови,

288);

И

jaiil'pвa-je, да-и-:Zо-з'е.меiU д'eiUeiUo и-д-и-:Zо

iUa:

ф'рлиiU в-еден-д'ол. (И го зела и и го фрлила в дол, Текстови,

296);

Ти-в'ела, 'овие да-в'ика:Ш, да-l'ала.маШ. (овие викаа, галамеа, Текст
ови,

304).

Оiuкаде -докаде еден ден да доиiU в.I}KOiU во :Zo}дaiii.a и

iipao

на краваiUа и iiieлeнцeiii.o не'iои да и заколеiii.. (еден ден дошол волкот

во гојдата и кравата и теленцето негови ги заклал; Црско,
Ваквата употреба на да

+

61 ).

презент од свршени ·глаголи ја нотирал и

Блаже Конески укажувајќи на фактот дека презентските форми на

глаголите свршени по вид не се употребуваат самостојно и во
најголем дел влегуваат во составот на подредената реченица, но

погоре наведенава употреба е еден исклучок каде со овие форми

придружени со да се изразува минато време (Б. Конески

1981: 413).

Ние ќе додадеме само дека и овде можеме да претпоставиме еден
надграден предикат од типот 'се случи да стане нешто' при што со

ваквите форми, секако, се привлекува уште повеќе вниманието на
адресатот кон она што го раскажува говорителот.

Во сложените реченични конструкции чиј конститутивен член

е сврзнички предикат (види:

4.1.2.),

со формите на субјунктивот во

кичевскиот говор можат да се изразат и повторливи дејства (иако
многу поретко отколку со формите на кондиционалот): Ко-да-д'ојiU
овде,

iipaшyjiU

за

Шебе.

Повторливи

изразуваат со формите на субјунктив
iipaиt'yjzue

з'а-iuебе.

субјунктивот

Освен

imperfecti

се

за

изразување

употребува

минатото

на

главно

(види условни реченици). Формите на субјунктив
служат за прекажаност,

сложени

реченици

на

ќе-е-зав'Ј!шеф.ме

при што,

(како

се

функција,

протазата

условен

вакви

ii'opaнo

оваа
во

иреалниот

прекажуваат

Да-д'ојше

во

Ко-да-д'ојше 'овде,

раб'оШаШа.

во кичевскиот говор

период:

дејства

imperfecti:

perfecti

главно, се

горниот

пример)
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оформени со сврзнички предикат. Така, погоре наведениве примери
кога би се прекажувале би гласеле како што следува: Ко-да-д'ојл

'овде uр'ашујл з'а-Шебе.; (со оваа реченица се прекажуваат и двете
погоре наведени реченици, и таа во сегашно време и таа во минато

време);Да-д'ојл u'орано, ќе-е-зав'пшеле
Во

сложените

реченични

pa6oiiiaiiia.

конструкции

субјунктивот

се

употребува и за изразување на други различни значења, за коишто
пошироко зборуваме во делот за сложените реченици, а за кои овде

ќе наведеме само неколку репрезентативни примери:

1)

во реченици

на конјункција ОД типот: Нека-.ми-д'ајШ .м'алку u'ари 6раШ-.ми, uа-да

в'идиШ шiiio-ќe-н'aupa: ја!; или Б'ез-да 'учиш н'е.маШ до6ивање l'оле.ми

'оr4енки;

во темпорални реченици од типот: Пр'ед да-'излезеш

2)

доШ'ерај-се 'убо:.; Пред да-'ојш ф-к'ино, 'оди в-'аuШека к'уuи л'екој!; и

3)

во

финални

реченици

од

типот:

Чојкоф

не-е-цв'еќе

да-'iо

.м'ириснеш!; П'осШо:ф, u'осШо:ф да-се-'увера и ко-се-'увериф и-л'еШнаф

да-в'ика... (Текстови,

277).

Како што може да се заклучи од при

мерите, "се работи за споеви како iipeд да. .. , за да
соодветно

-

...,

без да. .. Тие се

-

експоненти на темпорална, финална и на конјунктивна

релација меѓу два реченични аргумента, при што вториот аргумент е
задолжително во субјунктив." (Тополињска

4.1.1.1.2.1.3. И.мuераШив,
4.1.1.1.2.1.3.1.

1995: 278).

оuШаiuив, uрохибиШив

Заповед или желба да се изврши некое дејство

кое исто така спаѓа во рамките на модалноста (деонтичка модал

ност), во кичевскиот говор пред се се изразува со морфолошките
императивни форми: Teiuкo, 'оди на-.м'а.ма д-и-к'ажеш, ја 'изле'iоф

uарШиз'ани.
ЕлаШе

(Текстови,

да-ви-к'ажа!

(Текстови,

295);

276);

'ОШвори да-е-в'ида! (Текстови,

(Текстови,

281 );

Ела,

р'ече,

Тури-.му в'ода нав'едни-'iо ш'ишево,

да-в'идиш

ua

279);
Ши!

ќе-з'аuрскаШ.

В'одава однес'и-.му-ја на-'оШвороф н'аuреШ uа-ќе-u'рскаШ. (Текстови,

301);

"'Идajilie, в'идеШе кај-се-к'ачила!" (Текстови,

н'а-школо

6apaj-'io!

(Текстови,

307);

Ај

Саше

304); ... вр'аќај-се
'оди

иш'ишај-се!;

Пр'ескокни-ја о'iр'адава, а.ма ако се-'удрши ја не-од'iов'ара!; Еј ајде

елаШе

uo .мене... (Црско, 127). Како што се гледа од неколку од

наведените примери, како заповедна форма за повикување се упо
требува и грчката заемка ела, елаШе (со форми за двата број а, исто

како и во стандардот, види: Конески

1981: 416)

и ова е една од

ретките заемки од грчкиот јазик што се употребува од страна на сите

генерации говорители во кичевскиот говор (за други грцизми види:

104

лексика). Како што може да се забележи од примерите, кратките
заменски форми кога се употребуваат со морфолошките

импе

ративни форми секогаш стојат постпозитивно, односно се енклитики,
како што е и во стандардот.

Честица што служи за изразување на заповед, а што е позната

и во другите дијалекти е честицата на која е неменлива, а се упо
требува најчесто придружена со постпозитивни кратки заменски

форми за датив со кои се посочува лицето (лицата) кон кое (кои) е
насочена заповедта: На-Ши: uр'аскиве! (со значење: 'земи ги прас
киве'); На-ви uо-едно кол'аче! (со значење: 'земете по едно колаче').
Освен кон второто лице, за кое, како што рековме, постојат
морфолошки форми и во еднина и во множина, заповед или желба

(оптатив)

може да се изрази и кон третото лице и тоа, главно, со

+

помош на партикулата нека

презентски форми (и од импер

фективни и од перфективни глаголи): Нека-д'аваШ 'i'ocuoШ к'ако
шШо е-'арно!; Ајде
Ан2ел'инче

upoczuo

нека ви е... (Црско,

ц'ел-ден!; Heкa-cu-'oдazu

192);

Нека-ј'адеШ

ilpeкy-Пp'uлeil! Нека-.ми-д'ајzu

.м'алку il'apи б'раШ-.ми, uа-да-в'идиШ шШо-ќе-н'аilра: ја!. Како што
може

да

се

заклучи

и

од

примерите,

во

третото

лице

вистинска заповед, туку само пренесување на желбата

немаме

на гово

рителот со посредство на соговорникот некое трето лице да ја
изврши заповедта. Во самостојните искази од ваков тип, примарна
била оптативната компонента, како во првите два примера, кои

претставуваат израз на желба чија реализација зависи од некоја виша
сила. Потоа, како секундарна, се развила императивната варијанта на
'нека'

конструкциите

под

која

подразбираме

"наредба/молба/

забрана ... упатена кон конкретно физичко лице (лица)

in absentia ... "

(Тополињска

1996: 81) како што е во последните три примери.
4.1.1.1.2.1.3.2. Оптатив, односно желба или блага заповед да се
изврши некое дејство во кичевскиот говор освен со нека + uрезенШ,
многу често се изразува со формите на субјунктив praesentis посебно
во оние лица за кои нема морфолошки императивни форми, но, исто

така, и за второто лице: Да-.ми-д'ојzu еден коњ д'орија на-в'екоф шШо-

2о-н'е.маШ, една с'абја зл'аШна, една 'облека ц'елаШа uозл'аШена и-да
'ода во-в'ојна, со-'оружје еве. (Текстови,

272); .. .ај

да-.ми-u'ојш ф

чарzиија, да-.ми-к'уilши ш'еќер, кис'елина, с'ол, л'еit... (Текстови,
Б'убее, ај д-и-б'ере.ме е.м'иитШе кај-Блаж'ејz~а! (Текстови,

273);
273); Да сШе

живи синко, да се ќердосаzuе, да бидеШе бла2ослоени од Бо2а и да
царуваШе .мно2у 2одини (Црско

50).
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Освен

со

формите

на

субјунктив

praesentis,

императивна

функција се изразува и со формите на кондиционал praesentis: Ќe
uojiii ќe-cu-l.o-н'ajiii кл'учоiii к'ajшiiio l.о-з'аl.инал, uак-.rана .м'ајка д'а-е!

3.1.1.1.2.1.3.3.

Прохибитив со негирана синтетичка форма на

императив, во кичевскиот говор се образува само од имперфективни

глаголи, како што е всушност и во стандардниот јазик: Не-.ми-2'о-носи
B'uкiiiopa н'a-l.ociiiu!; He-.м'u-ii.paj i'убре! He-.м'u-upaj б'ел'а!; He-iiiyкy

.мe-up'aшyjiiie, 'у.морна-су!;

He-ii.patuyj,

н'е-uрашуј! (Текстови,

301).

Од

примерите убаво се гледа дека во кичевскиот говор со негирани

морфолошки императивни форми кратките заменски форми се во
препозиција, веднаш по негацијата, и се наредени по редоследот кој е
карактеристичен и кај другите глаголски форми т.е. прво формите за
датив, па формите за акузатив.
Негираните императивни форми од свршени глаголи немаат

прохибитивно значење, ами изразуваат еден вид застрашување (Ко
нески

1981: 416),

за што веќе кажавме во делот посветен на видот

како граматичка категорија

( He-ciiiaнu н'а-вре.ме ii.a

ќе в'идиш!; види:

4.1.1.1.1.4.).
Поради видската блокада при образувањето на прохибитив од
перфективни глаголи, во македонскиот јазик, секако и со балканско

влијание

се

раширила

употребата

на

прохибитив

образуван

старите негирани императивни форми на глаголот 'може': не.мо;

нe.мojiiie

+ субјунктив praesentis или+

перфект): н'е.мој да .ме .мачиzи uоиќе,

субјунктив

oiiiu

perfecti

од

11-

(т.е. да+ су.м

ќа у.мра од .мака! (Црско:

27); Не.мој да-си-u'ошол на-баз'ен!; Не.мо; да-си-Ш'nzнал б'ec-ii.aлiiio!;
... н'е.мој .м'оре .м'алечок, н'е.мој да-ни-фплаш u'еuел... (Текстови, 271); И
н'икако н'е.мој да з'асuиваш, дпжи: зaiaцuiiie до-саб'ајле. (Текстови,

280).
Прохибитив насочен не кон второто лице, ами кон третото

лице или првото лице множина најчесто се изразува со да-кон

струкција т.е. со да+ не

+

ii.peзeнiii: Да не .ми се z!ojaвyjiii ii.peд очи!;

Дel{aiua да-не-изл'а:Zа:Ш надвор н'икако! Најубо: да-не-и-куit'уј.ме itojќe

'иl.рачки! (спореди ја раширеноста на да не-прохибитивот во јужните
македонски говори на што секако имаат влијание прохибитивните
искази во балканските системи; Тополињска

1995: 310).

Во прво лице еднина не се вообичаени искази кои искажуваат

забрана, односно искази со кои говорителот сам себе си забранува
нешто, па затоа и такви искази не се сретнуваат во говорот или се

многу ретки. Само ако се работи за прекажаност можат да се слуш
нат искази од типот: Не-с'у-с.мејл да-iада iајца, (дoкiii'opuiiie р'екле
iii'aкal).
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4.1.1.1.2.1.4.

УiiоШреба на iiоШенцијал

Формите на потенцијалот или можниот начин се зачувани во

кичевскиот говор (за нивното образување види: т.

3.1.7.2.2.2.3.).

Овие

форми не се употребуваат многу често, а нивното зачувување е уште
еден

доказ

за

бројните

архаични

црти

што

ги

сретнуваме

во

кичевскиот говор. Кај постарите генерации говорители формите на
потенцијалот се употребуваат главно за изразување на можност,

желба: 'И-ја би-д'ошла с'о-Шебе! или за искажување на укор за некоја
неизвршена работа, функција што

(Конески

1981: 499).

е

нотирана и во стандардот

Примери: Бu-cu-ii'ozuoл н'авреме н'а-школо, ја

н'е-су-Ши кр'ива!; Би-сШе-сШ'анале н'а-време,

шШо-да-в'и-iiра:

c'e'ia!

Додека при изразување на првиот тип функција, во формите на
потенцијалот најчесто отсуствува помошниот глагол сум, кај вториот
тип функција, како што се гледа од примерите, редовно се чува и
помошниот глагол сум.

Кога формите на потенцијалот се упо

требуваат за искажување на клетви, најчесто се засилени со пар

тикулата да. Примерите што ќе ги наведеме подолу се од матери
јалот од Б. Видоески: Да би Ше немало, ziyшy iiушосан! Орл. Да би
ослеiiел, 'iociioдe личен! Иж.; или со повторување на да и би: Да би
век не векуал,да би! Да би не сШанал од месШо, да би! Да би нош Ше

дуiiнал, да би! Иж. (Видоески

1957: 79).

Кај помладите генерации

говорители се забележува поинаква употреба на формите на потен

цијалот, секако под влијание на стандардот. Така, кај помладите
може да се слушне употреба на потенцијалот за учтиво обраќање.
Примери: Би сакал Ши да ми iiомо'iнеш?; или употреба во условни
конструкции најчесто за изразување на реален услов: 'И-iiloj ко-би
'имал д'eiile

iiloj не-би-zi'осакал да-liојШ
зн'ајm utiilo-e-'ipaiii.. (Текстови, 301).

4.1.1.1.3. Прекажаносiil

в-'iраШ, з'аШо-шiilо не-ни

(каШе'iорија сШаШус)

Во македонскиот јазик под влијание на балканската јазична
средина, а најмногу под влијание на турскиот јазик, се развила
посебна граматичка категорија прекажаност (имперцептив, дуби

татив, или т.н. дистанцирани форми), со која говорителот во својот
исказ зазема дистанциран став спрема она што го кажува, односно не

гарантира за вистинитоста на кажаното затоа што тој лично не бил

сведок на настанот за којшто зборува. Притоа, во рамките на
прекажаноста разликуваме неутрална прекажаност во искази со кои
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само се пренесува нешто што сме го разбрале посредно, но без емо

тивен став на говорителот спрема кажаното (ваквата прекажаност е
една од функциите што во турскиот јазик ги извршува суфиксот -mz~,
сп.

Meydan 1996: 127),

и адмиратив, во експресивно обоени искази, во

кои говорителот внесува изненаденост, зачуденост или иронија кон
она што го кажува (ваков адмиратив познава и турскиот јазик, а во
албанскиот јазик

има

Friedman 1986: 180;

во српскиот јазик, пак, една од функциите на

цел систем

на

адмиративни

времиња;

сп.

перфектот без помошен глагол е токму екпресивно -оценувачката,

сп. Грицкат

1954: 49}.
4.1.1.1.3.1. Во

западни

македонски

кичевскиот говор, за разлика од некои југо
говори

системот

за

неутрална

прекажаност

е

целосно изграден и не е можно незасведочени дејства да се изразат на
друг начин освен со формите за прекажаност, па, токму затоа, прека

жаноста овде ќе ја третираме како посебна граматичка категорија

(види пооширно во делот за функциите на перфектот). Централно
место во категоријат11 прекажаност заземаат формите на перфектот

1 со

кои се прекажуваат неидни дејства, т.е. минати и сегашни дејства.

Идните

дејства пак, се

прекажуваат со

изградени од партикулата ќе

имперцептив

conditionalis

СШ'ојана, il'oкpaj

iuo:

+

перфектот

(види:

3.1.7.3.2.).

специјализирани

1,

форми

кои ние ги нарековме

Примери:

Кажуlја за

zиiiio-б'uл сл'ужбеник, zu-p'aбoi"lieл и-н'ивјеШо.; А

Мирко Милески uак,

ко-в'идел u'оследен ќе-zо-Ш'еuа:Ш и-сам со

б'о.мба

277); ... Ш'олку с-уuл'аzиила 'и-нејзи
(Текстови, 278). Во однос на фактивноста на

c-'yiiieilaл.

(Текстови,

ж'олчкаШа ќ-и-u'укнела.

дејствата изразени со ваква неутрална прекажаност, како што може

да се заклучи и од примерите, освен кога се прекажуваат идни дејства
за кои со сигурност знаеме дека се нефактивни, во сите други случаи
не можеме да судиме за фактивноста

1 нефактивноста

на искажаното

дејство.

4.1.1.1.3.2. Освен неутрално прекажување, со формите на
1 може да се изрази и адмиратив, односно да се внесе

перфектот

посебна нијанса на чудење, изненадување спрема даден настан или
дејство. Притоа, дејствата кои се искажуваат со адмиративот можат

да бидат фактивни (А бе Ши .мноzу

cu

uораснал!) или да се суспендира

нивната фактивност (Донка била уба:,
за прекажаноста и адмиративот в:

iua: ко-.м'аче zур'ело:!} (повеќе

4.1.1.1.5. ).

Посебен начин на

изразување на адмиратив во кичевскиот говор имаме и со формите
на

субјунктивот,

ситуација

Граматиката (Конески

што

1981: 413},

ја

забележал

Б.

Конески

во

но кај овој тип на адмиратив

(изразен со субјунктив) секогаш се работи за фактивни дејства.
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Пример: И Ша: јаШ'рва-је, да-и-'iо-з'емеШ д'еШеШо и-д-и-'iо-ф'рлиШ в

еден-д'ол.

(И

го

(Поопширна во т.

зела

и

и

го

фрлила

в

дол,

(Текстови,

296).

4.1.1.1.2.1.2.)

4.1.1.1.4. Време
Анализирајќи го времето како една од граматичките кате
гории на глаголот, треба да се нагласи дека времето како категорија
неминовно се преплетува и со граматичките категории вид и начин.

Токму затоа формите на субјунктивот, кондиционалот, императивот
за чиишто функции зборувавме во делот посветен на

начинот,

односно во модално маркираните искази, ќе ги споменеме и овде
како

дел

од граматичките средства

со кои се изразуваат различни

временски односи, односно се изразува локализираност на настанот

за којшто се зборува на временската оска.

4.1.1.1.4.1.

Се'iашносШ- средсШва

Под поимот сегашност подразбираме се она што се случува
или трае во моментот на зборување, односно во моментот на говор
ниот акт. Се работи, значи, за временска ориентација на дејството

или настанот според апсолутната временска оска

(tense)

на којашто

гранична точка меѓу минатото и иднината е моментот во к~ се
наоѓаме, односно моментот на зборување. "Таа гранична точка 1 зона
ја толкуваме како сегашност. Трите поими: минато, сегашност и
иднина претставуваат три зони од временската оска со помош на кои

го одредуваме времето

sensu stricto."

(Тополињска

1995: 213).

За

начинот на изразување на дејства или настани што се ориентирани на
временската оска не според моментот на зборување, ами според

некој друг момент

(taxis),

ќе зборуваме во делот посветен на функ

циите на плусквамперфектот, а ќе зборуваме поопширна и во делот
посветен
ското

на

сложените

подредување

на

реченични

конструкции

каде

настаните

се

со

изразува

што

времен

различни

син

таксички средства.

Во овој дел ќе зборуваме за сегашноста во поширока смисла

на зборот, односно за начинот на искажување не само на дејства што
се актуелни во моментот на зборување, ами и на дејства и релации
што се важечки во сегашниот момент, без разлика дали се актуели
зирани или не, а тука спаѓаат и реченици од типот Томе е насШавник

iio маШемаШика, а и хабитуални реченици од типот: Милева секој ден
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ф

ojiii

чаршија, и секако, омнитемпорални реченици со кои се

искажуваат

општоважечки

пословици и поговорки: Два

вистини

iio iieiU

или

содржини

типични

за

е дeceiii; Ум цapyeiii, ум poбyeiii.

(Црско,

192).
4.1.1.1.4.1.1.

Најпрво, предмет на разгледување се сите грама

тикализирани средства кои можат да

изразат сегашност

во

кичев

скиот говор. Тука спаѓаат, се разбира, формите на презентот од

несвршени

глаголи

одвива

во

констатира

моментот на

на

овие

зборување

форми

или состојба

во моментот на зборување т.е.

Примери: Еакви се:

283);

образувањето

види:

Нивната основна функција е да изразуваат дејство кое

3.1.7.2.1.1.1.).
се

(за

ilpa:iii

којашто

се

актуелна сегашност.

iip'ueмu, к'акви д'очеци, 'ужаси. (Текстови,

Шiiio ce-cл'yжuiii, шiUo се ciipeмaiU,

iiip'uciUa чуда. Марiар'инон
iipa:iii iiip'uciiia ч'уда. (Текстови, 283);
се ii'ojќe. (Текстови, 302); Cuiiie с'амо

io-'uмa:iii ко-ii'осен и 'од-неiо

Ж'uiiieлu, 'uмaiii с'екој ден
iipuuдyвa:iii.

(Текстови,

Али

302);

'uмaiii,

земјод'елие p'aбoiiiaiii,

iii'yiiiyн c'aдaiii, бл'иску ztм-e-Пpuлezt, бл'иску им-е-Мак'едонски Бpoiii,
како и-да-'е л'уiево нe-c'u-oдaiii oд-Maн'aciUupez~. (Текстови,

302).

Со презентските форми од несвршени глаголи се изразуваат и
итеративни

дејства

кои

не

се

актуелизирани

во

моментот

на

зборувањето, но кои важат како факт за сегашниот момент во

поширока смисла. Примери: Секој ден
zоШвиШ и

cu

ojzu

кај неiо, му чuciiiuiii, му

се враќаШ дома за сПиење. Итеративни дејства што се

актуелен факт во сегашноста можат да се изразат и со формите на

кондиционал

praesentis:

зzоШва и ќе

cu

Еднуш неделно ода кај неiо, ќе iipocypeдa, ќе

дојда дома. Разликата при употребата на овие два

различни начини за изразување на итеративност е во

следново:

со

презентските форми од несвршени глаголи акцентот се става на
процесуалноста на дејството што се повторува по некоја навика, а

при употребата на формите на кондиционалот повторливите дејства
се

гледаат како

серии

заокружени случки со

тежиште на

нивната

неактуелизираност.

4.1.1.1.4.1.2.

Во рамките на сегашноста секако спаѓа и резул

тативноста односно искажувањето на резултат видлив во моментот

на

зборување,

реализиран

со

некое

претходно

дејство.

Резул

тативноста во кичевскиот говор се изразува со формите на перфект

(или сум-перфект) и перфект

11 (или

1

има -перфект).

Резултативноста изразена со сум-перфект главно е карак
теристична за второто лице, но не е исклучено вакво значење и кај

перфектните форми за другите лица. Примери: 'Ајде, собер'и-си:

iiapzu'aлшue да-iUе-н'емаШ кај Пеilлеш'аркоШа, шШом си-б'ила iU'олку
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'iл'yiia да-'i'избереш 'овај. (Текстови,
в'uciiiuнa iiiu-cu-б'uлa

iiipuec'eiiiaiiia! (Текстови, 295); "'Идajiiie,

кај -се- к'ачила!" (Текстови,
чокол'ади... (Текстови,
'Една .м'анџичка

Ах, .м'ajчeiiio iiiв'oe, р'ече,

271);

304);

в'uдeiiie

Идeiii П'еiuранка 'овде, к'уiiила

cu-ce д'oiiiepaл, 'iл'еда ]'а!;
шiiio-cy-нaiip'ajлa за-р'учек ii'pciiiuiiie да-'iи-'излижеш.;

307);

Мн'о'iу 'убо:

Шiiio-ciiie-c'eднaлe дв'eiiie ко-к'окони, 'ај ciii'aнeiiie paб'oiiieiiie н'eшiiio!;
В'иди каква 'уба: к'уќа н'аiiрајл П'авле, ја не-су-зн'ајла!

Во кичевскиот говор, освен су.м -перфектот, и и.ма-перфектот

се

употребува

Примери:

Ја,

со

резултативно

не-су-зн'ајла

конфиск'увана. (Текстови,

ја

значење
д'ека

(и

'и.мале

277) ... и-слуша

главно

со

такво).

Јон'iаздовци

к'уќа

д'олу, 'u.мaiii iii'a.мy ко-бр'ана

'u.мaiii наiiр'ајно, a-iiaк-iiia:, бp'aнaiiia 'u.мaiii к'уќа... (Текстови,

Kaj-'ojiue,

303);

р'ече, н'ие н'оќеска н'е.ма.ме з'асz"lано, ц'ела ноќ, н'ајбурна ноќ!

(Текстови,

310).

Како што може да се заклучи од примерите, zша

-

перфектот со ваква функција се употребува само од транзитивни
глаголи и притоа со него се потенцира самиот предмет кој прет

ставува резултат на дејството. Кај резултативноста пак, искажана со
су.м-перфектот се потенцира самото глаголско дејство. Примери:

Шiiio-cy-к'yiiuлa 'еден ф'yciiiaн да-зн'ајш!

1

Шiiio-'u.мa еден-ф'усiiiан

куz"lено да знајш! Таа нијанса во значењата, овозможува да функ
ционираат паралелно две различни формализации за изразување на
резултативноста.

Освен кај су.м и кај zша

-

перфектот, семантичка компонента

на резултативност сретнуваме и кај конструкциите со су.м

+

гла

голска придавка и од транзитивни и од нетранзитивни глаголи: И се:

iii'ue cuiiie iiч'енки кo-шiiio-c'e iii'o'iaj oiiiк'aiiieнu u-iii'ue ќе-'iи-д'онесеф
д'о.ма.. (Текстови, 275); Та: с'ираче е-2'ледана (Текстови, 278); з'aiiio:
ii'ocлe e-к'P.ciiieн. (Текстови, 294); ... iuo: е-с'ело ж'иво, н'е-е с'ело
ун'ишiiiено.
дијатеза);

(Текстови,
B'uкaiii,

с.ме

299);

(од транзитивни глаголи со пасивна

исiiл'ашени,

а.ма

c'e'ia

н'e.мaiii

н'uшiiio ... ;

(Текстови, 310); Мица и-Ѓоко се-д'о.ма, а дp'y'iuiiie ce-зa.м'uнaiiiu.
(Текстови,

310);

(од нетранзитивни глаголи со активна дијатеза). Во

наведениве примери јасно се гледа, дека кај конструкциите су.м

+

'iла'iолска uридавка доминира семантичката компонента на резул

тативност (сп. и во говорот на Сухо: iii"e cli одбир'ани кај Голомб

1960/61: 176),

иако при темпорална интерпретација дадениве кон

струкции би можеле да ги сметаме како тип на перфект кој изразува
минато дејство без прецизна локализираност на временската оска.

4.1.1.1.4.1.3.

Формите на имперфектот исто така можат да

изразуваат сегашност, но со посебна функција на присетување,

односно на барање на информација што претходно сме ја знаеле, но
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сме ја заборавиле. Пример: Како

беше u.м.eiiio? (Јас знаев како ти

iiiu

е, ама заборавив); Како се викаше она: Швојна ко.мшивка? (Ја поз

навам, ама заборавив како се вика). Ваква функција имперфектот
има и во соседните балкански словенски јазици, бугарски и српски

(сп. Граматика

1993: 19).

Сегашност може да се изрази и со формите на потенцијалот

при учтиво обраќање, но само со

verba voluntatis:

Би мојла да

iiiu

uо.мо'iна.; Би сакал да-дојда нa-'iociiiu.

4.1.1.1.4.2. Muнaiiio
Минатото е временски простор кој го определуваме како она
што му претходи на моментот на зборување. Бидејќи се работи,
најчесто, за настани што поминале и на кои човекот бил сведок,

зборуваме за факти, кои се изразуваат со фактивни реченици и во
кои

се

употребени

граматички

средства

кои

не

се

модално

маркирани. Како модално маркирани по граматичката категорија
прекажаност, се јавуваат само граматичките средства што освен

минатоста, ја

изразуваат и

прекажаноста

која

како

семантичка

инваријанта ја има парафразата 'не сум сигурен, не гарантирам за
вистинитоста на она што го кажувам', а за кои пооширно зборуваме

во делот посветен на прекажаноста. Треба да нагласиме дека кај
неутралната

прекажаност

вистинитоста

на

исказот,

не
ами

се
само

работи
за

за

суспендирање

дистанцирање

од

на

неговата

вистинитост. Суспендирање на вистинитоста имаме само кај дел од

адмиративните искази кои изразуваат иронија (Тој знајл да cвupuiii,
како не, само шкpuuezue со 'iuiiiapaнa!). Кај останатите адмиративни
искази се работи за фактивни дејства, но кои изразуваат посебна
експресивна обоеност од типот: Абе

убо

cu 'io

iiiu cu

бил ilpaв .мajciuop, .мно'iу

наuрајл креденецоiii! (на ваквите искази, исто така, ќе се

осврнеме понатаму во текстот).

4.1.1.1.4.2.1.

Изразувањето на дејства што се реализирале во

минатото, во кичевскиот говор се врши пред се со системот на

минати времиња: аорист и имперфект од една страна како минати
определени времиња и перфектот и плусквамперфектот од друга
страна како минати неопределени времиња. Освен со минатите вре

миња, минато дејство може да се изрази и со формите на кон
диционал

praesentis,

императив и презент, но тоа е нивна вторична

функција за која ќе зборуваме на крајот на ова поглавје.
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При раскажување на настани од минатото на кои сме биле

сведоци (или сакаме да ги претставиме како такви) доминантни
глаголски форми се аористните. Аористот е просто минато време
чија основна функција е да означи завршеност на глаголското дејство
во одреден момент од минатото и служи за директно кажување, а не

за прекажување (Гајдова

Аористот се употребува и од

2002: 76).

свршени и од несвршени глаголи така што со аористните форми се

покрива едно пошироко поле на изразување на минати дејства,

дејства кај кои логично се подразбира дека имаат почеток и крај и се
одвивале до еден определен момент во минатото. Погоре веќе заклу
чивме

дека

видската

разлика

на

глаголите

тинското значење на аористот (в.:

не

4.1.1.1.1.3.).

му

пречи

на

вис

Аористната форма си

го чува своето темпорално значење без разлика дали е глаголот од

свршен или од несвршен вид (Белиќ

1925: 176).

Овде ќе наведеме

примери на употреба на аорист за изразување на минати дејства во
кичевскиот говор: И-ја и-'обраф кр'ушиiilе н'екако Ш'ука д'олу, и

в'eiiiкaiiia н'а-ра.мо и-ј-'однесоф дo-Uл'oiiioiii,
шiiiици,

a-iii'o:

'имаше ilлoiii

oiii-

oiii-шiilшfи б'еиtе св'е 'околу и-ј-'однесоф дo-ilл'oiiioiil,

исuенiiiериф

oд-дp'y'iaiiia

р'екана 'оданде. (Текстови,

ciiip'aнa

и је-С.М.!}Кнаф

274); Б'еше iiioj

и-ј-'однесоф

во-Ју'iослав'ијаiiiа,

с

кај

iiioj .ми

д'аде u'асош д-'ода в-ИШалија, н'ачалник на-ок'олија на-вн'аiiiрешни.

(Текстови,

277);

Од Б'уба .м'ајка-е еднуш ce-ф'aiiiu, ни-л'ево, ни-д'есно.

Ма.ма с'обра к'о.мина од-р'акија, e-ciii'oUлu, e-iii'oitлe ц'ел-ден н'адвор,

со-д'рва e-iil'ouлe ко.м'инаiiiа, и-Ш'ури в-едно-б'уре 'олко:... (Текстови,

278);

и-u'ојдоф.ме Б'eл'ipaiii, се-вр'аiiiиф.ме, сфе, и-с'е'iа,

ц'ело .м'ало и-в'елиШ... (Текстови,
чeiiipн'ajceiil l'одини.(Текстови,

iiia:

и-с'обрала

281); И си-е-заu'ослија в-б'анка, oiii282); ... а.ма c'e'ia во-н'едела беф ф

zшква, uа-в'идоф д'ека кл'ucapoiii зa-дa-'io-з'auaлuiii канд'илоzuо, з'еде
ск'ала, вл'езе во-ча.мец, oiiiUлoвu до-сред'инаiiiа на-канд'илоiilо, 'iо
з'аuали

и

(Текстови,

со-ч'а.мецоiii

н'asaiii

ce-вp'aiiiи

и

сл'езе

uo-cк'aлaiiia.

284- 285).

Покрај аористот, имперфектот е второто најупотребувано
време за изразување на минати засведочени дејства. Имперфектот се
употребува главно за изразување на минато дејство кое се зема во
неговото траење, дејство во процес, во тек, без сигнал за крај или пак

го искажува дејството или состојбата што трае додека се одвива
некое друго дејство, или едноставно со имперфектните форми се

опишува некоја состојба што е констатирана во некој минат момент,
како што може да се опише состојба со формите на презент во

моментот кога ја гледаме (оттука имперфектот со право некои
лингвисти го нарекуваат презент за минатоста). Затоа, за изразување
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на основната функција на имперфектот се употребуваат само импер

фективни глаголи. Примери: И ј'унакоШ шШо б'еше да се н'ајШ

ii'oluiUo
ви,

ii'oШo (Текстови,

272); .. с'а.ма

ко .манек'енки

'i'ope.

сШво (Текстови,

ii'.!.JHa.

Ти беше каi-Пеiiлеш'аркоШа. (Тексто

272);

жив'ејше во к'уќана (Текстови,
(Текстови,

273);

273);

iiл'еШени,

И Шо ни б'еше 'i'оле.мо зад'овол

c'eza

ја со-.мр'ежи. Мр'ежи 'имаше

да-не-се-'ошШеiUаШ,

ов'ошкиШе. (Текстови,

iiарад'ираф.ме

Кр'уша б'еше Ш'аја. 'Есенска кр'уша. П'.!.Јна,

И-ј'а се-к'ачиф, р'екоф: Б'убе

ii'opaнo,

273); .. и

273);

зн'ајш,

ii'ocлe

Тука седе: Тал'јанци (Текстови,

.мислеф, .мислеф, Лазе вела, .. (Текстови,
веШроШ а.ма zледаф са.мари ко

ii'aia:

276);

не-сшо:ш

276); Ја се

Не видоф коzа дувнал

'од-небо. (Текстови,

283); Еднава

џакеiu носеше, од еднава ciupaнa иtииtе ракија, од друzаШа сШрана
куШија циzари (Текстови,

297);

Таа беше една висока, zола iiланина,

саде ка.мениШо .месШо, чкрки, и околнаокол .море да не .можеШ да се
доzледаШ. (Црско,

26).

Со имперфектот можат да се изразат и дејства

што во минатото се повторувале по некоја навика, како во следните
примери: Се iiрскаф.ме, се шлаiiаф.ме шiuо-не-iiр'ајф.ме, 2њ'уреф.ме,

еве, и-ii'еска 'имаше и ќ-изл'езеф.ме ќе-се-с'унча.ме и-Шо: б'еше. То: ни

б'еше

леiU'овање,

јас'ичиња:

рај

iuo:

б'еше.

ко-ќи-ii'о.минеш

(Текстови,

'една

ко-б'ара

'Имаше

274);
и-ша:

'овде,

iiрек'у-леШо

iiресуш'ујше, и-кал ц'елаШа 'онака ко-zл'ина, в'ака 'оШсiUрана б'еше.

(Текстови,

305).

Како што може да се заклучи и од примериве, за

изразување на повторливи дејства што се одвивале во минатото и
што прекинале да се одвиваат, ако сакаме првенствено да ја истак
неме нивната процесуалност се употребуваат формите на импер

фектот, (или формите на перфектот од несвршени глаголи, при
прекажување; кај сегашните повторливи дејства таква функција
вршат формите на презентот од несвршени глаголи), додека пак за
повторливи дејства кај кои битно е да се истакне самата измена што

настапила како резултат на дејството и притоа да се нагласи нивната
неактуелизираност

praeteriti.

(види:

се

употребуваат

формите

на

кондиционалот

3.1.7.2.2.2.2.2.).

И аористот и имперфектот во кичевскиот говор како што е

впрочем и во стандардниот јазик, се употребуваат само за доживеано,
засведочено дејство, односно аористот во спрега со имперфектот е
основното време за раскажување на минати дејства кои лично сме ги
доживеале, за разлика од

состојбата во некои југозападни говори

(тука спаѓа и соседниот битолски говор; в. Трајковски
што

со

дејства,

овие времиња се

па

Тополињска
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тие

имаат

1995: 215).

2000: 219)

каде

предаваат и засведочени и незасведочени

едноставно

претеритално

значење;

сп.

4.1.1.1.4.2.2.

Основна функција на сум-перфектот во кичев

скиот говор, впрочем како и во стандардниот јазик, е именување на
минат настан без сооднос со некоја друга одредена точка/исечка од
временската оска. Но, ваквата неопределеност на временската оска
на сум-перфектот може да важи само за првото и за второто лице,
додека, ако се работи за трето лице, во кичевскиот говор формата на
сум -перфектот автоматски носи и значење на прекажаност. (види:

4.1.1.1.5.).

Прекажаноста во кичевскиот говор е комплетно развиена

категорија и бара задолжителна формализација.
Овде, прво ќе се осврнеме на изразувањето на минато дејство
со формите на сум-перфект кога се употребени во прво и второ лице

каде што најчесто немаме прекажување (со исклучоци од типот Ко
су-б'ил мал, не- ii'aмiiia ја, су-се-к'ачил н'а-баџа), туку имаме значење

на дејство извршено воопшто во минатото, без да побудува претстава
за одреден момент (Конески

1981: 462).

Примери: Ко-су-му-сШ'анала

ко-су-му-се-расii'искала на-ч'ојкоШ, вид-tтд'елина ф'аШи.; Та: в'икаЈ:

н'ие: "'еве ушШе-м'алку" u-дo-дp'y2aiua Гt'apiiiuja. Др'у2аШа Гt'apiiiuja

др'ук с'андак сме-оШв'ориле.

(Текстови,

273);

То: iip'aшuнa се-кр'еваШ до-'i'осГtода.

Знајш з'ошШо, Ш'о:-е од-н'екојiiаШ, вр'одено, да-му

д'а: на-ч'ојка да- к'аснеШ з'аШо-шШо ја су-б'ила 2л'адна. (Текстови,

276); И-кај-'едно,

су-б'ила ii'opaнo,

'i'ope мe-iip'aiiiuja

во-Ш'ехничко, кај

Шехнич'арине, 'и-Шо2ај к'аж:аф, Ш'аШе на-м'ама, м'ама на-Ш'аШе, зн'ајzи

к'ако-е. (Текстови,
Кај

289).

употребата

на

сум-перфектот

за

второ

лице

главно

констатираме резултат н~ некое дејство што претходно се извршило

(за резултативноста види повеќе во делот за сегашност) или пак пос
тануваме прашања или даваме претпоставки

за некое минато нео

пределено дејство кое исто така може да се сфати како прекажано,
ако не е поврзано директно со првото лице и со кругот на неговото

знаење и опит (Конески
д'оШерал,

2л'еда ]'а!;

1981: 467).

Примери:

Czue-б'uлe н'еко2аш

Мн'о2у 'убо:

во-Герм'анија?;

cu-ce

Си2урно

мн'о2у си-шеШал ilо-држ'авие ко-зн'ајzи 'олку ј'азици да-зб'орујш!
При раскажувањето во кичевскиот говор, ако се употребуваат
форми на перфект

жаност (види:

1 во
4.1.1.1.5.).

третото лице, секогаш се работи за прека

Поретко, за изразување на доживеано минато дејство кое не
можеме да го локализираме точно на временската оска се употребува
и перфектот П односно има -перфектот: И-'ова: од-'Ацеzuа Kacaiioн

'имаШ ii'ejнo, В'аска (Текстови,

292); Ти-'има каж'увано за-ко-се-к'ачи
304); Да-Ши-2о-к'ажа в'ицоШ со-Ш'ие

на-ј'аболко Peн'eiiia? (Текстови,
Шоб'о:Zани,

со-Др'а2омир.

Л'еле

В'есне!

Така

се-'имаме

см'ејно.
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(Текстови,

306);

В'ака, р'ече, ф'аќање, и-с'е: .ми-ce-в'P.iiiиiii ф'ил.моф еве

к'ај-в'Р.веф н'ис-iiл'ажа,

нaiuo! (Текстови,

кој-.м'е-'iледал еве.

Koлк'y-iiaiiiи 'има iio.м'и

306).

Освен сум- и има- перфектот, за изразување на минат настан
без сооднос со некоја точка

1 отсечка

од временската оска се упо

требуваат понекогаш и формите на плусквамперфектот. Примери:
Еден-д'ен П'авле беше-ii'ошол да-е-в'идиШ б'аба-.му.
Освен овој основен систем, во секундарна употреба за изра

зување

на

минати

кондиционал

iiioj дошол,

дејства

praesentis.

можат

да

се

најдат

и

формите

на

Пример: Вле'iоф, и ко ќе вида шiiio ќе вида:

еве paciiiypuл и

cu ле'iнал

да

cu ciiueiii.

Треба да нагласиме

дека при ваквата употреба на формите на кондиционалот

praesentis на

планот на минатоста, со нив се изразуваат последователни дејства
при што се внесува и посебна нијанса на експресивност што се
постигнува и со самото повторување на глаголската форма како во
горниот пример.

4.1.1.1.4.2.3.

Императивните форми исто така можат да се

употребат за изразување на минати дејства, со тоа што овие форми

вршат функција само на именување на глаголското дејство, а за

фактот дали се работи за минатост треба да се оцени од контекстот
односно од претходно употребените глаголски предикати. Примери:

И с'а.мо it'ocлe ко-се-вр'аiiiиф ... в'ика: "Kл'yчoiii .ми-се-з'аiуби." "Е ако?
вр'аќај-се н'а-школо б'арај-'iо." Б'арај-iо, б'арај-'iо, ба'рај-'iо, б'арај-'iо,

н'е-бре бp'aiiiкo.
нaciiuja.

Како

(Текстови,
што

се

307);

Леiнаф,

забележува,

и

ciiи,

во

ciiи никако да се

двата

примера

имаме

редупликација на императивната форма што претставува посебен
начин на истакнување на должината на дејството што се искажува со

дадената форма (сп. ја истата појава на редупликација и кај аористот

од несвршени глаголи т.

4.1.1.1.1.3.).

Со употреба на императивни

форми можат да се изразат и повторливи минати дејства: И-iii'ue
за'изла'iај,

iiioj

(Текстови,

280);

кр'ивел

св'ирни,

iii'ue

за'изла'iај,

iii'oj

св'ирни,

и-до-саб'ајле.

'Овај, р'ече, zu'piнu, a-iiaк-iii'oj кр'ив-бил, Гt'aдapoiii,

со-н'о'iа:,

iii'piнu,

р'ече,

io:,

д'е.мек

ќe-cu-'ojiii,

'излажеШ, з'аслаај Б'оре, Шој iiaк ciii'pчaj-ce, 'удри

'избеiај н'аiоре. (Текстови,

4.1.1.1.4.2.4.

io: да-'iо
co-ciii'aiioiii, Б'оре

305).

Повторливи дејства во минатото освен со импер

фектни и со императивни форми, се изразуваат најчесто со формите
на кондиционалот, и тоа и со кондиционал

praeteriti,

praesentis и со

кондиционал

форми кои можат да бидат комбинирани и во една иста

реченица. Примери: Ма.ма ќе-к'ажујШ u-ќe-iiл'aчeiii. (Текстови,

278);

Е, u'орано cлaвuiiie uо'инаку се-сл'авеа. Ќе-Ши-д'ојШ ii'oлa iрад н'а-
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слава, 'а.ма не-с'едеа .мн'о'iу л'уiето. Ќе-д'ојдаШ, ќе-ii'оседат и ќе-си
'одат. (Текстови,

283);

И Мито д'окторон ii'окоен што-'у.мре, ќе

д'ојше на-Св'ети Никола и: "Вес'ојце!, Ај В'ес'ојце за-д'евети бр'ој се:
к'ажуј! И-ќе к'ажујт .м'а.ма, ќе-р'ечеiu... (Текстови,
ii'олувенец и ii'ocлe в'еќе ќе iipa:т до'i'овори.

4.1.1.1.4.2.5.

281); И ќe-н'aiipa:zu
(Текстови, 293).

За изразување на минатост во кичевскиот говор

можат да се употребат и форми на презентот од имперфективни гла
голи, но поретко. Примери: И-ко-ст'и'iнале во-ш'ес на-ст'аница, то:

х'аос ние- Тетово, и-со-т'акси д'оиtле до-б'олница. Куќи 'i'орат, две
три-к'уќи 'имаше заii'алено. (Текстови,

309);

Петре влезе до.ма и ко

'iледат што ќе видит: жена .му си седит, си iiиет кафе и .мака си

не.мат.).

4.1.1.1.4.2.6.

Нијанса на резултативност на планот на мина

тоста се изразува со конструкциите от типот бев дојден( 11 бил дојден
за прекажување) како во следниве примери: Блаж'ејца с'а.ма б'еше
осШ'аната (Текстови,

272); ... тие си биле расiiоредени кој в'а.му, кој
281); ... а.ма конд'урите б'иле откр'ојни

Ш'а.му кој 'она.му... (Текстови,

(Текстови,

282); ... а-'онде к'ачени два-тр'ојца б'еа на-б'андера...
288); Б'ztле i"i'ojдeнu н'е'iде ... (Текстови, 304); Б'еф.ме Русја
ци ii'ојдени.; (Текстови, 308); ... с'естри-е на-сна:-.ми, Катица и-Норка,
и т'олку б'еа изнен'адени. (Текстови, 292); И в'ујко .ми д'ојден бе'ше... и
д'ојден б'еше, it'yzuтeн н'еколку д'ена. (Текстови, 297); Едната ќ'ерка
со-се-д'еz~а и-б'еше Гев'i'елија за.м'ината. .. ; (Текстови, 310); Овие кон
(Текстови,

струкции, за кои веќе рековме дека во некои западни дијалекти имаат
широка употреба како посебна временска парадигма, главно под

влијание на балканските несловенски јазици (најмногу на влашкиот,
но и на албанскиот и на грчкиот јазик) често се употребуваат и во

кичевскиот говор, а и во стандардот (види: Велковска
погоре

наведениве

примери

сретнуваме

глаголска

1998: 113).

Во

придавка

од

непреодни глаголи во функција на именски дел од именскиот прирок,
која

донесувајќи

подметот

во

информација

реченицата,

за

некаква

нормално

карактеристика

добива

зна-чење

и

на
на

резултативност, со оглед на глаголското значење што се уште го
чува самата глаголска придавка. Во претпоследната рече-ница имаме
и употреба на глаголска придавка од преоден глагол со пасивно
значење каде што повторно имаме значење на резул-тативност, но

овој пат таа резултативност се однесува на трпителот на дејството во
реченицата т.е. на објектот (за дијатеза види повеќе во т. дијатеза).
Со оглед на фактот дека формите што изразуваат резултативност
имаат двојна сооднесеност на временската оска, и спрема моментот

кога

се

вршело

дејството

и

спрема

моментот

кога

е

видлив
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резултатот на тоа извршено дејство, и конструкциите бев

+ 'iла'iолска

uридавка можеме да ги третираме како форми со двојна соод
несеност (види т.:

4.1.1.1.4.4.).

4.1.1.1.4.3. Иднина
Идниот

настан

или дејство

спаѓа

во

сферата

на

нефак

тивноста. Токму поради тоа, граматичките средства што изразуваат

идни дејства или настани "многу често претставуваат перифрастични
конструкции,

системи,

послабо

полесно

се

интегрирани

варираат".

во

(Тополињска

соодветните

1995: 222).

глаголски

Во

маке

донскиот стандарден јазик основно граматичко средство за изра
зување на предвидени т.е. идни настани се формите на кондиционал

praesentis

кои се перифрастични односно образувани од партикулата

ќе (добиена од помошниот глагол

*x'hteti)

и од формите за сегашно

време на глаголот. Во кичевскиот говор се сретнуваме со иста

ситуација како и во стандардот: за изразување на идни дејства
основно средство е кондиционал

форми види:

3.1.7.2.2.2.2.1).

praesentis

(за образувањето на овие

За функциите на овие форми кажавме и

во делот посветен на модалноста (види:

4.1.1.1.2.1.1.).

Во овој дел ќе

дадеме краток преглед на сите форми кои во кичевскиот говор
изразуваат идност, и на основните и на другите форми кои транспо
зициски можат да изразат идност.

4.1.1.1.4.3.1.

Основно граматичко средство со кое се изра

зуваат идни дејства во кичевскиот говор се формите на кондиционал

praesentis

и од свршени и од несвршени глаголи. Примери: Ја ќе-в

'однеса. (Текстови, 278); Ќ-'ода кај-ц'ароШ, в'ака и-в'ака. (Текстови,

279); Деца:, ќе-uр'а il'иiiie. (Текстови, 289); Ја ќе-е-з'е.м.а. (Текстови,
289); Ќе-.м.и-е-д'ајiiiе аран'ијава? Ќе-iiiи-е-д'ај.м.е, р'ече, к'ако-не!
(Текстови, 290) Ce'ia ќe-ce-нaii'.l)нzt.м.e со-аран'ифчина. (Текстови, 290);
"И-iuu ќе-свР.iliиш окол'у-z{'Р.ква, кoлк'y-iiaiiiu си-'iо-изнев'ерила .м.azu

iiiu,

zu'олку

(Текстови,

u'aiiiu.

'iл'еда." (Текстови,

296);

296); "Ociiiajiiie-ja

.м.'ајка-.м.и ја ќе-е

Тие д'еца .м.'ајчинска љ'убоф ќe-'oceiiiaiii ...

(Текстови, 299); Ма.м.'оо! Ќе-.м.и-б'идеtТt н'ezuzuo од-л'арваzuа ииuо-е
л'аilнаф? (Текстови,

4.1.1.1.4.3.2.

308).

Идни дејства секако можат да се изразат и со

формите на презентот, ситуација вообичаена и во други јазици.
Пример: "Оф, c'e'ia 'и-мене .м.е-з'е.м.а:zu!" (Текстови, 277); "Yiiipe
uoл'a'ia:iii. '' (Текстови, 309); Саб'ајле за.м.ин'уј.м.е за-Ск'оuје. Со

формите на презентот од несвршени глаголи најчесто употребени во
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прво лице еднина и множина (како што може да се види и од пос
ледниот пример), во македонскиот јазик, а тоа важи и за кичевскиот
говор, се изразува посебен тип на модално значење од сферата на
деонтичката модалност што се нарекува готовност за извршување на

глаголското дејство. Примери: Ода да-си-'iо-з'е.м.а д'eiileiilo, ii.a-шiilo
c'aкaiil н'ека б'идеШ. Категоријата готовност им е позната на сите

балкански системи, но "само на словенскиот (и малку послабо на
грчкиот) фон доаѓа до израз нејзината поврзаност со несвршениот
глаголски вид, што им дава на соодветните конструкции посебна

експресивна обоеност и динамика" (Тополињска

4.1.1.1.4.3.3.

1995: 183).

За ис:кажување на идност со посебна модална

нијанса на решеност да се изврши изјавеното дејство, во кичевс:киот
говор се употребуваат и формите на субјунктивот, најчесто за прво
лице, појава позната и во други наши говори, а што произлегува од

оптативната функција на субјунктивот (Голомб

1960/61: 169-170).

Примери: Да-ii.'ојда д'о-ii.азар, дa-ii.p'oкyii.a нeшiilo!

4.1.1.1.4.3.4.

Идни дејства можат да се изразат и со формите на

аористот во неговата секундарна употреба, во ситуации во кои
сакаме да го прикажеме идното дејство како готов факт, како нешто
што бездруго ќе се реализира. Примери: 'Елке, р'екоф, ја-з'а.м.инаф

н'адолу дa-ce-iilf(iнa. (Текстови,

303); Ако-не-н'ајдаШ'овде,

ii.роii.'адна

ф.м.е!

Во условни реченици може да се употребат и форми на су.м.
перфектот за изразување на идно дејство: Л'еле, и-Сл'ава и-се-ј'ави,

р'ече: Ќе-'ода c'e'ia на-р'изик, ii.ол'ожила, ii.ол'ожила. (Текстови, 309).
Идни дејства за кои сме добиле информација од друг, односно
прекажани

идни

дејства

формите на имперцептив

во

кичевскиот

conditionalis:

св'адба. (повеќе за прекажаноста во т.

говор

се

изразуваат

со

Ко.м.ш'и:ве в-c'aбoiila ќ-'ојле н'а

4.1.1.1.3.).

4.1.1.1.4.4. Двојна сооднесеносШ: ilepфeкiilzt

ilлycквa.м.ii.epфeкiil

4.1.1.1.4.4.1. ПерфекШ
Перфектот

I и перфектот П, како што може да

се заклучи и од

погоре изнесениот текст за изразување на сегашноста и на минатото,

во кичевскиот говор покриваат пошироко функционално поле. Прво,

со формите на перфектот

I,

а поретко и со формите на перфектот П,

можат да се изразат минати дејства што не ги лоцираме прецизно во
минатоста,

туку

едноставно

претставуваат

неопределени

минати

дејства. Од друга страна, способноста на двата типови перфект да.
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изразуваат резултативност, обезбедува овие форми да имаат допирни
точки

не

само

со

минатото,

ами

и

со

сегашноста.

Притоа,

ќе

нагласиме дека резултативноста како функција што избива на преден
план, е доминантна карактеристика за перфектот П додека за пер
фектот

I,

таа е една од повеќето функции што ги покриваат овие

форми и во кичевскиот говор и во македонскиот стандарден јазик

(види: Конески 1981: 461-481). Ќе наведеме пример: "ИдајШе, в'идеШе
кај-се-к'ачила!" и-со-скуШ'ина: и-е-ч'екаШ да-ii'аднеШ. (Текстови,
Конструкциите

со

и.ма

(како

што

веќе

304).

кажавме)

или

перфектот П, не се непознати на овој говор, иако не претставуваат
целосен систем како во стандардниот јазик. Примери: Тој в'елеше:
'една

iiч'енка

н'е.ма

наiiр'ајно да-зн'ајш!;
ОШка

јадофне

(Видоески

во-ж'ивоШоф

кај Ди.меШа

1957: 78).

ок'аШено ... ;

Какв'а-куќа

'и.маШ

Ме-из'едо:, какв'и-.маки 'и.ма Ш'р'iано 'од-нив!;
в

усШа

Шроrика

нема

(ia)

клаено

Дека вакви конструкции биле можни уште во

нашиот стар јазик имаме сведоштва од постари ракописи, меѓу кои
еден е токму од кичевскиот крај од

1706 год.

каде што партиципот не

е во среден род, ами е усогласен со предметот во реченицата

(сп.

КОН К€'Г7> МНС"Н'Г'l> ДА ro укрАД€'Г'z. HMAM'z. r111 AфOp€CAit'l> Н npoK"€'Г'l> Н ~AR€~Ait'z.

до cтpAW€rt7> сут7> ; Конески

1.982: 201).

Неколку примери од кичевскиот

говор покажуваат токму ваква состојба, и.ма-конструкција, но со
усогласена глаголска придавка со предметот во реченицата: Таму

'и.ма.ме л''ул'ашка со-.м'ајка-Ши к'уiiена, ќе-си-се-л''ул'azu.; Една-к'уќа
шШо-'и.маШ н'ајдена 'еiiШен 'уба:.; Ја,

Јон'i'аздофци
пример

е

3.1.7.3.1.).

куќа

конфискувана.

имперцептив

praeteriti

не-су-зн'ајла ја дека 'имале

(Текстови,

и служи за

277).

(последниов

прекажување;

види:

Овие примери се доказ дека во кичевскиот говор е

зачувана една постара состојба на македонскиот јазик во поглед на
употребата на глаголските времиња.

Во приказните од Црско на
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страници дијалектен мате

ријал, најдовме само една и.ма-конструкција со резултативно значење
што е уште еден доказ повеќе дека оваа глаголска конструкција

ретко се употребувала во Кичевско во минатото: Во неа rшаше

насадено секакви дрвја iiлoдouiuu, цвеќиња, лозје, боаuан и .мно2у
дру'iи нешШа за јадење. (Црско,

178).

Секако денес мора да се земе предвид и влијанието на литера
турниот јазик и контактот со појужните говори во поглед на зголе
мувањето на употребата на и.ма-конструкциите и нивната грамати

кализација. Факт е дека zша-перфектот во кичевскиот говор се
употребува н~често од транзитивни глаголи и притоа со него се
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потенцира самиот предмет кој претставува резултат на дејството. Кај
резултативноста,

пак,

искажана

со

су.м-перфектот

се

потенцира

самото глаголско дејство. (види погоре).
Како што веќе истакнавме во делот посветен на сегашноста,

резултат на минато дејство видлив во моментот на зборување се
изразува и со конструкциите од типот сум дојден, кои нормално се
карактеризираат со двојна временска сооднесеност на временската

оска, како и двата типа перфект за кои досега зборувавме. Примери:

'E-iia

ка.м'ењето

се-со-'едни

вР.тит... (Текстови,

275);

ко-шт'ичина наiiр'ајни

отк'атени и-Ш'ие ќе-2и-д'онесеф д'о.ма.. (Текстови,

2'ледана (Текстови,

... то:

е-с'ело

ж'иво,

и-в'одата

2и

И се: Ш'ие сите iiч'енки ко-што-с'е Ш'о2ај

275);

Та: с'ираче е-

з'ато: u'осле е-к'Р.стен. (Текстови,

278);
н'е-е

с'ело

ун'ишiUено.

(Текстови,

294);

299);

(од

транзитивни глаголи со пасивна дијатеза); В'икаiu, сме исuл'шиени,

а.ма с'е2а н'е.мат н'ишто...; (Текстови, 310); Мица и-Ѓоко се-д'о.ма, а
др'уzите се-за.м'инати. (Текстови,

310);

(од нетранзитивни глаголи со

активна дијатеза).

4.1.1.1.4.4.2.

Плусква.мuерфект.

Со формите на плусквамперфектот

I

(види:

3.1.7.2.1.2.1.2.)

во

кичевскиот говор главно се изразува дејство што на временската
оска го локали-зираме пред некое друго минато дејство. Се работи за

taxis,

редење на настаните на временската оска со помош на специја

лизирани глаголски форми. Примери: Мно2у .му се бендиса и тој
czuopи ниет да се вратит до.ма и да зе.миiU сите uари, што и.мат

.мајка .му... Беа .му осШанале неколку uари

џебоиzuе (Црско,

22).
Ќерка .му и таја беше изле2ла да видиШ шШо е Шоа чудо. (Црско, 23).
uo

Татко .му, коа 2о виде коњоzU, Шо2ај се сеШи и за сабјаШа, zиШо беше
.му ја дал сШарецоm и шzuo беше .му кажал. Тој доШо2аш не беше .му
кажал на сина .му за коњоШ и сабјаmа, а се2а .му кажа се шШо беше .му

рекол сШарецоШ. (Црско,

43).

Како што може да се заклучи од

поголемиот број од примерите, овие специјализирани форми се
употребуваат тогаш кога со нив се укажува на некој поранешен
настан отпосле, односно откако се искажани подоцнежните настани,
па раскажувачот дополнително се сетил да го допрецизира раскажу

вањето со некоја дополнителна информација за претходен настан.
Ваквата

комуникациска

потреба

и

го

оправдува

постоењето

на

специјализирани форми од овој тип. Но, во кичевскиот говор, како и

во стандардниот јазик (Конески

1981: 483),

сретнуваме употреба на
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плусквамперфект и за деЈства што се извршиле по некое друго

минато дејство, или дејства што не се воопшто во сооднос со друго
минато

дејство.

Примери:

И-ii'осле,

Б'орче

ко-б'еше

'изле'iол

iiарiUиз'анче, нас не-н'и-кажа, д'ојде, од .. 'ене, 'онде, вч'ера .му-е-к'ажујф
сл'икаiUа на-Саше,

(Текстови,

од-Тане Цалески .м'ајка- .му,

Цал'ејца е-в'ика:

276).

Фактот дека основната временска локализација на плусквам
перфектот како функција не е прецизирана за одредена точка на
временската оска, овозможил транспозиција на формите на ова

време и нивна употреба за изразување на нефактивни д~ства во

зависносложени реченици од типот на условните

(функција

стандардот се изразува со формите на кондиционал

praeteriti): Да

што во
беше

ШаiUко .ми бo'iaiU, досе'iа и ја беф изучил школ'о Орл; Дuit .ми рече да

Ше чека, инаку досја: беф oiUuшлa ~ича: Вр (Видоески

1957: 79).

Плусквамперфектот П, слично како и плусквамперфектот

1,

во кичевскиот говор главно изразува дејство антериорно на некое
друго минато дејство: И-ко-сiU'и'iнале во-ш'ес на-сiU'аница, Шо: х'аос

ние- Tezuoвo, u-co'zU'aкcи д'ошле до-б'олнш!а. ~уќи

к'уќи

'и.маиtе

заii'алено.

(Текстови,

н'е.маше н'ишiUо заii'ишано.

309);
(Текстови, 311).

Оmи

'i'opaiU,
'yiiucoiU

две-iUри

ко-б'еше

Со темпорална интерпретација на предминато време, т.е. како
форми за плусквамперфект, можеме да ги третираме и конструк

циите од типот бев дојден(/1 бил дојден за прекажување) за коишто
веќе погоре кажавме дека изразуваат резултативност на планот на

минатоста. Освен резултативноста, кај овие форми во дел од контекстите јасно призлегува и значењето на извршување на дејството
пред некое друго минато дејство, како во примерите: И .м'а.ма iU'олку

в'икнала, во-i"iлан'ина: 'одекнало,

iU'ue

си-б'иле pacitop'eдeнu, кој-в'а.му,

кој-iU'а.му, кој-'она.му, ilо-каii'инкие, на-една-к'аiiинка с'е: н'е-.мојш д-'и

б'ереш.

(Текстови,

281);

шесн'ајсiUи

iyнu,

за.м'инаiUа...

(Текстови,

Ние yшiUe

'еднаiUа

ќ'ерка

310).

ко-беф.ме,

со-се-д'еца

зн'ачи

Шо: б'еше

и-б'еше

Гев'i'елија

Треба да нагласиме дека и со кон

струкциите од овој тип бев (//бил) дојден, (слично како и со плус

квамперфектот

1)

неретко се изразува дејство постериорно на некое

друго минато дејство, а не антериорно. Примери: Блаж'ејца с'а.ма

б'еше осШ'анаiUа, два сина и-две ќ'ерки, c'uнojiUe, 'едниот во- ИiUa'лuja
з'а.минал,

iU'o'iaj ctu'yдupaл, i'l'ocлe з'а.минал во- Чик'а'iо, дp'y'iaiUa
Ќерка во-Нов'и-Сад .м'ажена, Шp'eiUaiUa во-Ск'оiiје, дp'y'iuoiU син во
Ск'оiiје

и

с'а.ма жив'ејше

од'i'оворил...

То'iаш

во-к'уќана.

л'yieiUo

б'иле

(Текстови,
кр'ајно

в'uciUuнa, д'ека iU'аква ц'Р.ква 'u.мaiii. (Текстови,
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273);

уб'едени

285).

П'ејо
де'ка

и.м

e-iUo:

,

4.1.1.1.5. "ДисШанцирани форми"-

iiрекажаносШ

Основна функција на су.м-перфектот во кичевскиот говор,
впрочем како и во стандардниот јазик, е именување на минат настан
без сооднос со некоја друга одредена точка/исечка од временската
оска. Таквата, релативно сиромашна, темпорална маркираност е

причина што су.м-перфектот презема многу вторични функции како

што е и дубитативот односно прекажаноста (Тополињска

1995: 216).

За кичевскиот градски говор евидентно е дека при раскажување на

приказни или случки на кои говорителот не бил сведок, носечко
време е су:М-перфектот, а секое вметнување на директен говор,
односно

искажување

на

засведочени дејства

предизвикува

авто

матска префрлање на некоја друга глаголска конструкција. Примери:
'Е,

'имаше ф'усШани св'илени,

се-с'еќава,

ш'арена св'ила Ш'о'iај се

н'осела, во-б'ифшаiUа Ју'iосл'авија... (Текстови,
во-алб'анскоШо,

iU'aiUe

273);

Ние, ко-н'е.маше

з'а.мина во-Тир'ана да- p'aбoiUuiU, it'ариШе не

ни-'iи-д'авале н'ас, ii'ozuШa ни-'iи-з'е.мале, и-.м'а.ма, ќе- к'уiiеше к'осШени

од-'Осој,

iio'eфiUинu,

(Текстови,

275);

или-ќе-соб'ереф.ме

Ш'а.му

шШо-ќе-

'осШанеШ.

Си б'иле .маиt и ж'ена, си жив'ејле, с-'и.мале и ко.мши:.

Така ж'енаШа се сitријаШ'елила со-'еден од кo.миt'u:iue 'и и-сШ'анал
л''убовник. (Текстови,

285);

Беф, 'онде кај-uорiUирн'ицана, чеШир'и

iiаШи беф, ќе-д'ојдаШ, ќе- д'ојдаШ и-си-'ојле, ф-село, и-'iо-наiiр'ајле н

'ова:, н'е'iде н'е-чинел, кај-Нада, 'овде р'екоф к'ај- .мене, не. (Текстови,

288);

Рекоф, да-iUи-к'ажа, Ше-il'обараф zu'eбe, 'а.ма .ми-р'еко: н'е-си-бztл

iU'yкa, Cк'oitje си-б'ztл. B'uciUuнa Ш'ака .ми-р'еко:: "Cк'oilje-e". (Тексто
ви,

356); Зн'ајл

да-зб'орујiU, ја н'е-'iо-чуф. (Текстови,

296); 'Една .мн'о'iу

инШ'ересна p'aбoiUa во-Ман'асШирец се-сл'учуваiU, c'иiUe ж'ени,

н'е

с'иШе, но-uр'еШежно, одл'училе да-з'е.маШ д'о.ма д'еца од- д'о.моф, без

род'иzuели...

(Текстови,

298);

СШ'анка

од-Б'о'iеШа

ј'адела

кpacШ'ajl!ll д-'ослабе1u. И-в'еќе осл'абена, ќ'ерка-е в'елшu,
вp'aiUu

д-и-'оШвориut

н-е-зб'ира:zu.;

Не-'е-најдоф

с'а.мо

a-iU'aja

Мар'ина

дв'еве
д'о.ма,

за.м'инала кaj-iU'eiUкa-e, iiaк 'оШШука ќ-'ојла ф-ч'аршија.

Како што може да се забележи од примерите, во најголем
број случаи су.м-перфектот е употребен за изразување прекажаност.
Прекажаноста

во

овој

говор

не

е

само

можност,

туку

налага

задолжителна формализација. Во инципитите на приказните скоро
без исклучок сретнуваме форми на су.м-перфект. Од анализата на

триесетина приказни запишани во Кичево произлегува дека сите, без
исклучок, се раскажани со су.м-перфектот како носечко време.
Со су.м-перфектот во кичевскиот говор се изразува и адми

ратив, односно чудење, иронија, несогласување (види т:

4.1.1.1.5.1.).
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Формите на су.м-перфект кога се употребени во прво лице,
логички не изразуваат прекажување, освен ако не се работи за исказ

од типот: Ко-су-б'ила .м'ала, .мн'о'iу су-iiл'ачела (со поттекст 'ама јас не
се сеќавам'). Кај употребата на су.м-перфектот за второ лице главно
констатираме резултат на некое дејство што претходно се извршило
или

пак

постануваме

прашања

или

даваме

претпоставки

за

некое

минато неопределено дејство кое исто така може да се сфати како
прекажано, ако не е поврзано директно со првото лице и со кругот на

неговото знаење и опит (Конески

cu-ce

1981: 467).

Примери:

Мн'о'iу 'убо:

д'оШерал, 'iл'еда ]'а! СШе-биле н'еко'iаш во-Гер.м'анија? Cu'iypнo

.мн'о'iу си-ш'еШал uо-држ'авие ко-зн'ајш 'олку ј'азици да-зборујш!
Врз основа на примерите што ги разгледавме за употребата на
су.м-перфектот во кичевскиот говор, можеме да го констатираме

следново: интензивното влијание на турскиот јазик и отсуството на
поголеми влијанија од други јазици, предизвикало су.м-перфектот во
Кичевско како една од основните функции да ја има прекажаноста,
но истовремено да зачува и дел од старите функции. Со внимателно
читање на повеќе текстови од кичевскиот говор може да се заклучи
дека

системот

на

прекажување

нормиран

во

граматиката

на

македонскиот јазик, со су.м-перфектот (минато неопределено време)
и парадигмата на 'идно прекажано време' или имперцептив

tionalis

(ќе су јадел, ќе

condi-

cu јадел, ќе јадел итн.) како две носечки пара

дигми, е целосно изградена категорија. Едноставно не може да се
случи да се направи грешка, па незасведочено дејство да се претстави
на поинаков начин освен со парадигмите на прекажаност. Притоа, со

су.м-uерфекШоШ

се прекажуваат минати и

неидни дејства, а со имперцептив

conditionalis

сегашни

дејства, т.е.

се прекажуваат идни

дејства или дејства што се претставени како идни на планот на
минатоста т.е. што се постериорни во минатото. За прекажување на
минати дејства може да се употреби и плусквамперфектот

1,

како во

примерот: И-u'осле Б'орче ко-беше 'изле'iол uарШиз'анче... (Текстови,

276), но овие форми, општо земено, ретко се употребуваат.
За разлика од кичевскиот говор, во соседниот битолски говор

имаме начин на изразување на минати дејства кој значително се
разликува. Во приказните, формите на су.м-перфектот се употре

буваат почесто отколку во автобиографска нарација, но притоа се
мешаат со формите на минатите определени времиња без некое

правило. Пример:

Cu

-беше шо-не-с'и-беше.

еден-д'едо. Си-н'е.мале д'еца... (Видоески 2000в:

Си-беше една-баба и

64).

Ваквата ситуација

ја сретнуваме на една поширока територија на македонски говори,
поточно на југозападните македонски говори, каде што морфо-
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лошката л-форма е или непозната или многу малку се употребува и
тоа во функција на минато неопределено време или адмиратив (со
експресивни

нијанси

Тополињска,

1995, 246).

на

чудење,

изнедадување,

иронија).

(сп.

Оформена морфолошка категорија на прека

жаност во овој говор не постои, па за да му се каже некому дека
нешто прекажуваме мора да се потенцира тоа во самиот исказ.

Постоењето на адмиративот и во кичевскиот и во битолскиот

говор, а неоформеноста на категоријата прекажаност во битолскиот
говор во онаа неутрална варијанта како што ја имаме во кичевскиот,
покажува дека се работи за две различни модални нијанси коишто

можат, но не мораат да се појават заедно во системот на еден говор.
Може да се претпостави дека адмиративот како функција му бил

својствен

на

стариот

словенски

су.м-перфект

(сп.

постоење

на

експресивни функции на перфектот во српскиот јазик: И. Грицкат

1954),

па, наоѓајќи се на балканска почва каде што адмиративот е

присутен како модална категорија, се создале услови тој да се
дооформи и во македонскиот јазик.
Во градот Кичево во почетокот на дваесетиот век живеело
бројно турско население и при таква констелација на населението

нормално дека најголема било влијанието на турскиот јазик. Притоа,
не само што се зачувале формите на су.м-перфектот, туку тие се

здобиле и со
комплетно

нова функција на прекажување која

преструктуирање

на

системот

на

овозможила

минатите

времиња:

аористот и имперфектот на една страна како определени минати
времиња со инваријанта обележена по потврдност од страна на

говорителот, и су.м-перфектот како неопределено минато време со
контекстулна

варијанта

дејство ( Фридман

за

4.1.1.1.5.1. Ад.мираШив
Со

непотврдено

(прекажано)

глаголско

1986: 185).

су.м-перфектот

(односоШ кон факШивносШа)

во

кичевскиот

говор

се

изразува

и

адмиратив, односно чудење, иронија, несогласување. Најпрво ќе
дадеме примери во кои со су.м

- перфектот се

изразува чудење и изне

надување од веќе реализираното фактивно дејство. Примери: Леле

колку убо:

'io

наiiрајла ii'uШeвo, ii'pcШu д-'излижеш!; 'Абе Ши си-'и.мал

.м'ачкина д'уша!; Абе Ши 'i'оле.м си-Гt'ораснал!; Абе Ши .мн'о'iу си

;'адела!; Ти-си-расц'уШела во-уба: д'ејка!; Абе Ши .мн'оzу cu-ii'ueл J'yiiu!;
Ал'ал-Ши в'ера, .мн'оzу си-р'абоШел 'убо:! Во следниве два примера со
адмиративот се означува нефактивно дејство, т.е. со нив се изразува
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неверување дека дејство:rо е реализирано. Примери:

Зн'ајла

iii'a:

н'eшiiio дa-p'aбoiiiuiii к:'ак:о да-н'е, за-н'ишiiiо нe-'e-бuвaiii!; Ти си-.м'ојл

дa-'io-uo'upajш iiieлeв'uзopoiii! Да-'iо-в'ида
ЦР.Ква! (Текстови,

284).

iii'o:,

не-'iо-в'еруа!; Она б'ило

Значи со формите на су.м

-

перфектот во

кичевскиот говор се изразува и адмиративно значење кое може да

биде и фактивно и нефактивно, за разлика од неутралната пре
кажаност каде што кон глаголското дејство само заземаме дистан
цирачки став, односно се дистанцираме од вистинитоста на она што

го кажуваме зашто лично не сме биле сведоци на извршувањето на

дејството.

4.1.1.2.Дujaiiieзa

Според антропоцентричната јазична теорија постои природна
хиерархија на аргументите на еден предикат, при што вообичаено е

промените во природата (настаните, дејствата, состојбите) да се
толкуваат како резултат на човековата активност. Затоа логично е

како основен референт на појдовниот аргумент на предикатот да
биде

човекот

(најчесто

-

агенс.

Но

во

комуникацијата

од прагматички побуди)

човекот да

се

случува често

биде

симнат од

привилегираната позиција и на негово место да се појави некој друг

непојдовен аргумент. Во овој дел од трудов ќе се осврнеме на
начинот на градење на таквите искази во кичевскиот говор, т.е. на

исказите во кои во позиција на појдовен аргумент на предикатот се

јавува пациенсот, а не агенсот или пак едноставно позицијата на
појдовниот аргумент е блокирана, иако агенсот реално постои. Се
работи, значи за семантичката категорија дијатеза која наоѓа одраз
во измената на комуникативната хиерархија на аргументите. Соод
ветните реченични конструкции ќе ги наречеме дијатетички мар
кирани варијанти на соодветните предикатско-аргументски струк

тури

(Тополињска

1995: 151).

сретнуваме три вида дијатеза:

Во

словенските

јазици

главно

активна (тоа се исказите кои се

немаркирани дијатетички), медијална и пасивна. Кои се синтак
сичките начини на изразување на дијатезата во кичевскиот говор?
За

начините

на

изразување на предикатско-аргументските

структури во кои позицијата на агенсот е блокирана поради самата

семантичка структура на конститутивниот предикат ќе зборуваме
повеќе во делат посветен на изразувањето на падежните односи.

Овде ќе се осврнеме само на оние предикатско-аргументски струк
тури во кои агенсот реално постои, но од различни причини не се
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именува во текстот. Во македонскиот стандарден јазик постојат два

начини за изразување на дијатетички маркирани искази:

ската форма се

+ глагол

и

2)

со замен

1)

со сум и глаголска придавка од преоден

глагол, но со пасивно значење (Минова - Ѓуркова 1994: 167).

4.1.1.2.1.

Еден од двата начини со кои може да се блокира

позицијата на агенсот е со употреба на повратната заменка се пред
конститутивниот предикат. Оваа

т. н. медијална дијатеза во маке

донскиот стандард, а и во кичевскиот говор е често употребувана.

Притоа, заменката се овде има улога на морфолошки формант,

односно се работи за еден "морфолошки (а не синтаксички) меха
низам на генерирање на глаголските облици кои конституираат беза

гентивни

синтаксички

конструкции"

Примери:

А

'ozuкaj

'оШШа.мо

(Тополињска

ценШр'алаШа

i'ope,

1995:

156).

се-'ојше

во

Карб'уница, zu'a.мo 'имаше сШ'ално б'аза и-ч'ека: к'ојшШо ќе-сл'езеШ
Ш'амо.

(Текстови,

]'адење. (Текстови,

276); ...се идеше за-чесШ на-сл'аваШа, а-н'е
283). Така се-см'еШало u'орано. (Текстови, 285).

за

Примериве што ги наведовме се оформени како бессубјектни,
т.е. без именска синтагма во номинативен падежен однос. Во ваквите

"медијални" конструкции глаголските облици се појавуваат со своите
најнемаркирани членови на категориите лице, број и род, а тоа е,
најчесто, третото лице еднина, среден род.
Сега ќе наведеме примери во кои позицијата на именска
синтагма во номинатив е пополнета, но не со вистинскиот агенс, ами

со пациенсот во реченицата: И-с'е'iа, н'аредил ц'ароШ, ц'ела в'ојска, еве
се-uосШ'авиле н'адвор м'аси, ќе-сл'авиШ ц'арсШвоШо. (Текстови,

272);

Е, 'имаше ф'усШани св'илени се-с'еќава ш'арена св'ила, Ш'о'iај се-н'осела

во-б'ифшаШа Ју'iосл'авија. (Текстови,

273);

Не-д'ава:

y'oitzuiii.e

да-с

'оШвориШ с'андакоШ. (Текстови,

277); И-се-ч'уло во-z~'елоШо ц'арсШво
279); Се-куu'ујше л'икер и ce-iip'ajлo л'икер од-в'ишни.
283); ШШо-с'е-служиШ, шШо-с'е-сuремаШ, Шр'исШа ч'уда.
283); ... и Ша.му со-к'тиој it'eчeнu р'иби се-uрод'ава:.
284); Се-к'nсШувтu в'одаШа. Ce-itpajiii. к'иска со-б'осилек и

Шо:. (Текстови,
(Текстови,

(Текстови,
(Текстови,

со-сШр'ебрени
н'афора,
р'ече,

it'apи,

zшвен

к'онец...

И

се-н'осиШ

и-л'еuчеШо u'осебно 'iо-u'ејаШ... (Текстови,

не-се-сл'ушало

н'аранаШ

и-б'ел

н'ишШо.

к'окоzикиzuе.

(Текстови,

(Текстови,

медиц'ина, др'у'iо н'ишzuо. (Текстови,
u'укање (Текстови,

310).

291);

и-л'еuче,
ВисШина,

И'iр'ачка-е

295);

да-се

299); Пр'акса ce-ii'oлa'iaiii. во
308) ... и-се-сл'ушаше ц'ело вр'еме

Од дадениве примери може да се констатира

дека предикатите кај ваков тип реченици можат да бидат и во еднина
и

во

множина,

а

онаму

каде

што

предикатот

е

конституиран

од

форми кои се маркирани по категоријата род, се употребува формата
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која се усогласува по род со формалниот субјект во реченицата, т.е.

со пациенсот (таква е ситуацијата и во нотираните примери од Скоп
ско сп. Цветановски

4.1.1.2.2.

2004: 170).

Вториот начин за изразување на дијатетички мар

кирани искази т.е. за изразување на пасивна дијатеза во кичевскиот
говор е со конструкциите

глагол од типот сум

1

+

сум

бев

1

глаголска

придавка од преоден

бил крстен, носен. Примери:

'E-ua

кам'ењето се-со-'едни ко-шт'ичина наuр'ајни и-в'одата :Zи-вптит...

(Текстови,

275);

И се: т'ие сите uч'енки ко-што-с'е Ш'о:Zај отк'атени

и-т'ие ќе-:Zи-д'онесеф д'ома.. (Текстови,

масакр'ирани-се. (Текстови,
иtшо-е-кnсшена,
(Текстови,

277);

н'а-не:

277);

Знајш к'ој-и-е н'еѕи т'акво, 'Оле

е-кnсшена,

докт'оркана

Та: с'ираче е-'i'ледана (Текстови,

стан'ицата uост'авени

...

(Текстови,

кр'ајно уб'едени де'ка е-то: в'исmина,
(Текстови,

285);

Ене и-u'ишујт 'онде,

275);

280);

278); ... си-бе:

д'etfa uосв'оени... (Текстови,

300).

т'ие од

То:Zаш л'yiemo б'иле

д'ека т'аква ц'пква 'имат.

з'аlТtо: ii'ocлe е-к'пстен. (Текстови,

ж'иво, н'е-е с'ело ун'иштено. (Текстови,

'oiii.- Чифлик.

299);

294); ... то:

е-с'ело

оlТt-кај-Бл'а:Zица се-две

Во реченицата И в'ујко ми д'ојден

бе'ше... и-д'ојден б'еше, И'уштен н'еколку д'ена. (Текстови,
интересна паралелна употреба на сум

+

297)

имаме

:Zла:Zолска uридавка од

непреоден глагол, а потоа и осамостоена придавка од преоден глагол

со

пасивно

значење со

што

се потврдува

честата употреба

на

глаголската придавка за означување на различни нијанси на значење
од

чисто

активно

персоналниот

предикатско

аргумент

како

значење

до

пасивизиран

обележување

(за

на

семантичката

компонента на резултативност на овие конструкции веќе зборувавме

во делот за сегашност и минато, види:
Кај

примерите ... с'есiuри-е

т'олку б'еа изнен'адени. (Текстови,

c'e:Za

н'емат

изнен'адени и

н'ишто ... ;

...

4.1.1.1.4.1. и 4.1.1.1.4.2.).

на-сна:-ми,

292);

(Текстови,

К'атица

и-Норка,

и

В'икат, сме исuл'ашени, ама

310);

конструкциите

б'еа

сме исuл'ашени, можат да се толкуваат на два начини,

или како пасивни, доколку се работи за преодните глаголи 'изнена

дува некого' и 'исплаши некого', или како активни, доколку се рабо

ти за непреодните "медијални" глаголи 'се изненади' 'се исплаши'.

4.1.1.3. Не:Zацијата како
4.1.1.3.1.

доминатен реченичен uредикат

Главно средство

за изразување на негацијата на

реченично ниво во кичевскиот говор (како и секаде во словенскиот

јазичен свет) е честицата не којашто и претходи на соодветната

128

финитна глаголска форма:

зам'инале. (Текстови,

271);

... и-тој

u'осле не-'им-ФР.лал и-т'ие си

Не-д'ава: у'оuште да-с-'отворит с'анда

кот. (Текстови, 277); Ќе-ти-д'ојт u'ола ipazu н'а-сл'ава, 'а.ма не-с'едеа
мн'оiу л'уiето. (Текстови,

Мажот-је сtu'анал з'ашто н'е-бил

283);

нав'истина слеu и-iлуф... (Текстови,

н'е-зна како-се

в'икаше, во-Ит'алија. (Текстови,

д'еној... Не-сме:

да-н'е-ода... (Текстови,

287); Тр'еќиот
297); н'е-одај 'овие

298); ...л'уiево кајшто
301).

е см'естен iо-к'ара:т,

н'е-uр'аиtуј, н'е-uрашуј. (Текстови,

На синтаксичко рамниште, како специфичност што се јавува
на сето кичевско

-

поречко подрачје, е местото на партикулата не

непосредно пред основниот глагол во сложени глаголски форми.

Примери: сме-не-зн'аеле, сме н'е-чуле, беше-iо-н'е-видел. (Видоески

1998: 195).

Оваа карактеристика се чува на целото кичевско говорно

подрачје, а добро се чува и во градскиот кичевски говор и тоа не само
во сложените глаголски форми со сум, туку и во да-конструкции

односно во субјунктивните форми. Примери: Да-iо-н'е-видит, колку

i'о-неќет.; Мојш д-'издржши да-се-н'е-тоil.лиш н'оќеска? (Текстови,

290);

Како-ќе-ме-не-сtu'еiала iл'а:та ко-ц'ел-ден м'исла н-'ова н-'она!;

... доси'ето,

в'елит да-iо-uр'очита ќе-н'е-можа да-iо-uреж'ивеа то:.;

(Текстови,

303);

Ич

да-се-не-д'умате за-мене,

'ами

да-е-iл'едате

раб'отата. За-Шабана да-се-не-сек'ирате. (семинарска работа од Хр.
Маџоски). Вакви примери сретнавме и во текстовите од кичевските
села: Ако с'акал, би-н'е-видел. (Мра); Немој в'ојник, да-iо-н'е-земаzи,
т'ој-је

upoc в'ојник.

(Ив);

... да да

и врзует iуските за ноiа за да му не

беiат и да не можат да летнаzu (Црско,

97);

Отидоа iуските и се не

видоа... (Црско,

98); Ако му земеш uарите и стоката, да му не земаш
103); Ако ми не дајш изzш да ода да ја бара, ја ели
ели ќа скоча во вода да е удаа. (Црско, 116); Поќуtuеа

и дуиtата. (Црско,
ќе е утеuа,

малу и се uулеа еден на дpyiu, ама не и трuеше срце и двајцата да си
не upoioopazu. (Црско, 162); Орелот се изви uрво yiope, а uосле се
cilyuauu и iрабна со канџите ортомата, што беше врзана лесата и

се не виде кај фати во облаците. (Црско,

165).

Оваа синтаксичка

црта е карактеристична и за помладите генерации (помлади од
четириесетина години), односно не исчезнала сосем од нивниот
говор. Причината можеби е во фактот што оваа карактеристика не е
толку

впечатлива

и

не

се

чувствува

како

некое

драстично

отскокнување од литературната норма. Сепак, мора да нагласиме

дека ваквиот редослед на негацијата кај помладите не се чува во сите
случаи, туку во усталени изрази од типот на: Да-iо-н'е-видит; да-iо

н'е-чујет; да-му- се-н'е-видит; ж'ив-да се-н'е-вратит; д'а.мла да-iо-н'е

фркнеtu; и сл. Се работи за линеаризација од словенски тип според
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која негацијата не се одвојува од глаголот. За разлика од типичната
балканска линеаризација со која негацијата ја отвора низата про
клитики што му претходат на глаголот и која во принцип е карак

теристична токму за западните македонски дијалекти (Тополињска

1995: 266),

овде се сретнуваме со уште еден архаизам којшто се

зачувал како резултат на изолираниот начин на живот во поречко

кичевскиот крај во минатото

(сп.

пример од Порече: Еднаш се

собрале ceлaнurue да се дo'ioapaaiii како да је заUлашаШ мечкаiiiа, да

им је не jaдuiii uчeнкaiiia; Видоески

1950: 75). Спореди и
1935: 228).

во галичкиот

говор: За да ја не фаќаШ мaiuja (Белиќ

Реченичната негација може да се случи да се залепи за гла
голската придавка: ако-е-Кржиќ 'yшiiie нез'аминаШ... (Текстови,

.. .il'uiiieiiio ненаuр'ајно,

Шие лом се-наuр'ајле. (Текстови,

278);

289); Yutiiie не

paciiioapeнo жuiiiomo и ciiiapиoiii невлезен дома, момичеШо се uофали

со бpaiiia е. (Црско,

99). Се работи, исто така, за карактеристика што

се сретнува во словенскиот јазичен свет, а тоа е појавата негацијата
не да се спои целосно со глаголот, како на пр. во формите на
глаголите немам, или неќам.

4.1.1.3.2.

Сега ќе го разгледаме и изразувањето на негацијата

со честицата ни. Оваа честица претставува хиерархизиран спој од

предикатот на конјункција надграден над предикатот на негација: 'и

не' (Тополињска

1995: 271).

Во примерите што ги извлековме од

нашиот материјал ќе ја определиме употребата на ни.

Од-Б'уба

м'ајка-е 'еднуш ce-ф'azuu, оmко-'умре 'Иван ce-ф'aiiiu, н'и-лево, н'и

десно. (Текстови,

278).

Овој пример е интересен со самиот факт што

површински немаме изразена негација на предикатот, која пак на

некој начин е вградена во семантиката на глаголот се фaiiiu (=не

може да се движи). Затоа пак, двете ни се употребени истовремено и
како показатели на конјункција, но и како засилувачи на негацијата
на

двата

прилога

кои

поблиску

определуваат

некој

елиптичен

негиран предикат од типот 'не мрдаше, не се движеше'. Иста ситу
ација имаме и во примерот: Коа

io

ilyшmu скокна mepзujama и фaiiiи

uycmuнa, забораи да земеm ни ножици ни ендезе. (Црско,

97);

и во

овој пример негацијата на предикатот не е површински изразена, таа

произлегува од неговото лексичко значење, а носители на негацијата
се двете ни кои имаат и конјунктивна функција. Сега ќе наведеме
друг пример: Ж'eнaiiia и комш'ијаШа в'есели и сл'ободни, се-оси'i'урале

д'ека

Шој

(Текстови,
засилува

нав'исШина

287).

н'емаm

ни

да-'iи-в'идшu

ни

да-iи-ч'уеm.

Во овој пример честицата ни и во двете употреби ја

негацијата изразена

со

негираниот

предикат,

при

што

второто ни претставува и конјунктивна компонента (се јавува на
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местото на сврзникот и). Примерот е убав показател и на начинот на
кој обично во кичевскиот говор се негираат формите што изразуваат
идно време или постериорни настани, а тоа е следниов начин: не.мат

+

субјунктив

неменливо

praesentis

(само

во

при

што

формата

не.мат

за

трето

главно

лице

се

јавува

еднина

како

презент).

Примери: Ја не.мат да-дојда со тебе.; Ние не.мат да ој.ме во-Охрид.
Со ваквиот начин на негирање, обично се искажува поцврста уве

реност дека дејството нема да се случи. Инаку, негирање на идни
настани може да се изрази и со негацијата не

+ презентски

форми, но

само од имперфективни глаголи: Не ода кај не2о uоuладнево! Не .му
uрај.ме торта до.ма, ќе куuи.ме zотова. Негирани форми за идно

време можат да се изразат и со не+ кондиционал praesentis: Тој не-ќе
н'аil.рајт н'ешто, с'а.мо ќе-с-'искарат. Кај ваквиот начин на негирање
се изразува помала увереност дека нема да се исполни дејството.

4.1.1.3.3.

За изразување на негација се употребува и турската

заемка ич, најчесто за засилување на реченичната негација изразена
со честицата не: Ич да-се-не-д'у.мате за-мене; Оф, ка'кви кр'иви нт·е

су-'и.мал, ич н'еубај... (Текстови,
дење

ilo

Tazuкo е и .мајка е не а uуштаа

надвор ич да излезет, зашто, велеа ако ја видит С{lнцето ќа

а 2рабнет. (Црско,

upao

289);

62); .. .а .младата жена

ич без 2ајле и страв отиде

кај не2о и фати да .му се uулит uраво в очи. (Црско

63).

Во

некои примери ич се појавува заедно со заменката ништо што
претставува дуплирање на информацијата затоа што ич во турскиот

јазик значи ништо: Така н'ајuосле и-се-uрецШ'авујл д'ека ич н'ишШо
н'е-слушаШ

и-'ич

н'ишШо

н'е-2ледаШ.

(Текстови,

287).

Даденава

реченица е, исто така, типичен пример за словенската двојна негација
каде

што

со

негираниот

предикат

се

употребуваат

и

негирани

заменки од типот нuuttuo, никој и сл. Како вистински синоним на
ништо турското ич е употребено во речениците:

беше ј'аден ич ... (Текстови,

298);

знајш од дout ко некој офчар (Црско,

4.1.1.4. Прашални

... Ш'атко-.ми

н'е

коа ќе врнеШ uак ич да не сакаш да

960).

искази

Иако целта на нашиов опис е анализа на структурата на асер
тивните искази, неопходно е сепак да се осврнеме накратко на начи

ните на градење на прашалните искази за да ги опфатиме и оние спе

цифичности во кичевскиот говор што се однесуваат токму на овој
дел од јазичниот израз.
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Во зависност од тоа каква информација се бара од сого

ворникот на поставеното прашање, прашањата ги делиме на да-не
прашања и К-прашања.

Кај

да-не прашањата говорителот бара

потврда (или негација) на некоја своја претпоставка, а кај К-пра
шањата (кои така ги нарековме поради најтипичната прва буква на

македонските

прашални

лексеми)

говорителот

бара

конкретна

информација т.е. "бара идентификација на предмет/ човек

1 рела

ција/ време/ место како дополнителна компонента на еден настан/

состојба

чии други

компоненти му се

интересни) на говорителот" (Тополињска

4.1.1.4.1.

познати

(или не му се

1995: 282).

Кај да-не прашањата како специфичност на сите

западни македонски говори, вклучително и на кичевскиот говор, е

градењето

на

овие

прашања

без

партикулата ли:

Знајш

к'аде?

(Текстови, 277); Ами, бил ж'енеШ или н'е-бил? (Текстови, 285); Ќе-ми
е-д'ајШе аран'ијава? (Текстови,

р'акија? (Текстови,

293);

За-св'адбаШа да-д'онеса м'есо,

Ти ми-е-з'еде сф'ињаШа? (Текстови,

ми-е-з'еде ж'енаzuа? (Текстови,

дома? (Текстови,

290);

295); Moжezu

295);

Ти

да-е-з'ема биц'иклана 'од

301); Иво,
302); Ти-'има каж'увано
за-ко-се-к'ачи на-ј"аболко Рен'еШа? (Текстови, 304); Ќе-ми-б'идеШ
н'ешШо од-л'арваШа шШо-е-л'аiiнаф? (Текстови, 308); Л'ела, Ши-е
зн'ајш Мш4а? (Текстови, 310); Имаш ушШе некој 'ipoиt z"lapu iioкpaj
Шебе? (Црско, 73). Во кичевскиот говор не може да се случи да се
296);

МожеШ дa-ii'ou'ipa? (Текстови,

Ш'еШа, б'еше Ши во-Ман'асШирец? (Текстови,

употреби

партикулата

ли

во

градењето

на

да-не

прашањата.

Исклучоци нема, а секоја употреба на ли веднаш паѓа в очи како знак

дека говорителот не е кичевчанец. Слична е ситуацијата со соседните
говори. Во монографијата за битолскиот говор К. Трајковски истак
нува: "Честицата ли, доста честа во северосточните говори, битол
скиот говор не ја познава и исцело е заменета со прашална инто

нација. "(Трајковски

2000: 255).

Оваа особеност, којашто во западните

говори се развила под влијание на балканските јазици (Б. Конески

1982: 121) е карактеристична за сите западни говори се до линијата на
централните говори ( Скопско и Велешко) каде што веќе се сретну
ваме со употреба на партикулата ли (сп. во Велешко: Можеzи-ли да
'iо-з'емеш од-ДефоШ caџ'aдeiiio?; Видоески 2000в:

4.1.1.4.2.

54).

Од другите прашални партикули што се сретнуваат

во кичевскиот говор при градење на да-не прашањата, ги сретнавме

зар и али:

... к'ако

'iурбеШ да јадеш

Ши, зар-Ш'и-си ќ'ерко? (Текстови,

'ioiiiou iiapu?

чешма сајбија? (Црско,
(Текстови,
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200);

(Црско,

71 );

272); Зер

А зер

cu

оШиде на

имаШ секоја

'Али в'исШина м'ореШо из'i'орело?

283); Али-е-џ'амија 'ова? Али-м'ожа да-iiр'еноќа iiozuШo ми-

се-сiii'е.мни да-си-ii'ојда вo-c'eлoiiio .м'ое? (Текстови,
iiieл'eфoнoiii?

(Текстови,

289).

Од

примерите

284); ... али-ч'иниiii

се

гледа

дека

со

партикулата зар (која во текстовите од l(рско се сретнува и во
формата зер) се изразува изненадување од некоја случка, па со пра
шањето образувано со оваа партикула се бара потврда на конста
тираната случка или ситуација. Партикулата али, пак, се употребува
во кичевскиот говор наместо дали, во прашални искази каде што има

потреба посебно да се нагласи да-не прашањето (а не само со инто
нациската контура како во прашањата без прашална партикула).
Истава партикула се употребува и во зависни прашања кога се

пренесуваат туѓи прашални искази. Со ваква функција, во зависно

прашање ја сретнавме и партикулата дали (Го iiрашале дали peкaiiia

iiieчeiii злaiiio; Текстови,

285),

но употребата на оваа партикула во

кичевскиот говор е ретка и е ограничена само на ваква функција (т.е.

не се употребува во директно прашање). Партикулата али/ ал' е
карактеристична

за

соседниот

гостиварски

говор,

требува паралелно со партикулата дали (Поповски

но

таму

1970: 91),

се упо

додека

пак во битолскиот говор се употребува само партикулата дали (Трај
ковски

2000: 256).
4.1.1.4.3. За

образување на прашален исказ со кој се бара

потврда на поставеното прашање се сретнуваат партикулите да не и

лели: Б'оже-ле, да-не-е-з'абранеiii? (Текстови,
'арно

?; Лели

309);

Дa-нe-н'e-iiiu-e

Ши кажав дека не су до.ма iioiiлaднe? Партикулата нели

не се употребува во кичевскиот говор.

4.1.1.4.4.

Кај К-прашањата во кичевскиот говор се сретнуваат

следниве прашални зборови:

зozuiiio,

ozuu,

кој (коzо,

ко.му),

шiiio

(чу.му),

чиј,

како, коzа, каде/ кај, колку: Која l'одина? (Текстови,

276); Ко.му-.му-и-даде ii'apuiiie?; Ко.му-.му-l'о-даде б'акшzииоzu?; Лелче,
шiiio-нaiip'ajфiiie? (Текстови, 273); Шiiio-e Цал'ејце? (Текстови, 276);
Шiiio-iiiu-e, шiii'o-iiлaчeш? (Текстови, 278); А-бре .м'о.мче, шiii'o-нocuш
iiiu во-zu'орбава? (Текстови, 279); Шiii'o-u.мaiii н'ово во-в'ашеiiiо с'ело?
(Текстови, 283); Чy.м'y-iiiu-ce- ii'apuzue?; Па, з'oшiiio, р'ече, iiiezuкo
Дoбpzи{e iiiu н'е-дојде к'ај-.мене. (Текстови, 288); Б'або, з'oшiiio б'еф.ме
бес-iii'елефон? (Текстови, 288); З'oшiiio би-iiр'ајл iiieiii'oфчaнeц к'уќа
вo-Maн'aciiiupeц? (Текстови, 302); Oiiiu .м'а.мо ко-ќе-д'ојдаiii l'ociiiu и.м
в'елиzи "j'aдezue"? Ozuu zш-в'eлuut ilojќ'e-ilaiiiu j'aдezue? (Текстови, 276);
Ha-Ф'epчoiiia како-.м'у-беше iip'aвo 'и.ме? (Текстови, 278); Како zop'aciiнaлe? (Текстови, 285); Како бре, 'умре? (Текстови, 290); И-кaк'o
iiipeбeiii да-.ми-р'ечеш? (Текстови, 307); Коl'а-беше р'оден? Коl'а
у.мре? (Текстови, 280); Ајде, коzа- ќ-'ој.ме? (Текстови, 301); 'А-бре,
'ајде нu-ce-j'aдeiii, кај-е р'учекоф? (Текстови, 290); ... к'аде: ii'oiioiii?
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(Текстови,

На-к'олку l'одини 'у.мре Мо.мчило? (Текстови,

295);

Б'уба стаж, знајш колк'у-iiари 'и.мат ii'eнзuja

282).

c'e'ia

280);

Б'уба? (Текстови,

Во два од погоре наведените примери гледаме дека наместо

зошто во прашални искази се употребува и грчкото оти,

претставува една
неговата

од

функциите

функција како

на оваа

грчка

заемка

што

(покрај

сврзнички предикат за причина и како

комплементарен оператор ). Во следниов прашален исказ В'иктор,
utiil'o-cтojш н'адвор? (Текстови,

прашалното

што

на

местото

307)
на

имаме пример на употреба на

прашалното

зошто,

појава

регистрирана во повеќе наши дијалекти, сп. во дебарските говори:

Шчо-'ол'ку осл'абени к'озиве? (Видоески
говори:

Море

ч'оеку,

1998: 244);

што-си-с-'у'iајлил,

во скопските

што-си-с-'ужалил... ?

(Видоески 2000в:

46); во кукушкиот говор: uto
1987: 303). Од сите други погоре

бе Ш'ате, ни-ј'ајш нu

ii'ujш (Пеев

наведени примери за

начинот на изразување на К-прашањата во кичевскиот говор може да

се заклучи дека се употребуваат вообичаените прашални заменки,
заменски придавки и прашални прилози кои се карактеристични и за

стандардниот јазик, вклучувајќи ги тука и посебните форми за
акузативен и за дативен предмет од личната заменка кој: ко'iо и ко.му

и остатокот од промената на заменката што, формата чу.му

( сп.

Минова -fуркова 1994: 153).

4.1.1.5. Валенција
4.1.1.5.1. Изразување на iiадежни односи
Под падежни односи ги разбираме односите на граматичка
зависност во рамките на една реченична конструкција, односно
граматичките

начини

на

кои

се

акомодираат

именските

синтагми

коишто се импликувани од финитната глаголска форма која ја

конституира основната реченична конструкција (ОРК), или пак се
импликувани од страна на друга именска синтагма (Тополињска

42).

Во

македонскиот

изразуваат

на

стандарден

синтаксичко

јазик

рамниште

со

падежните
различни

1995:

односи

се

граматички

средства, односно се изгубиле морфолошките падежни форми, освен
со мали исклучоци, кај личните и роднинските имиња од машки род и

кај некои типови заменки (види: Б. Конески 1981; Минова- fуркова

1994).

Но, во кичевскиот говор кој е предмет на анализа на нашиов

труд, (како што веќе истакнавме во делот посветен на морфо
лошките форми, види:
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3.1.1.)

се зачувале некои стари морфолошки

падежни облици чиишто функции ќе бидат предмет на анализа во
овој дел од синтаксичкиот опис. Секако ќе се задржуваме и на
валентноста на одделни глаголи односно на местата што ги отвора

даден глагол за зависни именски синтагми. Тука првенствено ќе
бидат

предмет

на

разгледување

глаголите

кои

со

секундарна

деривација регуваат одделни зависни именски синтагми (ИС).

4.1.1.5.1.1.

Именски синШаiми во номинаШивен однос

4.1.1.5.1.1.1.

Именската синтагма која го изразува појдовниот

аргумент, односно вршителот на дејството изразено со глаголската
форма, конституент на ОРК, најчесто се јавува во номинативен
однос.

Според

антропоцентричната теорија, семантички гледано,

како појдовен аргумент кој го врши дејството, примарно се јавува
човекот или некое друго живо суштество. Примери од кичевскиот

говор: И-с'еiа ц'ароШ н'аредил с'иШе... (Текстови,
се-д'умал,

ii'ородиШ со-Момчила.
(Текстови,

271); И Пeiiл'ezuapкo
272); ... В'аса Пол'ежина 'ojzue да-се(Текстови, 280); Б'уба се-вр'аШи од-Б'иШола...

д'умал ... (Текстови,

282);

И до-к'аменоШ ќе-ii'ојше коб'илаШа, и-б'аба-ми ќе-се

к'ачеше и-со-коб'ztлаШа 'ојше. (Текстови,

4.1.1.5.1.1.2.

298).

Во позиција на номинативна именска синтагма

можат да се јават и називи на машини и алатки кои секако се упра
вувани од човек, "но чие функционирање може да биде согледано

како самостојно" (Тополињска

1995: 46)
275).

б'еzие, дв'аzuа к'амена м'еле:; Текстови,

(пример: На-два к'амена
Во номинативен падежен

однос можат да се појават и именски синтагми кои означуваат делови
на човечкото тело чија активност не е зависна од човековата волја

(Ж.!)чкаШа

му

ii'укна

оШ-сШраф.;

Текстови,

277).

Секако,

во

номинативен падежен однос можат да се најдат и природни појави
или стихии кои не се зависни од човековата активност, а за кои се

јавува потреба да се нагласат во комуникацијата како агенси кои
вршат некаква активност од типот ВеШар дуваШ

Дош вР.неШ. В'Р.неШ снек (дош). (наспроти

11

BezupoШ дуваШ;

Д'уваШ. безагенсно);

Надвор веќе-је-д'ен. наспроти Надвор се-разд'енујШ. (без номина

тивна именска синтагма) и сл. На кој начин се изразуваат именските
синтагми

кои

се

јавуваат

во

номинативен

падежен

однос

во

кичевскиот говор ќе покажеме во примерите што следуваат.

4.1.1.5.1.1.3.

Номинативниот однос се изразува на реченично

ниво, со посебен вид на однос на ИС спрема предикатскиот израз, т.е.

со однос на меѓузависност (=интердепенденција) на именската син-
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тагма и глаголот што го конституира предикатскиот израз. Притоа,

именската синтагма му ги наложува на глаголот лицето, бројот и
родот,

а

прирокот

и

ги

наложува

на

именската

синтагма

карак

теристиките кои таа мора да ги поседува како појдовен аргументски
израз: да не содржи никакви сигнали на зависност, а тоа значи да не

биде управувана од предлог, да не содржи заменски реплики од типот

.му,

zo,

и,

најпосле,

кај

тие

именски

класи

кај

кои

постојат

морфолошки падежни форми, да не се јавува во такви форми. Во
стандардниот јазик кај именската синтагма во номинатив имаме уште
едно позитивна барање, а тоа е оваа именска синтагма, барем кога се

јавува во прототипска т.е. превербална позиција, да биде референ
цијално употребена и позитивна маркирана по определеност. Во
кичевскиот

говор,

според

примерите со

кои

располагаме, доколку

оваа именска синтагма е тема на исказот, секогаш е маркирана по

определеност и најчесто е во препозиција во однос на глаголот

(исклучок прават иманентно неопределените клиширани фрази за
означување појави кои се генерични по својата природа, што погоре

веќе ги спомнавме: ВеШар дуваШ, дош вР.неШ). Притоа, како маркер

за определеност кај" општите именки се јавува членот, освен кај
иманентно определени именки од типот .ма.ма, ШаШо кои можат да се

јават без никакви ознаки за определеност. Примери: ЦароШ се
н'алуШил, р'екол ... ( Текстови,

278);

271);

А it'oiioШ слушшu (Текстови,

Ма.ма с'обра к'о.мина

295).

... (Текстови,

Дуплиран маркер за опре

деленост од типот Тој човекот дојде. каков што се сретнува во

егејските говори, сретнавме и во анализираниов говор: То: д'еШео iiaк

си-'иzрало еве co-ii'eiieл.
iioc'aдuлe до-н'и.м 'од.ма...

Ск'оiiје... (Текстови,
(Текстови,

296).

277);

(Текстови,
(Текстови,

271); И Шие
276); А zuoj

ТалјанциШе

cu-

МишеШо е во

И Ша: јаzИ'Р.ва-е да-и-zо-з'е.меШ д'eiilezuo ...

Оваа заменска редупликација која е специфична

токму за ИС која е во номинативен однос, претставува еден вид
тенденција заменската редупликација која ја имаме кај зависните

именски синтагми (акузативен падежен однос: ГО човекОТ; дативен
падежен однос: МУ на човекОТ и сл.) да се прошири и кај номина
тивниот падежен однос по принципот ТОЈ човекОТ (Тополињска

1995: 52).
Кога, пак, именската синтагма што е во номинативен однос

претставува рема во реченицата, најчесто е постпозитивно упо

требена во однос на глаголот (исклучок прават именските синтагми
со површински показатели на неопределеност кои се на почетокот на

реченицата, најчесто во приказните, и се секогаш дел од рема: Некој

'офчар н'е-знајл н'иzиШо ни за В'елиzден ни за-РисШоса.; Текстови,
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285).

Притоа, ако со таа именска синтагма само се укажува на еден

член од дадено множество лица или предмети, без да се посочи

конкретното лице

или предмет, тогаш се јавува

без

ознака за

определеност: П'о.мина ii'ошШар; или пак со неопределениот член

еден или со некоја количествена определба: П'о.мина еден-ii'ошШар.;
Д'ојдо: .мн'о'iу л'уiе. Доколку пак во рема се појавува именка која како
референт има некое познато лице или предмет, тогаш именската

синтагма се јавува определена, најчесто со член: Ја Ша.м'ан с'акаф -д
'излеза, д'ојде ii'ошШароШ.

4.1.1.5.1.1.4.

Во однос на конгруенцијата на именската син

тагма во номинативен однос спрема глаголот, најпрво ќе дадеме

примери на ИС кои не отстапуваат од правилата за конгруенција кои
важат

и

за

стандардниот

наШа... (Текстови,

272);

ќe-cii'ueш

во

'i'ope

јазик:

Блаж'ејца

сама

б'еше

осШ'а

Ја Ш'ебе ќе-Ши-е-д'а: ќ'еркава, 'а.ма Ши н'оќеска

iiал'аШава... (Текстови,

И-Шие

280);

ii'очнале

ж'абиШе кр'асШај да-ск'ока:Ш Ш'а.му и-ц'ароШ се-н'алуШил ... (Текстови,

279);

И-iu'ue ќе-у.м'ира:Ш оШ-с.м'е:ње.

(Текстови,

ц'ела н'едела да-не-р'абоШztiU. (Текстови,
аран'ијаШа!

(Текстови,
(Текстови,

(Текстови,

298);
309).

Куќи

290);

288);

Свек'Р.ва-.ми

'i'ораШ,

две-Шри-к'уќи

281);

Тел'ефоноШ

ЗнајШе шШо, 'умре
е

од-Ман'асШирец.

'имаше

заii'алено.

Конгруенцијата во поглед на лицето, бројот и родот меѓу ИС
и глаголот е најчесто формална, па така, ако именката што е центар

на ИС е во еднина и глаголската форма е во еднина. Сепак, во
дијалектите не ретко кај именки кои се семантички

collectiva конгру

енцијата е семантичка, а не граматичка. Така, во кичевскиот говор

може да се слушне: Народот д'ојде.; Дојде цел н'ароШ од-Коziачка.;
Цело

с'ело

се-с'обра.;

ЦелоШо

насел'ение

сорабоШуваиtе

со

iiарШиз'аниШе; но исто така и со глаголска форма во множина: Се

с'обра: ц'ело с'ело да-'iо-ф'аШаШ ара.м'ијаШа.; Се-с'обра: ц'ело с'ело да
'iо-изб'рка:iu ii'oiloШ.; И-ilочнале да-в'Р.ваШ, н'ароШ, н'ароШ, н'ароШ...

(Текстови,

271).

Кај ИС изразени преку именка во морфолошка збирна мно
жина, конгруенцијата во кичевскиот говор редовно е во множина, за

разлика од ситуацијата во стандардниот јазик каде што се почесто

овие именки добиваат определба и бараат глагол во еднина (Б.
Конески

1981: 224): Л'исјеШо

li'aia:Ш.; Л'исјаШа li'aia:Ш.; Да-li'ој.ме низ

лив'аiено вран'ешШички, да-соб'ере.ме zt'олжај.;
Цаiiаше iiреку-н'ивјено В'ецкој!

Конгруенцијата по број е секогаш множинска и кај именските
синтагми во номинатив кои се оформени како права конјункција:
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д'ојдо: дв'ајцаШа бр'аќа П'еШре и Марко.; П'еШре и-Марко за.м'ина: ф
с'ело.; И-ја и-ФерчоШа ко-шШо-б'еф.ме, ж'иви с.мЈрнаф.ме... (Текстови,

278).

Кај

синтагмите со

права конјункција сретнавме интересен

пример каде што општата падежна форма, т.е.

casus generalis

се упо

требува во функција на номинатив како втор член на конјункцијата:

И-ја и-ФерчоШа ко-шШо-б'еф.ме, ж'иви с.мР.знаф.ме... (Текстови,

278)

(оваа појава на употреба на општата падежна форма на местото на
субјектна синтагма се сретнува почесто во народната поезија и во

други западни дијалекти, сп. Б. Конески

1981: 244).

Кај именските синтагми кои изразуваат социјативна множина
главно се сретнуваме со појава на еднинска конгруенција со преди
катот,

но може

да се слушне и

множинска: Дојде П'еШре со

МаркоШа./1 П'ezupe со-МаркоШа д'ојде.; ТеШко-В'есо, .м'ори, Шl71'о

uрајш

н'оќеска

со-Ф'ерчоШа?

МаркоШа д'ојдо:.;

... Ш'уку

ФерчоШа... (Текстови,

4.1.1.5.1.1.5.

{Текстови,

278);

но

и:

П'еШре

со

ко-шШо-б'еф.ме, р'ече, uред-ц'Р.квана со

278).

Во номинативен падежен однос може да се јави не

само агенсот, односно вршителот на дејството, ами и пациенсот

односно трпителот на дејството во речениците со пасивна дијатеза

(види:

4.1.1.2.).

Во кичевскиот говор пасивната дијатеза, како и во

стандардот, често се изразува со конструкција uо.мошен 'iла'iол сум+

'iла'iолска uридавка од преоден глагол. Притоа, во позиција на
номинатив се појавуваат ИС кои стапуваат во конгруенција по род и

број со глаголската придавка од предикатскиот израз, додека агенсот
може да не биде површински изразен или, доколку се појави во
текстот, тогаш се изразува со зависна именска синтагма која со

предикатот се поврзува најчесто со предлогот од: Лив'адаШа е ц'ела
из'i'азена (од д'иви сф'ињи/ од-див'и-сфињи). (наспроти: Лив'адаШа е
из'i'азија д'иви сф'ињи.
'уШеuан во војнаШа.

активна дијатеза) или Нејз'иниоШ син е

во вакви реченици во кичевскиот говор не се

-

појавува на површина агенсот, а доколку има потреба да се истакне
агенсот, тоа се искажува со активна дијатеза: Нејз'иниоШ син

yШ'ei"ia:

војн'ициШе.)

uосШ'авени

...

Во реченицата

{Текстови,

... си-бе:

Ш'ие

од

280) имаме интересен пример

'i-

czuaн'uz~aiiia

на авансирање

на персоналниот акузативен аргумент во номинативна позиција со

тоа што вистинскиот агенс е изразен со од

+ ИС која

површински не

го изразува агенсот, туку го изразува местото каде што работи

(делува)

агенсот,

па

така

комплетно

искажана

реченицата

би

гласела: Шие беа uосШавени од сШрана на раководниШе луiе во (од)
сШаницаШа.
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Кај "медијалната" форма.цизација која и во стандардот и во

+

кичевскиот говор се изразува со повратната заменка се

(види:

дијатеза),

најчесто

се

блокира

позицијата

на

iлаiол

именската

синтагма во номинатив: А 'оШШамо 'оШкај ценШр'алаШа l'ope, се-'ојше
во-Карб'уница, Ш'амо 'имаше сШ'ално б'аза и-ч'ека: к'ојшШо ќе-сл'езеШ

Ш'амо.

(Текстови,

]'адење.

276); ...се идеше за-чесШ на-сл'аваШа, а-н'е за
(Текстови, 283); Така се-см'еШало u'орано. (Текстови, 285).

Во кичевскиот говор, освен оние со

"медијална" форма

лизација, постојат и други конструкции со блокирана позиција на
именската синтагма во номинативен однос. Најчесто тоа се изрази со

кои се искажуваат психички состојби од типот: Ми-е-сШр'аф, (сШр'ам,
ж'ал ), Мн'оiу ми-е-ч'удно шШо Шој zu'aкa се-iiон'ашаше; или пак
конструкции од типот ме-сШ'емни,

м'е-раздени,

ме-сн'оќи во кои

појдовниот персонален аргумент е поместен од привилегираната

синтаксичка позиција во позиција на објект, или директен

или

индиректен, што, пак се сигнализира со помош на кратките заменски

форми. Ќе наведеме уште неколку примери од овој тип: 'Едно и-б'еше
ж'ал за-'Ивана,

а-'едно Ш'олку с-уiiл'ашила 'и-н'е~·и ж'Ј]чкаШа ќ-и

ii'укнела. (Текстови,
(Текстови,

278); ... ама

н'еѕи и-б'ило мн'оiу Шо: инШер'есно.

281).

Блокирана позиција на именската синтагма во номинативен

однос имаме и кај перифрастичните предикати кај кои номинали
зираната компонента посочува некоја метеоролошка или временска

појава. Кај ваквите предикатски изрази конгруенцијата по род на
именската синтагма
глаголска

форма

со

која

предикат изразен преку некоја

сложена

ја

род,

познава

и

категоријата

на

се

неутрализира по род и се употребува глаголската форма за среден

род (Дvвнало еден веШар), иако и формалната конгруенција по род не
е необична појава: Е-во-ц'арсШвоШо д'ошло време... (Текстови,

271);

Дувнал еден силен вeiiiap.; Еден снеi шШо завеал! Во примериве што
ги наведовме именската синтагма, која овде ја толкуваме како дел на
предикатскиот израз, нормално не е определена. Кога истиот овој
настан се јавува како дел од тема во текстот, номинализираната

компонента

на

предикатскиот

аргумент и се јавува како

(+det):

израз

се

авансира

во

појдовен

u'омина 'eceнzua (л'eiiioiiio, з'имаШа).;

есенШа ilоминала; ближиШ лezuozuo. Во ваквите конструкции логично
е дека нема отстапки од конгруенцијата.
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4.1.1.5.1.2. И.менски синШа'i.ми во акузаШивен однос
4.1.1.5.1.2.1.

Кај предикатите со по два или повеќе аргументи,

покрај појдовниот аргумент, односно вршителот на дејството, нај
често се јавува и аргументот што го изразува трпителот на дејството,
односно оној што ги поднесува последиците на тоа дејство. Во ваква
позиција на поднесувач на дејството

најчесто се јавува назив на

некаков материјален предмет, вклучително со живи суштества, но

вторично може да биде и апстрактен поим со психички, а не со

физички димензии. Опишаниов однос меѓу предикатскиот и аргу
ментскиот израз на синтаксички план претставува директна грама

тичка зависност од глагол и во рамките на падежната теорија се

определува со терминот акузатив (Тополињска

4.1.1.5.1.2.2.

За

изразување

на

1995: 55).

акузативен

падежен

однос,

односно за изразување на аргументот во реченицата што е трпител,

т.е. предмет на дејството изразено со предикатот, во кичевскиот

говор кај личните и роднинските имиња и кај некои општи именки се
употребува општата падежна форма или

casus generalis. Casus generalis

по потекло претставува стара морфолошка генитивно-акузативна
форма добиена со наставката -а од старата -о- основа и се зачувала
само кај сопствените имиња од машки род и кај некои именки од
машки род што означуваат сродство и кај именки од типот Бо'i,

човек, син (во приказните можат да се сретнат и други општи именки
во

casus generalis,

ако

во дадениот контекст функционираат како

сопствено име на одредено лице, пример: .ман'iо (назив за еѓуптин,
циган): .ман'iа, во примерите: ОШиде .ман'iо да

'io

чекаШ з.меоШ.

(Црско, 51); наспроти: БачоШ .му даде на .ман'iа сирење и .мас... (Црско,
53)). Бидејќи општата падежна форма е стандардизирана (Б. Конески
1981: 241, Минова-Ѓуркова 1994: 37) нејзина губење кај помладите
генерации говорители нема (за разлика од дативната). Напротив, таа
толку често се употребува што се смета за регуларна дури и к~
странски лични имиња чиј лик не се вклопува во македонскиот

онимиски систем. Пример, од личното име Кики (галовна форма од

Кристијан) најнормално се изведува генитивно-акузативна форма
Кикиiiiа (како што се изведува од личните имиња што завршуваат на
-о или -е, со проширување на основата со помош на -т-: СШолеШа

(<СШоле), Дpa'ieiiia (<Дра'iе), Beл'oiiia (<Вел'о) и сл.; види т.:

3.1.1.)

Пример: Го-в'идоф КикиШа. Исто така, фреквентноста на употреба
на општата падежна форма се гледа и во примерите каде што таа се

употребува и во функција на номинатив (види:

140

4.1.1.5.1.1.).

4.1.1.5.1.2.3.

За

изразување

на

акузативен

падежен

однос,

општата падежна форма се употребува без предлог (за разлика од
југоисточното македонско наречје каде се сретнува изразување на

акузатив со предлогот на: Го видов на Марко), но со заменска реп
лика

во сите случаи кога

носно

(+det).

аргументот

е

еднозначно

определен, од

Се разбира, кога се во прашање именките кај кои се

уште се чуваат морфолошки падежни облици, а тоа се личните и
роднинските имиња, аргументот е секогаш определен, така што сите

случаи на употреба на овие морфолошки форми се придружени и со
заменска реплика. Примери: Го-в'идофме Tp'ajкoiiia н'а-iiазар.; Гo

up'aiiiuф C'aшeiiia uо-мл'еко.; Б'ожина iо-ч'ека да-д'ојШ н'a-iociiiu;

... co-uoл'mfuja

'iо-с'обрале и-Пеiiлеш'аркоШа.

беше 'ioiiilJв веќе конакоШ цароШ
да

'io

видиШ (Црско,

115).

io

(Текстови,

271);

Коа

iiовика сина му и му рече да ојШ

Сега ќе наведеме примери на определен

аргумент :го позиција на акузатив, изразен со некоја општа именка
која не познава морфолошка падежна форма, ами е определена на

некој друг начин, најчесто со член:

... ко-ќе-'iо-кл'ајш

к'аменов iiод

јазик... (Текстови,

271); ... д'оzило вр'еме ц'ароШ да-е-м'ажиШ ќ'еркаШа.
271 ); Ајде, собер'и-си: z"iapШ'aлuiiie да-Ше-н'емаШ...
(Текстови, 271); Пеuл'ешарко iо-'извајл шам'ифчеШо ... (Текстови,
272); ... в'одаШа 'iи-вР.ШиШ кам'ењеШо. (Текстови, 275); ... ќе-е-соб'е
рефме ф-ii!i'opбa uч'енкаШа... (Текстови, 275); Ши ќе-е-дР.ж'иш в'ака
мр'ежа:... (Текстови, 275); ... и шо: л'еz"iче iо·КР.Шаш на-с'иШни
u'арчиња... (Текстови, 291); ќе-iо-доШер'ува:Ш caб'ajлeiiio к'оњоШ
н'еiоф... (Текстови, 293); Кој-ми-'е-зеде сф'ињаШа? (Текстови, 295);
Ко-iо-за'i'убифме еднуш кл'учоШ ја u-Peн'eiiia. (Текстови, 305);
(Текстови,

Тр'ебаШ да-е-к'рzиа (к'ршиме) в'paiiiaiiia. Од сите наведени примери
можеме да донесеме неколку заклучоци знач~ни за начинот на
формализација на директнозависната именска синтагма, односно
акузативната именска синтагма во кичевскиот говор; прво, ако е ИС
определена секогаш е проследена со заменска реплика односно со

кратка заменска форма, иако од фонетски причини (а записот на

дијалектниФт материјал е фонетски), не секогаш јасно се гледа
формата на кратката заменска форма (пр. собер'и-си: uарШ'алиШе<
собери

cu 'iu

секогаш

uapiiiaлuiiie;); второ, кратките заменски форми стојат

пред

глаголот,

односно

како

проклитики,

освен

со

синтетските императивни форми и со глаголскиот прилог (примерот

собер'и-си:

uapzu'aлztiiie,

или

z"ioupaв'ajќu-u

в'еiиШе

ќe-i-'ztciiiepazu

'oчuiiie!), појава карактеристична за стандардниот македонски јазик
и за целото западно наречје, при што ва~вата западномакедонска

линеаризација е од романски тип и е стекната во контактот со
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балканските јазици (Тополињска

1995: 57); трето,

од примерите може

да се заклучи дека ИС во акузативен однос вообичаено се наоtа зад
глаголот, а само во еден од погорните примери е пред глаголот, што

е резултат на потребата да се нагласи предметот што е означен со
акузативната именска синтагма.

Пример со определен аргумент во акузатив без заменска реп
лика

во нашите текстови најдовме само еден, и неколку такви при

мери регистриравме во приказните од Црско:

си-на'учи.ме up'eд.мeiiioiii, uр'аксава

iiioj oiiiи

на цapoiii .му израсле роiои заuоведа да .му upeceчaiii iлaaiiia

на eќu.мoiii. (Црско,
и cиiiie селани

61).

... имаме д'eceiii д'ена да
(Текстови, 309), За да не кaжeiii

io

29-30).; Тој .мноiу арно и.м uасеше iojдaiiia за iiioa
io uриiледуја кој со какво .мојше. (Црско,

.милуја и

Во првиот пример, ексцерпиран од текстовите што ги собравме

на терен, можеби првобитно глаголот е употребен самостојно, без
аргумент во акузатив, а потоа е додаден аргументот за да се појасни
содржината, а во примерите од збирката приказни од Црско веро

јатно се работи за некакво влијание што го претрпел запишувачот од
средината во која живеел (живеел во Бугарија, а за бугарскиот јазик
не е карактеристично удвојување на директниот објект сп. Граматика

1993.)

Во секој случај, вакви примери во кичевскиот говор се малку,

и, освен некои исклучоци од овој тип, можат да се слушнат само
скаменетите изрази, што и Конески ги наведува во Граматиката, од

типот: крши вpaiiioiii, барај си кpajoiii (Конески

1981: 262).

Обратно,

удвојување на неопределен аргумент во акузативен однос со кратка
заменска форма има, и тие се главно именски синтагми кои не се

членувани, но се определени на некој начин со други зборови,
најчесто со неопределениот член еден:

Го- в'идоф едно-д'еiiiе, се

в'рШкаше в'о-двор. Ваквите примери се карактеристични и за стан

дардниот јазик (Конески
Доколку

е

1954: 44).

акузативната

именска

синтагма

со

неиденти

фикуван референт, таа не се удвојува т.е. нема заменска реплика:

... н'ие

ќе-Ши-д'ај.ме

еден

бесценеiii

камен... (Текстови, 271); н'ие
275); ... зел еден колбас... (Текстови, 287);
И ce-н'ocиiii u-л'eiiчe, н'афора ... (Текстови, 291); ... да -'има н'eшiiio даiiр'ода:, ч'аршафи, iiосiiiел'ини ... (Текстови, 311).
н'осеф.ме ilченка... (Текстови,

Директниот објект пак, кој е тема на исказот може да биде
изразен само со кратка заменска форма: Си било едно дeiiie... И иtiiio
дa

iipa:iii

до.м'ашниШе,

io-ii'yшiUuлe и-сiii'ално си-'иiрало,

ii'eiieл си-'иiрало. (Текстови,

4.1.1.5.1.2.4.

само

co-

271).

Кај ИС во акузативен однос, како и кај оние во

номинативен однос, се сретнуваме со појавата на семантичка конгру-
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енција по број кај колективните именки, па така сретнуваме употреба

на кратка заменска форма за множина во функција на удвоен
предмет на именката мало (која формално е во еднина): И-u'ојдофме
Б'елiраШ, се-вр'аШифме, сфе,
в'елиШ. .. (Текстови,

281 ).

Ша: и-с'обрала ц'ело м'ало и

u-c'eia,

Истата ситуација ја имаме и во следниов

пример: И-с'обрала ц'ело с'ело.
При употребата на социјативната множина кај ИС во акуза
тивен однос, често во кичевскиот говор се сретнуваме со множинска

конгруенцнја

во поглед

на заменската

реплика: И-Шој в'еќе

се

зiр'анал, се-з'ачудел, io-u'ociliaвuл на... iи-u'осШавил со-ќ'еркаШа на

ч'ело на-м'асаШа... (Текстови,

272);

но и:

... и io

з'ел за-uресШоло

н'аследник, Пeil.лetu'apкoilia со-ќ'еркаШа и Ш'ака си-цар'увале. (Тексто
ви,

272).
Во текстовите се сретнавме и со пример каде што има дупли

рана ознака за определеност кај акузативната именската синтагма,

при што 11аа дуплирана ознака е со показна заменка, појава реги
стрирана кај синтагмите во номинативен падежен однос: Ама Шој

к'аменоiu б'есz4енеШ си-iо-ч'увало н'еiде скр'иен. (Текстови,

При анализата на ИС во номинативен однос веќе

4.1.1.5.1.2.5.
спомнавме

дека

271).

во јазикот

се

појавуваат

конструкции

во

кои

појдовниот номинативен аргумент е поместен од својата привиле

гирана позиција на позиција на објект (директен или индиректен)
што синтаксички се сигнализира со кратка заменска форма. Овде ќе

ги наведеме таквите конструкции кои најчесто изразуваат психички
или физичl(:и состојби кај човекот, а во кои вршителот на дејството е
поместен во позиција на акузатив и е изразен со кратка заменска

форма

за

директен

објект:

Ме-сШ'еiаШ.;

Ме-д'авиШ

во-в'раШоф

н'ешШо.; Me-i'yutuШ.

Именска синтагма во акузативен падежен однос се јавува и

кај глаголи од типот: шеШа, седи и сл. кои со вторична деривација
стануваат транзитивни: Го-иt'еШа д'еШево.; И-iо-с'еднал il.'oi"ioШ, ама

u'oil.oШ бил мал, а 'овај u'окруuен маш. (Текстови,

295)

итн. или

Maжoiii-мu в'еќе ќе-ме-'умреШ.

Директен
движење

објект

коишто,

како

можеме

да

секундарно

сретнеме

и

кај

глаголи

транзитивизирани,

на

отвораат

место за трпител на дејството, а во таква улога се јавува именската
синтагма што би требало да претставува локализатор на дејството,
односно ознака на просторот што го поминува вршителот на деј

ството: Го-ш'еШаШ ц'ело u'оле.; Е-ск'ока д'уuкава ко-н'ишШо! Треба да
нагласиме дека

вакви реченици се

ретки во

кичевскиот говор,

а

почести се оние кои се формализирани на начин што се базира на
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-

стариот словенски модел

со глаголски префикс или со предлог:

Шeiiiaiii uо-ц'ело u'оле.; Е- uр'ескока д'уuкава кo-н'uшiiio!
Глаголот

iiipae може да

биде употребен со акузативна именска

синтагма како десна валенција на овој глагол: Cociu'aнoкozu ќe

iiip'ajiii

шес

Инаку,

c'a:iiiu.

овој

глагол

главно

прилошки определби од типот: Ова-цв'еќе
Лeiiiнo вр'е.ме д'ол'iо

iiipajiii

се употребува со

iiipajiii

на-Fоле.м

ciiiyiii.;
oiii -

д'eнoiii.; Peciiipuкц'ujaiiia ќe-iiipajiii

саб'ајле д'о-вечер.
Посебна семантички мотивирана варијанта на

4.1.1.5.1.2.6.

акузативен однос во македонскиот јазик, а што е карактеристична и

за кичевскиот говор е изразување на директниот објект со предлогот
од

+

именска синтагма во ситуации кога именската синтагма има за

референт дел од определено идентификувано количество од некоја
супстанција

... донеси-

или

пак

дел

од

некое

.ми од-д'уњине. (Текстови,

идентификувано

(Тополињска

305)

множество:

1995: 118).

Ваквиот директен објект е од секундарно потекло; се работи за
специфичен

начин

на

изразување

на

партитивност

каде

осамостоената од- именска синтагма ќе ја реконструираме како

*(дел) од ... и ќе ја. разгледаме во делот посветен на изразување на
генитивниот однос (види:

4.1.1.5.1.7.).

4.1.1.5.1.3. И.менски cuнiiia'i.мu во

дaiiiuвeн однос

Најкарактеристичната особеност во деклинацијата на кичев
скиот

говор, како што истакнува Б. Видоески, е зачувувањето на

дативните флексивни форми кај личните и роднинските именки од

машки и од женски род (Видоески

1957: 61).

Пред да преминеме на

изложување на ситуацијата во поглед на дативот денес во Кичевско,
ќе се задржиме малку на самото поимање на дативот.

4.1.1.5.1.3.1.
кативниот

израз

Дативот претставува падежен однос помеfу преди
и

именската

синтагма

-

назив

на

второто

живо

суштество, што зема учество во предикацијата, односно, покрај
номинативот, дативот е тој што е најчесто резервиран за второ лице

(второ живо суштество, стихија, автомат) ангажирано во дејството
(Тополињска

1995: 74).

Има повеќе такви глаголи коишто покрај

номинатив задолжително бараат и датив, а тоа се глаголите на

зборување, давање-земање и сл. Пример: Пeiiipe .му даде кни'iа на
Никола. Како што се гледа од примеров, во стандардниот македонски

јазик дативот се изразува на тој начин што именската синтагма што
претставува ар~ент во дативен падежен однос е придружена со
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предлогот на и со кратката заменска форма на личната заменка за
датив. Меѓутоа, во кичевскиот говор, како и во некои други западни
македонски говори, кај личните и роднинските именки се зачувала

флексија, односно дативниот однос кај овој тип именки се изразува со
посебна наставка. Примери: Му-д'адоф Т'о.мее ii'uiiepкu.; Му-р'екоф
СШ'ојану дa-2o-ii'oiipajiil ciii'oлeiilo.; д'ај-и Милеви oд-iip'acкuiile д-и
uр'обаШ; Л'азое .му-2о-д'адоф ќ'eceiilo.; Б'орчее .му-и-д'адоф .. ;.СШ'ојану

.му-'услужиф.; То.мее .му-и-д'адоф aл'uшiilaiila. Овде ќе се задржиме на
начинот на изразување на дативниот однос од синтаксички аспект,

значи на дативниот однос сфатен како "граматичка зависност од
глагол на една именска синтагма оформена или како синтетски паде
жен облик што по формата го континуира стариот датив или како

предлошка конструкција составена од граматичкиот предлог на и од

таканаречениот

casus generalis" (Тополињска 1995: 87-88).
4.1.1.5.1.3.2. Во кичевскиот говор кај личните и роднинските

имиња се чуваат
Душану,

Маркое

синтетски дативни форми од овој тип: Трајану,

1

Mapкoiily,

Николу; сину,

Kpciilee 1 Kpciiieiily,

Шeiiiuнy, вyjчeiily, бо2у, 2ociioдy, чојку (кај именки од машки род);

Mapu,

Илинки,

Kocapu,

Дончојци,

Невени,

Шeiilкu, ciilpuнu (кај именки од женски род).

Цвeiilu,

.мајки,

баби,

Како што се гледа од

примерите, кај именките од машки род доминира наставката -у од
старата -о- основа, освен кај имињата што завршуваат на -о кај

коишто имаме појава и на наставката -(ј)е
кратко

-*u-

кичевски

(со хијатско ј, <ве

) од

основа. Кај именките, пак, од женски род, во градскиот

говор

и

во

поголем

дел

од

селата

наставката -и од меките основи (Видоески

се

генерализирала

1957: 62-64).

Освен кај

сопствените имиња и кај именките што означуваат роднински врски,

дативни флексивни форми во голема мера се зачувани и кај замен
ките. Освен оние што се стандардизирани во македонскиот јазик, а

тоа се специјализираните форми на личните заменки за датив (.мене

~~~~~~~~~~~~~~ru~

3.1.2.1.),

како и формите на лично-предметните заменки за датив

(кому, чу.му), ги сретнуваме овде и формите од показните заменки:
ове.му, оне.му, ове(ј)зе, оне(ј)зе. Овие дативни флексивни форми се
употребуваат регуларно кај постарата генерација говорители, и во

градот и во селата. Примери: Му-д'адоф Tp'ajчeiily ii'uлa.; А.м'ан Гtак

в'еќе со-сер'и:ве, д'ушаiuа ч'ојку .му-е-в'аiа:Ш.; Ф'ала б'оzу, .ми-'оздраве

д'eiileвo.;

И-р'еков

B'epu да-д'ојiu

да-.ми-ii'о.мо2неШ

за-"ајвароф.;

Мих'ојци и-се-с'онило л'ош с'он.; И-д'адоф 'овејзе л'еitче.; Су-.му-р'екла

Muкoiily да -.ми-д'ајШ

ii'apu да-к'уiiа Амбас'адор ќ'ебина.; Радов'аница

.му-р'екла ЦелеШу за-н'иваШа да-е-д'а:iu н'еко.му н'аiiолу.; Су-е-р'екла
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Милеви

да-не-зб'оруваШ

лошо

за-јаШ'рваШа.;

ал'ишШаШа.; П'еШранки (Вес'елинки,

B'epu,

Томее

му-и-д'адоф

Л'енки, Мари) и-д'адоф

ciuф'apиiiie.; Арно, сuолај Бо:Zу, Ши како си? (Црско 158); Ќе дајШ
алах џелешану и ќе се uрефрлеШе ваму.

( семинарска

работа од Хр.

Маџоски); ШШо е-'убо: и-Б'о:Zу-е др'а:Zо.; Нему му-д'адоф.; Ними им

д'адоф.; Нас ни-д'адо:.; Вас ви-д'адо:. (последниве примери каде што
имаме дативна синтагма во рема изразена со долги форми на

generalis

casus

од личните заменки за прво и за второ лице множина, ни

укажуваат на фактот дека кај овие лица се генерализирала старата
акузативна форма за изразување и на дативниот и на акузативниот

падежен однос; кај третото лице множина, пак, ситуацијата е посло
жена, таму и двете морфолошки форми, и дативната и акузативната

се употребуваат и во двете функции; види т.:

3.1.2.1 ).

Во примерите

што ги наведовме флексивните дативни форми изразуваат дативна
падежна функција. Но, освен дативна, овие форми, кога се во
адноминална позиција, можат да изразуваат и генитивна посесивна
функција

како

во

примерите:

С'ин-му

СШ'ојану

u'оиtол

в'ојник.;

Ќерка-е В'аски изб'е:Zала б'е:Zалка за-П'еШреШа од-Доленr~и.; и со
дативни форми од заменките:
ж'.!}Шици u'оарчил.;

ц'ароШ, се-н'аучи оШ-л'уiе,

1957: 76-77),

ТаШко-му н'ему,

ц'ароШ со-Ш'оари

ТаШко-му 'ове.му б'еше кмeiii.; ТаШко-е н'ејзе,

'oiilu 'Apauoiil :Zo

-н'емаШ в'еќе. (Видоески

но за оваа функција повеќе ќе зборуваме во делот

посветен на изразување на генитивниот однос (види:

4.1.1.5.1.7.).

Изразувањето на двата односа и на дативниот и на гени
тивниот од страна на старите морфолошки облици на датив е карак
теристика на западните македонски дијалекти. Оваа ситуација се
вклопува во поширок балкански контекст затоа што "меѓу типичните

балканизми обично се набројува совпаѓањето на морфолошките
форми на дативот и на генитивот соодветно во полза на едната,

односно на другата форма." (Тополињска

2000: 1231).

Така во

албанскиот постојат морфолошки форми на дативот, во дел од
ароманските системи, ако се прифати за критериум флексијата на
постпозитивниот член,

постојат исто

така дативни

форми;

во

грчкиот пак, се чуваат морфолошки форми на генитивот. Овие стари

морфолошки форми, било да се генитивни или дативни, се способни
да

ги

изразуваат

и

двата

односа.

Причина

за

ваквата

нивна

способност е фактот што и дативот и генитивот како референти

најчесто имаат живо суштество, и тоа најчесто човек, и во најголем
број случаи тој референт е определен. Оттука и двата падежни

односа можат да се изразат со исти морфолошки форми затоа што се

јавуваат во различни позиции во реченицата, дативната функција во
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адвербална

позиција,

а

генитивната

функција

во

адноминална

анализираните

морфолошки

позиција.

4.1.1.5.1.3.3.

Освен

со

досега

дативни форми, во кичевскиот говор дативниот однос може да се

изрази и со предлогот на

+ casus generalis.

Кај помладите генерации

говорители доминира ваквиот начин на изразување. Примери:

Му

д'адоф на-В'ојоШа ii'окана.; Ha-Ш'aiiieiua .му-се-сл'ошило.; На-В'ера и

к'уiiиле сШ'ан.; Му-р'екоф на-д'онеШа (на Марка, на Никола) (Видое
ски

1957: 62);

На-В'ецкоШа (на-СашеШа, на-СШ'ојана, на-Сиљана, на

П'еШреШа) .му-ii'о.моzнаф.; Ја .му-р'екоф на-Бр'анкоШа.; д'ушаШа на
ч'ојка .му-е-в'аiа:Ш.
Општата падежна форма или

casus generalis

говор има навистина широка употреба.

во кичевскиот

Освен за изразување на

дативниот однос каде што се употребува со предлогот на

и за изра

зување на акузативен однос каде што се употребува без предлог, таа
се користи и во сите предлошки конструкции и заедно со предлозите

може

да

изразува

различни

падежни односи

(Сп.

ги

следниве

примери: И кој-ќ'е-ојШ кај-Кржиќа во -еден ii'о-iiолноќ... (Текстови,

278) (casus generalis
ii'ородиШ

од

со-Мо.мчила

Бр'анкоШа.;

.. .'и-Шаја

презиме)

... В'аса
(Текстови, 280);

не-зн'ајла

'ојше да-се

Збор'ујше

н'ешШо

да-.му-к'ажеШ

iiреШ-с'ина-.му оШ-ц'ароzU. (Видоески 2000в:

4.1.1.5.1.3 .4. Кај

Пол'ежина

за

како-да-од2'оориШ

79)).

начините на изразување на дативниот однос во

кичевскиот говор ќе го споменеме уште оној што е карактеристичен

за стандардниот јазик, а тоа е следниов: на

+

именска синтагма при

што именската синтагма е во основната номинативна форма.

4.1.1.5.1.3.5.

Бидејќи именската синтагма во датив најчесто е

определена, секогаш е придружена и со кратка заменска форма како

граматички показател на дативниот падежен однос кај синтагмите
маркирани како

(+def). Примери:

д'ојШ к'ај-нас.;

Му-д'адоф на-'еден il.p'ujaiiieл

И-р'екоф на-н'оваШа уч'иШелка, да

ii'apu.;

И.м-р'екоф на

син'ој-.му да-.ми-Гt.'о.мо'iнаiu.; На-'Ели и-р'екоф. Сака на-с'иШе да-и.м-д'а:

дa-iaдaiu.

(Текстови,

заменска форма е

276).

Притоа, ќе нагласиме дека кратката

секогаш во препозиција односно е проклитика и

дури може да се најде на самиот почеток на реченицата, ситуација со

балкански корени за којашто веќе укажавме во делот посветен на
акузативната

именска

синтагма

(види:

4.1.1.5.1.2.3.),

а

линеари

зацијата на дативната и на акузативната реплика е иста како и во
стандардот, т. е. прво е дативната, па акузативната кратка заменска

форма.
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Како што може да се заклучи од сите досегашни примери за

дативниот падежен однос, во оваа позиција скоро без исклучок се

јавува аргумент чиј што референт е живо суштество, односно

(+anim).

Заменската реплика којашто се појавува кај сите примери со
определен аргумент и во дативниот и во акузативниот падежен однос,

претставува една од балканските црти, т.н. удвојување на предметот

и се сретнува и во другите балкански јазици. Во кичевскиот говор,
како што е всушност и во западните македонски говори во целина,

отстапки од удвојувањето на предметот речиси и да нема (за разлика
од источните македонски говори). Удвојување на предметот може да
отсуствува некогаш при изразувањето на дативниот падежен однос.

Пример: Ќе-д'аа (П'еiuреШу) на-П'еШреzuа u'ари колку-шШо ќе-р'ечеШ
са.м.о-да-.м.и -н'аuрајШ 'уба: вр'аШа. Која е причината што во вакви
случаи не мора да има заменска реплика? Веројатно се работи за

чување

на

една постара состојба

во јазикот,

кога

синтетската

падежна форма сама по себе е доволно изразна за да не мора да се
прецизира дативната релација и со кратка
конструкцијата

на+саѕиѕ

еднозначно го изразува дативниот аргумент
секако

тука

игра

битна

заменска

форма.

И

generalis е исто така доволно јасна и
улога

за

да

не

(адвербалната
дојде

до

позиција

мешање

со

генитивниот однос).

4.1.1.5.1.3.6.

Кога сме кај кратките заменски форми и нивната

употреба, треба да споменеме една специфичност кај заменката за
женски род, трето лице, еднина. Во кичевскиот говор, за женски род

еднина се јавуваат две кратки заменски форми и и (ј)е, со тоа што
формата и се употребува во адвербална позиција, а формата (ј)е во
адноминална позиција. Најдобро се гледа нивната различна функција
кога се употребени во една иста реченица. Пример: На-ќ'ерка-е и
к'уuи сШ'ан и-д'уќан. Вакво зачувување на старата разлика меѓу
заменскиот генитив и датив постои и во други западни македонски

дијалекти

кои

зачувале

архаични

бобоштенскиот (Тополињска

4.1.1.5.1.3.7.

Во

црти,

како

на

пример,

во

1995: 75).

конструкциите

со

блокирана

номинативна

позиција, многу често 'носителот' на д~јството е деградиран на
дативната позиција и е изразен само со кратка дативна заменска

форма: .м.и- ce-jaдezu, .м.и-сШ'удиШ, .м.и-е-жал; .м.и-се-ш'еШаШ, .м.и-се

iл'едаШ фил.м., .м.и-се-u'иеШ, .м.и-се-к'аztеШ, .м.и кусиШ (

= сум способен да

направам нешто без многу размислување), .м.и-се-'ојШ на-к'орзо, .м.и-се

'ојШ н'а-.м.оре.; ЧеШР.сШр'еШа .м.и-се-ч'иниШ. (Текстови,

277); 'Едно и
б'еше ж'ал за-'Ивана, а-'едно Ш'олку с-уuл'ашила 'и-н'ејзи ж'*чкаШа ќ
и-ll'укнела. (Текстови,
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278); ... а.м.а

н'еѕи и-б'ило .м.н'оiу Шо: инШер'есно.

(Текстови,

281 );
(Текстови, 284).

ii'oшiiio .мu-ce-ciii'e.мнu дa-cu-ii'ojдa вo-c'eлoiiio .м'ое!

Како посебни изрази во кои вршителот на дејството е дегра
диран на дативна позиција, а во номинативната позиција се јавува
не.r<аков предмет на дејството, се изразите

од типот: .ми

iiукна

фuл.мoiii (=се налутив, излегов од контрола); .ми се вP.iiiuiii фил.моф

(=

се присетувам).

Конструкции со "двоен адресат" од типот: Ана .му-д'аваiii

ii'apu

на-Б'ориза за-Бр'анка постојат во кичевскиот говор, иако не се

многу чести во употребата. Истата содржина, нормално, може да се

изрази и со поинаква линеаризација каде што вториот адресат е
всушност дел на именската синтагма која го изразува директниот
предмет: 'Ана .му-д'аваiii на-Б'ориза

il'apu за-Бр'анка.

Кај глаголите коишто отвораат место покрај за директен
предмет и за уште еден предмет со кој се искажува оној за кого е

наменет директниот предмет од типот 'прави нешто на некого/ или
за некого' во кичевскиот говор пообична е појавата на индиректен
предмет отколку на предлошки предмет па така, почесто ќе се
слушне: Д'ана u-ш'ueiii

c'e'ia

бл'уза на-Мар'ина.; отколку: Пfија бл'уза

за-Мар'ина.; И-за-Д'анче 'една с'ошиф и-за-Мар'ина 'една. Примери:

... ај

да-.ми-ii'ојш

ф-чаршија,

да-.ми-к'уiiиш... да-.ми-к'уiiиш

ш'еќер,

кис'елина... (Текстови, 273). Дојчин од-Бр'аiUка ciiip'uкo фр'анцуски
utiiio-iUu ilpeд'aвazue. (Текстови, 277) . ... .му-'изле'iла волшебн'ицаiiiа нa
iiaiii. (Текстови, 279). Од примерите се гледа дека, дури и со глаголи
на движење, како кај глаголите iiojш и изле'iла, имаме региран
индиректен предмет што значи дека и тука пообична е конструкција

со индиректен предмет отколку со предлошки предмет (што е
повообичаено

речник ...

за стандардот;

види:

Интенцијално

-

синтаксички

2001: 122).

Конструкциите со дативно- генитивен јазол во кои со крат
ката заменска форма за индиректен предмет употребена пред преди
катот во реченицата, се изразува посвојност, се чести во кичевскиот
говор: Му-вл'е'iоф.ме во-к'уќаiUа

11

вo-'iap'aжaiiia. (со значење:

'вле

говме во неговата куќа /гаража'); Му-вл'е'iоф.ме вo-ж'uвoiiioiii.; И-се
ис'ушило

б'афчеiiiо.;

И-ов'енале

цвеќ'ињаiiiа.;

И-'украле

ар'а.ми:

цвеќ'ињшuа.; И-е-б'аци p'aкmua. Реченици од типот: Е-б'аци нejз'u
нaiiia р'ака не се употребуваат во кичевскиот говор, туку се вели: И-е

б'аци p'aкaiiia на-д'онка. Реченица во која би се изразила генитивната

релација 'дел от телото' само со именска конструкција со предлогот
од како во следниов пример: Е-б'аци p'aкaiiia од-д'онка се употребува
повеќе само кога се сака да се направи споредба со некој друг
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предмет кој припаѓа на друг референт: Море:, од-Д'онка p'aкaiiia е
б'аци, а-н'е .м'ојва:!.

4.1.1.5.1.3.8.

Во кичевскиот говор често се употребуваат крат

ките заменски форми за индиректен објект со значење на

А.ма-си-.ми-'убаф,

ethicus:

iii'oj

нa-iii'eiiia/;

dativus

Шiiio-iii'u-iip'ajiii д'онка,

'арна-е?; Kaкo-.м'u-iiiu-e д'енеска .м'eшeiiio?. Во ваквите реченици со
кратката дативна форма не се искажува некое посебно значење, ами
се изразува субјективно интимен однос кон соопштувањето во рече

ницата (Конески

1981: 325).

Во примериве што ги наведовме овде

употребата на кратката заменска дативна форма не е импликувана од
страна на предикатот ами изразува на семантички план надградена

конструкција 'внимавај, тебе ти се обраќам' (Тополињска

1995: 99), со

тоа што во сите три примери со овие заменски форми дополнително
се потсилува фамилијарната врска, или на говорителот со адресатот

(кај употребената заменска форма .ми) или на адресатот со друг
аргумент во реченицата (при употреба на заменската форма

iiiu).

Овде треба да ја истакнеме и честата употреба на повратната дативна
заменка во реченици од типот

cu

било едно дeiiie... u-ciu'aлнo си

'и'iрало, с'а.мо co-ii'eiieл 'и'iрало. {Текстови,

б'есценеiii си-'iо-ч'увало н'е'iде скр'иен.
позиции

cu

271) . ...и.ма iiioj к'а.меноiii
271). Во вакви

{Текстови,

ја потенцира ангажираноста на субјектот во дејството, и,

како што може да се заклучи од примерите, се појавува до "глаголи

-

експоненти на предикати кои не имплицираат "дативен" аргумент".
Оваа

употреба

во

основа

е

стилска

и

е

знак

на

неформално

фамилијарно кажување (Тополињска 1995: 77). Ќе наведеме уште
неколку такви примери што ги сретнавме во нашите текстови: И- ја

cu-к'yiiyjф. (Текстови,

273),

(не со значење дека говорителот купува

за себе, туку дека купува за комшивката, од што јасно произлегува
потенцирањето на ангажираноста на субјектот; види контекст);
си-'избе'iа н'а-улица u-.м-'oczuaj дa-ii'aia.
ко.манда

c'uiiie си-е-д'тгже:

(Текстови,

ч'uciiia р'екава р'азбираш!

... и
274); ... ко-iiоiii

... c'uiiie

ч'uciiiu, си

е-ч'ува:. (Текстови,

274); C-'u.мaiii iii'a.мy iiioj дa-'io-д'oiiiepaiii од-д'тгво.
(Текстови, 275); ... си-iiос'адиле д'о-ни.м 'од.ма... си-iiос'адиле к'о.м
iiири ... (Текстови, 276); И-iii'aкa cu-ciii'aнaл кр'алски син и iii'aкa.
{Текстови, 280); И си-е-заii'ослија в-б'анка.. . (Текстови, 282).
4.1.1.5.1.4. И.менски cuнiiia'i.мu во uнciiipy.мeнiiiaлeн однос
Именските синтагми кои се во зависен однос спрема предикат

скиот израз, а со кои се изразува средството, начинот на кој се
извршува дејството изразено со глаголот, или пак придружбата на
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вршителот на дејството се наоѓаат во инструментален падежен однос.

Овде накратко ќе ги разгледаме начините на кои се формализира
инструменталниот однос во кичевскиот говор.

4.1.1.5.1.4.1.

Основен

начин

во

кичевскиот

говор,

а

и

во

стандардот, е изразување на инструменталот со зависна предлошка

именска синтагма со предлогот со: Менујф к'осШење со-uч'енка.;
Саше ф'рлаШ со-к'а.м.ен iiо-Ф'илиuа.;

ј'аболко ... (Текстови,

ви,

Б'убе,

334);

c'eza

ц'арскаiUа Ќерка да ФР.лиШ со

во-в'ојна со-'оружје еве. (Тексто

ја со-.мр'ежи. (Текстови,

з'адавил со-к'олбас. (Текстови,
л'авоШ u'очнал да-ШР.чаШ

yciiia,

... а

271 ); ... и-да-'ода

287);

273); ... ко.мzиијаШа

... (Текстови, 290); ... и

Шоа шШо и.м uишуа... (Црско,

се

А.ма со-роi'ојШе се-з'аuнал, а

73);

Ќа и.м речиш и со

П'авле u'ишујШ со нei'ojoiii

ноф .м'олиф.; Ф'ана с'ечеШ леu со-наш.; Те-ч'екаф со-р'адос.; Co-д'yzua
Ше-ч'екаф.;

в'есШиШе.;
риве

се

Со-сШраф

.. даднала

гледа

семантичкото

дека

поле

zо-u'иеф

л'екоШ.;

Со-сШраф

з'аедно со-вр'еќаШа. (Текстови,
двете

на

основни

позиции

инструменталниот

кои

'iи-сл'ушаф

288).

се

Од приме

покриваат

падежен

однос,

со

т.е.

средството и начинот на кој се извршува дејството, се изразуваат на

ист начин: со предлогот со

+

именска синтагма. Сега ќе дадеме

примери за синтагми во кои со Ј1С во инструментал се изразува

придружба, што е вторична функција на инструменталот: ЦелоШо
насел'ение сорабоШуваше со-itарШиз'аниШе.; То.ме зб'орујШ со-Др'а'iа

ц'ел-ден на-Ш'елефон.; 'Иван 'и'ip~iu со-'Ане.; Ане дојде co-П'eiiiapa (со
Ф'илиuа, со-К'аШе);

... и-'iо

з'ел за-uресШолон'аследник ПеUлеш'аркоШа

со ќ'еркаШа и-Ш'ака си-z4ар'увале.(Текстови,

272); Ние со-Б'уба б'еф.ме
273); А-.м'а.м.а со-Мил''анчеШа
(Текстови, 281); И-'ајде u'осле, itр'аШил

'исШо ко-с'ија.мски бл'изнаци (Текстови,

u'окоен ко-б'ила uo-к'aztllHKll
'овај

Миле

з'еШоф,

Миха... (Текстови,

co-Muxa

289);

се-u'ознавал,

со-с'есШра-.му

се-uр'осШија со-.м'ајка-и.м ... (Црско,

71 ).

'учел

Како

што се гледа од примерите, и оваа функција на инструменталниот
падежен однос се изразува со со+ ИС. Треба да нагласиме дека овде
предлогот

со

како

и

другите

предлози

кои

се

јавуваат

во

предлошките именски синтагми, а кои подолу ќе ги разгледаме, (за
разлика од предлогот на при изразувањето на дативниот однос чија

функција е чисто граматичка) не се лишени од семантика. Предло
зите

во

ваква

употреба,

освен

што

претставуваат

сигнали

за

граматичкиот зависен карактер на именската синтагма, тие функцио
нално ги дополнуваат и предикатските изрази на две нивоа: "семан

тички, доуточнувајќи ја предикатската содржина, и граматички,

служејќи како дополнителни експоненти на глаголската рекција"
(Тополињска 1995: 105).
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Во кичевскиот говор, иако ретко, се јавуваат

4.1.1.5.1.4.2.

позиции на т.н. двоен директен објект, појава што се сретнува и во
другите македонски говори. Тоа се всушност содржини кои во други

те словенски јазици што познаваат морфолошки падежни форми се

оформуваат како инструментал. Вакви примери најчесто сретнуваме

кај троаргументни предикати од типот Х io наiiолнува /iiолни У.со
при што Х е каузатор

1 вршител

на дејството

,У

е контејнер, а

Z.

Z она

што како резултат на дејството ќе се најде во контејнерот. (Топо
лињска

1995: 101).

Во вакви ситуации

Z

е втор објект кој по своите

карактеристики изгледа како да е директен објект, но тој се однесува
различно од директниот објект со тоа што не се членува и никогаш
не добива заменска реплика, а во однос на немаркираната линеа

ризација, секогаш се наоѓа по правиот директен објект. Затоа го
нарекуваме 'вторичен објект'. Примери: И д'ојде .м'а.ма р'ече, л'еле,

н'ифчето Ш'ука Й{ЈНО-е к'о.мiiири... (Текстови,

к'opii.u,

'олкај в'ака,

276); ... и-две-три

доliесоф.ме д'о.ма к'о.мiiири.

(Текстови,

~ни

276). ·

Првиот пример е карактеристичен по тоа што овде директниот

објект (н'ива) е поместен во позиција на субјект на кој му се припи

шува својства ('е iiолна'), па затоа во ваква реченица е поедноставно
да се употреби беспредлошка именска синтагма во функција на
инструментал. Во вториот пример, синтагмата ii{Јни к'орiiи

... к'о.м

ii.ири, освен како т.н. вторичен објект, можеме да ја толкуваме и како
генитивна синтагма. Оттука произлегува дека во кичевскиот говор не

се сретнува многу често т.н. вторичен објект. Во реченици каде

предикатите имплицираат по два предмета (од овој тип како горе

споменатите примери, т.е. каузативи) многу почесто се користи
зависна предлошка именска синтагма со предлогот со: Ма.ма iо

ii'{Јнит к'азанот со-в'ода за-да-е-сф'арит рак'ијата.; Саше io-ii'oкpuл

кр'еветот со-ќ'ебе.; и-т'ие што-ќ-'идат од'оздола со-iiченка Й{ЈНа

к'олава... (Текстови,
ек'олошки здр'ава,

275);

Б'еше бре р'ека б'еше, р'ека в'истинска, 'уба:,

со-iu'олку р'иби.

нail.fJHU.мe со-аран'ифчиња. (Текстови,

(Текстови,

290).

275); Ceia

ќe-ce

Сепак, во приказните од

Црско најдовме примери со вторичен објект и ќе ги наведеме: Мајка

.му iiaк .му нaii{JHU едни дисаiи iiapи. (Црско,

едни дисаiи алтани ... (Црско,

71), ... и cu наii{Јнија iio
116); но и: ...ја су зарачал да ти

наilраат

и

една

стоки... (Црско,

убаа

77);

ie.мuja

ќа

иш

ја

нaii{JHa

со

секакви

Секој iiocлe ја зеде в рака чашата и ја наil{Јни со

вода да iiлиснеШ и да видшu .. (Црско, 140); ...ја секојilаШ ќа ти носа
iio едни дисаiи Й{ЈНи со злато. (Црско, 175).
Со глаголот фрла 1 фрли предметот со кој се извршува деј
ството, освен со инструментална падежна именска синтагма со пред-
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логот со, може да се изрази и со директно зависна именска синтагма

односно со ИС во акузативен однос: Саше ф'рлаШ со-к'а.мен
Ф'uлuiia.

1 Саше

iio-

ф'рлаШ к'а.мен iio-Фuлuiia. Други вакви глаголи што

имаат двојна рекција, акузативна и инструментална се следниве, со
кои, се разбира, не се исцрпува списокот на сите вакви глаголи: јава

коњ/ со коњ; свири виолина, Ша.мбура итн.
итн;

и

др.

Примери:

2рад ... (Црско,

71);

Тој јавна

во една куќа. (Црско,

71).

...јавнал

Глаголот

коњоШ

и

виолина, со Ша.мбура
оШиде

iiaк

во

Шој

Одејќи Шака зачу кај cвupuiii еден чоек со Ша.мбура

рекција во примерот

43).

1 со

владее

Глаголот јавне го сретнавме и со локативна

во

на еден црн коњ коа некој дух. (Црско,

кичевскиот говор

има

инструментална

рекција и, евентуално локативна, но не и акузативна: ЦароШ вл'адејл
со-една-дпжава.

1 Цapoiii вл'адејл

во-една-д'ржава.;

За кичевскиот говор исто така не е многу својствено промо

вирање на инструментални синтагми во номинативна позиција, па
така најчесто би се рекло: П'еШар 2о-ск'рши iieнџ'epeiilo со-к'а.мен.
или: Го скршиле iieнџepeiiio со камен доколку не е познат сторителот,
но многу поретко би се рекло: К'а.меноШ 2o-cк'pruu iieнџ'epeiiio., и тоа
само во ситуации кога сакаме со тоа да истакнеме спротивставеност

на информацијата наспроти некоја друга информација: Ка.меноШ 2о
скрши iiенџереШо, а не веШроШ. Затоа пак конструкции од типот: 'ова

ii'енкало 'убо ii'uшyjiii. се многу пообични, веројатно затоа што кај

вакви реченици како основна се јавува информацијата за квалитетот
на предметот што е изразен со инструменталната именска синтагма,

во случајов авансирана во номинативна позиција.
И-ii'очнале да-в'рваШ н'ароШ, н'ароШ, н'ароШ, co-iioл'uцuja 2о
с'обрале u-ПeilлeutapкoШa. Дадениов пример може да се толкува на

два начини:

или се работи за реченица

во која

вршителот на

дејството не се појавува на површина, а синтагмата со iioлuцuja

претставува

придружба

на

извршителите

на

дејството,

или

пак

појдовниот аргумент, доколку е тоа синтагмата со ilолиција е изразен
со

инструментал,

односно

е

вторично

деградиран

на

местото

на

инструментална падежна именска синтагма.

4.1.1.5.1.5. И.менски

синШа2.ми во локаШивен однос

Под локативен однос се подразбира семантичка релација меѓу
предикатот и/или предикатско

-

аргументската структура и локали

заторот на соодветното дејство (Тополињска

1995: 88).
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Показатели на семантичка зависност на именските синтагми

кои се во локативен однос во кичевскиот говор има неколку. Лока

тивната именска синтагма може да биде беспредлошка, но најчесто е
предлошка,

при

што

тука

предлозите

не

се

лишени

од

семантика

(како кај граматичката употреба на предлогот на при изразувањето

на дативниот однос), ами тие носат права семантичка, предикативна
информација (види:

4.1.1.5.1.4.1.).
4.1.1.5.1.5.1. Ќе почнеме од беспредлошките локативни син

тагми кои укажуваат правец на движење во просторот и се чести во

кичевскиот говор:

Ojiii

Б'иiiiола.

Ojiii

Cкoiije (паралелно со: во

Ск'оiiје//ф-Ск'оiiје.) За.м.ина Туин (Кладник)

(1/. .. ф- Туин,

ф-Кладник);

... и-ii'ојдоф.м.е Б'eл'ipaiii, се вр'аiiiиф.м.е, сфе... (Текстови, 281}; И-ај
Cк'oiije

ii'ојдоф,

ов'а-вре.м.е,

Шро

ii'одоцна...

(Текстови,

282).

Од

примерите може да се заклучи дека беспредлошките локативни

именски синтагми кога се употребени со називи на топоними кои се
определени и пошироко познати, не создаваат никаква нејасност во

поглед на информацијата што се донесува. Затоа пак, кога се
употребуваат општи именки како називи на населено место кои се
немаркирани по определеност, редовно се употребува предлогот в

(ф): З'а.м.ина ф-с'ело, в-'iрад, ф-ciiipaнciiiвo.

Според примерите, може

да се заклучи, исто така, дека беспредлошки конструкции главно
сретнуваме со глаголи на движење: најчесто со глаголот

поретко со глаголите

i'"iiP.'iaiii

ojiii, а
Yiiipe

и за.м.инујШ (ТР.'iа.м.е Крушино!;

ко.м.шијана за.м.инујШ ИШалија) со кои сепак, неретко, се сретнуваат и
предлошки конструкции со предлозите за, во или на: Саб'ајле р'ано
ќе-Ш'р'iна

за-Д'ебар.;

Б'eл'ipaiii. (Текстови,

Тр'iа.м.е

281};

зa-Oxpиiii.;

'ој.м.е

со-Л'ела

За.м.'ина: во-Грција н'а-од.м.ор;

ние

зa

... зa-ii'opoiaj

си-'ојше вo-Б'eл'ipaiii. (Текстови,
во-Тасос з'а.м.инал. (Текстови,

iiip'oшaiii. (Текстови,

303}

280); ... кo-'yiuexa да-си-се-'уШешиШ
303}; ... не на-Тасос да-си-'одаШ дa-cи

(во последниов пример предлогот на се

употребува со пространственото значење 'положба згора врз нешто',

едно од основните значења на овој предлог (сп. Конески Б.

1981: 519},

инаку вообичаена употреба кога се работи за остров ).

4.1.1.5.1.5.2.

Со општи именки кои означуваат место, ако се

работи за отворен простор, главно се употребува предлогот на (и со

глаголи на движење и со статични глаголи на престојување некаде):
З'а.м.ина н'а-нива.; Појдоф.м.е на-р'ека;

Cuiii.e iiipojцa бztле н'а-бафче;

Му-'изле'iла волzиебн'ицаШа н'a-ztaiii. (Текстови,

279); ... нa-'uciiiaШa

ii'opiiia д'ошол 'Иiiiap П'ејо. (Текстови, 284}; И iiioj 'iо-'обесил
к'ozUлeiiio, на-некој- 'е.м.иш, на-н'екое ј'аб.g.ко, 'i'ope. (Текстови, 290). Од
примериве лесно може да се заклучи дека предлошките синтагми со
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на

+

оппrта именка главно означуваат место кое не е определено.

Ако пак се сака да се определи местото, тогаш се употребува многу

+

често предлогот кај

определена членувана именка, најчесто со

членот -он, -на, -но -не или на друг начин (види: референцијална
карактеристика на именската синтагма): И2раф.ме кај рекана; Го

за2убиф клучоШ кај школоно; береф.ме чај кај бафчено наше; ... ~'а
д'уќан кај-Ш'аШко-.ми. (Текстови,
дека кај

+ именска

297).

Од последниот пример се гледа

синтагма се употребува во кичевскиот говор и за

изразување на одушевен локализатор, за што ќе наведеме упrте

неколку примери:

... и-си-u'ошла кај-Пеuлеш'аркоШа... (Текстови, 271);
И-'одаШ се: кај-ц'ароШ. (Текстови, 272); ... а-.м'а.ма б'еше с'ироШа да
uојШ кај-ШеШа- Тоца... (Текстови, 276). За изразување на локализи
раност на дејството со одушевен локализатор

се употребуваат и

предлозите Гtpu, у и ву, иако многу поретко отколку предлогот кај и

со ограничен терен на употреба во југоисточните кичевски села, а не
во градскиот говор

(види:

3.1.8. ).

Примери: ОШидоа

upu

.мајка си

(Рус); У Сајкофци наГiраја баскан (Орл); Види да не је ву Шебе

uycyл'чeiuo (Рус) (Видоески

4.1.1.5.1.5.3.

1957: 77).

За определеност на локацијата, но со прецизи

рање на точна локализираност се употребуваат синтагми со предло
гот во: во дворон од школоно; во нивана од Карефци имало крадци;

... секој е.миш,

вишни, иtШо-uосШ'ојше, кај-Блаж'ејца во-двор. (Тексто

ви,

335); ... вл'езе
(Текстови, 293).

во-ч'а.мец ... (Текстови,

284);

си -е u'очува ф-ц'пква ...

Со глаголи кои означуваат престој во некој простор, т.е. со
статични глаголи задол~ително се употребуваат предлошки кон
струкции: најчесто со предлогот в/во или со предлогот на (само со
неопределени именски синтагми

како пrто веќе истакнавме погоре

во текстот): Беф во-Доленци.; Ја-су д'енеска ф-с'ело (в-.м'анасШир, ф
Скоuје).;

В'ерка ж'ивејШ во-Нов'и-Са:Ш.(во-Б'ел2раzu); И-'онде

Те.мница,

во-Те.мница к'ариш

в'ода... (Текстови,

(Текстови,

во

Ч'акофци... к'арilа 'имаше во-с'а.маzuа

274); ... си-се-uрес'елија

Ш'ие за-сiU'ално во-Б'ел2раiU.

zu'eiUa, б'еиtе Ши во-Ман'асiUирец? (Текстови,
302); M'uxa е-н'а-нива//н'а-бафче.; ... и осШ'анале н'а-нива (Текстови,

280);

Иво,

285).
4.1.1.5.1.5.4.

Граница на просторот до кој се оди или од кој се

поаѓа т.е. адлативната и аблативната функција соодветно се изразува
со

предлозите

до

и

од: Да-i"i'ој.ме

д-'Осло.меј.;

И-д'оzиле

до-кај

офиц'ерски до.м. (Текстови,

282); Дојде до uopiUaШa и фаШи да се
.молиШ со-uл'ачење ... (Црско, 46), Ce:Za се-вр'аќа.ме од-Ск'оuје.; ... и-се
вр'аќале се: 'оzu-шу.ма. (Текстови, 282); Б'уба се-вр'аШи од-Б'иШола...
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(Текстови,

282}; ...р'екол

... д'окШороШ

д'ека 'идеШ оШ-ф'ил'ан с'ело. (Текстови,

н'е-беше д'ојден од-ГосШие1ар ... (Текстови,
Движење

4.1.1.5.1.5.5.

по

површината

на

284);

310).

нешто

или

по

должината на нешто се изразува со именски синтагми со предлогот

275); ... да-си-u'ојдаШ 'y'iope
ii.o-p'eкaiiia д'ека ii.'o-нea Ш'ечеШ зл'aiiio. (Текстови, 285); НасШрадин
си-uр'одолжил ii.o-ii.'aiiioiii. (Текстови, 285}; Тој од ciiipaф не се ни
обзираше назад, фaiiiи ii.yciiiинa ii.o нeбoiiio. (Црско, 65).
4.1.1.5.1.5.6. Локација или движење во внатрешноста на нешто
се изразува со предлогот низ+ именска синтагма: ... ко-u'оминаф н'из
вода ч'измиве ми-ii.ож'олШе:. (Текстови, 285); И-се: дa-ce-cii.'acиiii, да
'избе'iаШ, се-il'икнdл во, нitз-дР.ваШа дa-б'e'iaiii. (Текстови, 290); И-ко
ii.o:

Па-'ојфме

ii.'o-'ipaiii

ii.'ocлe... ( Текстови,

сШ'и'iнале во-ш'ес на-сШ'анш~а, Шо: х'аос ние- Teiiioвo...

309).

После излезе низ 'ipaдoiii да се ilpoшeiiiaiii. (Црско,

(Текстови,

177).

Како

што се гледа од вториот пример, истото значење (или приближно

исто) може да се изрази и со предлогот во, па оттука доаѓа коле
бањето на раскажувачот во поглед на тоа кој предлог да го употреби

во конкретниот случај.

4.1.1.5.1.5.7.

Лоцираност односно положба од оваа страна на

предметот се изразува со предлогот ii.peд: Пред-куќа имавме една уба:
дуња.;

... даведеШе 'io ii.peд мене Шука... (Црско, 63}; ... Шије се жие1и и

сШојаШ ilpeд Шебе.(Црско,

156);

Засii.ала ми је СвеШа Недела, ii.peд

лeila црква, Пред манасШира. (МНУК,

4.1.1.5.1.5.8. ·

Со

спротивно

27).
пространствено

значење

на

предлогот uред т.е. за означување на положба од онаа страна на

даден предмет, се употребува предлогот зад: Се скрила з'ад-дР.во и
м'ислиШ

не-'е-iледа.;

... Шој

се

iloз'ac{tHa малу

зад

кореноШ

на

дрвоШо ... (Црско,

161}.
4.1.1.5.1.5.9. Во списокот на предлози со

кои се образуваат син

тагми кои изразуваат локациона содржина ќе ги додадеме уште пред

лозите itoд и над кои првенствено изразуваат пространствено зна

чење, а кои често се употребуваат:

... седна

Шој со женаШа му ii.oд

Шремоiu на куќаiuа uод сенка на една uосШела

... (Црско, 62); ... оШиде

надвор uод едно дрва убоо и сенавали uод сенка до кореноШ. (Црско,

161); ...а н'ад-куќа з'iора имаше една л'ивада.
4.1.1.5.1.5.10. Беспредлошки синтагми

со значење на локација

сретнавме и кај општи именки от типот: ... се-д'оШерал Пеuл'ешарко

'ojzu

в'ојна. (Текстови,

(Текстови,
примери

285).

272);

u-

Го-uр'аишле дали p'eкaiiia Ш'ечеШ зл'аШо.

Вториов пример е посебно интересен затоа што

со речиси исто значење и изразени со

исти граматички

средства регистрирал Голомб во материјалот од Сухо: Ш'ос клајанц
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зашШ'о кр'оф Шич'е! СЗ9, на кумл'уку н'ос кл'ајанц в'ода Шич'е, караф
Шич'е?

С40....

Еве

што

вели

Голомб

за

овие

примери:

"... не

е

исклучено дека тука имаме работа со беспредложен додаток за

место: кла;анцу "во кладенецот", па според тоа кр'оф, в'ода би биле
подмети .. " Голомб

1960/61: 142).

Нашиот пример упатува на истиот

заклучок т.е. дека злаШо е подмет а рекаШа е 'беспредложен додаток
за место'. Бидејќи се работи за предавање на иста семантика со исти

граматички средства во два доста оддалечени дијалекти (и временски
и простор но), поопстојни истражувања б и ни помогнале да заклучиме
дали се работи за карактеристика својствена на една поширока
територија на македонските дијалекти или, пак, глаголот Шече во
дијалектите се употребува и како транзитивен со значење 'носи,

однесува', па има акузативна рекција (во стандардниот јазик не е
регистрирано
речник

вакво

значење

види:

Интенцијално

-

синтаксички

6: 18).
Конструкции

кои

директно

кодуваат

простор

во

време

сретнуваме и во кичевскиот говор: д'о-iuаму 'uмaiu дв'а-дена uaiu.;
Од-овде до-Кл'адник 'имаШ два-с'а:Ша ГtаШ. Се работи за просторна
релација

определена

преку

временски

параметар,

теристична и за други дијалекти (Тополињска

појава

карак

1995: ).

Со поголемиот дел од веќе наведениве предлози

+

именска

синтагма можат да се изразат и временски релации, за кои ќе

. наведеме

неколку примери од кичевскиот говор:

'идеШ... ( Текстови,

290);

Гtо-н'еколку д'ена

То: 'обично си-закаж'увале, 'обично uо-две

н'едели или за-uразн'ициШе к'ако-се... (Текстови,

· Z:о-'убија ... (Текстови,

...

298);

294); ... во-нед'елаШа

Зна една-l'одина 'имаше,

осШ'ајла д'уњи, во-ј'уни, во-ј'ули м'есец. (Текстови,

c'aiuoiU ilред-б'олниz4а да-б'идеме. (Текстови,
и.м-Z:и-д'адо: диuл'омиШе. (Текстови,

310);

309); ...за

311)

155); И-с'еZ:а баш П'еца е

(за изразувањето на низа

посложени релации со помош на предлозите види:

4.1.1.5.1.6. Именски синШаZ:ми во
4.1.1.5.1.6.1.

два iUpu дена

и Шаја за неколко време се

сШори Z:олемо дрво со злаШни лисје. (Црско,
uр'ашував uред-некој-ден... (Текстови,

б'аба шШо

305); ... во-'осум

4.1.2.2.2.).

uредикаШивен однос

Именски синтагми во предикативен однос се оние

чијашто функција е да му припишат на референтот на една друга

именска

синтагма

извесно

множество

поимот- без референција (Тополињска

особини

1997: 191).

-

конотација

на

Овде ќе ги разгле

даме именските синтагми во предикативен однос кои се дел од имен-
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скиот прирок. Примери: А.ма Ша: б'еше хр'абра. (Текстови,
конд'уриШе б'иле оШкр'ојни ... (Текстови,

282); ... сШана

Македонија за-з'е.мање најШешки случаи.

281);

'А.ма

u'ознаШа и-во

(Текстови,

299); Та: ко
.м'ала, еuШен б'еиtе .мер'аклија за-кач'ување. (Текстови, 304); А c'uнozu
и-сна:Ша н'е-зна, сн'а:Ша Ш'а.му с'удија -е, ... ( Текстови, 311); Она б'ило
цпква! (Текстови, 284).
Во наведените примери се потрудивме да избереме репрезен
тативни

примери

за

повеќе

видови

на

предикативни

именски

синтагми. Како што се гледа од третиот и од четвртиот пример, се
сретнуваме и со придавски предикати коишто акомодираат зависни

именски синтагми

сШ'ана u'ознаШа

(

... за-з'е.мање

најШеzики случаи;

б'еше .мер'аклија за-кач'ување ). Тополињска ја регистрира истата
појава и во егејските говори, иако примерите од тој македонски
дијалектен дел се малубројни (Тополињска

1995: 21).

Во кичевскиот

говор лексемите на -лија од турско потекло (и не само тие, ами и
други заемки од турскиот јазик) многу често се јавуваат во преди
кативна улога,

а некои

од нив

се резервирани исклучиво

за

таква

функција (види лексички дел). Последниот пример Она б'ило zтква!

(Текстови,

284)

е карактеристичен по тоа што како субјектна

синтагма ни се јавува показна заменка од среден род, којашто не

подлежи на конгруенција со именката од која е конститурана преди
кативната синтагма. Се работи за појава од словенски небалкански
тип, карактеристична и за стандардниот јазик (за разлика, на пример,
од егејските говори каде имаме

... Шојнака

не е човек; наспроти се

почесто употребуваното во стандардот Тоа е човек; сп. Тополињска

1995: 21).
4.1.1.5.1.6.2.

Типично

за дијалектниот јазик

е

глаголот

-

копула често да биде испуштен од именскиот прирок и прирокот да

биде сведен на неговиот именски дел: А в'а.мо u'оUлиШка, еве се-'iл'еда:

р'ибиШе вн'аШре... (Текстови,
'iодшино. (Текстови,

276);

274);

Б'орче, .мл'адо д'еШе, uеШнајсеШ

Тр'ојца од-Јон'iазда с'иној. (Текстови,

277);

Пак Ш'ие р'однини, Ол'iа со-Б'уба, uo-Цвezua, uо-.м'ајка-е. (Текстови,

278);

Бес-Ш'елефон Ш'о'iај. (Текстови,

овај u'окруuен .мazu. (Текстови,

295);

289); ... а.ма

u'ouoф бил .мал, а

Па в'исШина, р'ече, zuи в'ака,

д'е.мек, u'оубаф оШ-u'оuоф, u'окруuен! (Текстови,

295).

Ваков тип

реченици, т. н. "номинални реченици" во говорниот јазик се чести
затоа

што

именски

"им се спротивставуваат на класичните конструкции со

прирок

глаголскиот

дел

како
го

експресивно

истакнува

маркирани

именскиот

дел

од

-

често служи за потенцирање на ремата" (Тополињска
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отсуството

прирокот

и

на

така

1995: 28-29).

Во рамките на именскиот прирок можат да се сретнат имен
ски синтагми кои претставуваат осамостоен именски дел од прирокот

кој потоа се присоединува кон еден друг предикатски израз. Притоа,
ваквите именски синтагми не се разликуваат суштествено од ИС
врзани со глагол-копула, зашто и во двата случаи "именскиот дел од

прирокот по дефиниција е немаркиран

од гледна точка на кате

горијата определеност, односно на семантички план има само коно

тативна,

а не

и денотативна вредност"

(Тополињска

1995: 17).

Пример: Го-избрале iipeц'eдaiueл. Во кичевскиот говор значи, се
сретнуваат

ваков

тип

именски

синтагми,

иако

истите

содржини

можеме да ги слушнеме и поинаку изразени, на пример со предлог

+

ИС како во следниве примери: Не-дај б'оже да-.м.е-'избераШ за
iiрец'едаШел

.. и-'iо-з'ел

за

iiресШолон'аследник, Пеil.леш'аркоШа со-ќ'еркаШа.. (Текстови,

на-.м.'есна

за'едница

з'адуШре.;

272).

Во дадениве примери се работи за деривирана (кондензирана) рече
нична конструкција со именски прирок, која во поразвиена форма би
била составена од две реченици од кои едната би била онаа со

именскиот прирок

( 'го

зеле за да биде престолонаследник'

).

Од предикатските изрази коишто искажуваат промена на

временските

и

метеоролошките

состојби

во

кичевскиот

говор

најчесто се користат следниве изрази: Се-бл'ижиШ ii'олноќ (// ближиШ

iiолноќ); идеШ есен; се-бл'ижиШ л'еШоШо; се-сiiр'е.м.аШ н'евре.м.е; Е-во

ц'арсШвоШо д'оzило вре.м.е... (Текстови,

271 ); Дувнало еден вeiuap.;

Дувнал еден силен веШар.; Еден сне'i што завеал! Изразите од типот:
ii'o.м.uнa

'есенШа

претставуваат

(л'еШоШо,

предикатски

з'и.м.аШа).;
изрази

со

ближиШ

леШоШо

не

именска

синтагма

во

предикативен однос, ами нив ги толкуваме како изрази со авансиран

неперсонален аргумент во позиција на појдовен аргумент, односно во

номинатив (види:

4.1.1.5.1.1.).

Треба да се нагласи дека во кичевскиот говор, освен погоре
споменатите изрази, уште почеста е употребата на полнозначни гла

голски предикати со ваква функција (без именска предикативна

синтагма)

од типот: се сШе.м.нујШ,

се разденујШ,

засiuудујШ,

се

заладујШ, се заiiролеШујШ, се расiiролеШујШ, се зази.м.ујШ, се зазорујШ
исл.

Во овој дел посветен на именските синтаrми во предикативен
однос ќе се осврнеме уште на еден тип перифрастични предикатски

изрази образувани од rлаголите е, и.м.а, iipaвu, сШори, фаќа, дава

+

неакомодирана именска синтагма најчесто образувана од именки или
придавки од турско потекло од типот: Да-се-к'абил' СКР.Шен д'инар не

б'и-дале за-н'ишШо. (види лексика: 5.3.); Не .м.у-ф'аќај к'усур, р'асеан-е!;
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Не-.м'и-uрајШ

.м'уабеШ

u'ојќе!;

Ми

даваш

'изи.м

да-Ши-е-з'авР.ша

раб'оШаШа?; Тој uосака на Ш'аШка .му да .му дајШ изим, да uојШ и uри
Шој јунак да 'io видиzu. (Црско,

за

'iојдар

да

и

42);

Таму се сШори крс.меzu и се 'iлави

uaceiu селскиzuе 'iојда.

(Црско,

61 ); ... коа

виде

куе.мџијаШа како чесно .му рабоШиШ и .му фаќаШ у.моШ за секакви

рабоШи... (Црско,
исuоведникон,

62); Лели

исuоведај

си сШорил ниеШ, одај, а.ма uрво uојди кај
се... (Црско

103).

Вакви

перифрастични

изрази се чести во дијалектниот јазик. Тие претставуваат еден вид

заемки "на кат", од турскиот јазик, т.е.

(1)

позајмени се определени

предикативни содржини од турскиот јазик и
формализирани "на

(2)

тие содржини се

начин што- во рамките на автохтониот маке

донски (и воопшто словенски) систем -структурно име најблизок на
појдовните турски конструкции". (Тополињска

4.1.1.5.1.7. И.менски синШа'i.ми во
4.1.1.5.1.7.1.

1995: 38).

'iениШивен однос

Во генитивен однос се наоѓаат именските син

тагми што се зависни од други именски синтагми. Зависната синтагма
по формата или го континуира стариот датив, или има облик на
предлошка конструкција составена од предлозите на и /или од и од

casus generalis

(Тополињска

1995: 88).

Со генитивниот однос можат да

се изразат неколку релации на вистинска

го

поседува У', релацијата

врска'.

посвојност: релацијата 'Х

'дел-целина', релацијата

'роднинска

Во кичевскиот говор првиот вид релација на вистинско

поседување, доколку се изразува со предлошка конструкција, се

изр,азува само со предлогот од: до-кај-к'уќана од Др'а'iеШа; до-кај
ч'еш.мана од-Дра'iица; дв'ороШ од-Мара Шол'анка; .. .'имаше сШвари

оШ-ќ'еркиШе. (Текстови,

жиле.. (Текстови,

300);

273); ...оШ-кај-к'уќаШа од-Бла'iица си-се-о.м'а

КуќаШа оШ-СШ'ојана е-.мн'о'iу 'уба:. Како што

се забележува од примерите, кај именките кои познаваат морфо
лошки падежни форми зависната генитивна ИС се наоѓа во

casus

generalis.
Релацијата на вистинска посвојност во кичевскиот говор може
да се изрази и со посвојни придавки, начин што ретко се употребува
во кичевскиот говор поради конкуренцијата од другиот начин што
претходно го спомнавме

-

со зависна предлошка именска синтагма

(нивјено од ВецкоШа): Цаuаше uреку-н'ивјено В'ецкој!; Во Бориз'о:но
б'афче 'имало ар'а.ми:.;

4.1.1.5.1.7.2.

Релацијата 'дел-целина' во кичевскиот говор се

изразува со предлошки конструкции со предлогот од: едно касајче од
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свеШ'илебоШ да каснеше!;
Се

скР.,шила р'ачкаШа

Mu

дадо: iiapчe од роденденскаШа Шopiiia.;

од-Ш'аваШа.;

Никако

не-.можа

да-2-'из.мија

2'азероШ од-кацаШа.; Така д'ошле на-.м'осiU.оШ од-р'екаiU.а. (Текстови,

288);

Е oд-iaзoiii в'одаiU.а шiilo-c'e-ciiiopu. (Текстови,

што

може

да

се

заклучи

од

примерите,

во

275)

кичевскиот

и сл. Како
говор

вис

тински дел од некоја целина којашто се јавува како определено
идентификувано множество, се изразува исклучиво со предлошка од

конструкција. Со осамостоена предлошка од-конструкција т.е. со од

+ определелна

именска синтагма во кичевскиот говор (всушност тоа

е и една од особеностите на македонскиот јазик) се изразува и

...ја ќе-Ши-да:
16); 'Оди, р'ече, дон'еси-.ми од-д'уњине. (стр.
Конески 1981: 526; Тополињска 1995: 118). Ваквите осамос

партитивност на реченично ниво во реченици од типот:

од-каil'инкиве .мој! (стр.

46); сп.

Б.

тоени од-конструкции, иако претставуваат еден специфичен начин на
изразување на директниот предмет импликуван од страна на преди

катот, ние ги разгледуваме во овој дел посветен на генитивот затоа

што таквите конструкции можеме да ги реконструираме како *(дел)
од... со што тие се вклопуваат во погоре спомената релација 'дел

-

целина'. Партитивност во македонскиот јазик може да се изрази и со
именска синтагма во акузативен падежен однос, односно со директен

објект, но немаркиран, односно без член, наспроти целосна опфа
теност на директниот објект кога е употребен со член. Примери: Дај
.ми .млеко

1 Дај

.ми 2о .млекоiU.о; во овие два примери се изразува

разликата 'дел 1 целина' (види повеќе во делот за именска синтагма).

4.1.1.5.1.7.3.

Релацијата пак, од типот iiapчe лeii

д'о.ма, ќе-ск'инеШ к'орка лeii... Текстови,

301)

( ... ќe-iiojiil

се сфаќа како единица

мерка за дадена супстанција или даден предмет и се изразува со
беспредлошко надоврзување на две именски синтагми. Притоа, даде
ната супстанција е изразена со неопределена именска синтагма со

која само се укажува на супстанцијата/ предметот, а не се определува
точно за која супстанција! кој предмет се работи, односно имаме
генерична употреба

на втората именска синтагма, а

не опреде

лувачка.

4.1.1.5.1.7.4.

Со конструкцијата

'предлогот од

+

именска

синтагма' се изразуваат и релациите 'кој порано му припаѓал на Х

',

'кој доаѓа од страна на Х' 'кој порано бил составен дел на Х', каде
што немаме вистинска посвојна интерпретација:

... л'икер од в'ишни
(Текстови, 283); ... ziлoiU. oiu-utiilиz{zt (Текстови, 274); .. .к'о.мина од
р'акија (Текстови, 278); .. .6уре од-р'акија (Текстови, 278).
Овде ќе дадеме и други примери во коишто се работи за изра
зување на единица мерка или количество од некоја материја со
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беспредлошко

надоврзување:

(Текстови,

275);

к'о.мilири.

(Текстови,

...л'онче

ќе-дајф

к'осШени

и

Шие...

и две Шри il-ttни корilи 'олкај вака дон'есоф.ме д'о.ма

ж'елади. (Текстови,

276); И-ко-'извајл Шој, в'-р-р-р, една-Ш'орба
279); ж'eнaiiia iiio'iaj д'ошла со-б'окалоШ в'ино ...

(Текстови,

од-'еднава

287);

ciiip'aнa

ciiipa'нa к'уШија ц'и'iари. (Текстови,
дисаiи

(Црско,

ilapu

ш'ише р'акија,

297); ... ќа

oд-дp'y'iaiiia

ви даа на секо'iо

ilo

едни

71 ).
Релацијата 'роднинска врска' се изразува и со

4.1.1.5.1.7.5.

предлогот од и со предлогот на коишто, за разлика од нивното функ
ционирање

во

источните

говори

каде

што

имаат

комплементарна

дистрибуција, овде се изофункционални (Тополињска
с'ин-.му од-К'ицоШа (Текстови,

296),

296),

ќ'ерка-.му на-Ш'ој P'eџeil (Текстови,

ваиt.,

на-СШ'ојана

(Текстови,

бp'aiiiyчeiii (Текстови,

299),

297),

називите

за

303).

за

297),

Ш'аШко-.му на-к'у.моШ

на-свек'рва-.ми и-е-сна: зa-ilpв

и-оШ-св'екор-.ми бр'аќаШа (Текстови,

Шо: б'ило oiii-iii'aiiiкo на-св'екор-.ми (Текстови,

.ми (Текстови,

1997: 136):

.мајка-му нa-К'ur4oiiia (Текстови,

303),

ч'ичко оШ-св'екор

303),

Како што се гледа од наведените примери,

роднински

врски

редовно

се

проследени

со

кратка

заменска форма (употребена постпозитивно) од личните заменки за
трите рода и за двата броја (за разлика од соседниот битолски говор
каде што во третото лице се генерализрала кратката форма на
личната заменка за машки род еднина за сите три рода и за двата

броја: .мајка .му на близнаz4иШе или син .му на

Трајковски

2000: 177-178).

Mapeiiio;

и сл. сп.

Кога се употребува за изразување на гени

тивниот однос, општата падежна форма, исто така се употребува со

двата предлога на и од. Примери: Oд-Muшeiiia е-'Оле. (Текстови,

277); Ќерка-.му на-В'ел'оiuа се-вр'аzИила од-Ск'оilје.
Во кичевскиот говор, посесивната релација 'роднинска врска'
можат да ја изразат и дативните флексивни форми, кога се во адно
минална позиција, како

во

примерите:

С'ин-.му

СШ'ојану

il'ошол

в'ојник.; Ќерки-е В'аски изб'е'iала б'е'iалка зa-П'ez"Upez"Ua од-Доленци.;
и повеќе примери од материјалот на Б. Видоески: Речи-.му на-бр'аzИ
.му-'Андону.;

ј-'исекол

Taz"Uкa-je д'аници 'iо-в'ика:zИ ф-с'ело.; Син-му Бр'анкоје

c'ez"Ua

ilч'eнкaz"Ua.; и со дативни форми од заменките: ТаzИко

.му н'е.му, ц'ароzИ
к.меiu.; Taz"Uкo-e

co-z"U'oapu ж'-ttzИици iiоарчил.; ТаzИко-.му 'ове.му б'еше
н'ејзе, ц'apoz"U, се-н'аучи oiii-л'yie, 'ozuu 'Apaiioz"U 'io -

н'е.маzu в'еќе. (Видоески

1957: 76-77).

Ова претставува особеност на

западните македонски говори кои ги зачувале дативните флексивни
форми. Со оглед на фактот дека ваквиот начин на изразување на

роднински врски со флексивни дативни форми, се уште се чува во

кичевскиот говор, изразувањето на истата релација со помош на
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посвојни придавки не е многу често во разгледуваниов говор. Со тоа
се

потврдува

мислењето

на

повеќе

автори

дека

во

посвојните

придавки има елементи на соодветните заменски и/или именски

падежни парадигми. Од тоа пак би следел заклучокот дека тие дија
лекти што се уште чуваат флексивни падежни форми од лични и
роднински имиња не го развиле комплетно системот на посвојните

придавки (западните говори), а тие дијалекти во кои се изгубени
флексивните падежни форми можеле да го развијат максимално

системот

на

посвојните

придавки

(како

на

пример,

јужните

македонски говори).
Кога сме кај роднинските називи ќе истакнеме дека можат да

се слушнати дуплирани ознаки за посвојност, и со кратка заменска
форма и со посвојна заменска придавка, од типот iiiaiiiкo .му не'iоф,

.мајка .ми .моја,; А, Аце, .м'aжoiii-je нејзин (Текстови,

297),

но вакви

изрази не се чести и главно со нив се потенцира лицето за кое се

зборува, односно се доопределува за да биде појасно за соговорникот
за кое лице точно се работи.

Посвојноста во кичевскиот говор може да се изрази и со

именски синтагми конституирани од посвојни заменски придавки и
општа именка:

П'авле u'ишyjiii со нe'i'ojoiii ноф .м'олиф;

од-каu'инкиве .мој! (Текстови,

282); ... н'aшeiiio

... ќе-Ши-да:

.м'eciiio (Текстови,

283);

... в'aшeiiio с'ело ... (Текстови, 283); ... во-не'i'о:Шо .м'eciiio (Текстови, 284);
... ц'Р.кваzuа н'ивна. (Текстови, 284); ... к'yќuiiie н'ивни (Текстови, 292).

4.1.1.5.1.7.6.

Посвојноста

на

реченично

ниво

најчесто

се

изразува со кратки заменски форми (види: датив):

... и-еве .ми-се
276); ... нa-.м'ajciiiopoiii
иtiiio-'io-iipajл .мuн'apeiiio, .му-ii'аднала iii'ecлaiiia... (Текстови, 284); Ти
.ми-е-з'еде св'ињаiiiа? (Текстови, 295); В'ујко-.ми .му-'у.мре ж'eнaiiia
(Текстови, 297); ... се-'о'iледал во-вод'ичкаiiiа н'аведнаШ и-си-'iи-в'идел
po?:ojiiie. (Текстови, 289). Од примериве се гледа дека посвојноста
ч'иниШ д'еца: да-не .м'и-се 'iл'адни... (Текстови,

може да се изрази и само со кратките заменски форми од личните
заменки за индиректен предмет, односно за датив. Ако поседувањето
на некој објект се однесува на

субјектната синтагма, тогаш се

употребува кратката форма за индиректен предмет од повратната

лична заменка себе си.
Кога кратката заменска форма од повратната заменка си се

употребува во примери како следниве: 'И-ја си-б'еф Ш'а.му, си-р'учаф,

си-се-uров'еселиф
(Текстови,

и

'еве-су.;

Ќе-си-'и.ма.ме

за

цела

зима

.м'есо.

286), тогаш не се работи за изразување на посвојност, туку

за истакнување на ангажираноста на субјектот во дејството, појава

карактеристична за дијалектниот јазик (види повеќе во:

4.1.1.5.1.3.8.).
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Генерално гледано, за разлика од старословенскиот јазик во кој
заменката свој немала конкурент за изразување на посвојност во
третото лице, денес во македонскиот јазик, и во стандардот и во
најголемиот дел од дијалектите, речиси е генерализирана употребата
на маркираните по лице посвојни заменски придавки и маркираните

по лице кратки дативни заменски форми (не'iов, нејзин, нивни; .м.и,
Ши, .м.у итн. пр. Е-в'идел .м.'ајка-.м.у наместо Е-в'идел .м.'ајка-си. ).

4.1.1.5.2. Ко.м.Uле.м.енiiiарни реченици
4.1.1.5.2.1.

Во функција на аргумент на глаголскиот преди

катски израз којшто ја конституира ОРК, освен именски синтагми,
можат да се јават и реченични конструкции коишто се зависни од
надредените глаголски предикати, а тоа се комплементарните однос

но декларативните реченици (Пример: Ме-н'ервираиt co-iiociu'aiiкиe./
Ме-н'ервираш како-се-одн'есујш. ). Глаголските предикати што се
јавуваат

како

предикатите

и/или

на

надредени

кои

го

толкувањето

неразвиеното

се

предикатите

одразуваат

народно

на

самиот

светот

кажување

од

втор

процес

од

многу

на

страна
често

ред,

на

се

односно

восприемањето

човекот.

случува

овоЈ

Во
вид

реченици да не се појавуваат со свои обеле~а на површината на
текстот, зашто таквите содржини или се даваат во директен говор,

или се даваат без површински експонент на комплементарноста од

типот Тој вели ќе дошол (Тополињска

1995: 128).

Во примерите што

ќе ги презентираме подолу во текстот најпрво ќе се осврнеме на секој
комплементарен

оператор

посебно,

а

потоа

и

на

оние

без

комплементарен оператор и на примерите што се наоѓаат на граница

меѓу

декларативните

и

релативните

реченици,

појава

каракте

ристична за дијалектниот јазичен израз.
Во кичевскиот говор како комплементарни оператори што

доминираат се јавуваат дека, шiiio, и да и примерите без оператор
односно

со

оператор

е.

Комплементарниот

оператор

oiiiи

го

сретнавме само во приказните од Црско. Во кичевскиот говор денес

употребата на

oiiiu

со ваква функција е маргинална, односно многу

ретко се употребува и тоа под влијание на стандардот и на медиумите

(за разлика од прашалното и од причинското

oiiiu, види: 4.1.2.1.3.1.).

Во списоков на комплементарни оператори што го набро

ивме, да ќе го издвоиме според неговите особености: прво, да главно
се јавува како дел на субјунктивните парадигми и во таквите примери
неговата
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фактивност

или

нефактивност

зависи

од

надредениот

предикат;

и

второ,

само

во

неколку

примери

се

сретнуваме

и

со

фактивно да како празен комплементарен оператор и тука се работи
за поархаичен јазичен израз.

4.1.1.5.2.1.1.
во

кичевскиот

Дека. Основен празен комплементарен оператор

говор

за

изразување

на

фактивни

настани

е

словенското дека: Ја, не-су-зн'ајла ја д'ека 'имале и Ј'онiаздофци к'уќа

конфиск'увана. (Текстови,

277);

Тоiаш л'yieiilo б'иле кр'ајно уб'едени

д'ека е-Шо: в'исШина, д'ека Ш'аква ЦР.Ква 'имаШ. (Текстови,

285);

И

u'очнала да-в'икаШ uо-м'ажоШ -је да-е-ч'уеШ, д'ека ко.мш'ијаШа се

задавил со-к'олбас (Текстови,

287); А

в'еќе весн'ициве uиш'ува:Ш д'ека

ќе-каuиШул'ираШ Јуiославија (Текстови,

298); ... ја

и-Ш'оiаш сф'аШиф.

Дека н'е-е н'ишШо Шо: да-и-се-к'уuиШ н'ајскаuа 'иiрачка на-д'еШево ...

(Текстови,

299); ...а

зна:Ш дека .мн'оiу uак, од-Македонски БроШ и

оШ-ц'елаШа ок'олина, мн'оiу 'имаШ .мобилиз'ирани

... с'иШе

... (Текстови, 302);

зна:Ш ј'асно, .м'ислам, д'ека н'е-е-'убиен... (Текстови,

303);

Зна

дека ќе-б'идеШ Ш'ака, ама се-сл'аiа со-Шо:. Како што може да се

заклучи од примерите, комплементарниот оператор дека се упо
требува и преку реченичните граници. Комплементарниот оператор

дека во кичевскиот говор може да се сретне и со функција на
воведување на директен говор односно како што функционираат
наводниците во текстот:

МажоШ-је во-ИР.во вр'еме не-се-соiл'асувал

и-зб'орувал д'ека: "шШо-ќе-ни-е .мн'оiу з'елка",
П'осле iо-н'ајде 'Елена,

... (Текстови, 286);

ама--карла и-к'ажа дека: 'ова: е-ќ'еркаШа

Шв'оја.

4.1.1.5.2.1.2.

Шiiio.

ШШо како комплементарен оператор се

сретнува и во кичевскиот говор. Оваа функција на шШо произлегува
од неговата постара функција како
"неговата

способност

како

relativum generale,

анафора

да

посочува

конструкција, а не само именска синтагма (Тополињска
ваква функција

relativum generale

и

односно од
реченична

1995: 130). Со

се јавува и во другите балкански и

романски јазици, во англискиот и во други јазици. Во македонскиот
стандарден јазик шШо во декларативни реченици се јавува само до
одредени глаголски предикати односно до предикати од определени

семантички полиња. Слична е ситуацијата и во кичевскиот говор

како што ќе видиме од следниве примери: Во iiозадина ама iледал

иtШо се дешаваШ. (Текстови,

272); ЦелаШа рабоШа нас не-н'и-беше

шШо ќе се нај'аде.ме 'емиш, Ш'уку... (Текстови,

носиш... (Текстови,

280);

273); Ја в'идоф

Ши шШ'о-

279); И сл'уитала иtiiio рекол z4ароШ ... (Текстови,

Се: не-ме-Гlр'аиtујШ м'ене иtШ'о-е, Ш'уку си-се-u'одаде... (Текстови,

281 ); Го-uр'имиле, io-нa'i'ociiluлe и io-iip'aшaлe шШ'о-и.маiu н'ово к'ај
ниф. (Текстови,

283); И u'осле Шој ко-в'идел, СШ'ојмир П'аШрикон, ко165

в'идел зарди-н'е'iо шШо-наiiр'ајла .м'а.ма и-iiioj с'осе iiaiii'epици 'избе'iал

д'о.ма. (Текстови,

286);

СЈzдечно

(Текстови,
(Текстови,

Ја ќе-zuи-к'ажа шiiio-д'a-ciiiopиш. (Текстови,

282);

'iо-iiр'и.мил

287);
297);

ко-бај'а'iи

И-ф'аќа:iii

бил р'адосен

u-iiл'aќaiii,

Ме-н'ервираtu

iiio:

к'иј-знајiii

шiiio-д'ozuoл ...

zuiii'o-iipa:tU.

шiiio-.ми-iioфzu'opyjш

'иciiio.; Тој не знаеше веќе шiiio да iipo'ioopиiii.

(Црско,

ciii'aлнo

53).

Од

примерите се гледа дека карактеристична е употребата на шiiio по

глаголи на сетилна перцепција како во погорните примери: 'iледа,
види, слуша. Освен со овие глаголи иtiiio се употребува и со глаголи
од типот знае, нервира, iiрашува. Во случаите со глаголот iiрашува

нормална е употреба на шzuo затоа што тука се работи за предавање
на директниот говор во индиректен, за т н. зависни прашања каде
што

имаме

еден

вид

комплементарни

дел-реченици

оператор на комплементација (Тополињска

1995: 293).

со

нулти

Всушност,

тука зависното прашање според синтаксичката формула е исто како

и независното, па ваквите дел- реченици започнуваат обично со
некое прашално зборче. Иако ваков тип реченици обично се поретки

во дијалектното изразување, во нашите материјали најдовме такви
примери кои овде ќе ги презентираме. Освен веќе споменатото шiiio,
други прашални зборчиња кои се чуваат во ваков тип реченици во

кичевскиот говор се следниве: како, колку, кај, али, дали и сл., како
во следниве примери: Ма.ма в'аљда д'ојде, како 'избе'iа Б'орис,

zuiiio-

.мy-нaiip'ajф.мe, к'ако наitр'ајф.ме н'е-зна, 'iлавно се-с'еќава на-ШР.каiiiа

.м'оја. (Текстови,

276);

к'уј-знајiii к'ако .му-iiреil'укнујл. (Текстови,

В'анiу и-знајiii како-се-в'ика:zu c'иiiie. (Текстови,

како-се-в'икаше... (Текстови,

297);

297);

297);

Tp'eќиoiii н'е-зна

Го iiрашујф како си ilо.минал на

одмор.; Цел-ден се с'екира aли-ќe-ciii'и'iнaiii н'а-вре.ме.; Го-ztр'ашале
д'али p'eкaiiia iii'eчeiii зл'aiiio. (Текстови,
одн'есујш.; Тије секој
арен... (Црско,

54).;

iiaiii

285);

Ме-н'ервираиt како-се

си зборуале, како и.м је

iioiioiii

.мно'iу

Евреиноiii и слушал кај си збopyaiii iiiака ... (Црско,

54).
Е .м'а.ма дур-'у.мре 'io-кaж'yjzue к'аков-бил с.м'октu. Даденава

реченица претставува пример за преодна конструкција меѓу деклара

тивните и релативните, каде што директниот објект (ИС во акуза
тивен однос) е изразен само со кратка заменска форма, за потоа,

наместо да се употреби показната заменка

iiio:

која понатаму би се

објаснила со следната реченица (и со тоа би се добила релативна
реченица), зависната реченица е директно надоврзана на глаголот, со

што имаме еден вид декларативна реченица. Слични се и следниве

примери: Го-'iл'еда кajшiiio c'eдиiii iip'eiii-кyќa.;
'iо-зн'ај.ме к'аде:. (Текстови,

166

298)

... и-до-ден д'енеска не

во кои заедничкиот аргумент во

главната дел-реченица е даден само со кратка заменска форма, а во
зависната реченица е даден со релативна заменка или прилог кои се

однесуваат на место, локација, а не на лице. Се работи за семантичко

-

синтаксички јазол помеѓу релативните и комплементарните дел

реченици

при

што

варијантите

со

каде

се

често

(позната е таква употреба на каде и во српскиот јазик, а и на
грчкиот јазик; сп. Тополињска

4.1.1.5.2.1.3. Да.

-

употребувани

nou

во

1995: 144).

Во комплементарните реченици во текстовите

од Црско, и кај некои постари говорители кои ги анкетиравме на
терен, како празен комплементарен оператор го сретнуваме и фак

тивното да: Коа виде да е uлна со Шакви убај шеќери, Шој рече на
дру'iариШе: (Црско

106),

Су

'io

'iледал и су слушал да е сладок, а.ма в

усШа не су Шурил досе'iа. (Црско
(јадењеiuо), извај-'iо!;

106);

Ко ќе .мислиш да е 'iozИo:

Ваквата употреба на партикулата да не е

вообичаена денес за градскиот кичевски говор, а нејзината употреба
се намалува и во говорот на селата, од што можеме да претпоставиме

дека се работи за постара особеност на кичевскиот говор која е во
фаза на губење.

Истата особеност, т.е. фактивно да во компле

ментарни реченици, ја сретнавме и во гостиварскиот говор (пр. Чуф
да си дошол; сп. Поповски

1970: 94).

Од сите наведени примери може

да се заклучи дека фактивното да

се употребува како компле

ментарен конектор по предикатите види, чуе, .мисли, а не по

dicendi,

verba

ситуација што се поклопува со онаа регистрирана и во југоис

точните македонски говори (Тополињска

1995: 140).

За другите

реченици во кои да се појавува како дел на субјунктивната парадигма
на даден глагол којшто е во подредена положба во однос на еден

надреден предикат од кој зависи фактивноста или нефактивноста на
дејството изразено со да, веќе зборувавме во делот за употребата на
субјунктив. Овде ќе дадеме само неколку примери, со што ќе го
заокружиме описот на комплементарните реченици со да: Те-ч'ека

да-д'ојш.; Та: с'акаиtе .мно'iу да-u'о.ма'iаШ.(Текстови,

278);

И ко-'iо

в'идела .м'а.ма Сiu'ој.мира со-uаШер'ициШе и-с'акала да-.му-дајШ оШ

каil'инкиШе

да-к'аснеШ...

(Текстови,

282);

И

il'ocлe

.м'а.ма

се

uроuтгu'елала, сzu'анала, zl'очнала да-се-Шр'есеШ и zl.'очнала да-'офкаШ.

(Текстови,

282);

Ж'енаzuа и ко.мш'ијаШа си-uрод'олжиле и uон'аШака

да-се-вид'ува:Ш и Ша: u'очнала да-раз.м'ислујШ к'ако да-'iо-сн'е.маШ

.м'ажоzu-је. (Текстови,

286); и-р'екол на-ж'енаzuа да-з'е.меzu една-вр'еќа
'i'оле.ма... (Текстови, 287); Мојш, р'ече, д-'издтгжииt дa-ce-н'e-zU'ozlлшu
н'оќеска? (Текстови, 290); ... р'ечи-.му на-'офчарон од-б'ачило да
д'онесеШ ia'iнe (Текстови, 290); Еј се: с'ака да-.ми-u'ејШе за-с'ин-.ми.
(Текстови, 292); И во-uл'аШноШо .м'ораШ да up'ecuujeiil д'еШево.
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(Текстови,

294); ...

з'е.меiii. (Текстови,

и к'ујзнајiii к'ако e-iip'eлaiaл скр'ишу.м ж'енава да-е

294);

Овај ii'иiiipoiioф c'aкazu да-.му-д'окажеiii

c'eia.

(Текстови, 295); "Moжeiii да-е-з'е.ма биц'иклана 'од-до.ма?" (Текстови,
296); ... Шр'ебало шiiio ii'oбpio да-се-ж'ениzu. (Текстови, 297); Избеiа од
ceлoiiio и iiipiнa да oиiii да io бapaiii Госiiода... (Црско, 54); Да-ојш
н'оќе

в-iiл'анина

e-'oiiacнo.

Како

што

може

да

се

заклучи

од

примерите, нефактивното да се јавува во три типа конструкции: по
по предикати на состојба каде да-реченицата има

verba voluntatis,
функција

на

номинативен

аргумент

(последниот

пример)

и

по

предикати кои носат информација за начинот на остварување на

дејството изразено со да- конструкцијата (инхоативност, модус и сл.)

4.1.1.5.2.1.4. Oiiiu.

Грчката заемка oiiiи во улога на празен

комплементарен оператор во комплементарните реченици (каква
што му е улогата и во грчкиот јазик) во кичевскиот говор се среќава
ретко.

Oiiiu

со другите две функции (види причинско

oiiiu

и пра

шално oiiiи) се јавува навистина често, додека со оваа функција на
празен комплементарен оператор oiiiи го најдовме само во неколку
примери и тоа главно во текстовите од Црско и во приказните од

Кичево кои Б. Видоески ги забележал на терен, главно од инфор

матори Македонци

-

муслимани чиј говор делумно се разликува од

кичевскиот: З.меоШ .мноiу се уiiлаши од .манiа, не.му .му се ciiiopи oiiiи
yшiiie кој знаеШ какво zоле.мо јунаксШо и.маШ Шој. (Црско,
знаев oiiiи zшaiii zuyкa

52). Ја
(Црско, 59);

ilapu, зaiiioa iiie Шерав да кoz!azu.
oiiiu у.мрел iiiaiiiкo е cu ја зеде .мајка

Цap'uцaiiia коа чу iiocлe

си

iipu

неа... (Црско,142); Знајф оШи-Ш'ој б'еше криф 'а.ма не- iо-кажаф.; Ќе
.му-р'ечеш на-с'иноШ oiii-z~'apoiii oiiiи-'u.мa Шри-i'одини oiiiкaкo-ii'aднa
cн'ezoiii, а

iiyzuiiie

iipoк'oiiнojiii, оШи-Ш'ој с'акаШ да-Ше-iiр'ашаШ кo'ia-j'a

c'eza

бр'адаШа, а коi'а-iiочна да-z!об'елојШ. (Видоески 2000в:

последниов

пример

сретнуваме

употреба

на

две

79).

различни

Во

oiiiи,

едното како празен комплементарен оператор, а другото како сврз

нички предикат за причина. Видоески во неговата монографија за

кичевскиот говор констатира дека декларативниот сврзник дека е
многу

редок,

(Видоески

2001

а

почесто

1957: 75).

со

такво

значење

се

употребува

oiiiи

Судејќи според текстовите собрани на терен во

година можеме да заклучиме дека ситуацијата се изменила во

полза на словенското дека, а заемката oiiiи денес повеќе се упо

требува како причински сврзник. Слична е денес ситуацијата и во
соседниот битолски говор каде што декларативното oiiiи се упо

требува

многу

поретко

од

причинското

(Трајковски:

266).

Во

гостиварскиот говор пак, за којшто материјалот е собиран во седум-

168
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десетите години на

век, декларативното оши

воопшто не се

споменува, а го нема ни во текстовите (сп. Поповски

Oiiiu

1970: 94).

во кичевскиот говор, со оглед на фактот дека ретко се

употребува како празен комплементарен оператор, не се употребува

ни за цитирање (поинаку е во егејските говори каде што

oiiiu

е

verba dicendi и verba cogitandi, а
oratio recta, види: Тополињска 1995:

основен комплементарен конектор по

има и доста примери каде воведува

146).
4.1.1.5.2.1.5. flJ

како

комплементарен

оператор.

А

Мирко

Милески ilaк, ко-в'идел u'оследен ќе-'iо-Ш'еuа:Ш и-сам. со-б'о.м.ба с
'уШеuал. (Текстови,

uapiTiuз'aнu.

277);

(Текстови,

ТеШко, 'оди на-.м.'а.м.а д-и-к'ажеш, ја 'изле'iоф

276);

Се до'iов'ара: вч'ера,

ќе-uр'аја: квиз.

Поврзувањето на комплементарната реченица без комплементарен

оператор, туку директно со предикатот, не е необична појава и
посебно е карактеристична за дијалектниот јазик. На ваков начин т.е.
без комплементарен оператор, во кичевскиот говор најчесто се

предава и директниот говор. Примери:

l'ociiiu

и.м. в'елиш: ;'aдeiue!? (Текстови,

uaШu: ј'адеШе!? (Текстови,

р'екол: "Оф,

c'e'ia

4.1.1.5.2.2.

276);

.м.'а.м.о ко-ќе-д'оiдаШ

Oi!iu

276); Oiiiu

и.м.-в'елиzи iiojќ'e

И фШ'opuazu ко-uриu'укале 'Иван

'и-.м.ене .м.'е-з'е.м.а:Ш!" (Текстови,

277).

На крајот на делот за комплементарните реченици

ќе кажеме дека ваков тип реченици можат да

се изразат и со

трансформи конституирани од глаголска именка, како во следниве

примери, каде што глаголската именка се појавува како објект на

надредените глаголски предикати кои можат да бидат: а) модални

глаголи и изрази: Излеl'ување н'е.м.аtие цела ноќ. (Текстови,

308);

'И

се'iа Ш'еиtко се-л'ечшU, ако н'е-е н'авре.м.е оШкр'иена. А.м.а не-у.м.'ира:Ш.

Дол'iоzuр'ајно л'ечење .м.'ожеШ, 'а.м.а... (Текстови,

298); или

б) објект на

сетилни глаголи, глаголи за зборување, сознајни глаголи и глаголи

спреги

егзистенцијални и идентификациски, како

-

пример:

.... и

во следниов

се-сл'уzиаше ц'ело вр'е.м.е u'укање; (Текстови,

310).

Во

првиот пример глаголот и.м.а содржи модално значење на 'можност',

'неможност' (што е и во нашиов случај), 'допуштеност' за извршување
на дејството изразено со ГИ (И. Чашуле

1989: 218).

Затоа, во

експлицираната реченица се појавува некој модален глагол: 'Не
смееше да се излегува цела ноќ'. Вакви конструкции не се специ
фичност само на разговорниот јазик, ами и на стандардниот јазик во

неговата пишана форма: Дpy'iapu не.м.а веќе враќање;

uовлекување додека не

(Чашуле
ГИ

како

1989: 218).
објект

'io

Ce'ia
'io

чуе oд'ioвopozu utШo уuорно

немаше

бараше;

Во вториот наведен пример имаме употреба на

на

модалниот

глагол

'може'.

Во

експлицитна
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предикација ГИ би се заменила со да-реченица и имперфективна
глаголска форма: '.може да се лекува дол'iоШрајно, а.ма...

И во двете

ситуации се работи за функција која претходно ја вршел стариот
инфинитив.

Единствениов пример што го најдовме во нашите дијалектни
текстови каде што ГИ претставува објект на предикатот 'слуша', се
вклопува во множеството примери што се сретнуваат и во стандард

ниот македонски јазик, а во кои ГИ формално претставува објект на
сетилни глаголи, глаголи за зборување, сознајни глаголи и глаголи

спреги- егзистенцијални и идентификациски (Чашуле

1989: 179) .... и

се-сл'ушаше

Всушност, се

ц'ело

вр'е.ме u'укање; (Текстови,

310)..

работи за надредени глаголски предикати кои бараат дополнување

или во вид на декларативна реченица со сврзникот дека или во вид на

номинализација како што е во дадениот пример. Ако ја замениме ГИ
со финитна глаголска форма горната реченица би гласела:

... и

се

слушаше цело време дека uукааШ //дека се uука.

4.1.2.
Во

Сложена реченица

рамките

на

сложената

реченица

ќе

ги

разгледаме

речениците чиј конститутивен член претставува сврзнички предикат

и нивните кондензирани варијанти т.е. просто-проширените рече
ници кои се изградени од два реченични аргументи од кои едниот е

изразен со матрична реченица конституирана од финитен глаголски

облик, а другиот со трансформа која најчесто се состои од.некој
нефинитен глаголски облик (може и само со предлог како единствен

показател на предикатот види:

4.1.2.2.2.2.).

Најпрво ќе ги разгледаме

речениците конституирани од сврзнички предикати, а потоа и оние со

трансформи.

4.1.2.1.

КонсШрукции

консШиШуирани

од

сврзнички

uредикаШи
Сврзничките предикати семантички претставуваат израз на

релациите кои поврзуваат два настани "средени

1

корелирани во

резултат на мисловните процеси на говорителот" (Тополињска

9).

1997:

Таквите релации формално се изразуваат со сврзник кој во

дадената сложена реченица претставува сврзнички предикат и нејзин
конститутивен член. ()дделните настани за кои се зборува во дел
речениците на една сложена реченица говорителот може да ги доведе
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во различна врска: чисто асоцијативна, временска, причинска и др.
Токму такви се и типовите сложени реченици чиј конститутивен член
е сврзнички предикат: асоцијативни, темпорални, каузативни. Дел
речениците кои се поврзани со еден сврзнички предикат всушност
претставуваат негови реченични аргументи.

4.1.2.1.1. АсоцијаШивна врска .м.еiу нaciiiaнuiiie
Во рамките на асоцијативните типови на релации изразени со
сврзнички предикат, се јавуваат неколку вид а основни релации:

конјункција, дисјункција, алтернатива, адверсативност и др. Какви се
начините за изразување на овие релации во кичевскиот говор ќе
покажеме во текстот што следува.

4.1.2.1.1.1. Конјункција
Конјункцијата е наједноставната релација која се изразува со
сврзнички предикати, но затоа и најсиромашна

семантички.

Во

дијалектните текстови таа е многу раширена токму заради овие свои

својства. И покрај тоа што е сиромашна во поглед на информациите

што ги донесува самиот сврзнички предикат, оваа релација им
поставува

и

извесни

барања

на реченичните

аргументи

што

ги

поврзува. Прво такво барање е дека реченичните аргументи треба да
бидат сукцесивно

случуваат едно
информацијата

подредени, ако

по друго
за

тоа

е

(а

се работи

не за

вградена

за настани што се

синхронизирани настани),
во

лексичкото

значење

а
на

глаголските предикати или е дополнета со други содржини вградени

во аргументските конструкции. Другите барања зависат и од типот на
сврзникот што е употребен.

4.1.2.1.1.1.1.

И. Најчестиот сврзнички предикат кој изразува

асоцијативна врска на настаните е сврзникот и: На-uр'и.м.ер, д'енеска

е-В'одоuос. И ciiipoк

ciU'apuoiii.
(Текстови,

'OдaiU

u'oc-je.

u'рво

291); Б'уба

И к'y.м.oiii саб'ајле u-н'oвuoiii ку.м.

ф-ирква,

н'оќ:еска

во-дван'ајсеiU

uc'aiiioiii.

ce-вp'aiiiu oд-Б'uiiioлa: "Не-ода, ја без-.м.'а.м.а н'е

.м.ожа." И си-е-заu'ослија в-б'анка, oiU-чeiiipн'ajceiii 'i'одини. (Текстови,

282);
198).

KapayлoiU на чacoiii 2о фaiiiu и 2о oiuepa во зaiiiвopoiii. (Црско,
Ко-il'ојдоф.м.е
в-.м.анасzиир
u-ce-upeк'pciuuф.м.e
и-н'афора

к'аснаф.м.е

и-2и-в'идоф.м.е

uк'oнuiiie.

Сврзникот

и

"носи

двојна

информација: примарната, вградена во основниот тек на кажувањето
дека гово-рителот ситуацијата претставена во претходниот исказ

171

/пасус ја

асоцира

со

ситуацијата

за

којашто

ќе

стане

збор,

и

секундарната, метатекстуалната, дека (врз основа на споменатата
асоцијација)

текстот

продолжува"

Сврзничкиот

предикат

и

(Тополињска

задолжително

бара

1997:

присуство

10).

на

два

аргументи, од кои едниот не мора да биде експлицитно оформен на

површината на текстот. Во нашите текстови најдовме примери и од
тој тип: И-ја си-беф Ш'а.му, си-р'учаф,

(Текстови,

280); т.е.

си-се-iiров'еселиф и 'еве-су.

'не само ликовите од приказната биле на свадбата

туку и раскажувачот'. На свадбата ме донесе

з'iода. (Црско,

iiaiiioiU

и ја Ша.му да се

т.е 'не биле на свадба само гостите во приказната

174);

туку и самиот раскажувач; и други вакви примери. Вака употребено и
се доближува семантички до сврзничкиот состав не само

4.1.2.1.1.1.2.

... Шуку

и.

Та. Меѓу сврзничките предикати што изразуваат

конјункција, во кичевскиот говор може да се сретне и сврзникот
Така

iUoj

мн'о'iу ќе-се-зд'ебелиiU,

iUa

ќе-'о'iлувниШ и ќе-'оќориШ и

ќе-се-курШ'улисаш 'од-не'iо. (Текстови,
нему му ciiiaнa со секирчеШо да

64).

iUa:
iuu

Седна, се наужина Ша и

286);

ii:i{lчeiU до омалдушуање. (Црско

'io

Овој сврзник не е фреквентен во кичевскиот говор, а според

функцијата што ја врши во погорните примери можеме да заклучиме
дека е синонимно со

iia,

односно поврзува два реченични аргументи

кои изразуваат временски редослед на настаните што се изразени со

нив, а многу често и причинско

-

самото

глаголските

лексичко

поврзани со

значење

на

предикати

коишто

се

iUa.

4.1.2.1.1.1.3.

Па. Сврзнички предикат на конјункција што е

доста пофрек-вентен од Ша, е

ciUap

последичен однос кој е искажан со

ii'pвo,

ii'ocлe

н'овиоф

ч'aciUшu.; (Текстови,

291);

iia.

Примери: И 'io-кp'eвa:iU

шiii'o-ќe-'io

Пак 'ајде

н'acлeдuiii,

iio-iUo:

c'e'ia, к'умоф
iia-iii'oj ii'ocлe

i1осле, ќе-'iо-доШер'ува:Ш

саб'ајлеШо к'оњоiU н'е'iоф, iiaк 'овие со-к'оњи 'иciiio iU'aкa, к'оњиiUе ќ
и-н'акиiUаiU со-в'еленца 'убај, со к'ако 'оние iiл'eiUeнкu ќ-uм-iiл'eiUaiU
на-оii'ашкине, с'ака да-р'еча, iia-ќ-'oдaiU iio-н'eвeciUa, iiа-д'евер,

како-да-Ш'и-кажа. (Текстови,

293);

му-'удрифме

едно-il'е:ње.;

iip'aceiUo,

едно-'и'iрање,

кум,

П'ојдофме ф-село на-В'одици, iiа
Ај,

В'есо,

наран'и-си-'iо

ila-д'ojдu н'а-кафе. За овој сврзнички предикат важи истото

што го кажавме погоре за

iUa,

односно дека поврзува реченични

аргументи кои изразуваат настани што временски се редат едно по

друго. Во вториот пример може да се забележи дека освен

iia

со иста

функција се јавува и iiaк со таа разлика што ако е во иницијална
позиција или во позиција пред првиот глаголски предикат ова iiaк

има функција на партикула со значење на 'повторно' и служи за
надоврзување
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на

текстот,

додека

во

средината

на

сложената

реченица, меѓу двата реченични аргументи најчесто е синонимно со

ua

и претставува сврзнички предикат (сп. Роди .ме .мајка со кpc.мeiii,

uак фрли .ме на

uaiiioiii

(Црско,

142)).

Во следниов пример имаме две

uак употребени со двете различни гореспоменати функции: Дp'y'iиoiii
ден uак 'oдaiii u'рво .м'ажmuе и-си-за.мин'ува:iii,

uaк-ж'eнuiiie 'oдaiii.

(Текстови,

292).
4.1.2.1.1.1.4.

Да.Како сврзнички предикат на конјункција во

кичевскиот говор се сретнува и сврзникот да кој е хомонимен со
субјунктивното да: Не, не, не-.му-вер'увале н'икако. 'Oiii-iiia.мo, да

iiia.мo. (Текстови,

290);

'ozu-

Јунакоzu извај едно uарче кни'iа и си uyшiiiи

.малу крв од еден

upc,

да .му наuиша нezuzuo и удри еден .муур на неа и

.му рече... (Црско,

44).

И

чacozu

'io

iiioj

шiiioiiiyкy

'io

виде jyнaкoiii кај uдeiii, на

uозна, кој је и каков је, да oiiiидe ilpeд не'iо и .му се

uоклони.(Црско,

44).

И сврз-ничкиот предикат да има улога на

ua,

односно ги подредува времен-ски настаните изразени во двете дел

реченици. Употребата на да со ваква функција е карактеристична
само за постарите генерации гово-рители, кај помладите говорители

ваква употреба на да не забележавме.

4.1.2.1.1.1.5.

Е.м-е.м. Овој сврзнички предикат се употребува во

кичевскиот говор како показател на засилена конјункција. Се работи

за заемка од турскиот јазик и во стандардот како и во кичевскиот
говор

функцио-нира токму како и во турскиот јазик:

изразува

"релација со чија помош говорителот инсистира на истовременото

присуство на двете именувани компоненти" (Тополињска

1997: 22).

Во текстовите со кои располагам не успеав да пронајдам примери.
Примерите што ќе ги наведам се собрани подоцна од комуникација
со родени говорители од Кичево: Е.м сакаш да завршиш школа е.м
кни'iа

не

фаќаш,

како

бидујло

iiia:

paбoiiia.;

Е.м

нe-p'aбoiiiuiii,

кyiiiнaiiia ц'ел-ден, е.м c'aкaiii д-и-е-сур'едено.; Е.м слаба е ко сучка и
uак дueiiia ќе држела!; Е.м ќа јада и il.иja на свадба е.м

ilоарча.(Црско,

101).

ileiii

Пари не ќа

Како што се гледа од третиот пример, е.м во

кичевскиот говор може да се комбинира со и како втора компонента
на сврзничкиот состав, при што значењето останува исто, односно се
поврзуваат реченични кон-струкции или

именски

синтагми

кои

се

семантички спротивставени. Како заклучок можеме да кажеме дека

овој сврзнички предикат во кичевскиот говор се јавува главно како
двоелементен. Само во една народна песна најдовме пример со е.м
употребено самостојно

како синонимно со другите копулативни

сврзници: ... иtiiiо не зборуеш со .мене? со .мене лудо делија, шiiio вјаа

коња дорија, е.м носа з'iора кошула, в дeвeiii 'ipaдou itpaeнa ... (MHYK,
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134)

(спореди

иста

појава

и

во

дел

од

југоисточните

говори:

Тополињска

1997: 22).
4.1.2.1.1.1.6. На

крајот на прегледот за сврзничките предикати

кои изразуваат конјункција ќе наведеме уште примери за начинот на

изразување на надградена негација кај секој член на една силна

конјункција. Во кичевскиот говор како што е и во стандардниот јазик
(Б. Конески

1981: 542)

надградената негација кај секој член на една

силна конјункција се изразува со нuiiiи... ниiiiи ... (сп и во егејските
говори Тополињска

1997: 25).

Примери: К'ицу л'е'iнал б'олен, н'иiuи

здр'авејiii, н'иiiiи 'y.м.иpaiii.; Mиiiie н'иiiiи j-'ociiiaвaiii н'иiiiи je-з'e.м.aiii
д'ejкaiiia.;

... ciiiaнu,

сiuани Иво, добар јунак, ќе

iiie

uиiiia, uраво да .м.и

кажеш, дал си жeнeiii, дали си свршено? ниiu су женеiu, нuiiio су

свршено ... (МНУК,

122);

Тој .м.у од'iоори oiiiи никој не .м.у кажал да

дouiii iiiyкa, нuiiiи ilaк знаиШ, како е доиtел. (Црско,

64).

4.1.2.1.1.2. Адверсш.Тtивна врска
Релацијата

на

адверсативност

или

спротивставеност

која

претставува комбинација од конјункција и негација, во кичевскиот
говор се изразува со неколку сврзници.

4.1.2.1.1.2.1.
Речениците

што

конституирани

А. Основен адверсативен сврзник е сврзникот а.
ги

од

поврзува

различни

овој

сврзнички

глаголски

предикат

предикати

или

или

се

од

се
ист

глаголски предикат, но кој врзува различни ИС како аргументи.

Примери:

И-с'е'iа ц'apozu н'аредил

c'uiiie,

ц'ело z4'apciiiвo

шiiiо-се

.м.'о.м.чиња да-в'Р.ваiii uо-'една 'iл'авна 'улици, a-ц'apcкaiiia ќ'ерка дa
Ф'P.ЛUiii со-;'аболко ... (Текстови,

271 ); ... а.м.а

Ш'ешки

крушиiiiе

и-ја

yшiiie з'i:ора и-u'очна да-се-д'елиiii, к'ррр, u'окроце, и-u'очна да-се

нав'алујiii, а-Б'уба д'олу ко-в'иде д'ека кр'ушш.Тtа ќе

il.'aiaiu,

од'оз'iора с'осе кр'уша и л'eiiiнa да-б'е'iаiii... (Текстови,

]'а ќe-u'aia

И ја и

273);

'обрав кр'ушиiiiе н'екако iii'yкa д'олу, и-в'eiiiкaiiia н'а-ра.м.о и-ј-'однесоф
дo-ilл'oiiioiii, а

ltt'o:

'околу... (Текстови,

'и.м.аше UЛOiii oiii-шiiiици,

274);

E-ua

oiii

иtiiiици б'еше еве

ка.м.'ењеiiiо се-со-'едни ко-шiiiичина

нailp'ajнu и-в'одаiiiа 'iи-в'Р.Шиiii tl-lТt'иe в'ака вP.zТtaiii, в'P.iiiaiU, а-iiод
ка.м.'ењеzТtо,

'о'iро.м.ни,

од'оз'iора iii'eчeiii

'олкај

'окру'iли,

... (Текстови, 275);

uод-ка.м.'ењеiiiо

И-.м.'ене .м.и-к'ажа:,

ж'uiiioiiio

ilaк б'елки

Блаж'ејца, кој-.м.'и-кажа, р'ече: Б'opчeiiia 'iо-б'араше 'еден uолиц'ајц. А

.м.'а.м.а беше c'иpoiiia дa-uojiii кaj-zueiiia- Тоца ... (Текстови,

276);

Све си

с'адел с'еланецтu. А-сел'анецоzТt 'и.м.ал Шри с'ина. (Текстови,

279);

Како ќе-uрајиt, uрајш, да-'iл'едаиt ц'ела ноќ зајач'ињаШа д-'oauaнaiii
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к'ај-Шебе ф-с'оба. А-вр'аШаШа ќе-б'идеШ оШв'орена. (Текстови,
е-заu'ослија в-б'анка, д'евојче чеzuрнајсеШ2'одишно,

a-ia

280); И

с'ироШа .ме

Ш'ера: 'од-до.ма, 'или ојш да-се-иtк'олујш или ч'аре-не. (Текстови,

282);

Тој н'ачин ii'oнaiipeд к'ако-шШо се-сл'авеле сл'ави ii'oapeн-e, ii'ojќe со

ду'ша, се-'идеше за-чесШ насл'аваШа, а-н'е за-iадење. (Текстови,

283);

Така,

Ш'аја

к:о-д'ошол

ii'очнала

д'ојден,

с'илно

а

една-в'ечер

.м'ажоШ-је

(Текстови,

u'одоцна

да-.му-к'ажујШ

287).

Од

.мн'оiу

ко.мш'ијаШа

дека

силно

примериве

к'ај-ниф,

е-ко.мш'ијаШа,

е-uр'ашувал,

можеме

да

uри/аШелоШ

кој-е

д'ојден...

донесеме

неколку

заклучоци за сложените реченици чијшто конститутивен член е

сврзникот а. Прво, дека во еден добар дел примери овој сврзник врши
улога на конјункција, а не на вистинска адверсативност, второ, дека

како и други сврзници за конјункција (види ги

примерите со и) и

сврзникот а функционира и преку реченичните граници (такви
примери има навистина доста, во кои имаме и еден вид "адверсативно

надоврзување") и трето, таму каде што изразува вистинска адверса
тивност може истовремено да изразува и редослед во време како што
е во последниот пример.

4.1.2.1.1.2.2.

А.ма.

Сврзникот

а.ма

којшто

е

познат

и

во

турскиот и во грчкиот јазик е навистина фреквентен во кичевскиот
говор и тоа со значење на вистински адверсативен сврзник. Примери:

... изисШеiiал

сШ'орил, 'арно 'а.ма iо-р'аниле во-iiР.сШеШо, во н'екој iiP.cШ

io-p'aнztлe. (Текстови,

272); Ја

в'идоф

zuu

шШ'о-носиш, а.ма бид'ејќи .м

'излажа, в'исШина лубен'ицаШа да-Ши-се-н'аiiрајШ ж'елади. (Текстови,

279); Ја

Ш'ебе ќе-Ши-е-да: ќ'еркава, 'а.ма Ши н'оќеска ќе-сii'иеш 2'оре во

iiал'аШава, а-Ш'а.му во-с'обаШа кајшШо ќе-сiiиеш ќ-и.маШ дван'ајсеШ

заiачиња. (Текстови,

280);

и-ii'оиtле Шр'оiiнале на-вр'аШаШа, Шри

ч'еШири и-вл'еiле. 'А.ма .м'а.ма вл'еiла нај'оѕади и il'ecoШ Ш'Р.iал со

сиџ'и.мкаШа и се-'оШкинал и на-.м'а.ма 'овде. (Текстови, 282); Ќе-Ши
д'ојШ ii'oлa iрад н'а-слава, 'а.ма не-с'едеа .мн'оiу л'уiеШо. (Текстови,

283);

Не-видоф ко2'а-дувнал в'еШроШ, 'а.ма iл'едаф с'а.мари

небо. (Текстови,

283); Да ве-л'ажа н'е-.можа,

uaia:

'од

'а.ма беф н'а-iiазар да-к'уiiа

н'ешШо и Ш'а.му со-к:'ошој il'ечени р'иби се-uрод'ава:. (Текстови,

284);

Да-ве-л'ажа, н'е-.можа, 'а.ма заб'ележаф д'ека к:о-il'о.минаф н'из-вода

ч'из.миве .ми-uож'олШе:. (Текстови,

u'обараф

(Текстови,

Ш'ебе,

288);

а.ма

.ми-р'еко:

285);

Рекоф: "да-Ши-к'ажа, Ше

н'е-си-бил

Ш'ука,

Cк'oiije

си-б'ил.

Ја ќе-се-.м'ажеф ii'opaнo, а.ма .м'а.ма .ми-б'еше б'олна и

н'е-.мојф да-ј-'осШа: с'а.ма.; .Ја ќе-з'авршеф факулШ'еШ, а.ма-н'е.ма: 'од

до.ма да-.м-издрж'ава:iu.; Лели си сШорил ниеШ, одај, а.ма iipвo iiojдu
кај исiiоведникон, исiiоведај се... (Црско

103).

За сврзникот а.ма

е

карактеристично тоа што бара утврден редослед на аргументите,
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бидејќи првиот аргумент секогаш ја носи пресупозицијата што е
задолжителна

семантичка

струкција (Тополињска

4.1.2.1.1.2.3.

компонента

на

адверсативната

кон

1997: 42).

Но. Во кичевскиот говор адверсативниот сврзник

но се упо-требува само кај помладите генерации говорители и не е
одлика на самиот говор, туку е влијание на стандардниот изговор. Во

тексто-вите најдовме само еден пример со но и тоа во текстовите
раскажани

од

родена

генерација (родена

говорителка

која

припаѓа

на

помладата

Еве го примерот: 'една .мн'о'iу инШ'ересна

1968).

p'aбoiiia во-Ман'асШирец се-сл'учуваШ,

c'иiiie ж'ени,

не c'иiiie,

iip'eiiieжнo, одл'училе да-з'е.маШ д'еца од-д'о.моф без-род'иШели

нo

co-

iii'o:-шiiio не-ќе-'iи-ii'осфојаШ, но за-одр'едена il'арична над'окнада ќе

'iи-'iл'еда:Ш. (Текстови,

298).

Како што се забележува, во даденава

сложена реченица два пати се сретнуваме со употреба на сврзникот

но. Во првиот случај се работи за адверсативност на рамниште на
именска синтагма, а во вториот случај имаме адверсативност на два
рече-нични

аргументи

при

што

но

врши

основна

сврзничка

функција.

4.1.2.1.1.2.4.

А.ми.

Сврзникот а.ми во кичевскиот говор се

однесува како обичен сврзник за конјункција и служи главно за
реченично надоврзување со некој вид на слаба адверсативност (како

сврзникот а), при што главно функционира преку реченичните
граници. Примери: "Ма.мо .м'ори шiii'o-ilpajш?" "'А.ми c'иiiie в'икаШ

бр'ојој." Де.мек. (Текстови,
'одаiU

кај- Турчинка,

p'aciiieлe.

(Текстови,

281); А.ми

Со- Турчинки

c'e'ia.

282);

ко-il'ошла, ај it'eчec др'у'iарки ќ
il'opaнo

'iлeдaaiii Шолку 'iодини, како се .мачиШ

ceciiipa

дeцaiiia

156).

iio

вo-'uciu

с'окак

Малу и.м беше на Шије две кучки, да

.мене за да за'iинаiU... (Црско,

и.м а.ми и iiyшiiiиa и

Во последниов пример

се сретнуваме со употреба на а.ми како вистински адверсативен
сврзнички предикат.

· 4.1.2.1.1.2.5.

Али. Сврзникот али го забележавме во неколку

примери во текстовите. Се работи за сврзник којшто не е каракте
ристичен за кичевскиот говор, туку е импорт од надвор и се сретнува

(како и сврзникот но) само во говорот на помладите генерации
говорители. Пример:

Ce'ia

д'али к'олку p'aбoiiiuzu ка.меноло.моiU н'е

зна.м. Али 'u.мaiii, зе.мјод'елие p'aбozuaiii, iii'yiUyн c'aдaiii, бл'иску и.м-е
Пр'илеii ... (Текстови,
за

функција

на

302).

еден

Како што се гледа од примерот се работи
вид

адверсативно

надоврзување,

преку

реченичните граници. Сврзникот али нашироко се употребува со
ваква функција во колоквијалниот јазик и во медиумите, за што е

доста пишувано (в. Цветковски
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1994: 59).

4.1.2.1.1.2.6.

Туку. Сврзникот Шуку се употребува во кичев

скиот говор со две функции како што ќе забележиме во следниве
примери: И,

.м'ене

Ш'уку .м'а.ма, ко-шШо б'еше .м'а.ма! Се: не-.ме-ilр'ашујШ

иtШ'о-е, tu'yкy си-се-il'одаде н'а-ова и в'елиiu... (Текстови,

281);

И, Шуку, .м'а.ма р'ече: "Се-'из.М.tЈКНа оШ-кај-каil'инкаШа, 'олкав д'ебел

с.мок,

'олкај 'очите .му-б'е: и .ми-се-кр'ена.

(Текстови,

281);

И си

ilр'одолжил и-Шој н'аШа.му. Туку в'ака, 'iо-зд'о'iледал 'еленоШ ilp'eд

нe'io. (Текстови,

289);

С.!)нцеШо ilo .малу заврШуише и најсеШне

o'ipea и Шуку наеднуш неа ја сне.ма. (Црско,

62).

и

Во првата реченица

имаме убав пример и за двете карактеристични функции на z71уку,
едната,

надоврзувачка

функција

и

со

временско

значење

на

актуелност на настаните во моментот на зборувањето, а другата со

вистинско адверсативно значење на спротивставеност на дејствата
изразени со глаголските предикати во двете дел-реченици. Кај оваа
вторава функција сврзничкиот предикат Шуку им наложува построги
ограничувања на своите аргументи отколку сврзникот а.ма. Па така
конструкциите со Шуку "главно се остваруваат според шемата не р

mуку q, со задол-жителна површинска негација во првиот аргумент."

(Тополињска 1997: 35). Ќе наведеме неколку такви примери: Ги
'iл'еда:Ш ко-св'ои д'еца iu'aкa шШо д'ецава да-н'е-реча за-кр'аzuко вр'е.ме
il'очнува:Ш не .м'а.мо да-'iи-в'ика:Ш, ко-zцШо не-в'ика:Ш н'ашиве, Ш'уку

.м'а.мичке. (Текстови,

298);

Тој излезе од до.ма и ко улав од жал не

знаише кај да оиШ и шШо да ilpauШ Шуку фаШи uусШина од 'iрадоШ

надвор и се не враШи веќе. (Црско:

62).

Треба да нагласиме дека се

среќаваат помалку примери во кои Шуку
адверсативна

функција,

а

повеќе

се

се јавува

јавува

во

со

вторава

функција

на

надоврзување.

4.1.2.1.1.3. АлmернаШива
4.1.2.1.1.3.1.

Или. Една од асоцијативните релации е и алтер

нативата која во кичевскиот говор се изразува со сврзникот или или
со сврзничкиот состав или... или... Примери: И е-заu'ослија в-б'анка,

д'евојче чеШрнај-сеШ'i'одиzцно, a-ia с'ироШа .ме-Ш'ера: 'од-до.ма, 'или

ојш да-се-шк'олујш или ч'аре-не. (Текстови,

282);

А-с'екој 'еден со

к'оШлеzuо, uо-к'уќиШе к'ај-шzuо 'oдazU, д'ава:Ш il'apи или д'ава:Ш il'apи

зa-к'pczuozu, кој c'aкazu, дв'есШе, zup'ucШa, ilezucШ'ozuини.; (Текстови,

291 );

'Еден бpazu, зн'ачи ч'ичко оШ-св'екор-.ми, со-коцкарски д'ол'iој

н'еzцШо, u'о'iинал, с'а.м., д'али Ш'ака бил 'обло'iоШ или-шШ'о-зна.м к'ако,
или л'ажел н'а-карzuи uа-'iо-'убиле, и-Ш'ака, .мн'о'iу Ш'акви н'екако

177

сл'учаи, 'и Ш'ака

c'eiiio

Шо: e-'yиtiiie неuод'елено. (Текстови,

303);

Или

б'иди м'ирен или 'одма 'изла'iај!; Или 'учи или oiiiu'иши-ce.; Саше,
'одма да-д'ојш д'ома или ќe-i7ie-iii'eua. Како што се забележува од
примерите, во алтернативен однос можат да се стават настаните или

пак само нивните протагонисти при што "следствено, или поврзува
цели реченични конструкции или само одделни именски синтагми, а

можна е и комбинација
говорот

на

селата

од двете шеми" (Тополињска

што

се

протегаат јужно

од

1997: 38).

градот

Во

Кичево

сврзничкиот предикат за алтернатива (или дисјункција) гласи ели: Не
Шуку ми се мeiiiкaj, бре дeiiie, ели седи, каuи, ели мрдни се oiiiiiiyкa;
Вр (Видоески

1957: 75).

Примерите

со

алтернативниот

сврзнички

состав ја...ја

во

кичевскиот говор се поретки, но можат да се чујат, посебно во гово
рот на постарата генерација говорители: Ја з'еми-ме, ја 'ociiiaj-мe.; Ја

дa-'io-iii'eua, ја дa-нe-'i'o-iueua.; Ја ќе-б'идеШ

u'uzueiiio

'убо:, ја не

б'идујШ.

4.1.2.1.1.4.

Сврзнички uоказаШели на сuоредба

Овде ќе ги разгледаме сврзничките предикати кои консти

туираат сложена реченица во која се споредуваат два настани, (или
ситуации, процеси), а не два аргументи на еден ист глаголски пре
дикат како што е кај простата реченица. Примери од овој тип има
доста, иако во текстовите
реченичен

аргумент

на

често се сретнува ситуација вториот

ваквата релација

на

споредба,

да

биде

искажан со трансформа (види: 4.1.2.2.2.2.5.). Ќе ги наведеме приме
рите за сврзнички предикати на споредба што ги најдовме во нашите

текстови:

Ма-Шо: фс'ушнос н'е-е-Ш'аван,

иtiiio-u-upa:iii uоШкр'овљана.
czli'opuф ќе-в'идши

zliu.

ко-с'оба

(Текстови,

Ја в'ака 'одовде u-

273);

Само в'ака... Ко Haнчoiiia

uр'ајл, и-л'еШна дa-бe'iaiii Б'уба. (Текстови,

e-'i'ope. Ko-c'e'ia

'uczuo

кo-zuiiio им

Арно ама, кo-шiiio-'e

274).

во-uрик'азниШе, му-'изле'iла волшебн'ицаШа н'a-uaiii. (Текстови,

279);

Тој начин u'oнaupeiii к'ако-шШо се-сл'авеле сл'ави, u'оарен-е, u'ојќе со

душа..

(Текстови,

283);
ж'ени

Ozuiiiyкa

czu'apuнcки

u'ecнu,

(Текстови,

291); ... и-'iле:ме,

к'алzuа, еве ко-цР.нци се

се:

з'ема:Ш,

кo-tuiiio-ii'ejazli,

iip'a:iii.

засШ'анаШи
(Текстови,

ја

зна

'онде,

305).

c'uiiie, ii'ejaiii, uoм'ајка-ми

u'ејше.

се-м'ачкаШ

co-iiia:

Од дадениве примери

можеме да заклучиме дека сврзнички предикати за споредба се ко

или ко

zuiiio.

Во сите погоре наведени примери настанот со кој се

врши споредбата е фактивен.
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4.1.2.1.2.

Сврзнички iipeдuкazuu

-

iioкaзaiiieлu на iiieм.iiopaлнa

нрска м.еiу нaciiiaниiiie

Темпоралната врска меѓу настаните се изразува со посебен
инвентар на сврзнички предикати кои можат да покажуваат неколку
типа

на

временски

делумно

однос:

или целосно

истовремено

поклопување

во

одвивање
време,

настаните,

со

последователност

на

на

настаните, при што последователноста може да биде разгледувана од
перспектива на поранешниот или на подоцнежниот настан, односно

да се изразува релацијата 'по' или релацијата 'пред' и, најпосле,
сврзничкиот

предикат

може

да

сигнализира

помала

или

поголема

временска дистанца меѓу настаните. Како се изразуваат сите овие
релации во кичевскиот говор ќе видиме во прегледот на временските
сврзнички предикати што следува. Освен на вистинските сврзнички

предикати за време, ќе се осврнеме и на инвентарот средства што

вршат кохезиона

функција кај

темпоралните

релации од типот

Дeцaiiia м.ирно си и'iраа. То'iаш се среiiiнавм.е. (Тополињска

1997: 44).

Во ваква улога најчесто се јавуваат заменските прилози за време

(види:

3.1.6.1.).
4.1.2.1.2.1.

Општ

контакт

во

време

во

кичевскиот

говор

најчесто се изразува со сврзникот ко'iа, кој во кичевскиот говор
доследно се скратува во ко:

... ние

ќe-iiiи д'ајм.е 'еден б'есценеlu к'ам.ен,

ко-ќе-'iо-кл'ајш к'ам.енов ii'од-јазик, еве шiiio с'акаш, ж'елба шiiio

'uм.azu во-жиоiiiоф, ќe-iiiu-c-'ucГt.!]HlllU. (Текстови,
'ова: к'очија шШо-се-iiрибл'ижујШ, r~'ело ц'арсluво

им.-в'елиш j'aдeiiie!

'iар'анција,

co-'iap'aHl{ztja

(Текстови,

277);

272); Oiiiи
(Текстови, 276); и

м.'ожа

да-к'ажа

Ко-вл'а'iа: во-К'ичево,

Ко-е в'иделе

c'mue 'изле'iле,

е 'ова ч'удо zuiiio-'uдeШ. (Текстови,
'i'ociiiи

271 );

д'ека

zиШ'о

м.'ам.о ко-ќе-дојдаiii
ко-се-вр'аќаше,
iio-чopaiiu

со

б'еиtе.

ко-м.ариt'ира: и-ја е-в'идоф

л'ично.( Текстови,

277); И ко-м.у-ii'укна ж'.!]чкаzuа, л'е'iна 'Иван д
'ум.ираШ. (Текстови, 278); И ко-се-свР.ши за 'ова: м.'ајка-м.и б'еше
сiiiр'ојник. (Текстови, 293); ...м.'ашко или ж'енско ко-ќе-с-'ожениlu
н'икој не-с'и-ојШ 'оШ-Шам.у. (Текстови, 302); Ко-Гtом.'ина: бал'исШиiiiе
нис-К'ичево ylu'eГta: дв'ajceltt ц'ивrtЛи.; Ко-д'ојдо: ilарШиз'аншuе, 'iи
'убија Герм.'анцшuе во-з'iр'адана од-н'ародна 'одбрана.; Ко засв'ирија

св'иркиШе,

ц'ело с'ело 'излезе н'а-'iум.но.; Ко-д'ојде Л'уiiче iii'o'iaш

сф'аiiiиф к'олку-бил ii'aм.eiiieн.; Ко-диiiлом.'ираф 'одм.а ii'ocлe

iiio:

си

н'ајдоф р'абоШа.
Од наведените примери можат да се донесат неколку заклу

чоци за употребата на сврзничкиот предикат ко (<кога) и за зна
чењето што тој го носи во дадена реченица: прво, дека во сите
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реченици оформени со ко се укажува на временскиот контакт меѓу
два

настани;

второ,

дека

од

видот

на

глаголот

во

глаголскиот

предикат со кој е оформена реченицата со ко, зависи дали настанот
во временската реченица е фон врз којшто се случува настанот од
главната речница, тоа е во случаите кога глаголот е од несвршен вид,
или пак временската реченица искажува настан што му претходи на

настапат во главната реченица, а тоа е во оние случаи кога глаголот

во временската реченица е од свршен вид. Повеќето примери што ги

наведовме погоре се од вториов тип. Интересна е дека во примерот:

И ко-се-свР.zии за 'ова: .м'ајка-.ми б'еше сiilр'ојник. (Текстови,

293};

реченицата оформена со ко и со глагол од свршен вид укажува на
настан што се случил не пред настанот во главната реченица, туку по

тој настан. Овој пример укажува на фактот дека самиот сврзнички
предикат ко како семантички најсиромашен сврзник има широко
поле на временски значења што може да ги изрази, а што можат да се

добијат со комбинација со видот и со лексичкото значење на самите
глаголски предикати. Кога изразува идна временска перспектива

сврзникот ко се врзува со ќе како во првиот горенаведен пример. Од

неколку од горенаведените примери (првиот и третиот) може да се
заклучи дека со сврзникот ко

+

кондиционал или ко

+

субјунктив

(К'оzа да-Ши-р'еча да-.ме-u'ослушаш, iilи не-.м'е-слушаш!; Ko-дa-д'ojiil
овде,

upazuyjzu

за Шебе;} можат

да се изразат хабитуални дејства,

една од функциите на овој сврзник што се сретиува и во другите

дијалекти

(сп. Koza вoлojiile
1997: 50).

и к'ершее ние и-uраве.ме џилезни ШК;

Тополињска

Средства за реченично надоврзување, а кои служат за изра
зување на релацијата контакт во време се iilozaj/liilozaш и во

iilo:

вре.ме. Примери: Борче .младо д'eiile ueiilнajcezul'oдишнo. Се u'eiilљaл

iil'ozaj

со-овие шiilo бе: во-ко.мунисiilичка u'apiilиja, во-Ш'ие, ѕв'езди

uеzu'окраки uр'ајле... (Текстови,
иtiilo-zo-к'aжaл

'Oџaiila.

заii.р'ашале... (Текстови,
р'абоќе. И-Евжо,

Tozaиt,

284};

u-iil'ozaj

276);

Тој

zo

к'ажал 'иciiloiilo .м'eciilo

со-2'оле.ма

рад'озналос

2о

Цела н'едела беф бес-Ш'елефон. Такви

'убо: д'е.мек ce-ii.'oнece, р'ече... (Текстови,

289}.
4.1.2.1.2.2.
цијата

ii.o'

Релацијата 'последователност базирана врз рела

во кичевскиот говор се изразува со сврзничкиот предикат

'oiilкo: Oiiiкo д'ојдо: 'еднуш во сл'ободен 2рад д'ојдо: во-К'ичево, и
u'осле

iilo:

на-Б'укојќ. (Текстови,

ф'aiilи, oiilкo-'y.мpe 'Иван,

278};

Од-Б'уба .м'ајка-е 'еднуиt

ни-д'есно.

ce-

(Текстови,

'Oiilкo се-uоздр'авиле co-Иiilap П'ејо ... 2о-uр'ашале д'али p'eкaiila

Ш'ечеШ зл'аШо. (Текстови,
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277);

ce-ф'aiilи, ни-л'ево,

285); Ceza

р'екоф ч'uниiil... Ceza, р'екоф,

'една н'едела оiiiко-н'е.маф Ш'елефон, (Текстови, 289);
iiocлe

на-с'екоја

(Текстови,

292);

к'уќа

ќe-'oдaiii.

'Oiiiкo

Ќе-р'уча:Ш и

ќe-'io-ф'pлaiii

к'pciiioiii.;

В'ујко-.ми .му-'у.мре ж'енаiuа, и 'oiiiкo .му-'у.мре ж'eнaiiia

и с'еа, Ш'акоф 'обичај 'имале, Шр'ебало zиzuo ii'oбp'io да-се-ж'ениШ.
(Текстови,

297);

И,

c'e'ia,

ii'ocлe Шо:, oiiiкo-.мy-'io-yiii'eiiaлe iii'aiiiкo-.мy,

н'e.мaiii ж'елба. (Текстови,

303);

ОШко: у.мре: .м'а.ма и-Ш'aiiie, бр'аШ-.ми

c-иcii'a.мeiiiи. Од наведениве примери може да се заклучи дека со

сврзничкиот предикат оШко

(<

откога) се изразува сукцесивност на

настаните изразени во двете дел-реченици при што дел- реченицата

воведена со oiiiкo го именува поранешниот настан и главно оваа

реченица и претходи на главната реченица (но може и да следи по
неа како во вториот и во четвртиот пример). Од првиот и од
претпоследниот пример, пак, можеме да заклучиме дека понекогаш

информацијата за сукцесивност, последователност се засилува и со
надоврзувачки средства од типот iiocлe

iiio:

кое овде сигнализира

токму редење на настаните едно по друго, а во последниот пример,

пак, информацијата е засилена уште и со и,

c'e'ia,

и двете во функција

на надоврзување и на потенцирање на временскиот редослед.

Овде ќе дадеме и примери како оваа временска релација се
изразува со средства за надоврзување: И Шој,

к'а.меноШ, и-Шој ii'ocлe не-'и.м-ФР.лал и Шие

271 ).

cu

.му-

'iо-д'але Ш'ие

за.м'инале. (Текстови,

Анафорски корелат на oiiiкo во кичевскиот говор е

ozuzuo'iaj:

И

oШiiio'iaj cupo.м'ajoiii Б'орис Шри 'i'одини, 'i'одини Шри и-на-ср'е.мски
фронШ,

iiipu

'i'одини...Две, Шри 'i'одини зна: б'еше, две-и-iiол или Шри,

Ш'ака н'ешШо.( Текстови,

277).

Брза последователност во време се изразува и со меѓуре

ченична анафора со прилозите од.ма или од.ма iiocлe
Ме-в'шсна: на-Ш'елефон

u-ia

zuo:. Примери:

'од.ма се-сiiр'е.миф.; Прајф.ме кршiiiефка.

И-'од.ма iiocлe-iii'o: за.м'инаф.ме в-'Oxpuiii.
Забрзана последователност на настаните се изразува и со тур

ската заемка Ша.ман: И Ш'а.м'ан е-з'еде, и-'iо-з'едо: в'ежба. (Текстови,

298).
Освен со oiiiкo последователност се изразува и со сврзничките

предикати чи.м и шiiio.м (кои се разликуваат од каузативните чи.м и
шШо.м) кои имаат побогата семантичка компонента од oiiiкo, а тоа е

инсистирање дека двата настана се редат еден по друг (Тополињска

1997: 66).

Примери: Чи.м вле'iол до.ма .му и Шој .му cilyкoiiieл, сајбијава

Иж (Видоески

1957: 76); ШШо.м iiiu вла'iти, zua: 'излa'iaiii.
4.1.2.1.2.3. Сврзничкиот предикат дури употребуван

со ре

ченични аргументи "сигнализира завршна временска граница на еден

настан (состојба, процес ... ) при што таа може да се поклопува или со
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почетокот или со крајот на настанот (состојбата, процесот... )

локализатор."(Тополињска
Најпрво

ќе

ги

-

1997: 49).

разгледаме

примерите

во

кои

дур(и)

се

употребува самостојно или во спрега со да (за изразување на идна
временска перспектива) и со него се искажува релација на делумно
или целосно преклопување во време. Примери: Е .м'а.ма дур-'у.мре 'iо
каж'ујше к'аков-бил
б'арала

upeutxoднo

с.м'окоШ.
вр'еќаШа,

u'алiuоШо. (Текстови,

(Текстови,
зел

287); Дур-да

'и'iла

282); ... а-Шој,
и-к'онец

и

Ша:

дур-е

'iи-скрил

во

с-'исuржиШ кр'о.мидоф ја ќе-u'ојда

д'олу ќе-uор'абоШа.; Од третиот пример се гледа дека кога се работи

за идна временска перспектива сврзничкиот предикат дур се јавува во
спрега со партикулата да,

praesentis.

односно бара употреба на субјунктив

Инаку, и во трите примери во временската реченица имаме

изразување на настан чиј крај треба да се поклопи со крајот на
настанот изразен во главната реченица.

4.1.2.1.2.4.

За изразување на обратен временски редослед во

кичевскиот говор се употребува сврзничкиот предикат uред да или
самостојно или засилен со yutШe: Пред да-'у.мреiu .м'а.ма, .ме-совеШ'ујше

како-да-р'абоШа.; Та: б'еше б'олна. А.ма ушШе-uр'ед да-u'ојШ н'а-лекар
зн'ајше д'ека-е н'ешzuо Ш'ешко.

4.1.2.1.2.5.

Освен uред да со ваква функција во текстовите се

појавува и сврзничкиот предикат дур комбиниран со партикулата не.
Примери: Дур не-.ми-да:Ш реш'ење за-Uл'аШа ја не-се-н'адева.; Из'ејШе
'iи јаl'оШкиве дур-не д'оzиол Ш'аШко-ви с'иШе да-'iи-'изејШ.; Карак
теристично за сврзничкиот предикат дур не е тоа што освен обратен
временски

редослед

носи

дополнителна

семантичка

компонента,

тоа е задолжителен контакт меѓу настаните (Тополињска

а

1997: 66).

За разлика од дур (да), кое го спомнавме погоре, а кое
изразува дека крајот на едното дејство се поклопува со крајот на
другото дејство, дур не исто така изразува временска граница, но
граница меѓу крајот на едното и почетокот на другото дејство. Како
резултат на ваквата негова семантика, сврзничкиот предикат дур не
секогаш

бара

свршен

вид

на

глаголскиот

предикат

што

ја

конституира временската реченица.

4.1.2.1.3. Причински релации
4.1.2.1.3.1.
говор

се

'iipuчuнa'. Причинската релација во кичевскиот

изразува

со

повеќе

сврзнички

пофреквентните е сврзничкиот предикат оШи:
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предикати.

... а

Еден

од

зн'ајш з'ошШо

'io-

в'ика: П'аШрикон, 'oiuи н'осеше u'аШерици ... (Текстови,
в'елел

да-вн'и.маваШ

к'аде

'одаШ

о'Ши

е-н'оќе,

'iл'едаШ, а-Шој н'аводно н'е-'iледаШ. (Текстови,
вр'е.ме

за-uо-с.мр'ека.

(Текстови,

301 );

ОШи

'из'iледаШ

с'а.мо

282); .. и

u'oшiilo

с'а.мо

и

Ша:

287);

Зна;ш ко'iа-е

со-Шо:

се-зани.м'авале.

Ко-ќе-с'еднеше д'о-.мене и е' е: .ме-ilреuраш'уваше, а.ма

.мно'iу .ми-б'еше жал, 'оШи л'уiево кајшШо е-с.м'есШен 'iо-к'ара:Ш, н'e

upazuyj,

н'е-uрашуј! (Текстови,

301);

Б'орис велиШ: "Прос ја 'оШи не

с'и-ilојдоф д'енеска ilо-u'ечурки. "; Тој се-'извалка oiuи не-.ме-сл'ушаше.
Сврзникот

oiilu е

по потекло од грчкиот јазик каде што има функција

на комплементарен оператор, додека причински сврзник во грчкиот

е уtа:п кое му одговарало на македонското зошШо/зашШо. Веројатно
на македонски терен oiuи ги соединило функциите на O'tt и

ytan,

а по

примерот на зашто при-фатило и прашална функција (Тополињска

1997: 74).

Во кичевскиот

говор оиш го сретнуваме главно како

сврзнички предикат за причина и како прашално зборче. Во улога на
комплементарен конектор оти се јавува маргинално и тоа главно

под влијание на стандардот и медиумите кај помладите генерации, а
не како одлика на самиот говор.

4.1.2.1.3.1.1.

Комплементарниот оператор дека се јавува и во

причински реченици, појава регистрирана и во други македонски

дијалекти (Тополињска

1997: 72). Примери: ОШи за'iр'еоШа, .му-р'екол,
д'ека во- Тасос бил? (Текстови, 302); Кр'аделе кај-Блаж'ејца UЈЈ'ешни,
Ша: д'ека не-iл'едала. (Текстови, 304); Б'уреШо Ш'очно i'l'од-дР.во зд'ола
б'еше осШ'ајно. И 'iр'анкиiuе, Ш'ие д'ека н'иски, в'ака, и-н'ад-не'iо 'од.ма.

(Текстови,

305).
4.1.2.1.3.1.2.

Друг

пофреквентен

сврзнички

предикат

што

изразува причинска релација во кичевскиот говор е iloшilio: Ти ж'ено

ќ-ојш н'ailpeiU ја ќе-Ши-u'о.мо'iна, ќе-'ида il'о-Шебе, ќе-Ши-it'оШкрева,
u'oшiilo е-н'оќе, и-н'е-'iледа, су-ќор.(Текстови,

287); ... и

и-в'елел да

вн'и.маваiu к'аде 'одат 'оШи е-н'оќе, il'oшiilo с'а.мо Ша: 'iл'едаШ, а-Шој
н'аводно н'е-'iледаШ. (Текстови,
u'ој.ме н'а-од.мор,

il'apu

287);

И il'oшiilo л'еШово не-.м'ој.ме да

н'е.ма.ме со-к'уќава, одл'учиф.ме да-ii.ос'еди.ме

Ш'а.мо. (Текстови,

298).
4.1.2.1.3.1.3. Освен

uошШо го сретнавме и сврзникот оШшШо

којшто слично како и iloшiilo, бара поинаков редослед на рече
ниците, односно со овој сврзник прво се воведува реченицата што ја
искажува причината, а потоа реченицата со последицата (слично

како и кај

последичните реченици)

(сп. Тополињска

1997: 69).

Примери: ... и 'оШшШо и-к'ажуваф .м'а.ма р'ече, .м'ораШ да-д'ојда да-'iо
в'ида iilo:. ( Текстови, 300); 'Oiuиtiilo си-'инаШ 'fоле.м с'а.мо ilр'обле.ми
uрајш; Ја з'azuo: в'ака lUР.Чаф it'o-вac д'еца u-ilo-вн'yz~и, 'oдzиzuo су-б'ила
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'iл'адна

в'езден и-еве .ми-се-ч'иниiil д'еца: д'а-не .м'и-се 'iл'адни,

iil'o'iaj,

с'а.мо iilP.чa uo-Caшeiila... (Текстови,

Последнава реченица е

276).

убав пример на комбинација на надоврзувачкиот релатор з'аШо: и

сврзничкиот предикат oдшiilo кој што овде (за разлика од неговата
позиција во другите примери) се наоѓа во втората дел-реченица,

односно редоследот е ист како кај сврзникот oiilи.

4.1.2.1.3.1.4.

И сврзничкиот предикат бидејќи се сретнува во

кичевскиот говор. И овој сврзник се јавува во иста комуникативна

перспектива како претходните два сврзници (uoшiilo и oiilшiilo): И

iila:

.му-р'екла: "Б'идејќи .м-'излажа, .ми-р'ече ж'аби, ж'аби дa-iilи се

наuрајШ лубен'ицаiilа и-iilo-кp'aciuaj ж'аби!" (Текстови,
р'екла:

"бид'ејќи

.ми

к'ажа

да-Ши-е

блосо:на

279); ... и-iila:

и-дa-iilи-'ycuejiu...

(Текстови,

279).
4.1.2.1.3.1.5.

Освен оШи, uoшiilo, oiilшiilo и бидејќи се упо

требува и сврзникот зaiilo шiilo (за каузативните шiilo.м и чи.м во т:
Пример: Ж'иiilели 'u.мaiil с'екој ден се u'ојќе. З'aiilo-шiilo

4.1.2.1.3.5.).

од-Ман'асiilирец, .м'ашко или ж'енско ко-ќе-се-'ожениiil н'икој нe-c'и

ojiil

'oiil-Шa.мy. (Текстови,

4.1.2.1.3.1.6.

302).

И сврзникот ко (<кога), во зависност од конси

туацијата, може да се употреби како причински сврзник: П'авле, н'e

upcкaiil ко-н'е.маiil в'ода! Оваа појава на наслојување на причинската
интерпретација на сврзничкиот збор врз релативно
релативно

-

- просторната или

временската ситуација е потенцијално присутна во сло

венските и не само за словенските јазици (Тополињска

4.1.2.1.3.1.7.

1997: 75).

На крајот на прегледот на причинските сврзници

што се употребуваат во кичевскиот говор ќе го споменеме уште

турското дел'.ми

230)

(< dilmi

(нар),

degil mi

(лит.); Јашар-Настева

2001:

кое ретко се употребува, повеќе кај постарите говорители, а има

значење слично на бидејќи. Пример: Дел'.ми н'еќеш да-ни-u'о.мо'iнеш,

ние н'e.мaiil шiilo-дa-up'aj.мe. Од дадениов пример може да се заклучи
дека овде имаме каузативна релација која наликува и на релацијата
'со оглед на' (види:

4.1.2.1.3.5.),

а за која е исто така карактеристична

употребата на турското дел'.ми (Тополињска

1997: 85).

Како анафорски релатор за причина во кичевскиот говор се

јавува зaiilo:. Примери: Ја з'aiilo: в'ака iilP.чaф u'о-вас д'еца и-uо-вн'уци,

'oдшiilo су-б'ила 'iл'адна

.м'и-се

'iл'адни,

Xp'иciiloc

с'а.мо

е-р'оден

в'езден и-еве .мu-ce-ч'uнuiil д'еца: д'а-не

iil'o'iaj,

iilP.чa

uo-Caшeiila...

на-Б'ожиќ,

рожд'ение

к'P.ciiluлe, з'aiilo: u"осле e-KP.ciileн. (Текстови,
заuиш'ујње.
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З'aiilo:

и-uарал'елкиiilе

(Текстови,
на-'Исус

294); ... а

и

276);

'Исус

Ш'ие

нe-'io

'имало Uл'ева за

uo-чeiilиp'иeceiil

'iи-up'aja.

(Текстови,

311);

'Кр'овоШ и-il'адна на-Сл'авка и-з'аШо: се-'исели во

4.1.2.1.3.2.

'iiоследица'. Релацијата 'последица' иако реално

дру'i'а-куќа.
постои

во јазикот,

во

кичевскиот

говор

површински

ретко

се

изразува со специјализиран сврзнички предикат. Го регистриравме
само

следниов

пример:

П'осле

н'еколку

вр'е.ме,

.м'ажоШ-је

Ш'олку

.мн'о'iу ce-ilp'eilpaвaл д'ека е-ќор и 'iлуф шШо Ша: сШан'ујла ilор'адосна

и ilор'адосна. (Текстови,
последица се јавува

287)

шолку

во кој како сврзнички предикат за

... шzuo,

сврзник карактеристичен и за

стандардот. (Минова- Ѓуркова 1994: 258). Инаку, последицата како
релација обично не се изразува со посебни средства, т.е. со сврзнички
предикати. Овој тип на релација во испитуваниов говор, а и воопшто
во дијалектниот јазик може да се изрази со надоврзување, главно
асиндетонско, како во следниов пример: Цела ноќ к'оли врве: ilо

ул'ицава, (Ш'ака-ииuо) 'око н'е-склоiiиф.

4.1.2.1.3.3.

'концесија'.

Релацијата

'концесија'

или

'допуш

тање' претставува негација надградена врз причинската врска, т.е.

"отсуство на очекуваната последица при присуство на причината која
би можела да ја предизвика" (Тополињска

1997: 77).

Притоа првиот

или појдовен аргумент (што не мора да биде и прв по редослед) е
настанот чие (не)реализирање значи дека не се остварила очеку
ваната

последица,

а

вториот

реченичен

аргумент

воведен

од

сврзничкиот предикат за концесија, ја изразува причината заради
која сме можеле да ја очекуваме нереализираната последица. Во
кичевскиот говор оваа релација се изразува главно со сврзничкиот
предикат

ако

чијашто

употреба

е

одлика

на

народниот јазик

(Минова-Ѓуркова 1994: 269). Примери: Основни р'абоШи, на-ilри.мер,
ќе-ilојШ д'о.ма, ќе-ск'zтеШ к'орка лeil и-'ако л'уiево 'и.ма:Ш, с'и'iурно

'и.ма:Ш... (Текстови,
'i'одини

301); Еве

в'еќе Павле, 'ако 'и.маШ един'ајсеШ и-ilол

ќе-з'аојШ il'pвo оддел'ение

c'e'ia, c'e'ia

вo-Maн'aciiiиpez4 'iо

заil'ишале. (Текстови,

301);

с'ело.(Текстови,

'Ако Ш'ураше дош, ја ii'ојдоф 'iо-il'осеШиф в

301);

Ман'асШирец 'ако е-с'ело, не-е не.м'одерно

б'олнш4а.; 'Ако б'еше с'иро.маф,

.мно'iу арен ќе бидеШ. (Црско

iiia:

си-'iо-з'еде.; Ако је јабанџија, а.ма

49).

Примери со .макар во нашите

текстови не најдовме.

4.1.2.1.3.4.

'услов'. Условната релација е една од основните

каузативни релации. Показателите на оваа релација главно се исти за
поголемиот дел од македонската дијалектна територија, а тоа се ако

и да-субјунктивот. Истото важи и за кичевскиот говор. Сите услов
ни реченици се нефактивни. Разликата е само во тоа дали со нив се
искажува реален или иреален услов (Тополињска

1997:80- 81).
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4.1.2.1.3.4.1.

Најпрво ќе дадеме примери за условни реченици

што изразуваат реален услов, а што ги има поприлично многу и во

нашите текстови и во приказните од Црско. Примери:

... ако-е

КР.жиќ

'yzиiile нез'а.минаiii, дa-д'ojili да-.му-iiо.моiнеШ на-ч'ојкоф... (Текстови,

278); ...

заii'иши-iо р'ече бp'ojoiil и-ушiilе-'еднуш aкo-'u.мaiil квар к'ај

.мене да-д'ојш.

(Текстови,

'И-се'iа Ш'ешко се-л'ечиШ ако н'е-е

288);

н'авре.ме оiilкр'иена. (Текстови,

298); ... ако

.му-ii'оклона, нa-iip'u.мep,

еден-iiар б'оички, н'шuiilo не-су-наiiр'ајла, не'iо, како една 'акција...

(Текстови,

300); П'авле:, ако-н'е-бидеш д'обар ќе-zuе-вр'аШи.ме в-до.м ..
302); И-е-ч'екаШ ф-ск'уiilина, д'е.мек aкo-ii'aднeiil ќе-е
скуШ'инава.
(Текстови, 304); Добро
шшо
н'е.маше

(Текстови,
з'адР.жиШ

iiовр'едени, н'оќШа ако и-д'онесле, и-н'е.маШ дa-iile-ii'yшiilaiii, н'е.маШ

да-вл'езеш ако- 'u.мazu iiовр'едени.; (Текстови,

310) ...ја-н'е-зна

к'ако ќe-2-'oczuaiil ако-Шр'ебиili да-з'а.минаШ н'еiде. (Текстови,
Ако

'она

310);

бендисаШ, .мојш и за uојќе време д-осiilанеш, а не саде за

ilie

свадбаШа, нејзе је iilpeбeiil Шаков из.меќар. (Црско,

ка.меноШ в рака ueueл ќа

49); Ја

да

io

'io наuраа. (Црско 51). Ако ја заiина, баре

Ши осШани да .ме сuо.менуаш. (Црско,

137).

Ако .му зе.маzи на чоика

iopнoiilo aлииtiile, да не .му зе.маш и кoиtyлaiila, да

io

(Црско

(Црско,

103);

Ако не вepyuilie, oiiluдeilie и

uuiilajiile.

ако не у.мрел, .мoжeiil да е жив и денеска. (Црско,
нека 'y.мpeiil!

(Црско,

условните реченици

210).

за

фaiila

осШаиш iол.

188); Ако

174);

И

е б'удала

Како што се забележува од примериве,

изразуваlbе

говор се градат најчесто со ако

+

на реален услов во

кичевскиот

презентска форма (и од импер

фективни и од перфективни глаголи) во протазата, а поретко со
формите на субјунктив
употребените

praesentis.

глаголски

форми

Во аподозата пак, ситуацијата со
е

поразновидна.

Од

примерите

можеме да заклучиме дека најчесто во аподозата се употребуваат
формите

на

субјунктив

praesentis,

но

исто

така

и

формите

на

кондиционал

praesentis, на презент од несвршени глаголи, но
1 како и негираните форми на condicional praesentis со

и на

перфектот

не.ма

да

во

(како

примерот

н'oќiila

ако

и-д'онесле,

u-н'e.мaiil

да-Ше

u'ушzТtаШ). Исто така, од погорните примери може да се заклучи дека
во аподозата можат да се употребат и морфолошки императивни
форми.

Кога се работи за прекажани настани, реалниот услов во

протазата може да се изрази со формите на перфектот

1 (сп.

во

погорните примери: н'oќiila ако и-д'онесле, u-н'e.мaili дa-iile-il'yшiilaiil,

или И ако не у.мрел, .мoжeiil да е жив и денеска.) или со да
перфектни форми односно со субјунктив
потенцијалот

во

аподозата

како

што

praeteriti,
е

во

+

а со формите на

следниов

пример:

... Beшiilepuцaiila ilaк фaiilzt да е збopyaiil за браќа е, за кyќaiila, за
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бавчаШа, како им било се убоо, а.м.а да имале ушше шри нешша,
iloyбoo нuшiuo би не.м.ало на свеШоШ, ни цароШ Шо2ај не би се .м.ерил

со ними (Црско,

151).

Формите на субјунктив

"обично се дел

praeteriti

од иреалниот условен период, најчесто образувајќи ја протазата"

(Гајдова

2002: 138),

како што ќе видиме подолу од примерите за

иреален услов, но во конкретниов пример, од контекстот можеме да

заклучиме дека се работи за прекажување на реален условен период.

4.1.2.1.3.4.2.

Речениците што изразуваат иреален услов

се

помалубројни. Во текстовите собрани на терен успеавме да најдеме
само два примера, кои овде ги дополнуваме со примерите најдени во

збирката од е. Црско: Турч'инкаШа за-.м.о.м.'енШ 'ако н-'изле2ла, 'ова

в'ака

еве л'ztz{eвo

Са.м.о,

р'екоф,

на-.м.'а.м.а

да-д'о.iше

ќ-и-2-'оШкинел

овие-д'еној

'овде,

il'ecoШ. (Текстови,
ќе-в'идши

282);

шШо-ќе-i71и

н'аztрајф. (Текстови,

288). Неко.i цар неко2аш ако знаел занаzu нe.iќeute
да ilaceШ 2ојда. (Црско, 90). Да беше ztоу.м.ен, не .м.и зборуише да ода
да ciluja во 2робишzuаШа! (Црско, 175); Ако не беше Шаков не.м.аzие да
викаШ: "Се заШна, се заzuна!" (Црско 202). Како што може да се
забележи од примериве, во протазата на ваквите реченици можат да

+

се употребат или ако

некое минато време или пак су~унктив

praeteriti, а во аподозата кондиционал praesentis, имперфект, конди
praeteriti (вклучувајќи ги тука и негираните форми кои се
образуваат со не ќе + zt.м.Перфекzuни фор.м.и, не.м.аше да +ztрезенШ или
како во погорниот пример со нејќеzие да + ztрезенШ, форма интересна
ционал

и невообичаена за современиот кичевски говор) или, ако се работи за

прекажување,

imperceptiv condicionalis (како во

првиот пример).

Во поглед на сврзничките предикати кои се карактеристични
за

условните

тација што

реченици

во

кичевскиот

3. Тополињска ја дала

говор

ва)КИ

истата

конста

за егејските говори, а тоа е дека "се

забеле~ва тенденцијата, иако послабо изразена отколку на пр. во
стандардниот

јазик,

ако

субјунктивот за минато

4.1.2.1.3.5.

·

да

сигнализира

реален

иреален услов." (Тополињска

услов,

а

да

1997: 85).

'со оiлед на'. Релацијата 'со оглед на' се наоѓа меѓу

условот и причината и ја издвојуваме како посебна. Во овој тип на

релација се работи за веќе исполнет услов, но се уште нереализирана

последица (Тополињска

1997: 85).

Таа на површинско рамниште во

кичевскиот говор се изразува со сврзничките предикати шШо.м и чим,

кои во примериве што ќе ги наведеме имаат каузативно значење (за
разлика од темпоралните utШо.м. и чи.м. ): 'А.iде, собер'и-си: ztapzu'aлuШe
да-Ше-н'е.м.аШ каi Пezlлeuiapкozua, zиШо.м. си-б'ила Ш'олку 2л'уПа да-2избереш 'овај.

(Текстови,

271);

"ШШо.м.-е Ш'ака,

дај Ш'ука да-2о

Ф'Р.лиме, и-в'икнал, 'ајде, Ш'урни-ја вр'еќаШа од-р'а.м.оШо... (Текстови,
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288);

Чи.м не-.м'е-сакаш,

'oj-cu.;

Шiilo.м н'e.мa:iil

д'о.ма.; Шiilo.м не-сiil'е-зеле iiл'aiila н'e.мojiile

c'e'ia

ii'apu

н'ека cu-c'eдaiil

дa-iiлaн'upaiile 'од.мор;

Шiilo.м В'асе не-'е-даваiii iiл'aiuaiila нeкa-cu-ce-p'aнuiii нa-дpy'i'o-.мeciilo.
Нефак-тивното дејство изразено во вториот реченичен аргумент во
наве-дениве примери најчесто се изразува со императивна форма или

со субјунктив

praesentis кој исто така е во функција на императив.
4.1.2.1.3.6. 'цел'. Целните или финални реченици ја искажуваат

целта

заради

која

се

извршува. дејството

изразено

во

првиот

реченичен аргумент. Се работи за нефактивно дејство изразено во
вториот реченичен аргумент кое, нормално, бара и глаголски форми

кои ја изразуваат таа нефактивност, а тоа е главно субјунктивот.
Затоа, најчест сврз-нички предикат за изразување на оваа релација
во кичевскиот говор е да, а поретко е за да,

сврзници кои се

карактеристични и за стандардниот јазик (Б. Конески
Примери:

Oiilвopu да-е в'ида! (Текстови,

279);

1981: 538).

Ha-.м'aжoiii-je .му

Ш'екнало и и-р'екол на-ж'енаiilа да-з'е.меiil една-вр'еќа 'i'оле.ма за-да-'iо
кл'а:Ш кo.мш'ujaiila во-вр'еќаiilа, а

iiloj

н'екако ќ-u-ii'o.мo'iнeiil зa-дa-'io

фiil'epa:iii в'о-вреќа, а ii'ocлe дa-'io-'oднecaiii кaj-p'eкaiiia и-'од-.мос дa

zo-Ф'P.л'aiii в-река. (Текстови,

287);

Во- Теарце .му-е-заu'алиле к'yќaiiia,

iiioj за-да-си-е-'олесниiii б'олкаiiiа, да-си-е-'ублажиiii б'олкаiilа,
'yiilexa, дa-cu-ce-'yiiieшuiii, во- Тасос з'а.минал. (Текстови, 303);
р;'екоф, д'еца: и-д'онесоф .м'алу р'иби дa-iioф'aќa:iil. (Текстови,

... з'aciilaнa
Ир'азни...

Ж'ифко

(Текстови,

за-да-з'е.меiil

310);

кол'ачи

н'eшiiio

кo

Еве,

304);

да-не-вл'аzа.ме

П'ојдоф нa-ciii'aнuцa зa-дa-iiie-iip'eчeкa.;

Мн'оzу iiipyд д'адоф (за) дa-u-ii'o.мozнa д-'оздравеiil.

4.1.2.2. Реченични Шрансфор.ми
Во овој дел од трудов ќе се осврнеме на кондензираните
трансформи на сврзничкиот предикат и на неговиот втор реченичен

аргумент. Се работи за покондензиран јазичен израз со којшто сврз
ничкиот предикат и вториот реченичен

аргумент (втората дел

реченица), се изразуваат со помош на некоја нефинитна глаголска
форма или само со предлог како единствен показател на релацијата.

Овој поекономичен начин на изразување е вообичаен за дијалектите
и во повеќе ситуации претставува прв избор на искажување на дадена

релација. Тоа значи дека пошироките нетрансформирани реченици
што ние ќе ги наведуваме како примери во текстот што следува, само
потенцијално постојат во системот како модели, но не и дека транс

формите произлегле директно од нив, односно тие ќе бидат тука
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дадени само за поексплицитно објаснување на значењето на дадена
трансформа, а не како задолжително скалило во мисловниот процес

низ којшто се доаѓа до трансформата.
Најпрво ќе ги разгледаме трансформите во кичевскиот говор
кои се во апсолутна употреба, односно во кои нефинитната глаголска
форма е единствениот носител на предикативната содржина. Во вак
виот тип

трансформи спаѓаат оние кои се конституирани од гла

голски прилог, од глаголска придавка или од глаголска именка (ГИ),
ако е самостојно употребена т.е. без предлог. Потоа ќе ги разгледаме

трансформите контитуирани од предлог

+ (од)глаголска

именка или

само од предлог како единствен показател на предикатот.

Од анализата на текстовите заклучивме дека најфреквентни
се трансформите конституирани од глаголска именка, било да е таа

во апсолутна употреба, или употребена со некој предлог. Затоа пого
лемиот дел од описот посветен на трансформите во кичевскиот говор
ќе се однесува на функциите што ги вршат трансформите консти

туирани од ГИ, за што од голема помош ни беше монографијата на
И. Чашуле во која е прецизно разработена синтаксата на маке

донската глаголска именка (види: Библио'iрафија).

4.1.2.2.1.

Aiicoлyiiiни

консшрукции

консШиiUуирани

од

нефиниiUни 'iла'iолски форми

4.1.2.2.1.1.

Трансформи

консШиiuуирани

од

'iла'iолскиоШ

iipuлo'i

Глаголскиот прилог како форма ретко се употребува во
кичевскиот говор. За начинот на образување на глаголскиот прилог

веќе кажавме во вториот дел (види:

3.1.7.4.3.).

Овде ќе ги наведеме

речениците во кои се употребува глаголски прилог, а што успеавме

да ги најдеме во разгледуваните материјали: Еден iyiiiUин одејќи од
село на село да iiиiUaiU,

'io

iioминeiU. (Црско,

Одеики iUaкa iUpи дни и iUpи ноќи ко улав,

51).

доiUерало

iiaiUoiU

и iipeкy една iiланина да

'iладен и iioiUciUaнaл, завлезе во една

'iopa 'iолема. (Црско 54).
Доiuрчаа дедо му и баба му iiлачеики, фаiUиа да 'io кapaaiU ozuи
изле'iле надвор да ја видиm C.!)HЦeiUo и да }а земеzU. (Црско,

62)

Одеиќи iUaкa дошел до еден сокак кај zuiUo се збирало мно'iу
(Црско 129); Така, ко-д'ошол една-в'ечер ii'одоцна

калабалок...

комшијаzuа к'ај-ниф, Ш'аја,
комzиијаШа,

iip'иjazueлozu

ii'очнала с'илно да-му-к'ажујiU д'ека е
д'ојден,

а-м'ажоzu-је

мн'о'iу

с'илно

е-
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uр'ашувал, кој-е д'ојден и к'аде:, uр'ајќи-се д'ека е-.мно'iу 'iлуф и-ќ'ор и
с'акал с'о-н'е'iо да-се-u'оздравиШ,

а.ма-р'акаШа е-u'ушШал на-друFа

сiUр'ана, uр'ајќи-се д'ека н'е-'iледаiU. (Текстови,
j'aдaiii

од'ејќи

u'o-uaШ.;

Цело

вр'е.ме

287);

Во-Рим с'иШе

чиШ'ајќи ј'адеш.

Ти

с'акаш

Шрч'ајќи сфе да-е-св'ршиш раб'оШаШа.; Одејќи н'а-школо, uаднал;. Во
сите

примери,

како

што можеме

да

констатираме, со

глаголскиот

прилог се изразува временска релација. Бидејќи глаголскиот прилог
изразува трајно дејство, ако глаголот во матричната реченица е од
свршен вид, тогаш со трансформата изразена преку глаголскиот

прилог се претставува фонот врз којшто се реализира "матричното"
дејство. Најтипични се оние реченици во кои со матричниот предикат
се именува почетен или краен момент на дејството изразено со

трансформата (Тополињска

1997: 94).

Такви се всушност првите

четири реченици во кои со предикатите дoiiiepaлo, завлезе, доШрчаа,

дошел се означува крајот на дејството изразено со трансформата.
Освен

ваков

глаголскиот

временски
прилог

во

редослед

на

кичевскиот

прикажуваните

говор

може

да

дејства,
се

со

изрази

и

истовременост на двете дејства, дејството изразено со трансформата

и дејството изразено со финитна глаголска форма (каде имаме
предикат од несвршен вид), а такви се претпоследните три примера
кои без трансформи би гласеле како:

' ... се

правел дека е многу глув и

ќор и многу силно е прашувал ... '; 'Во-Рим сите одат по-пат и јадат

'Цело време читаш и јадеш ...

'.

';

Од дадениве примери можеме да го

констатираме уште и тоа дека појдовниот аргумент на трансформата

и на матричната реченица е кореферентен (за разлика на пример од
јужномакедонските

говори

каде

кореферентен види: Тополињска

што

тој

1997: 93),

не

мора

да

биде

а всушност најголемиот

дел од предикатите во погоренаведените примери се едноаргументни,

па тука кореферентноста претставува единствен избор. Доколку се
обидеме да ги претставиме горните трансформи со финитни форми
интересно е тоа дека најчесто ќе добиеме реченици со конјункција:
'Еден ѓуптин одел од село на село да питат, па го дотерало патот... ';
'Одеше така три дни и три ноќи, ... па завлезе во една гора .. .'; 'Дотрчаа
дедо му и баба му и притоа плачеа'.; 'Во Рим сите одат по пати јадат .. '
итн.

Во последната реченица

Tu

с'акаш iiiрч'ајќи сфе да-е-св'рtuииt

paб'oiuaiiia се сретнуваме со поинакви односи на трансформата и на
матричната

реченица;

тука

глаголскиот

прилог

го

доопределува

начинот на којшто се реализирало дејството изразено со предикатот
во матричната реченица, односно ни укажува дека тоа се одвивало

'брзо, со трчање'. Употребата на глаголски прилог наместо качествен
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прилог за брзина, ја збогатува семантички информацијата зашто
определува темпо на одреден вид на движење 'трчајќи

'.

Реченици со

вакви трансформи не се необични за дијалектите, па дури можат да
се сретнат и осамостоени трансформи како носители на целиот

предикативен израз од типот: И Ш'о Шарчиник: iip'aвo д'о.ма (примерот
е од С. Бојковска, Мегленско; види: Тополињска

1997: 95),

коишто

веројатно ги има и во кичевскиот говор, но ние не најдовме пример

во материјалите.

Трансфор.ми

4.1.2.2.1.2.

к:онсШиШуирани

од

'iла'iолск:а

iiридавк:а
Овде ќе

се потрудиме да дадеме најдобра можна интер

претација на функциите на глаголските придавки што се јавуваат
како трансформи во дијалектните материјали од Кичевско со кои

располагаме. (За образувањето на глаголската придавка во кичев
скиот говор види:

3.1.7.4.2).
4.1.2.2.1.2.1. Глаголските

придавки најчесто се јавуваат во

функција на трансформи кои заменуваат темпорални реченици од
функционалната зона на 'пред да' при што задолжителна компонента

им е надградена негација: И Ш'ак:а се-исШ'еiiале, ii'иШеШо ненаiiрајно,

Ш'ие ло.м се наiiрајле. (Текстови,

289);

УшШе-н'евлезен и ii'очна да-се

к:'араШ.; УшШе-нер'асонеiu се-ф'аќаШ з'а-к:вак:а.; УшШе не расШоарено

жиiuоШо и сШариоШ невлезен до.ма, .мо.мичеШо се ilофали со браШа е.

(Црско,

99).

Кај

овој тип трансформи често се

сретнуваме со

клиширана формула за изразување на дадената релација: "почетна
позиција во исказот и присуството на партикулата- предикат ушШе
или- поретко

- веќе." (Тополињска 1997: 98 ).
4.1.2.2.1.2.2. Како резултат на испуштање

на глаголот- копула

сретнавме доста примери со трансформи образувани од глаголска

придавка кои претставуваат самостојни искази: Ене-'iо, р'ече, 'ене-'iо,

о6есено. (Текстови,

291); Ce'ia ilaк: да-Ши-к:'ажа, св'е исii.оШр'уени од
298); Д'о-'iоре, ск:роз, д'о-'iла:, в'ак:а. Со-к:ал
(Текстови,
305); И ii.ред-6олница к:о-д'ојдоф.ме,

.мн'о'iу л'ек:ој. (Текстови,

из.м'ачк:ани.;

ii.олиц'ајци засШ'анаiuи, оШ-сitециј'алциШе, 'овде ilшиШ'олине шШо-и

н'осаШ. (Текстови,

310)

(ваквата појава е карактеристична и за гово

рите во Егејска Македонија, сп. Тополињска

1997: 97-98).

Како заклучок ќе кажеме дека во кичевскиот говор има доста
честа употреба на глаголската придавка во предикативна употреба,
со испуштен глагол

-

копула, но не може секогаш еднозначно да се
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определи дали во конкретен случ~ се работи за трансформа на
темпорална реченица, или пак се работи за определба на дадена

именка (види т.:

4.2.1.1.).

4.1.2.2.1.3.

Трансфор.ми кoнciiiuit:iyupaнu од zлаzолски и.менки

Како што веќе рековме, најчест и најбогат сегмент на синтак
сичка деривација и во стандардот и во дијалектите, е преминот од

конститутивна финитна глаголска форма во глаголска именка (ГИ).
Овој процес, што обезбедува покондензиран јазичен исказ, е се
почест во македонскиот јазик воопшто, а посебно во некои стилови
како што е административниот, публицистичкиот, научно-стручниот
и сл. Ваквиот развој во стандарниот македонски јазик

инициран

од

состојбата

во

дијалектите,

во

секако бил

кои употребата

на

глаголските именки е честа, не без влијание на балканската јазична
средина, односно сличната ситуација во ароманскиот, албанскиот,
грчкиот и, во некоја смисла, турскиот јазик. Кичевскиот говор во тој
поглед се вклопува во западното дијалектно наречје, за кое, пак, е
општо познато дека една од неговите особености е честата употреба
на ГИ. Анализата на текстовите од Кичево покажа дека во говорниот
израз на помладите генерации имаме уште почеста употреба на ГИ

отколку кај постарите генерации, посебно како основно предикатско

јадро, односно во апсолутна употреба. Овде ќе се осврнеме на
ваквата апсолутна употреба на ГИ во кичевскиот говор.
Глаголската именка е употребена како основно предикатско

јадро во оние реченици каде што таа, во отсуство на каква

-

годе

индиција за реченична предикација (т.е. на финитна глаголска фор

ма) е носител на основната предикативна содржина (Чашуле

234).

1989:

Во нашите текстови најдовме доста вакви примери: Са.мо шШо

д'ошол

u-'yшiue

да-се-ф'рлиiii,

и-'овај

д'ошол,

уд'ирање и-Б'оре iiaк 'избеzал на-цр'ешнаШа

со-сШ'аiiоШ

'fope;

(Текстови,

Ш'а:к,

304);

'Овај, н'е-бе какво-сл'аzање; (Текстови,

305); ... и-не-.му-с'е-вдаде. р'ече,
305) ..Ја р'ече, u'уш
.ми-it'о.мина... (Текстови, 306); В'ака,

да-се-к'ачиiu it'ojќe, ск'окање и-н'а-неzо; (Текстови,
Шање и с'анки сШр'уја iio-'faзoф

р'ече, ф'аќање и-с'е: .ми-се-в'рШиШ ф'ил.моф еве кај-в'рвеф...; (Текстови,

306);

ii'ocлe u'олсаШ, са:Ш б'арање, zо-н'ајдоф.ме; (Текстови,

307); На
306).

врба кач'уње, В'есне, и-Ш'уку св'еШна в'ака с'онцео. (Текстови,

Употребата на глаголската именка како основно предикатско

јадро во разгледуваниов говор е најфреквентна. Притоа, како што се

гледа од примерите, ГИ изразува едно дејство во низата деј.ства
претставени со финитни глаголски форми. Значи се работи за
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асоцијативни врски, најчесто надградени со темпоралната инфор

мација дека дејствата временски се редат едно по друго. Оваа осо
беност на говорителите од кичевскиот крај ја констатира и Б.
Видоески при своите дијалектни испитувања од
разгледувајќи ги

темпоралните

реченици,

1956-57

истакнува

година. Тој,
дека:

"меѓу

темпоралните реченици особено се истакнуваат оние без сврзник,
стегнати во глаголска именка:

о'iон (Вр.); Фаќање и

'io

Вла:Zање ф село Typцuiiie oiiiвopuлe

ciiipeлaлe (ЈД)." (Видоески

1957: 76).

Паfа во

очи фактот дека овде, за разлика од широко познатото клиmе за
изразување на претходење во времето со синтагмата едно

+

ГИ, а

којаmто Б. Конески ја толкува како балканско влијание, давајќи
паралели во ароманскиот и албанскиот јазик (Б. Конески

1965: 158},

во примерите од Кичево и Кичевско таква синтагма не сретнавме.

Овде ГИ самостојно се употребува и ги носи сите значења на
финитната глаголска форма од матричната реченица, а со која

најчесто се изразува некаков временски редослед на дејствата или
настаните. Оваа тенденција на mирење на употребата на ГИ без
определбата едно, е присутна во разговорниот стил на македонскиот
стандарден јазик (Чаmуле
економија

или

пак

1989: 93}.

балканската

Дали се работи само за јазична
клиmирана

конструкција

се

повлекува пред внатреmнојазичните процеси карактеристични за

развојниот пат на македонскиот јазик, тешко е да се каже, но
веројатно и двата фактора се во игра. И. Чаmуле објаснувајќи ја

ваквата појава во стандардниот јазик укажува и на фактот дека со
употребата

на

ваквата

номинализирана

форма

се

постигнува

попластично доловување на дејството слично на функциите на т.н.

историски презент ( сп. Фаќање не'iо за

'iyuta

и Шрескање од зе.м.ја

Го фаќа за гуmа и го треска од земја'; Чаmуле

1'

1989: 93}.

4.1.2.2.2. Предлошки iUрансфор.м.и
Предлошки
(од) :Zла:Zолски zt.м.енки

Шрансфор.м.и

4.1.2.2.2.1.

кoнciiiuiiiyupaнu

од

Во текстовите собрани на терен најдовме голем број на гла

голски именки (и една одглаголска именка) во кои имаме состав од
предлог

+

ГИ,

кои

главно

се

трансформи

на

следниве

видови

реченици: асоцијативни, временски, причински. Овде ќе ги анали

зираме трансформите од овој тип во кичевскиот говор, водејќи
сметка редоследот по кој се дадени конструкциите од предлог

+

ГИ

главно да соодветствува на погоре наведениот редослед, т.е. дадените
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трансформи да изразуваат асоцијативна, временска или причинска,

т.е. каузативна врска во којашто ја опфаќаме и релацијата 'цел'.

4.1.2.2.2.1.1.
А

(Текстови,
Ш'рчање

ШОЈ

со-в'икање

287);

"'Оди, р'ече, дон'еси-.м.и од-д'уњине." И-ја 'oiilaдe, со

д'о.м.а,

(Текстови,

Со+ глаголска именка.

д'уња

е-uр'ашувал

да-.м.у-д'онеса

н'ишШо н'е.м.аше. (Текстови,
на

за-со-к'ал

ша:.

да-.м.е-н'а.м.ачкал.;

Б'арај-'iо со-Ш'рчање, к'аде? На-врба.; (Текстови,

305}

He.м.aiil ко-'овде в-iи.м.н'азија,
глаголските

трансформи

шШо-.м.у-к'ажуваiu

именки

во

308}.

со

коишто

со-itиш'ување Ш'е.м.и, р'абоќе,

не

Сите наведени примери на употреба

предлогот

се

306)

не,

работи

со

за

претставуваат

асоцијативна

реченични

врска

меѓу

трансформата и матричната реченица (т.е. реченицата во која се
вградува трансформата, види: Тополињска

1997: 93}.

Обично со

глаголската именка се именува дејството што е придружувачко

(некаква состојба или процес) на дејството изразено со финитната
глаголска форма

(Тополињска

Бидејќи

1997: 99).

се работи

за

разговорен јазик, за којшто се карактеристични многу елипси, може
да се случи и финитната глаголска форма од матричната реченица да

отсуствува како што е во вториот пример (И-ја 'oiilaдe, со-Ш'рчање
д'о.м.а, наместо, И-ја 'oiilaдe оШидоф со Шрчање до.м.а.. ) и притоа
целата информација да ја носи самата глаголска именка, се разбира
поткрепена со контекстот. Овде секако спаѓа и следниов пример

(што

содржи

трансформа

суфиксот-ана ): И-ја,

од

(Текстови,

275), каде што имаме

реченица

како

и

(од)глаголска

именка

со-Ш'рчана, ја ii'o.м.aiaф,
во

добие на

со

за-св'е ii'o.м.aiaф ја.

елипса на предикатот од матричната

погорниот

пример,

но

значењето

јасно

произлегува од контекстот. Ако ги прикажеме погорните примери со

реченица, на местото на со+ ГИ би се појавила најчесто приредена

реченица со сврзникот и: Јас оШидов до.м.а и iipиiiloa Шрчав или Трчај

и барај

'io

(наместо Б'арај-'iо со-Ш'рчање} и сл. Како што се забе

лежува од примерите, во наведената функција ГИ е неопределена. Во
примерот He.м.aiil ко-'овде в-'iи.м.н'азија, со-uиш'ување iu'e.м.u, р'абоќе, ...

(како и во некои примери што ќе ги разгледаме подолу) можеме да
забележиме

дека

директниот

објект

се

сврзува

непосредно

со

глаголската именка и тоа претставува една од нејзините глаголски

особености (Б. Конески:

1981: 451}.

Во текстовите од кичевскиот

говор не најдовме примери во кои конструкцијата со

+

ГИ носи

временско значење од типот Со oiilвopaњeiilo на вpaiilaiua вpeвaiila

нарасна... коишто
Конески

ами и
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Б.

Конески ги наведува

во

Гpa.м.aiilикaiila

(Б.

1981: 454} и кои се сретнуваат не само во стандардниот јазик,
во некои од дијалектите ( сп. Со дојд'енјеШо на 'iiipцuiile

н'ашиоШ

iioii

'изб'е2а; Тополињска

Во кичевскиот говор

1997: 99).

доследно, со ваква временска функција се јавува ГИ самостојно
употребена, заменувајќи ја темпоралната реченица.

4.1.2.2.2.1.2. Во+ глаголска именка.
Во-Ш'о: iiрез'е.мање Шој н'ocuiii ii'o2aчa, нa-iip'u.мep леи, иа-е

к'ршаШ Ш'ука... ; (Текстови,
'ова

291)

Како ви-Ш'екнало с'е2а нa-?:ociiiu в

ii'укање

дa-'uдeiue,

в-ов'а-вре.ме?

лозјекр'оење.

(Видоески

1957: 81).

(Текстови,

Трансформите во

номинализација со помош на конструкции во
временско

значење

односно

кондензираат

+

Б'ezue

310)

во

кои имаме

ГИ, главно се со

реченица

што

изразува

истовременост со дејството изразено во главната реченица. Така,
овие реченици во поексплицитна парафраза би гласеле 'Кога го
презема, тој носи погача ... ' или 'Како ви текнало да идете на гости
сега, кога се пука ... '. Само кај последната реченица којашто како
трансформа има една сложенка составена од именка- објект на
дејството и ГИ која го изразува самото дејство, се работи не за
временска, ами главно за каузативна трансформа со доминантна

релација 'цел': 'Отиде (за) да го крои лозјето'. Определеноста на
конструкциите

во

+

ГИ е

обусловена

од

фактот што

во овие

конструкции имаме "вклучување на дополнителен агенс во дејство
што е веќе во одвивање или поврзување на семантички непотполна

реченична предикација со веќе остваруваното дејство на настанот за

кој реферира ГИ." (Чашуле

1989: 149).
4.1.2.2.2.1.3. По + глаголска именка.
По-кар'ањеШо, utiuo-ce-к'apaлe. И-се-закан'увала Ша:. {Тексто

ви,

297).

Од предлошките конструкции

iio

+ГИ во нашите текстови

најдовме само еден пример со временска, но исто така и со можна
причинска интерпретација, т.е. со ГИ се изразува дејство што му
претходело на дејството во матричната реченица, но што, исто така,
било и причина за дејството што е изразено со финитната глаголска
форма. Како и кај другите темпорални трансформи и овде е задол

жително настанот што е претставен во трансформата да биде иденти

фикуван, најчесто со членот како типичен показател {Тополињска

1997: 102).
4.1.2.2.2.1.4.
И-iu'ue

Од+ глаголска именка.

ќе-у.м'ира:Ш

к'ажуваШ, 'озбилен 'онака,

оШ-с.м'е:ње.;

ciiiojiii,

(Текстови,

281)

Ко-ќе

с'а.мо кo-ќe-iiip'oiiнeiii н'eшiiio, Ши

в'ела, yшiue да-ii'аднеш оШ-с.м'е:ње. (Текстови,

306).

Двата примера

што ги најдовме во нашите текстови се мошне слични и очигледно е

дека во овој случај се работи за трансформи кои изразуваат при-
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чинска врска. Во материјалот од Б. Видоески го најдовме примерот

Од zосШи uраење куќа не се расиuујШ; (Б. Видоески
којшто конструкцијата од

+

1957: 77)

во

ГИ може да се толкува како експонент

на причинска врска или со надградена условна релација ('Затоа што
ќе правиш /Ако правиш гости куќата не се расипува'). Во дија
лектниот јазичен израз од

+

ГИ имаат главно причинска интер

претација (сп. оШ би'ене умр'е; Тополињска

но поретко и

1997: 103),

темпорална интерпретација која може да се протолкува паралелно со

темпоралните uо-трансформи, како што е случајот и со следниов

пример: Тој се освесШи од зашуШруањеШо и ја заzрна да ја бацуеШ.
(Црско,

што изразено со финитна глаголска форма би гласело:

24},

'Беше зашутрен, а потоа се освести и ја загрна ... '. Се забележува и
овде како и кај

uo + ГИ

дека настанот претставен во трансформата е

идентификуван со член.

Во материјалите од Црско најдовме примери и од типот: Од

едно слеzуање оШ коч'ијаШа се uриближи кај неzо ... (Црско,

23-24);

Од

едно влеzуање во ПешШераШа на часоШ фаШи да мирисаШ и им рече...

(Црско,

63}

во коишто конструкцијата од

+ едно + ГИ има временско

значење, односно означува дејство што се извршило непосредно пред

дејството

изразено

со

финитната

глаголска

форма.

Вакви

кон

струкции не се многу вообичаени за современиот кичевски говор,
каде што временската релација 'непосредно пред' се изразува само со
глаголска именка, без предлог и без други определби.

4.1.2.2.2.1.5. На+ глаголска именка.
Да-д'ојш на-б'ерење

Симо ... (Текстови,

305}.

zр'озје!;

... и

ќе-'ојме

се:

на-к'аuење, ја,

Во предлошките конструкции на

два интересни примера. И во двата примера спојот

+ ГИ имаме
од ilpeдлoz +

zлаiолска именка е тој што ја изразува целта на дејството изразено со
финитната

глаголска

форма во матричната

реченица.

Тоа што

ваквите трансформи се јавуваат по глаголи на движење дојш, ојме и
сл. е од причина што структурите на-б'ерење zр'озје, на-к'аzl.ење, носат
и дополнително локационо значење: 'таму каде што се бере' или 'таму
каде што се капе'. Овие реченици искажани со два глаголски преди

кати би гласеле: 'Да дојдеш за да береме грозје', или 'Ќе одиме да се
капеме' и сл.

Ова е една од ситуациите во кои глаголската именка

истапува во функциите на загубениот инфинитив во македонскиот

јазик (Чашуле

1989: 142).

Во текстовите од Кичево собрани во

книгата ТексШови од дијалекШиШе на македонскиот јазик најдовме
пример во кој составот на

+

ГИ изразува временски однос: На

вр'аќање 'iо-ztреч'екала најмалаШ'а-ќерка и zо-заrtр'ашала ... (Видоески:
2000в:

196

79).

Овој временски однос би можел да се толкува како 'во

моментот кога', некаква истовременост или делумно поклопување во

време

(Ko'ia iiioj

се враќал

iiречекала нај.малаiiiа ќерка). Ваквите

'io

трансформи настанале по пат на директна семантичка деривација од

просторните предлошки на-конструкции (Тополињска

1997: 101).

4.1.2.2.2.1.6. За+ глаголска именка.
Ma.жoiii-и

аiiiа... , (Текстови,

ii'о.мо'iнал .м'алку за-кр'евање и

287); .. ciii'aнa

н'ајiiiешки сл'учаи.; (Текстови,

и-р'екол

на-ж'ен

ii'oзнaiiia и-во-Макед'онија за-з'е.мање

299);

Тој знајiu с'а.мо д'едо-и.м 'одел

.м'oвoiii 'iо-iiр'одавал... И c.мp'eкaiiia да, и-с.мр'екаiiiа за-iiрод'авање;

(Текстови,

301}; Та: ко-.м'ала, 'eiiiiieн б'еше .м'ераклија за-кач'ување,
304); ја 'iо-'iл'еда, .ми-'идеiii за-с.м'е:ње и iii'yкy едно-в'ре.ме... ,
(Текстови, 306}; Е ii'ocлe ко-д'ојде за-iiол'а'iање... , (Текстови, 308};
(Текстови,

... .м'а.мо,

р'ече,

(Текстови,

'iи-iiр'озва:

310); Коа

за-вле'i'ување

iii'a.мy

вo-кaбин'eiiioiii.

ќе дојш до кpajoiii и веќе ќе ја видиш cкaлaiiia за

сле'iуање. (Црско, 64); Ќа -в'ика 'ap'iaiiiи за-б'ерење iiч'енка. За-iiченка
к'аiiiење к'уiiиле .м'аиtина. (Орл. Видоески

1957: 77).

Во сите наведени

+ ГИ

примери за употреба на трансформите од типот за

се работи за

каузативни трансформи со доминантна релација 'цел'. Во последните
два

примери може да

се

забележи дека објектот

на

дејството

изразено со ГИ е употребен без предлог во однос на самата ГИ, па

дури во вториот пример објектот се појавува меѓу предлогот за и ГИ

(тоа бил веројатно и патот по кој се добиле сложенките што се
карактеристични за кичевскиот говор од типот 'iрозј'ебрање, жиiuо

iiл'евење,

и др.

(Видоески

1957: 81};

види:

3.1.7.4.4.).

Нетранс

формирани речениците би гласеле: 'Мажот и помогнал малку за да го
кренат .. .'; 'стана позната во Македонија затоа што земаше најтешки

случаи'; 'Тој знаел дека дедо им одел за да ја продава смреката'.
Примери од типот за знаење

-

не зна.м, за сакање

специфични за разговорниот јазик (Б. Конески

-

не сака што се

1981: 455,

Минова

Ѓуркова 1991: 42, Чашуле 1989: 242), а претставуваат специјализирани
конструкции за референција кон претходно споменување, постојат и
во кичевскиот говор, но во нашите текстови не најдовме.
Во говорниот израз на помладите кичевчани, ГИ е се попри
сутна и тоа во различни контексти и на местото на различни рече
ници кои многу успешно ги заменува, што се гледа и од посочените

примери. Употребата на ГИ е карактеристична и пошироко, не само

за одредени дијалекти, ами и за разговорниот јазик на македонските

родени говорители воопшто (сп. Минова-Ѓуркова 1991: 31-43}. Со тоа
се потврдува и констатацијата на Б. Видоески, дадена во

1957 година,

во која, со извонреден усет на лингвист којшто го чувствува пулси
рањето на сопствениот јазик, истакнува дека изразите со употреба на
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глаголски именки кои се општа особина на централните и западните
говори, "можат да се искористат како одлично стилско средство во

современиот јазик" (Видоески

1957: 76).

Триесетина години подоцна,

И. Чашуле констатира: "доменот на распространувањето и актуели
зирањето на ГИ во ситуација на целосно разгранување на јазичниот
стандард

значително

и

динамично

се

проширува,

во

голема мерка

обусловено од стилистичката диференцијација присушта во литера

турниот јазик" (Чашуле

1989: 12).

Предлошки

4.1.2.2.2.2.

Шрансфор.ми

со

iipeдлo'ioiii

како

единствен iioкaзaiiieл на iipeдuкaiiioiii

4.1.2.2.2.2.1.

Кај овој вид трансформи се работи за реченици во

кои матричната реченица и вториот реченичен аргумент се поврзани

само со предлог, без глаголски показател на предикатот кој го
конституира тој втор реченичен аргумент. При реконструкција на

ваквите предлошки трансформи најчесто би се добил предикат во
облик

на

(од)глаголска

именка.

(Тополињска

Овие

1997: 103}.

трансформи се главно од каузативен карактер, а во примерите со кои

ние располагаме доминира релацијата 'цел' и тоа со предлогот за.
Примери:

... и-'iо-з'ел

за-iiресШолон'аследник,

ќеркаШа и-Ш'ака си-цар'увале.
наследник) (Текстови,

Пeiiлezuapкoiiia

со

(го зел за да му биде престоло

И-uак iip'eкy-шiiiuцu се-нацрШав в'а.му, е

272);

д'обраф кp'yutaiiia и-в'еќе не-се-с'еќава Б'уба 'али ce-вp'aiiiu дa-.мu
ii'o.мa'iazu ii'ojќe за-кр'ушаШа. (за да ја береме крушата/ за берење на
крушата) (Текстови,

274);

Тој ќe-'io-н'aiipajiii за-iiо.малку да-Ш'ечеШ,

за-с'иШно бр'ашноШо, не кр'уiiно, а-за-ж'ивина, за-св'ињи, ii'oкpyiiнo.

(за да стане ситно брашното) (Текстови,

275); ... к'ојшШо

ќе-.му

д'онесеШ ср'еШ-зи.ма луб'еница, ќе-.му-е-д'ајШ ќ'еркаШа за-н'евесШа. (за
да му стане невеста) (Текстови,

4.1.2.2.2.2.2.

279};

Предлогот за може да се појави и во комбинација

со други предлози. Еве ги примерите што ги најдовме во нашите
текстови: И сл'ушнала шШ'о-рекол ц'ароШ и-Шој ко-впвел

'fope

за-ф

с'оба и-Ш'а: 'изле'iла и-.му-р'екла... (за да си појде в соба} (Текстови,

280}.

Зн'ајШ с'а.мо дека

e-c'e'ia

вр'е.ме за-Гtо-.м'оф.

ЗнајШ ко'iа-е-вр'е.ме за-iiо-с.мр'ека. (Текстови,

301).

(Текстови,
Ваквата

301);

појава е

карактеристична и за други дијалекти: примери од Струшко од
материјали од

19

век: Tiip'iвeiii за в l!iipкoв;

славјански (Тошев

1979: 89};

Ши ојШ чоек е офzџt;
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cu

Cuiiie

су желаШели за

примери од Гостиварско: и за со

iiapu

веза.м .миленце за на шiiореШ; (Поповски

iio
не

1970:

78); примери од Кукушко: зii-upiiiil cв'eiil не сум убл'ечин. (Пеев 1987:
222).
4.1.2.2.2.2.3. Освен со предлогот за, предлошки трансформи се
сретнуваат и со предлогот

uo

кој е карактеристичен како секундарна

формализација на аргументот којшто е импликуван од глаголи на

движење: Не, д'eiilиzиiile, Б'орче, uо-р'иби ојше, uо-р'иби. (одеше да
лови риби, на ловење риби, на риболов); (Текстови,

275). А

.м'а.ма со

Мил''анчеШа i"i'окоен ко-б'ила uо-к'аuинки... ('отишла да бере капин
ки ')(Текстови,

281); 'ајде В'есо д-'ој.ме uо-каuинки! (Текстови, 282);
4.1.2.2.2.2.4. Најдовме и неколку примери со предлогот на, при

што исто така се работи за формализација на аргументот импликуван
од глаголи на движење: 'И.мaiii .м'ајка .м'ила ќ'ерка, ie-i"ip'aiuилa н'а

вода

292); А uонед'елникоШ саб'ајле e-н'ocaiii нeв'eciilaiila
н'а-вода. (Текстови, 294). Зна_iш шiilo, 'yiilpe ќ:-'ој.ме н'а-дР.ва.
(Текстови, 295) И.м-б'оцкаШ 'очи ко-ќе-в'идаШ .м'ажи ШеШ'офчани, coiil'P.cкaiila н'а-ра.мо 'oдmu н'а-риби... (Текстови, 302); Ко-б'еф.ме
u'ојдени P'yc_iaцu н'а-риби... (Текстови, 303). Оваа функција на
...

(Текстови,

предлогот на е карактеристична и за стандардниот јазик и е една од
неговите многубројни функции (Б. Конески
Во примерот

... или л'ажел

1981: 519).

н'а-карШи uа-'iо-'убиле имаме транс

форма во којашто предлогот на формализира втор аргумент што
искажува временска релација која многу едноставно би можела да се
изрази со глаголски прилог зашто изразува истовременост на двете

дејства: 'или лажел играјќи карти/ кога играл карти, лажел ...

'.

Од погоре изложените примери можеме да заклучиме дека
трансформите коишто се конституирани од предлог не се многу
фреквентни во кичевскиот говор, а карактеристични предлози во
ваква функција се за, на и

4.1.2.2.2.2.5.
разгледаме

ilo.

На крајот на излагањето за трансформите ќе ги

уште

споредбените

трансформи.

Тие

претставуваат

посебен случај затоа што и во двата реченични аргументи се појавува
ист глаголски предикат кој, кога ќе се испушти на површината на
текстот во вториот аргументски израз, се добива споредбена транс

форма (Тополињска
Ш'ака

шшо

(Текстови,

д'ецава

1997: 104).

Примери: Ги-'iл'еда:Ш ко-св'ои д'еца

да-н'е-реча

298) ' ... како што

за-кр'аШко

вр'е.ме

uочн'ува:Ш ...

ги гледаат и своите деца ... '; То: 'ip'aнкиiile

н'иски скрос н'адолу, ќ:е-~/ирне.ме в'ака, ко-на-zmШ'анине ф'ил.мој, к'ини

од-ilр'аска:, il'aк с'едни в-б'уре, 'uзe_i-'iu. (Текстови,

305), ' ... како

што се

ѕирка на цртаните филмови .. .'; После се за'iрнаа и се избација ко бpaiil

и

ceciilpa.

(Црско,

169); '... како

се избаци uак ко со

што се бакнуваат брат и сестра .. .'; Тој

ceczupa и cu zup'iнa да си ojiil до.ма. (Црско, 169),
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'... како

што се бакнува со сестра .. .'; Саде забиШе .му cвeiliea, ко бисер,

дру'iо се црно на не'iо коа жужал. (Црско,

170) ' ... како

што свети

бисер, другото се му беше црно на него како што е црн жужелот.'

КобилаШа лeiliнa yiipaв

y'iope

со не'iо, се извиши

и Шој виде одоз'iора една деојка кај лeiiiaiii
една ciiipeлa во paцeilie. (Црско,

iipao

171), ' ... како

y'iope

;

кон облаците

на не'iо ко куршу.м со

што лета куршумот .. .'

Од примериве може да се заклучи дека релацијата 'споредба' се

изразува со ко (<како), истиот сврзувачки збор што се јавува и кај
сложените реченици со два глаголски предикати само што таму овоЈ

збор претставува сврзнички предикат, а овде е во предлошка пози

ција (сп. и во егејските говори: Тополињска

1997: 105).

Како генерален заклучок за овој дел којшто го посветивме на
кондензираните
предикат и

трансформи

коишто

го

заменуваат

сврзничкиот

неговиот втор реченичен аргумент, можеме да конста

тираме дека во кичевскиот говор се употребуваат различни видови
трансформи, од кои најфреквентни се оние конституирани од гла
голска именка.

4.2. И.менска

cuнiiiai.мa (ИС)

Една од двете цели на јазичната комуникација, покрај преди
кацијата за кој досега зборувавме, е номинацијата, односно имену
вањето

на деловите

на

светот кои

човекот ги

издвојува

како

дис

кретни величини во својата перцепција на се она што е околу него
или што е дел од неговиот мисловен свет. Во овој дел од трудов ќе се
задржиме на граматичките експоненти на номинацијата. Како осно
вен резултат на процесот на номинација се јавува именската син

тагма (ИС). Начините на кои е формализирана именската синтагма
во кичевскиот говор, а кои се израз на одредено значење кое го носи
самата именска синтагма, граматичките категории кои се каракте
ристични за именската синтагма, како и дополнителните членови кои

можат да се јават во исказот, а чија цел е доопределување на самата
именска синтагма, сето ова ќе биде предмет на анализа во делов што
следува.

4.2.1.

Czupyкiiiypa на u.мeнcкaiiia cuнzlia'i.мa

Именската синтагма се состои од конститутивна именка која е

нејзин главен

член и дополнителни членови кои

претставуваат

главно определби на конститутивниот член, а кои можат да бидат во
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форма на придавски зборови, на (зависни) именски синтагми или на
релативни реченици. Веќе рековме дека со именската синтагма се

идентификуваат предметите или појавите за кои станува збор и оваа
способност за идентификација на ИС претставува нејзина референ

цијална служба. Освен референцијалната служба ИС е способна да ја
изрази и количествената квантификација на деловите на светот кои
таа ги изразува, а кои најчесто ние ги перцепираме како дискретни
единици кои се мерливи според нивните просторни и/или временски

параметри. Погоре наведените две основни семантички каракте
ристики на ИС, референцијата и квантификацијата, кои се универ

зални, на граматичко ниво имаат свои формални обележја кои се

изразуваат преку граматичките категории "посоченост" ("опреде
леност")

и

"број".

(Тополињска

1997: 109).

Освен на

овие две

граматички категории, ќе се осврнеме и на граматичката категорија

"род", која може да има своја семантичка мотивација во поглед на тоа
дали изразува живо суштество кое е определено по пол
пошироко

+ живо)

(+

човек и

и се изразува со формалните обележја во рамките

на ИС кои граматички го маркираат природниот род, но може и да

нема

семантичка

мотивација

кај

ИС

кои

не

означуваат

живи

суштества, и тука се изразува со немотивирани формални обележја
по граматички род.

Именската синтагма, како што веќе кажавме, семантички ја

сфаќаме како компонирана од референцијалната карактеристика (Р),

количествената карактеристика (К) и се она што е предмет на овие
две карактеристики, а што ние ќе го викаме предикативна содржина.
Ваквата семантичка структура на ИС може шематски да се претстави

на следниов начин: РК

(u) (Тополињска 1997: 110). Според нашата

теорија номинацијата е вторична во однос на предикацијата, и се,

освен главните учесници во комуникацискиот акт, а тоа се јас и Ши и
нивните семантички деривати ce'ia, овде, се друго се предикати кои ја
збогатуваат семантичката структура на ИС (Тополињска

Површинската репрезентација на

1997: 110).

u (предикативната компонента) ќе

ја наречеме јадрена именска синтагма. Како конститутивен член на
јадрената именска синтагма освен именката којашто најчесто се

јавува,

издвојуваме

и неколку други

составите Шоа tuШo, кој шШо;

2)

формални

експоненти:

1)

именка со задолжителна определба

од типот .мајка .ми, .мojiua 'iла: при што, како што може да се заклучи
од примерите, тука спаѓаат именки што како такви семантички се

несамостојни (со релациска содржина, како браШ, .мајка, ко.мшија и

сл.) или именки кои именуваат објекти кои се делови од нешто (како
'iла:, коска, рачка); 3) придавски збор, односно супстантивизирана
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придавка од типот мил мој, мајкини мои! (Текстови,

299);

или ако-н'е

мојш да-ми н'аiiрајш д'обро б'аре н'е-ми-iiрај л'ошо.

Ќе ги разгледаме накратко овие формални начини на изразу
вање на јадрената именска синтагма.
Составите од по казна и од релативна заменка

iiioa

(ова, она)

шiiio/ кој шiiio функционираат како неделиви и се појавуваат на поче
токот на релативната реченица. Нивната содржина е сиромашна, а

повеќе информација носи релативната реченица. Примери за вакви
именски групи во кичевскиот говор ќе наведеме повеќе во делот
посветен на релативните реченици, а овде ќе наведеме само неколку

репрезентативни примери: Се iieiiiљaл

iii'ozaj

со-'овие шiiio бе: во

комун'исiiiичка Гt'apiiiuja. (Текстови,

276); ... iii'aмy 'имаше ciii'aлнo б'аза
276); Гt'oilioмz{zt му-се
'онај ф-zt'oшzua шiiio-p'aбoiiiиiii (Текстови, 277); кojшiiio н'eмaiii
б'акарно, iiaк iii'иje со-к'n.Гtа zo-iipa:iii, zo-yкpac'yвa:iii... (Текстови, 291);
и-ч'ека: кojшiiio ќе-сл'езеiU ili'a.мo. (Текстови,

И 'oiiiiiiyкa oдaiii н'а-река, 2o-ф'n.лa:iii кn.ciiioiii, к'ojшiiio ќe-zo-ф'aiiiuiii

ii'ocлe

ojiii...

(Текстови,

291).

Како конститутивни членови на јадрената ИС можат да се

јават именки кои бараат, најчесто, задолжителна определба. Тоа се
именки кои означуваат некое сродство или некаква релациска содр

жина или именки кои означуваат делови од нешто. Како илустрација

за првата група ИС ќе ги наведеме следниве примери: од Тане

Цалески

м'ајка-му

(Текстови,

(Текстови,

276);

Бр'аќа

н.а

Олzа

Мицеска

277); ... дa-ми-ii'ejiiie за
с'ин-ми (Текстови, 292); м'aжoili -је ciii'aнaл.. (Текстови, 287).; 'овие
pozoj мој шiiio си-2и-бенд'исуваф (Текстови, 290); овие н.оѕе мој шiiio
н.е си-2и-б'ендисаф (Текстови, 290).
277);

од-Б'уба iii'aiiiкo-e (Текстови,

Придавски збор што се осамостоил и што претставува консти

тутивен член на јадрената именска синтагма исто така се сретнува и
во стандардот и во дијалектите, следствено и во кичевскиот говор, но
не многу често:

Ciii'apa: ми-се-ј'ави.

(со значење 'мајка ми ми се јави');

Да-не-су-в'идела н.'eшilio 'арно 'oiii-iii'eбe, а-за-л'ошо ... !
Сега ќе се осврнеме на дополнителните членови што можат да

се јават во јадрената именска синтагма. Во улога на дополнителни
членови ги сретнуваме придавките и придавските зборови, други

зависни именски синтагми или релативните реченици. Ќе ги разгле
даме редум сите начини на коишто овие дополнителни членови се

акомодираат кон јадрената именска синтагма.
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42.1.1.

ПридавскиШе зборови како доiiолниШелни членови на

jaдpeнaiila и.менска cuнiila'i.мa. Конкуренција со iiредлошкиШе
и.менски cuнiila'i.мu

4.2.1.1.1.

Една од основните функции на придавските зборови

покрај предикативната, е да бидат дополнителни членови на ИС

односно да ја доопределуваат именката која ја конституира ИС.
Притоа именката која е главен член на ИС, на придавките им налага
конгруенција по род и број, за разлика од другите типови определби
кои не стапуваат во конгруентна врска со именката. Во кичевскиот

говор отстапувања во поглед на конгруенцијата нема, освен кај
придавките од турско

и грчко потекло кои по

своите синтаксички

особености (не се менуваат по род, а почесто се јавуваат во преди

кативна функција, отколку во определувачка функција) се наоѓаат на
границата меѓу именки и придавки (види т.:
придавките

во

поглед

на

тоа

што

3.1.4.

и лексика). Инаку,

определуваат,

односно

какво

значење носат, според теоријата што ја прифативме, ги делиме на

кондензатори кои можат да бидат единични (Ке) или генерични (Кг)
и на кои во класичните граматики би им одговарале отприлика

релацискиiuе iiридавки (пример: .м.ojoiil ciilaн, з.м.иска кожа, офчо
.м.леко) и модификатори (М од) на кои би им одговарале качесШве

ниШе iiридавки (пример: yбt~i луiе, добра свекрва, шарена чеш.м.а).
Немаркираниот редослед кај ИС определени со придавски
збор е кога е прво придавката, па именката. Примери: z4'арскава

ќерка (Текстови,

271); сија.мски близнаци (Текстови, 273); дp'y'iaiila
273); 'i'оле.м.о зад'оволсШво (Текстови, 273); ц'ело
лешо (Текстови, 274); Ш'есно к'ориШце (Текстови, 274); ц'Р.вени
ii'epкu (Текстови, 275); .м.л'адо д'eiile (Текстови, 276); ж'ешко С-!ЈНЦе
(Текстови, 285). Маркираниот редослед, именка, па придавка, се
iiapiilиja (Текстови,

јавува често во текстовите што ги собравме на терен, а мотивацијата

за таков редослед може да биде различна:

1)

кај емотивно марки

раните ИС, на пример во вокатив: с'инко .мој!; ј'а'iне .мое!; добре ни

дошел бpaiue наш! (Црско,

107); 2)

кај синтагми кои претставуваат

рема на исказот, а најдобро ремата се истакнува со маркиран редо
след како во следниве примери: Оо, 'i'оле.м.о б'еше-Шо:, в'оќнаци ц'ели!

(Текстови,

281);

273);

и-ко-б'еше Наде .м'ала, 'i'одини дв'е, Шри... (Текстови,

д'евојче чеШР.најсеШ'i'одишно (Текстови,

282); ... од-каi""i'инкиве
282); во c'eлoilto .м.'ое. (Текстови, 284); ... Шо:-е ц'Р.кваiUа
(Текстови, 284); ... ќe-iltu-д'a: од-каil'инкиве .мој! (Текстови, 282);

.мој! (Текстови,

н'ивна

... да-2о-р'аниш

286);

.м.'aжoiU-iuи со-к'олбаси, со-з'елка к'исела... (Текстови,

Ж'eнailta и ко.мш'ијаiUа в'есели и сл'ободни, се-оси'iурале д'ека
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Шој нав'исШина н'емаШ ни да-2и-в'идиШ ни да-2и-ч'ујеШ. (Текстови,

287); ... u'очнал ii'окроце да-2и-ш'иеШ вр'еќаШа u-aл'uшiiiaiiia н'ејзини ...
(Текстови, 287); секој две-н'едели p'aiaiii ар'ани:, аран'ифчиња м'али.
(Текстови, 290); се-изнај'адофме iip'acкu з'елени (Текстови, 305); 3) кај
ИС со повеќе од една придавска определба при што таа придавка што
претставува главна рема оди во постпозиција: шШо-д'увна еден-в'еШар

с'илен (Текстови,

283); ... да-з'емеШ

287); 'Ofme p'o'ioj

мој Lиiiio си-2и-бенд'исуваф (Текстови,

една вр'еќа 2'олема... (Текстови,

290).

Од

последниве примери се гледа дека неопределениот член еден секогаш
се наоѓа во препозиција, додека новата информација кој најчесто

донесува некаква квалификација за конститутивната именка многу
често се јавува во постпозиција. Исто така, од повеќето погоре
наведени примери можеме да заклучиме дека многу често во пост

позиција во однос на именката се јавуваат посвојните заменски при
давки, појава карактеристична и за други наши дијалекти и што
секако може да се доведе во врска и со местото на генитивните и

дативните посвојни синтагми (сп. Тополињска

1997: 121).

Како гене

рален заклучок за линеаризацијата на придавските определби во ИС
во кичевскиот говор можеме да кажеме дека доста честа е постпози

тивната употреба, односно маркираниот редослед што сигурно не е

без влијание од типот на текстовите од кои црпиме материјал:
текстовите се усно раскажувани при што многу често раскажувачот

првенствено сака да ја каже главната информација, а потоа ги додава

определбите, било да се тие во вид на придавски определби или од
друг тип (види релативна реченица).
Кога пред именката се појавуваат повеќе придавски опре

делби, во зависност од значењето што тие го носат, имаат и таков

редослед, односно утврдена линеаризација од која ретко се отстапува:
(РК-) к.

· Мод · Ki (- КЧ) каде што РК претставуваат експоненти на

референцијална и количествена квантификација, а КЧ претставува

конститутивен

член

линеаризација

што

на
е

ИС

(сп.

Тополињска

карактеристична

за

1997: 119).

стандардот,

Оваа

каракте

ристична е и за кичевскиот говор, иако, како и во секој народен
говор, примери со сите позиции пополнети поретко се сретнуваат,

зашто тие во принцип се израз на поизграден литературен стил. Овде

ќе ги наведеме сите примери што ги најдовме во нашиот материјал:

... iiо-'една

2л'авна

'улш{а

(Текстови,

aлuшiiia (Текстови,

277);

277); Ш'аква 'есенска

iipacкa (Текстови,

271);

в-'едни

paciiapiii'aлeнu

Ша: една-iiл'ава 'уба: ж'ена б'еше (Текстови,

305).

Сега ќе ги разгледаме придавските кондензатори кои изра

зуваат посвојност. За посвојноста и начинот на изразување на оваа
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семантичка категорија со именски синтагми во генитивен однос веќе

зборувавме
придавските

(види:

Овде

4.1.1.5.1.7.).

кондензатори

и

на

ќе

се

во

кои

тоа

осврнеме
позиции

повеќе

на

повеќе

се

употребуваат придавски кондензатори, а во кои именски синтагми.

Заменските посвојни придавки често се употребуваат во кичевскиот
говор за да изразат посвојност. Што се однесува до нивната линеари

зација, веќе рековме дека тие, освен во препозиција, многу често се

јавуваат и во постпозиција (види ги погорните примери). Овде ќе
наведеме уште неколку примери: И Ш'аква xp'aбpociu да-2о-2р'абнеii1
д'eiileвo ... На-св'оја j'aiilP.вa. (повратната посвојна заменска придавка
задолжително

упатува

кон

референт

на

субјектната

именска

синтагма, т.е. кон синтагмата во номинативен однос, а во кичевскиот

говор главно се употребува во доменот на третото лице; Текстови,

297); Мајка-ми

м'оја б'еше 'оiil-Чивлик.; Ceciilpa-мy н'е:Zо:

н'аше мн'о:Zу 'убај Ш'икви р'аiаше;

(Видоески 2000в:

... овје

... ; Б'афчено

луб'ејнци се-ќ'ерки-Ши-Швој.

82).

Како што може да се заклучи од примерите, кога се работи за

именки што означуваат сродство, ако е посвојната заменска придавка
во постпозиција, тогаш имаме задолжителна употреба на енклитичка
кратка заменска дативна форма. Ако е, пак, посвојната заменска

придавка пред именката, тогаш не може да се појави и кратка

заменска

форма

ни

во

препозиција

ни

во

постпозиција

(нема

синтагми од типот мojaiila ми мајка). Исто така, треба да нагласиме
дека во кичевскиот говор не можат да се сретнат со посвојно значење
предлошки синтагми образувани од предлогот на

+ дол:Zа акузаiilивна

заменска форма од типот: мајка му на не:Zо (како што имаме во југо
источните македонски говори сп. Видоески: 1999б:

141),

туку овде

таква улога вршат долгите флексивни дативни форми од личните

заменки:

Ciii'apaiila

си-му-б'еше oiil-iil'aiilкo-мy н'ему. Кај постарите

генерации претежно во говорот на селата, со посвојно значење се
употребуваат и долгите флексивни дативни форми од показните
заменки кои се маркирани по блискост

1 оддалеченост:

Мајка е овејѕи

е од Душу:Zубшfа; Taiuкo му овему беше кмеiu (Видоески

1957: 77).

(со

тоа што ваквиот начин на изразување на посвојност се повеќе се губи

на

сметка

на

употребата

на

посвојните

заменски

придавки).

Изразувањето на посвојност со помош на посвојни придавки обра
зувани од лични имиња од типот: Бpaiil му Милев

:Zo

зедо: Typцmue

Бел; Дафина ќерки је Дociiluнa, је :Zрабиле Чел. (Видоески

1957: 77) не

е многу фреквентно денес во кичевскиот говор. Најчесто ваков тип

посвојни релации денес се изразуваат со предлошки синтагми со
предлозите од или на

+ casus generalis:

Син-му на-Џабира д'ошол на-
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'iociiiu.

;Дв'еШе ќ'ерки од-Тр'ајкоiuа Cк'oiije сШуд'ира:Ш; Во-'iрад'инана

oШ-Cii'upoiiia 'и.м.аШ з'ајаци. (за повеќе примери види:

4.1.1.5.1.7. ).

Посвојност во кичевскиот говор многу ретко се изразува со

посвојна придавка образувана од општа именка (како што имаме во
јужните македонски говори сп: Тополињска

1997: 124}.

Во овој говор

поизразена е тенденцијата вистинска посвојност да се изразува со

генитивна именска синтагма. Примери: д'еШено од ком.шијана,

(род

нинска врска); iiалаШаШа од цароШ (вистинска посвојност); рачкаШа

од секираШа (дел -целина).
Посвојни придавки во кичевскиот говор се употребуваат само
како генерични придавски кондензатори: 'орлој н'окШи, 'офчо м.л'еко,

кр'авјо

с'ирење,

би'олечка к'ожа,

ц'арскоШо шам.ифче (Текстови,
едни 'aлuuuua 'iр'адски (Црско

зм.'иска к'ожа,

к'ом.шиско

д'eilie,

272); 'есенска кр'уша (Текстови, 273};
205); м.а'i'аречки 'uнaezu (Црско, 207).

Паралелно, но со поретка употреба, иста генерична функција имаат
синтагмите со предлогот од: к'ожа од л'исица ('кожа што потекнува

од лисица' еден тип на посесивна релација); к'уќарка од-сл'ам.а

('куќарка која е направена од слама' релацијата не е посесивна},
uлоШ оШ-шШ'ици (Текстови,

274).

Во трите случаи имаме работа со

предлошка ИС во која предлогот од

се јавува со својата аблативна

функција, неговата примарна просторна служба.

·

Освен на придавските кондензатори од групата на посвојните

придавки, ќе се осврнеме накратко и на другите типови придавски

кондензатори. Тука спаѓаат единичните кондензатори од групата на

показните заменки (вакоф, Шолкаф, и сл.}, од групата на редните
броеви (uрв, ШреШ, uоследен} и оние од групата на показатели на
просторните и временските односи (вчерашен, ce'iazueн, Шукашен,
десен, леф, и сл.). Овде ќе наведеме неколку примери што ги срет
навме во нашите текстови: в-'онаква uр'ашина. (Текстови,
д'ебел см.ок,
(Текстови,

'олкај 'очиШе му бе:,

281);

(Текстови,

во-i'i'рвиШе р'едој (Текстови,

д'евеШи број (Текстови,

281};

281};
272);

273); 'олкав

Таква зм.'ија
д'евеШи број,

со-'оr~кај ч'аши кo-iiP.czuoф (заменската

придавка оцкај, освен показна функција, носи и информација за мала
големина, што значи е на граница меѓу кондензаторите и модифи
каторите)

(Текстови, 283); к'акви к'уќи 'и.м.а:Ш,
310); Ш'о'iашниzuе Шри uapu беа колку
(Црско, 133}.
4.2.1.1.2. Во овој пасус ќе се осврнеме уште

(Текстови,

'iроша

к'акоф

с'алон...

денешниШе Шри
на неколку типа

предлошки ИС како дополнителни членови на јадрената ИС. За од
предлошката ИС веќе зборувавме накратко. Сега ќе наведеме уште

неколку примери на предлошки ИС со предлозите со, без и за. Кај
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предлошките со- синтагми се работи за постоење на определен

објект/ објекти (Тополињска

1997: 152), најчесто за контејнер

полн со

некаква содржина или за доопределба на објектот именуван во
надредената ИС во опозиција спрема други претставници на истото

множество: к'ондури co-zuiii'uклu (Текстови,
со-ц'Р.вени u'ерки (Текстови,

275);

к'yuuшiiia, 'олкај,

р'ека в'исШинска 'уба:, 'еколоzики

зд'рава, со-iu'олку р'иби (Текстови,

(Текстови,

273);

275);

СШ'ој.мира со uaiiiepuцuiiie

една к'azia 'iоле.ма со-р'асол .. (Текстови,

282);

со-в'ино (Текстови,

286);
286); ќec'uњaiiia co-u'apu (Текстови, 291).

б'очва

Кај предлошките синтагми со предлогот без генерално се
работи за недостаток на некој предмет, т.е. отсуство на некој предмет

чие присуство би можело да се очекува. Примери: д'еца од-д'о.моф
без-род'иiuели (Текстови,

298); Тоб'о'iаноф н'е-рабоШел и л'ели б'ез
306; во овој пример синтагмата б'ез-вода

вода 'онака суф. (Текстови,

можеме да ја толкуваме на два начина, како дел од именскиот

прирок, при што глаголот- копула е испуштен, и како предлошка ИС

која претставува определба на именката Шобо'iан). Вакви синтагми
се поретки во дијалектниот јазик. Во стандардот чести се придавски

кондензатори

изведени

со

истата

морфема

без

(бескуќен,

бескаматен), а за нашиот дијалектен материјал како специфична се
јавува придавката бесценеШ 11 бефценеiu.
Кај предлошките синтагми со предлогот за главно се работи
за кондензации од семантичкото поле на цел, намена: за-ц'ела з'и.ма

.м'есо (Текстови,

286); б'олук за-iадење (Текстови, 286); за-цР.кваШа
u'apu. (Текстови, 292); Ч'ојкоШ шШо-.му-д'адоф u'apu за-д'рва н'и'iде
'io-н'e.мaiii. (За повеќе примери од овој тип види 'реченични транс
форми', т.

4.1.2.2.2.1.).
4.2.1.1.3. Придавските

модификатори изразуваат "релации чиј

интензитет варира, т.е. а. релации измерливи како просторни и/или

временски или други физички димензии (тип: дол'i, широк... ) или
барем б. релации споредливи со други релации

со иста основна

содржина, т.е. ба. психички димензии (тип: .мудар,

uiuap... )

оценки (тип: добар, одличен, з'iоден ... )". (Тополињска
кажаново

произлегува дека

придавските

или бб.

1997: 156).

Од

модификатори претста

вуваат формализации на предикати од минимум два аргумента, при
што вториот аргумент е или некоја апстрактна единица мера или

некој објект со кој се врши споредба. Токму О'Г'Г)1Ка произлегува
можноста за степенување на придавските модификатори (не можат
да се степенуваат само поголемиот дел од глаголските придавки).

Како придавски модификатори во кичевскиот говор се јавуваат
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голем број од качествените придавки, степенувани или нестепе
нувани: Саше 'убаф, с'окол на-б'аба!; коњ бел, 'убаф, на-в'екоф шiilo

zo

н'e.мaiil. .. (Текстови,

(Текстови,

273);

и-к'аii.че...

Текстови,

(

И-iilo: ни-б'еиtе i'оле.мо зад'оволсiiiво.

272);

Носеиtе бо.мб'арици, ц'Р.ни ii.aнiil'aлoни и-б'ела бл'уза
277); А .м'а.ма со-Мил''анчеiiiа ii.'окоен ко-б'ила

ii.о-к'аii.инки.. (Текстови,

281); ... шiilо-д'увна 'еден в'eiilap с'илен, во
н'aшeiilo .м'eciilo (Текстови, 283); ... да-си-е-кл'ајШе ii.ozoл'e.мaiiia б'очва
со-в'ино .. (Текстови, 286); 'основни p'aбoiiiи за-б'ебеiiiо: ii.л'azuнo б'ело,
свеќи...
(Текстови, 294); Ние в.o-ciii'apaнa к'уќа и.м'аф.ме Ш'аква
'есенска ii.p'acкa. (Текстови, 305); кај шiilo zo одведе .младиоШ чоек.
(Црско, 34); Во неа седеше еден .млад чоек. (Црско, 93); ... скокна и
Заzрли синои Clt ll Ќерка .му и СО paдOCHll C{JЗlt и бацуuње. (ЦрСКО, 156);
.. за-ж'ена-.ми

да-дојШ еден ф'yciiiaн цел 'извезен со-зл'аШо. (Текстови,

272); .. .'имале
Мајка-му
ручек

'io

Јонi'аздовци

шлоi'ирана

к'уќа

конфиск'увана

н'е-зна к'олку

одведоа во една друzа одаја кај

надвисен над

една

насадена... (Црско,

2оле.ма бавча со

35);

zuiiio

277);
296); По

имаше и еден чардак

секакви је.миши

и l!веќиња

Цapoiil коа влезе ii.oд чадороШ zt виде cиiiie

iilpи дечиња заклани од жал ii.исна коа змија да

112).

(Текстови,

i'одини. .. (Текстови,

zo

укасала... (Црско,

Од последните неколку примери се гледа дека глаголската

придавка во функција на рестриктивна определба на јадрената ИС
најчесто се јавува во постпозиција. Во ваква позиција обично се
јавуваат апозитивните определби, а не рестриктивните и би било
тешко да се утврди за каква определба станува збор ако се работи

само врз пишан текст, ама бидејќи најголем дел од материјалот е
собран на терен, располагаме со звучен запис што ја отклонува
дилемата. За употребата на глаголската придавка веќе зборувавме во
неколку

наврати

во

трудов.

Овде

само

ќе

истакнеме

дека

во

македонскиот јазик, а таква е состојбата и во кичевскиот говор,
глаголската придавка се почесто се употребува како модификатор на

именката која е конститутивен член на ИС. Притоа, глаголските
придавки

од

акузативна

преодни глаголи

(објектна)

именска

образуваат

синтагма

конгруентна

(iipoчиiiiaнa

врска

кни2а),

со

а

глаголските придавки од непреодни глаголи образуваат конгруентна

врска со номинативна (субјектна) именска синтагма (за.минаiil воз)
(Тополињска

1995: 167).

Со други зборови, тоа значи дека се повеќе

доаѓаат до израз именските особености во глаголската придавка
(иако се уште е доминантен глаголскиот карактер на глаголската

придавка во македонскиот јазик во целост гледано ). Така, во многу
од т.н. номинални реченици во кои глаголската придавка е дел од

именскиот
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прирок,

но

е

испуштен

глаголот

-

копула,

улогата

на

глаголската придавка се сведува само на модифицирање на именката

на којашто се однесува. Ќе наведеме уште неколку примери од
кичевскиот говор во кои, главно, имаме типична придавска функција

на глаголските придавки, со препозиција во однос на именката која е
конститутивен

член

на

ИС:

... 'iо-в'идоф

в-'едни

расiiарШ'алени

'алишШа, 'ама 'iо-ii'ознаф 'одма. (Текстови,

со-к'ошој

ii'ечени р'иби се-iiрод'ава:.

чаша ќе

uо}даШ. (Текстови,
к'олку

'и.маШ

293);

(Текстови,

277); ... и-Ш'аму
284); Со-р'уиtена

П'оiiоф и u'иШроuоф с'еднале ќе-uиш'ува:Ш

рас'иuани

ж'ени

во-с'елово.

(Текстови,

(за

295).

глаголските придавки во функција на апозитивна определба види т.:

4.2.5.).
4.2.1.2.

Именка како доuолниШелен член на јадренаШа именска

cuнiua'iмa

За словенските јазици не е својствено именките да прет
ставуваат определби, но во македонскиот стандарден јазик не е мал

бројот на вакви примери (Конески
примери

нудат текстовите

(Текстови,

271);

1981: 267).

од Кичевско:

еден коњ д'орија (Текстови,

iip'a}лe... (Текстови,

276);

Да видиме колку вакви

iupи

272);

д'евојки са.м'овили

ѕв'езди iiezu'oкpaки

(z'lеШокрака може да се толкува и како

именка и како придавка); зак'оли-ја кр'аваШа }ал'ојца... (Текстови,

286);

Им-б'оцка:Ш 'очи ко-ќе-в'идаШ м'ажи ШеШ'офчани, со-Ш'Р.скаШа

н'а-ра.мо...
(Црско,

(Текстови,

21};

303};

Беше едно време една жена вдовица.

а Шој со Шебабијаzuа 'iолемци ...

(Црско,

заколеШ две Шри овци jaлoulill за варење манџа... (Црско,

син -ј'унак над ј'унаци и араuин (Црско,

111); ... да
113); Мајка,

167).

Од примериве можеме да донесеме неколку заклучоци:

1)

во

неколку од примерите како јадрена именска синтагма се појавува
именка која означува некој најопшт, содржински најсиромашен поим

од множеството живи суштества

(+

аним ), најчесто човек

(д'евојки,

м'ажи, но и коњи ), а именката што претставува именска определба е
носителот на побогатата содржина за целата ИС. Во другите при
мери обете именки придонесуваат за целосното значење на дадената

ИС. Што се однесува до линеаризацијата, очекуваниот редослед би
бил прва да е именката којашто е конститутивен член на ИС, а потоа
нејзината определба

-

именка, која по правило би требало да е во

конгруентна врска по број и по зависност со именката

-

консти

тутивен член на ИС. Во примерите што ги наведовме немаме отстап-

209

ки од овие правила коишто се важечки за стандардниот јазик. (за
именските определби од типот чаша вода види:

4.2.2. КоличесГивена инфор.м.ација
На почетокот

4.1.1.5.1.7.).

во и.м.енскаГиа синГиаz.м.а

на овој дел којшто е посветен на именската

синтагма, веќе кажавме дека таа, освен предикативната содржина,
носи и количествена информација затоа што предметите кои таа ги

посочува најчесто претставуваат дискретни единици кои се изброј

ливи и кои подлежат на квантификација (Тополињска

1997: 174}.

Во

овој пасус ќе се задржиме на средствата кои ја носат количествената
информација и на нивниот сооднос со јадрената именска синтагма

(која најчесто е именка). Што е карактеристично за кичевскиот
говор во поглед на изразувањето на количествената информација, ќе
видиме од примерите што следуваат.

Веќе ни е познато дека дел од количествената информација се
оформува на морфолошко ниво со тоа што именките кои се консти

тутивни членови на ИС се менуваат по број и не можат да се
реализираат надвор

од

оваа морфолошка категорија.

Во маке

донскиот стандарден јазик, а што е карактеристична појава и за
кичевскиот говор, кај именките постои и морфологизирана инфор

мација за збирна множина наспроти обичната, немаркирана мно
жина. Освен обичната и збирната множина, на морфолошко ниво со

посебни морфеми во кичевскиот говор се изразува и избројаната

множина кај именките од машки род, најчесто едносложни и дво
сложни, со тоа што овие форми бараат на синтагматско

ниво

задолжително присуство или на број или на бројна определба од
типот: колку,

неколку,

избројана множина види:

4.2.2.1.

Гиолку

(за образувањето на формите за

3.1.1.2.).

Најпрво ќе дадеме примери за изразување на мно

жество еднородни елементи со помош на ИС конституирана од

именка во множинска форма, која често е придружувана од опре

делба во вид на број (што главно И претходи на именката): два с'ина и
две ќерки...

(Текстови, 272); Кр'уфчеГио .м.'ало, р'одоi71 сiu'о-кила.
273}; н'екој Гири Ги'оiiачи н'екој i'ieГu н'екој десеГи.
275); од-чеГирн'ајсеГи i'одини. (Текстови, 275); две Гири
ii~нu к'орiiи 'олкај в'ака. (Текстови, 276); Гири i'одини, i'одини Гири и
на-ср'е.м.ски фронГи (Текстови, 276); на zuриесеГи 'и-Гири i'одини си
'у.м.ре. (Текстови, 278); дван'ајсеГи зај'ачиња (Текстови, 280); Си.м.јанка
co-шeciu. к'уфери (Текстови, 281}; ГирисГиа зi'оди и-н'езzоди (Текстови,

(Текстови,
(Текстови,
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281);

во две коШл'ичиња (Текстови,

(Текстови,

294); ... две

'обично iiо-две-н'едели...

282);

Шри кокошки (Црско,

93);

'Oбaiiia Ш'р2на:

к'о.миiuи.; 'Oбeiiie ќерки .му-се-.м'ажени во Czuapojц. Од примериве
може да се заклучи дека броевите немаат посебни морфолошки

форми за род, освен броевите два и oбaiiia кои имаат посебна форма
за машки род и една посебна форма заедничка за женски и за среден

род: две, oбezue. (бројот oбazua, oбeiiie се употребува само во чле

нувана форма и означува целосно опфатено множество ).
Сега ќе дадеме примери за ИС изразени со морфолошки
форми за избројана множина за кои веќе рековме дека задолжително
се претходени од бројна определба: два с'ина и две ќерки ... (Текстови,

272); iio-zupu

ч'eiiiиpu д'ена cii'yкa: (Текстови,

zТtри с'ина. (Текстови,

279);

277); А-сел'анецоШ

'имал

Шри д'ена... (Текстови,

E-ita iiio:

297;

наспроти zТtри дни и zupи ноќи; Црско,

за

Шри сина коа

Како што може да се

забележи

од

iiipu

арслана. (Црско,

примерите,

со

54);
112).

морфолошки

zupu

:години .му роди

форми

за

избројана

множина се јавуваат најчесто именките ден и син, а по примерот на
именката син со посебна форма за избројана множина се јавува и

турската

заемка

арслан

(за

значењето

на

оваа

лексема

види:

лексика).

4.2.2.2.

Посебно интересни бројни определби се оние кои се

маркирани по машки род, односно кои носат информација дека
"објектите што се бројат се човешки суштества од машки пол,
односно човечки суштества меѓу коишто има и претставници на маш

киот пол". (Тополињска

1997: 176).

Тоа се бројните определби обра

зувани со суфиксите -.мина и -ица. Во кичевскиот говор се употре

буваат и двата суфикса. Ќе ги наведеме примерите што ги најдовме:
Ол2а

со-чеzuв'орш{а

др'у2и

z"lapiiiиз'aнu

(Текстови,

278); :Z'оле.ми
c'e.мejciiiвa, сн'аи, с'иној, н'е-биле двајц'а-луiе. (Текстови, 284); ... с'екоје
с'ело 'u.мazu iiо-дв'ајца Шр'ојца к'у.мој... (Текстови, 291); ... и iii'epaaiii
zТtpojz{a кираџии. (Црско, 104); ... се враiiiиле cuzТte zТtројца ќираџии.
(Црско, 105); Ајде се2а з'е.ми и tuuje zТtpojz{a и одај ... (Црско 104);
Tpojz4aiiia z"loбpazТtzz.мu, ла.мјтuа и са.мовилиiiiе (Црско, 158); Tpojцazua
браќа, нај.малиоШ ќелеш и цар (Црско, 175). СиzТtе iieiii.мuнa
дирекШори дојдо: на cociiiaнoкoiii.

Кога се изразува поголема бројност на лица, обично се упо

требува именката души (за лица од трите морфолошки рода) прет
ходена од главен број: Коа oiiiидe iiia.мo дванајсеiii дуиtи изле2оа iipeд

не2о ... (Црско,

104); ... коа

да заклал iieдecezu души. (Црско,

105); ... и

utiiio да Ши нauzТt у ними: во cиiiie дванајсеzu души, двајсеiiiи iieiii
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ќе.мера, И.[Јни со алШани, во секој uo две ока чисШо злаШо. (Црско,

106).
4.2.2.3.

Како што погоре веќе спомнавме, една од архаичните

особености на кичевскиот говор е зачувувањето на морфолошките
форми за збирна множина кај именките од сите три рода и нивна упо

треба со вистинско збирно, колективно значење (за образувањето
види:

Примери:

3.1.1.2.).

ка.м'ењана;

Зе.мај

'iu

i"iо-ливаiено

косШењеШо

и

вран'ешШички;

беiај

uоШерајнци uо.мина:. Вр; Тој беиtе ииtол

.мали Uланиње... (Црско,

робје. (Црско,

111);

uo

одовде!

и'iрале

Кн;

кај

Годиње

сиШе ридој наоколку и

со сиШе царски 'iоле.мци,

из.меќари,

111). Од примерите се гледа дека на синтагматско

ниво

конгруенцијата со придавските определби е секогаш множинска.
Една од особеностите на овие форми, а што укажува на нивната
семантика на 'збирност, колективност', е што не се употребуваат со
броеви, правило што важи за нивната употреба и во стандардниот

јазик. (Б. Конески

Денес, како што ни е познато,

1981: 223-224).

заради ограничената употреба на овие форми на поголемиот дел од

македонската дијалектна територија, се помалку се употребуваат и

во стандардниот јазик. Кичевскиот говор, во тој поглед, се приклу

чува на една група западни македонски говори

(охридскиот,

киот,

се

гостиварскиот,

велешкиот)

каде

што

уште

струш

опстојува

збирната множина и како морфолошка и како семантичка категорија

(в. Лаброска

1999: 126-127).
4.2.2.4. Семантичките

колективни именки кои формално се во

еднина од типот народ, војска, аскер, село, 'iрад (како збир на луѓето

што живеат тамо, а не како вид населба) на синтагматско ниво имаат
секогаш еднинска

конгруенција

(ц'ело

село,

'iоле.м аскер), а на

реченично ниво таа може да биде еднинска, но и множинска (види:
номинативен однос): Цело село изле'iо: да 'iл'еда:Ш.

4.2.2.5.

Приближни бројни определби во кичевскиот говор се

изразуваат на следниве начини: д'есШина ztл'ади ако б'иле, н'е-биле...

(Текстови,
чешири

274);

и

2одини ... (Црско,

(Црско,

на Шр'иесеШ и неколку l'одини (Текстови,

вл'е'iле.

108).

108);

(Текстови,

282);

ќерка

на

278);

Шри

uечесна}сеш

беше .маж веќе на дваесеШ и две Шри 'iодини.

Како што се забележува, приближна бројност се

изразува или со посебен суфикс -ина или со редење на два соседни

броја едно до друго (кај вториов начин, ако е бројот поголем од
тогаш

обично

се

редат

само

единичните

образувачкиот дел -ајсеШ: дваШринајсеШ,

најсеШ види повеќе во т.

броеви

пред

ШричеШрнајсеШ,

зборо

uечес

3.1.3.). Еден од начините е, исто така, кога до

бројот ќе се додаде прилогот неколку (како во вториот пример).
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Приближна бројност може да се изрази и со невистинските
броеви во кои спаѓаат: .малку,

.мноiу,

Шро:

трошка), Шолку,

(<

неколку, ii.'ojќ:e. Примери: .малку луiе; .мноiу офци;

... имало

.мн'оiу

д'Р.ва. (Текстови,
ii.aiiiи

290); неколку души; н'еколку д'ена Ш'ака, ii.o н'еколку
(Текстови, 290); 'имала ii.'ojќ:e д'ечиња. (Текстови, 289); Шолку

ii.apи имавме; (со последнава форма обично се укажува анафорски во
текстот: дека количеството било доволно за да се направи тоа што е

претходно кажано.) Најчесто ваквите приближни определби одат со
морфолошки множински форми на именката која е конститутивен
член на ИС, освен кога именката е назив на супстанцијална именка
од типот: .малку .мл'екце, Шро: леiiче, .мноiу брашно, па и во примери

како следниов: .мноiу зелка (Текстови,
тип како последниов, именката

286).

Кај примерите од овој

се употребува во еднина со гене

рично значење, зашто еднинската форма во тој поглед е немаркирана

(сп. и во други говори: б'их.ме да зб'ир.ме кл'ас; Пеев

4.2.2.6.

1979: 68).

Кога се работи за прецизно определување на објекти

замислени како еден или повеќе делови на една целина, тогаш ИС

формално се изразува со нумерички определби и со еднинска форма
на именката која е конститутивен член:

(Текстови,

274);

... Шо:

б'еше ii.'oлa кр'уша

ќ:е-Ши-д'ојШ ii.oлa iрад н'а-слава (Текстови,

283);

Јадеф ч'еШвР.Ш б'урек и-;"oiypiu. Кај овие синтагми, значи имаме
обележја

(+ парт)

и (+нум) (Тополињска

1974: 58).

·овде ќе ги разгледаме и ИС од типот еден од ... , .малку од ....
Посебен начин за некоја синтагма која е бројно определена да се
вклучи вторично во една конструкција карактеризирана како

(+

парт), е со предлогот од како во следниве примери: И се јадеше

ii.o

.малу од сирењеШо, дури

io

изеа

cezuo.

(Црско,

58);

Од

apailuiiie

еден

беше осШанал жив со расцеztена iлаа и скршена ноiа да Шој овкаше
во бунароШ. (Црско,
н'а-iiазар.

168). Д'ај .м'алу

од-iiраскиШе шШо-си- iи-к'yiiuлa

Од примерите се гледа дека донесуваат двојна инфор

мација: прво го карактеризираат предметот на мислата како составен
од такви и такви, толку и толку единици, а второ го карактеризираат

како

дел

на

(Тополињска

еден

друг

1974: 59).

позитивно

посочен

предмет

на

мислата

Изрази кои се обележени како /+парт/, но во

кои немаме прецизна бројна определба, се и оние кои се изведени,

веројатно, од изрази како во погорниве примери: И ко-iо-в'идела
.м'а.ма Czu'oj.мupa со ilaiiiepuцuiiie и с'акала да-.му-д'ајШ оШ-каii'инкиШе

да-к'аснеШ.. (Текстови,
каii'инкиШе)

282).

обележена

Во дадениов пример имаме ИС (оШ

како

/+парт)

којашто

функционира

во

директна опозиција по посоченост (определеност) наспрема ИС од
типот да-.му-дајiu кaztzmкu која не е маркирана по партитивност
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(Тополињска

1974:59)).

Ист таков пример е и следниов: Весо не-се

с'екирај, ја ќе-Ши-д'а: оШ-каu'инкиве .мој! (Текстови,

4.2.2.7.

282).

Количествена информација со означување на контеј

нерот или единицата мера која определува приближно количество на

именката што е конститутивен член на ИС, најчесто се дава со

именка, со или без предлог (за конструкциите со предлог види: ИС во
инструментален однос и ИС во генитивен однос), а притоа главната
именка најчесто е во еднина: В'ојникоШ .ми-u'обара ч'аша в'ода.;

u'oiiiкyuи од-н'е'iде uо-едно вр'еќиче uч'енка (Текстови,

275);

'Еднава,

џ'акеШ н'осеше, од-'еднава ciup'aнa ш'ише р'акија, oд-дp'y'iaiiia ciiip'aнa

к'уШија ц'и'iари. (Текстови,

u'ари. (Текстови,

297); ... дР.ж'авава

и.м-надокн'адуваШ с'у.ма

299); ќе-ск'инеШ к'орка леu (Текстови, 301); ...едни
21); ...една кapiiia вино (Црско, 93). Значи имаме

дисаiи ii.apи (Црско,

синтагми кои се единици на мера било да се конвенционални или
неконвенционални.

4.2.3.

Референцијална каракiuерисШика

(ii.ocoчeнoci'ii,

oupe-

дeлeнociii) на и.менскаiiiа cинiiia'i.мa

Овде ќе ја разгледаме граматичката категорија 'посоченост'
кај ИС во кичевскиот говор, т.е. граматичките средства со кои се

изразува референцијалната карактеристика на ИС (нејзината способ
ност да идентификува делови на светот). При јазичната комуни
кација, од основно значење е адресатот успешно да биде информиран
за кои објекти се работи, односно да ги поврзе називите со нивните

референти. Средствата, односно структурните елементи на ИС што
служат пред се за посочување на нејзините референти, спаѓаат во

проблематиката на нејзината референцијална карактеристика (Топо

лињска

1997: 191). Треба

да нагласиме дека референцијалната карак

теристика не спаѓа само во доменот на ИС, туку таа може да се
утврди дури на нивото на реченицата. Затоа, морфолошкиот израз на
определеноста кај именските зборови во македонскиот јазик, т.е.
членот, покрива само дел од начините на посочување, т. е. членот е

само еден од експонентите на референцијалната карактеристика на

ИС.
Според степенот на идентификација на ИС тие можат да

бидат:

1)

без референција, предикативно употребени како називи на

множество особини што му се припишуваат на референтот на друга

ИС (види повеќе во т.

се ху.мани.
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4.1.1.5.1.6); 2) генерични употребени: Л'eкapuiUe
3) употребени како називи за даден е.лемент кој објективно

постои, е индивидуализиран, но не е идентификуван; и

4)

опре

делени, т.е. да означуваат еден единствен објект кој е познат и за
говорителот и за соговорникот.

Маркирани по посоченост се сите синтагми кои се употребени

референцијално, а немаркирани по посоченост се предикативните
синтагми. Кај ИС маркирани по посоченост се издвојуваат оние
маркирани по определеност, т.е. кои претставуваат називи за иденти

фикувани предмети. Во овој дел од трудов, ќе се осврнеме на ИС
маркирани по посоченост во кичевскиот говор.

4.2.3.1. И.м.енски cuнiila'i.м.u со
4.2.3.1.1.

иденШификуван референШ

ИС со ковститутивни членови маркирани по опре

делевост. ИС која изразува идентификуван предмет може да биде
изразена

со конститутивни членови маркирани

по

определеност,

а

такви се личните заменки за прво и второ лице еднина. Обично, кога
не се работи за посебно истакнување во текстот, личните заменки се
испуштаат, а првото и второто лице се изразени преку самите морфо
лошки

глаголски

акад'е.м.ија

наставки.

во-Ск'оuје.

ciilopuш. (Текстови,

Примери:

(Текстови,

286);

Иво,

282);

iii'eiua,

бе 'iи-заб'орајф ја .м.a'iap'uњaiila.

Ја,

Ја

io:,

в'ажна,

в'ажна на

ќе-Ши-к'ажа

шiilo-д'a

б'etue Ши во-Ман'асiuирец? д'а

(Текстови,

(со употреба на

302)

личните заменки); Шiuo iuи-к'ажујф Шој, за-И'iор дp'y'iapoiil... (само
со глаголската наставка). Заменката за второ лице само во дијалог
може навистина да го идентификува адресатот. Инаку, со глаголски
форми за второ лице или со заповеден начин, веќе кажавме, можат да
се изразуваат и дејства кои важат општо за човекот или за некакво

подмножество луѓе: Ќе c-'yilieilaш од-р'абоiuа, н'икој ф'ала не-Ш'и
велиШ.; Секој-д'ен

'uciilo: сШ'ани,

н'ајади-се, p'uнiilaj, Ш'о: ila-Ш'o:.

Кај личните заменки за прво и второ лице множина се
работи за елиптична множина односно 'јас

+

Х'

,

'ти

+

Х', и, при

употреба на овие заменки, само од контекстот може да се открие кој
се крие зад 'ние' или 'вие': Ние во- сШ'арана к'уќа 'и.м.аф.м.е Ш'аква
'есенска uр'аска. (Текстови,

То: нaup'ajiile-'io в'ие uосле-.м.'ене,

в'елиШ. (Текстови,

il'ojдeнu Р'усјаци н'а-риби ... ; Шiilo

ilp'ajiue бе?;

305);
303); Ко-б'еф.м.е
(Текстови, 304).

Заменките за третото лице се јавуваат во текстот во ана

форска, кореференцијална служба.
Освен личните заменки, инхерентно оспособени да го иденти
фикуваат референтот на ИС се сопствените имиња. Под сопствени
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имиња ги подразбираме и човечките и месните имиња како и името

на господа. Примери:

'едниоШ

во-'ИШалија

Блаж'ејца с'а.ма б'еше осШ'анаШа,

з'а.минал,

...

др'уiаШа

.м'ажена, Шp'eiliaШa во-Ск'оuје... (Текстови,

ќ'ерка

... син'ојШе,

во-Нов'и-Сад

За сопствените ими

272).

ња во кичевскиот говор е карактеристично тоа што, кога ќе се најдат
во

зависнопадежен однос, се јавуваат во

посебни

casus generalis,

форми, една за датив и една за

морфолошки

т.е. стара генитивно

акузативна форма која врши различни функции во реченицата {види:
падежни односи):

... и-'iо-з'ел за
272).

uресШолон'аследник, П'eiiлeutapкoiiia

со-ќ'еркаШа... (Текстови,

Синтагмите кои се во вокатив се исто така инхерентно мар

кирани по определеност. Примери: 'Еве, ушiuе-.м'алку нино-Блаж'ејце!

(Текстови,

273);

Ма.мо .м'ори,

... Шие и.м'а:Ш б'a'iazu... (Текстови, 281);

Гocitoдu, к'ажи шiiio-д'a-ciiiopa со-.м'ојоШ .маш? (Текстови,

.м'ажу, ... ќе-си-'и.ма.ме за-ц'ела з'и.ма .м'есо. {Текстови,
'ојш н'аuред...

(Текстови,

287).

286);

286); А.ма,

Ти, ж'ено, ќе

Конститутивните членови на во

кативните ИС најчесто се лексеми кои се маркирани по определеност

и кога се надвор од вокативната ИС (најчесто се лични заменки за
второ лице, сопствени имиња, називи на сродство, професионални

титули). Инаку, како што се гледа од примерите, експоненти на
определеноста кај овие ИС се самите експоненти на вокативот, т.е.
соодветната синтагматска интонација, во кичевскиот говор редовно

придружена

со

посебна

вокативна

наставка

(види:

3.1.1.3.).

Конститутивниот член на вокалните ИС може да биде придружен од
тесен избор на дополнителни членови кои внесуваат експресивен
став

на

говорителот

спрема

соговорникот.

Ако

на

местото

на

дополнителен член на вокативната ИС се појави при-давски збор, тој
најчесто е во постпозиција, со исклучок на долгите придавски форми
кои секогаш стојат во препозиција во однос на конститутивниот член

на вокативната ИС. Примери: еј сину .мој, (Видоески

1957: 63);

еве чесШиШи царе, ја ilобедиф Ша.му... (Текстови,

Чeciiiuiuu ц'аре,

овје лyбejHl!ll се ќерки-Ши-Швој {Видоески 2000в:

4.2.3.1.2.

272);
82).

но:

...

ИС со коиститутивии членови иемаркираии по опре

Делеиост. Сега ќе се осврнеме на ИС чии конститутивни членови се
немаркирани по определеност. Тоа значи дека сами по себе дадените

ИС не го идентификуваат референтот на кој се однесуваат, туку
идентификуваноста произлегува од заедничкото искуство на соговор
ниците стекнато или пред или во текот на разговорот, т.е. во времето

на изговарањето на текстот {Тополињска
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1997: 200).

Основен експонент на идентификувачката употреба на ИС
инхерентно немаркирана по определеност се показните заменки. Во

кичевскиот говор, исто како и во стандардот, постојат три серии
показни заменки -ов, -он,

iu-,

кои се маркирани по род и по просторна

оддалеченост од говорното лице

и со делумно зачувана деклинација

кога се однесуваат на лично или роднинско име (види т.:

3.1.2.3.).

Заменките базирани на -ов коренот посочуваат предмети кои се
блиски

на

предмети

говорителот;

кои

се

заменките

пооддалечени

во

од

коренот

однос

и

на

-он

посочуваат

говорителот

и

на

соговорникот; показните заменки базирани на коренот Ш- посо
чуваат

предмети

кои

се

оддалечени

во

однос

на

говорителот,

но

блиски во однос на соговорникот. Исто како и личните заменки, и
показните имаат и долги и кратки форми. Притоа, кратката форма

од показната заменка со коренот

iu-

се специјализирала во анафор

ска служба и станала определен член. За прашањето дали и кратките
форми на показните заменки со корен -ов и -он во кичевскиот говор
станале вистински определени членови или се само показни заменки

кои се немаркирани од гледна точка на топикализацијата, ќе видиме
во текстот што следува.

Морфосинтаксички гледано, членот во македонскиот јазик
претставува постпозитивна клитика која се додава на првиот елемент
со кој започнува дадената ИС, па оттука тој е знак за почетокот на

една ИС: ќ'еркаШа, ц'арскаШа ќ'ерка, н'ajciu'apazua ц'арска ќерка (за

формите на членот во кичевскиот говор види:

3.1.1.4.).

Со членот се

конкретизираат, односно се прикажуваат како познати именуваните

предмети или лица. Членот може да извршува повеќе функции. Оние

функции на членот кои можат да ги вршат и други морфолошки
средства (на пример показната и анафорската функција можат да се
изразат и со заменки) не се примарно обележје на семантиката на
членот. Функции кои се карактеристични само за членот се: изразу
вањето на ситуациска определеност, т.е. случаите кога членот прет

ставува обележје на ИС со референти идентификувани

in absentia

и

употребата на членот со генерично значење, т е. кога членот го
определува

како

познат

целиот

претставници (Тополињска

генус,

1979: 39).

а

не

само

поединечни

Поаѓајќи од ваквата дефи

ниција, членските морфеми на -ов и -он во македонскиот стандарден

јазик не извршуваат чисто членска функција, туку нивната употреба
останува во сферата на функциите на показните заменки. Затоа, пак
ситуацијата во кичевскиот говор малку се разликува од онаа во стан

дардот. Во кичевскиот говор во повеќе случаи се сретнува употреба
на членската морфема -ов со значење што му се доближува на чисто
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членското.

Б.

Видоески

од

своите

истражувања

на

терен

во

шеесетите години на минатиот век го констатира следново: "Во овој
говор особено паfа в очи честата употреба со чисто членско значење

на формите со -в: И на Шоа

ќе наuра:Ш комиШиве. Пребеiна: од

чеШава cpiicкa во

Дојде кај мене uоречанчево. Ама

miiio
буiарскава. -

чеШава сеа је немаШ. Дојде iiocлe Пеmо. Го uредадофне деШево. Во
сеШа чеШа iiocлe Пemde најuоверен uоречанчево. -По двајцава
дојдоа, еве и и Шu!е. Кој ќе бидеШ сШража, овие двајца

дојдени во чеШава.

-

А itiиie,

ка

miiio

Ши рекоф,

miiio
miiio се

да i'yiiieiia:Ш

војводава, Пеmа. ДоUIЛе да му је сечаШ iлаШа на војводава Орл."
(Видоески

1957: 65).

Од примериве се гледа дека се работи за упо

треба на членот -ов не се показно значење, ами за ситуациска

определеност. Ние ќе наведеме примери од нашиот материјал: И
др'уiиоШ ден н'аново дефил'е, iiaк н'аново с'иШе вР.ваШ за-да-i-'удриШ

со-јаб.f}КО Шој

miiio ќе-iо-б'ендисаШ ц'арскава ќ'ерка (Текстови, 271334); Kpyma беmе Шаја. Есенска круmа. П.f}на, U.f}Ha, U.f}Ha. Кр'уфчево
.м'ало, p'oдoiU сШ'о-кила.(Текстови,

273);

Ко-б'еф.ме il'ojдeнu Русјаци

н'а-риби и ii'P.вoiiio, засШ'ана: д'ецава, c'иiUe д'о-мене осШ'ана:.... Ш'а.му

ко-бр'ана 'и.маШ наuр'ајно, а-uак-Ш'а:, бр'анаШа 'и.маШ к'уќа, ii'opaнo
вод'еница, 'и.маШ р'ека, а-ч'ојкоф Ш'ука с'едиШ, си-живејШ... (Текстови,

303).

Од дополнителни истражувања на терен успеавме да добиеме

информација дека со членот -ов може да се изрази и генерично
значење: Чојкоф Ши е ко ка.мен,
Шериве ќе

iu

miiio

еве не-изд'Р.жујШ; Ко.мiiју

оќораШ децава. Слична употреба на членот -ов се

сретнува и во други говори од западното наречје, пр. во Гостиварско:

Си бил некој сШар чоек со едно внуче. СШариоф сакал да

io

однесеШ

внучево да се учиШ. (Поповски,

1970: 64).

Сепак, треба да се нагласи

дека

примери

се

во

погоре

наведените

работи

за

замислено

пространствено определување на предметот којшто доминира во
говорот во дадениот момент. Оттука, можеме да констатираме дека
во кичевскиот говор, а и во други западни говори, се сретнуваме со

употреба на членската морфема -ов (некаде и на

-он)

која се

приближува до чисто членското значење карактеристично за Ш-, но
за попрецизни заклучоци потребни се поопстојни истра-жувања на

терен на цела територија каде што е регистрирана оваа појава. Инаку
членската морфема -ов нормално се употребува со пространствено
значење: Ова кав'алчево 'еве Ши-iо-д'ава! (Текстови,

280).

Сега ќе дадеме примери на употреба на членот Ш- во кичев
скиот говор:
'езерце

Kapiia 'и.маmе во-с'а.маШа в'ода
ce-iip'ajme и-iо-в'икаф.ме Те.мница.

и-Ш'ука б'еmе дл'аiiка ко
И ќе-е-н'ај.ме в'ака со

н'о~·еШе ќе-е-н'ај.ме, зн'ајфме к'apilaiiia к'аде-е, н'а-карztа и ќе-се-ф'рла.ме
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вр'ау во-в'одаШа {Текстови,

274);

П'осле војнаша,

куiiујф.ме, iioiiiкyiiu од-неzде... (Текстови,

275).

иа-иак н'екако

Од примерите можеме

да констатираме дека членот Ш- ги обележува: а) ИС употребени
анафорски, т.е. ИС чии референти биле спомнати во текстот (или
пак биле спомнати нивни роднини, делови од тело, т.е. елементи кои
автоматски се идентификуваат во однос на друг идентификуван

референт) или б) ИС чии референти во дадената ситуација однапред
им се познати на соговорниците како резултат на заедничка културна

зона, заедничко минато и сл. (таков

е примерот П'осле војнаШа,).

Генеричната употреба, што е една од функциите на членот -Ш- во
македонскиот стандарден јазик се сретнува и во кичевскиот говор:

iia

'E-

ка.м'ењеШо се-со-'едни ко-zиШ'ичина нaiip'aiнu и-в'одаШа zu-в'P.iiiuiii

и-Ш'ие

в'ака

в'P.tliaiii,

в'Р.ШаШ,

а-iiод-ка.м'ењеШо,

"оzро.мни,

'олкај

'окруzли, iiод-ка.м'ењеШо ж'иШоШо од'озzора Ш'ечеШ и д'ека с'илни
ка.м'ењеШо Ш'ие 2о-2.м'ечаШ ж'иШоШо,

iiч'енкаШа.

{Текстови,

275).

Ваква генерична употреба во кичевскиот говор има и членот -ов, за
што веќе зборувавме погоре во текстот.
Во кичевскиот говор членската морфема на -Ш- може да се

употреби и со пространствено значење и во тој случај нема вистинска
членска функција: Дај-.ми-ја iiieiiipaiiiкaiiia! (со значење 'таа тетратка

што е до тебе').
Главно со пространствено значење се употребува и членската

морфема -он: А.ми, рече, в'идофШе, к'уќине кајшШо
р'ече, 'одовде се-zл'еда:Ш. (Текстови,

310).

i'opaiii?

Како

iia,

Оваа членска морфема се

употребува како ознака за определеност кај прекарите во кичевскиот
говор, во сите нивни употреби, освен кога се во вокатив. Пример:

Б'елион д'ојде к'ај-.мене. Седеф.ме со-Б'убеШа Б'Р..мон ф-каф'ана. Го

в'идоф В'елеШа Ф'ил'кана; наспроти вокативните форми: Б'ели!, БР..м,
кај

cu

бе!; Ф'ил'ке!.

Удвојување на експонентите на определеноста од типот Тој
чојкоШ iiaк дојде; се сретнуваат и во кичевскиот говор. Се работи
значи, не за апозитивен атрибут (во тој случај би стоела запирка зад
показната заменка), туку за вистинско удвојување на определеноста
при што ИС ги опфаќа во иста конгруентна низа и долгите и
кратките форми на показната заменка. Примери: И Ш'ие Талј'анциШе

cu-iioc'aдuлe д'о-ни.м... (Текстови,

276); .. Шие

.му-се ii'oiiio.мцu на-Ш'ој

Ивантu. (Текстови,

277); 'Арно 'а.ма, zua: ц'арскаШа ќ'ерка zо-в'идела...
280); 'Ова кав'алчево 'еве Ши-zо-д'ава! (Текстови, 280); Тие
зајач'ињаШа ко-ќе-с'ака:Ш д-изл'а'iа:Ш н'из-враШа, ... (Текстови, 280); И
(Текстови,

кај 'ова iioшiiiap'uшiiieвo Л'азе, Шој z"lp'u.мaiii,

'Анка. (Текстови,

356);

'овај ко.мш'ијава од

Таа вeшiiiepuцaiiia ко секоја друzа, за

iiapu

и
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Госiiода ќе 'io iipoдauiil. (Црско,

Оваа појава може да се објасни

109).

на повеќе начини. Тука прво ќе го истакнеме влијанието на грчкиот
јазик каде ваквата појава е регуларна. Ако се толкува пак, семан
тички,

се

работи

за

обновување

на

експонентите

на

референ

цијалната определеност. Кај ИС кои се во номинативна позиција ако
се

тема на исказот, знаеме дека се граматикализира употребата на

членот. Така се појавила потреба да се обнови експонентот на рефе
ренциј алната определеност со воведување и на по казната заменка.

Впрочем, системот од удвоен предмет што функционира кај ИС во
дативен и акузативен однос, можел да повлијае вакво удвојување да
се rtојави и кај синтагмата која е во меѓузависен однос со предикатот,

т.е. во номинаlfив. На крајот, и во ситуации кога мотивот можеби е
експресивно истакнување на дадената ИС, наједноставно решение е

воведување на показната заменка. (Тополињска

4.2.3.1.3.

1997: 208).

Освен со показните заменки и со членот, идентифи

кувачкиот карактер на дадена ИС може да се изрази и со т.н. мета
предикати од типот

cuoiu,

цел, iiолн или иciilиoiii Шој, ca.мuoiii

кои, употребени со конститутивниот член

iiloj

на ИС укажуваат на

екстензијата или на интензијата на ИС, т.е. дека дејството изразено
со предикатот се однесува на целото

множество на референти

означени со конститутивниот член на ИС, или дека токму тој
референт идентификуван со констутутивниот член на ИС е опфатен
со дејството изразено со предикатот, а не некој друг. Овие мета
предикати, стојат надвор од самата ИС и затоа се наоѓаат или на
самиот

почеток

на

ИС,

или

модификатори (Тополињска

во

постпозиција

1997: 209).

како

апозитивни

Примери: Сиот н'apoiil се

с'обра нa-iiлoшiil'aiii.; И се: iu'ue c'uiile itч'енки ко-шШо-с'е Ш'о'iај

oiilк'aiUeнu...

(Текстови,

275); ...Шој iiaк оШиде на лов со ceiua
112) ...ауу, Ш'ука ц'ело л'еШо. (Текстови, 274); ... и
c'e'ia Ша: и-с'обрала ц'ело м'ало.(Текстови, 281); ... ќе-си-'има.ме за-ц'ела
з'има месо. (Текстови, 286); ... 'оШи р'екоф, Шел'ефоноШ ц'ела н'едела.
(Текстови, 288); Ж'енаШа it'очнала с'екоја н'едела д-'ојШ ф-ц'Р.ква да
се-м'олиiu на-б'о'iа... (Текстови, 286); Л'уiеШо скоро-с'иШе itовер'ујле.
(Текстови, 284); СиШе се-с'обра: на-'улица. Во примерите што ги
Шебабија... (Црско,

наведовме

со

метапредикатите

cиoiii,

сеШа,

сиШе,

цел,

-а,

-о

се

укажува на целосната опфатеност на референтот или референтите

идентификувани со ИС.
Метапредикати,

пак

кои

ја

искажуваат

интензијата

на

опфатеност на референтот којшто е определен од страна на ИС се:
исШиоШ и са.миоШ. Примери: 'ИсШиоШ чојк шШо- Ше-б'араше фч'ера,
iiaк ми-се-ii'ојави н'а-враШа. Са.маШа Ша: ми- кажа шШо-и-се-сл'учило.
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Во кичевскиот говор со вакво значење на метапредикат за интензија

се употребува и турцизмот баш:

iia

кажуваiii свекор -.ми,

iiioj 2и

iipajл,

бazu, iieiiiлuњa, од-шеќер. (со значење 'токму тој ги правел, а не некој
друг'; Текстови,
неговото

303).

значење

во

Вакв9то значење на бaut произлегува од
турскиот јазик:

b~

'глава;

врф,

почеток;

главатар, старешина; прв, главен, најстар' (Skaljic 1965: 122; сп. и во
ТРМЈ едно од значењата на бazu е 'истакнување на некој исказ,

навистина' (ТРМЈ

2003: 96).

4.2.3.2. И.менски cuнiiia2.мu со неиденiiiификуван peфepeнiii
Именските синтагми со неидентификуван референт не се
едноставен лингвистички проблем. За разлика од ИС со иденти

фикуван референт каде што идентификацијата на референтот на кој

се однесува ИС

(а за што условот е таа да претставува определена

дескрипција) претпоставува согласност на говорителот тој референт
да го гледа како постоечки ентитет (Тополињска

1997: 214), кај

ИС со

неидентификуван референт ситуацијата е многу посложена.

Кај

ваквиот тип синтагми постоењето, односно непостоењето на рефе
рент на кој се однесува дадената ИС не може да се одреди само од

начинот на градење на ИС, ами зависи од повеќе фактори, меѓу кои и
лексичката семантика на глаголот, временската актуелизација или

неактуелизација на предикатскиот израз и сл. (пример, во рече

ницата:

Yiiipe

iiipeбa да се cpeiiiнa.м со една iipujaiiieлкa на жена .ми,

ИС една ilpujazueлкa е референијално употребена, ама референтот не
е идентификуван за соговорникот, а можеби не е и за говорителот,
што не можеме да знаеме од самиот исказ, наспроти: Би iiipeбaлo да

си најда.м една iipujaiiieлкa каде ИС една iipujaiiieлкa не е референ
цијално употребена, зашто не можеме да знаеме дали во иднина ќе

постои некој таков кој ќе биде бараната пријателка на говорителот;
Тополињска

1997: 215).

Оттука, поради немањето на некои општи

правила за тоа кога ИС со неидентификуван референт е употребена
референцијално, а кога не е, ние ќе тргнеме од лексичките пока

затели на неопределениот карактер на ИС и ќе ги толкуваме мож
ностите за изразување на овој тип ИС во кичевскиот говор. Треба да

го истакнеме уште и фактот дека ИС со неидентификуван референт
кои содржат во себе лексички показатели на неопределеноста, посо
чуваат

индивидуализирани

елементи

на

општото

множество,

за

разлика од ИС со нулти показател, кои најчесто се во генерична

употреба, па така ако речеме: На вpaiiia ѕвонеше еден Гtoшiiiap
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тежиштето на информацијата е врз индивидуализацијата на посочу
ваниот елемент од множеството поштари, а ако речеме На враШа

ѕвонеше iiошШар, тогаш даваме само информација дека посочениот

елемент е поштар, а не на пр. полицаец или нешто друго

(сп.

генерична употреба на ИС со нулти показател во примерот: Тука

и.маШ чоек! КажеШе ми каде е? (Црско, б3). Во кичевскиот говор,
како што е и во стандардниот јазик, освен ИС со нулти показател,

генерично значење може да има и членувана ИС (види ИС упо
требени генерично:

4.2.3.3.).

Во македонскиот стандарден јазик, а ситуацијата е иста и во
кичевскиот говор, има три типа неопределени заменки:

1)

тип некој

кој носи информација дека говорителот не знае да го идентификува
посочениот предмет;

2)

тип еден, дру'i со информација дека говори

телот не сака да се изјасни дали го идентификува посочуваниот

објект, и

3)

тип кој било, кој и да е со информација дека не постои

таков елемент на идентификуваното множество што не би можел да

биде референт на дадената ИС. Како конститутивни членови кои се
инхеретно

маркирани

како

индивидуализиран

неидентификуван

референт кај неопределените дескрипции се јавуваат само членовите
на

една

затворена

група

неопределени

заменки

(нешШо,

некој,

некојси и сл.), додека кај другите ИС со неидентификуван референт,
најчесто

конститутивниот

член

е

необележен,

а

соодветната

информација за неидентификуваноста ја носи допол-нителен член кој

е најчесто заменска определба. Во примерите подолу во текстот ќе ги
разгледаме ИС конституирани и од неопре-делени заменки и од некој
немаркиран

конститутивен

член

со

неопределени

заменски

определби во кичевскиот говор.

4.2.3.2.1.

Објективно неопределените ИС најчесто се изра

зуваат со неопределената заменка некој:

еШо,

во-н'екој iiP.cШ

Шриесседум,

273);

'iо-р'аниле.

Шриесосум,

... ама

(Текстови,

Шриешес,

iii'aкa

'iо-р'аниле во-ii'Р.сШ

272); ... Шие

бројојШе,

некој-бр'ојој, .. (Текстови,

Некој 'офчар н'е-знајл н'ишiiiо ни за-В'ели'iден нu-зa-Puciiioca.

(Текстови,

285); ... а

iiaднeiii? (Црско, бб);

на дpy'iuiiie не'iде -'iоде

iio

... да

iiaк да дoиiii некој ѕвер,

не задремеiii и

iiioj,

некое зрно

саде да

в~к ели мечка, да и.м изеиiii некој коњ ели ними. (Црско, llб). Кај
ваквите ИС

најчесто се работи за референт кој не му е познат на

говорителот. Во примерите што ги наведовме, некој се јавува како

определба на именката која е конститутивен член. Се сретнуваат и
примери каде што некој самостојно ја конституира ИС со неиденти

фикуван

(Текстови,
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референт:

27б);

.. .'онде

Абе

ако

во-б'афчено

е-н'екој

наше

д'обар

н'екој

и-в'идел.

н'e-iiipeбaiii

да-'iо-

злоуuотр'ебујш!;

Наѕираше

отворит а.ма никој

(Црско,

тој,

дали

ќа

излезет

некој

не излезе ни да се iiрошетаат

iio

да

.му

дворот.

44).

Освен некој, во текстовите од Кичево и Кичевско се сретнува

и формата некојси која носи информација дека говорителот не знае
да го идентификува референтот, но и дека таквата информација не е
важна за текстот: И детето сретнало некојси офчар.

Блиска по значење е и неопределената заменка едикојси. Оваа
заменка во кичевскиот говор се употребува повеќе во говорот на

постарите говорители, а значењето и е, најчесто, дека говорителот не

сака да го идентификува посочениот референт, иако ја знае таа
информација. Пример: -Кој зборујл лошо за .мене? -Едикојси, не е

биzuно.

Во некои контексти може да носи и значење исто како на

неко}, т.е. дека говорителот не знае да го идентификува посочениот

референт, или со дополнителна информација дека не е битна таа
информација (како некојси): 'Ич н'е-.ми-е 'iајле шШ'о-кажал едик'ојси
з'а-.мене.

Објективно неопределени, т.е. со позитивна информација дека
говорителот не знае да го идентификува референтот, се и именските

синтагми конституирани од заменката нешто:

... а.ма

беф н'а-iiазар да

кyiia н'ешто и та.му со-к'ошој iiечени риби се-iiрод'ава:. (Текстови,

284); Ар'а.мија

дyp-нe-н'aiipa_izu itлан, к'алаус, што-в'ика.ме, н'е-о_;т тој

ни-да-кр'адет, ни-да-iiр'ајт н'ешто. (Текстови:

297);

Царскиот син

тo'ia_i се сети оти дру'iар .му и.мат нешто што оит така iipeкy

тpyiia без

iiaiil. ..

(Црско,

117).

Во примери како првиот, каде што

исказот е даден во прво лице еднина, исказот може да носи значење и

дека говорителот можеби знае да го идентификува референтот на
ИС конституирана од нешШо, но или не сака да го идентификува или
мисли дека не е потребна таа информација.

4.2.3.2.2.

За лексемата еден знаеме дека во македонскиот јазик

врши функција на неопределен член. Слична е ситуацијата и во
кичевскиот говор. Овде ќе дадеме примери од користените текстови

во кои еден навистина има членска функција (а не бројна): Си-б'ило
едно дете, .м'ало ... (Текстови,

в'еков

271); Да-.ми-д'ојт

еден-к'оњ д'орија, на

што-'iо-н'е.маШ, една с'абја зл'аzuна... (Текстови,

272);

Една

ж'ена р'екла ќе-iiр'ајла ii'шue. (Текстови,

zuzuo ја

беше скрил сабјаzuа... (Црско,

iiланина.

289); Отиде во една одаја кај
43); Имало еден јунак на некоја

(Црско,

iiрашал ... (Црско,

43); Пред нzши изле'iол
127); Тој најде зафрлени во

еден

чоек

куќишШето

и

'iи

едни

орачки железа, ралник и цресло и зеде и 'iи однесе на еден коач да .му
наi!рајШ од ни.ми едно zuozl.ycчe (Црско,

158).

Од примерите се гледа
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дека со еден се врши индивидуализација на објектот којшто е посочен
со дадената ИС, но не и негова идентификација. Слична индивидуа
лизирачка функција извршуваат и броевите, па затоа синтагмите со

бројни определби по дефиниција ги толкуваме како непредикативни.

Од кажаново произлегува дека двете функции на еден, членската и
бројната, се преклопуваат и се доближуваат на некој начин. Разлика,

сепак, може да се забележи во начинот на изговарање на бројот еден
кој е секогаш акцентоген и неопределениот член еден којшто, како
што се гледа од примерите, најчесто влегува во акцентска целост со

именката што е конститутивен член на ИС.
За субјективна неопределеност во кичевскиот говор се упо

требува и лексемата фил'ан како во следниов пример:
'идеШ од ф'ил'ан с'ело. {Текстови,
турскиот јазик {тур.

filan/falan)

284).

...р'екол

дека

Значењето на оваа заемка од

е дека 'тој и тој е идентификуван за

оние чии зборови се прекажуваат, но експлицитно неименуван во

текстот' (Тополињска

1997: 222).

Лексемата дру'i не е вистинска неопределена заменка. Таа
функционира главно во опозиција со некој друг објект, претходно
споменат, а можеби и веќе идентификуван. Пример

...да-си-н'аiiра:Ш

к'олбаси и др'у'iо .м'есо да-н'аiiра:Ш за-з'и.мница. (Текстови,

4.2.3.2.3.

286).

Освен посочување на неопределени елементи од

општите подмножества, како кај досега наведените примери, јазикот
располага

и

со

средства

за

посочување

на

неопределени

подмно

жества од општите или определените множества. Има два типа такви

средства:

1)

за издвојување на само две подмножества или

2)

без

конкретна информација колку подмножества можат да се издвојат.
За издвојување на само две подмножества се употребуваат заменките

еден

vs

дру'i.

во-Скоiiје...

Примери: едниоШ во-ИШалија за.минал, ... др'у'iиоШ син
(Текстови,

272).

За издвојување на неопределен број

подмножества се користи како средство повторувањето на заменката

кој или на заменката некој: СиШе изле'iле дa-'io-iU'eilaШ б{ЈКОШ, кој со
iiишШоли, кој СО iiyшкzt.; ... СО-ltч'енка ii{Jнa колава, Ќе-.мzt-д'а:Ш, н'екој

Шри-iu'оilачи, н'екој iieШ, н'екој д'есеШ, з'ависиШ оШ-ч'ојкоtu, н'екој

ii'одобар шШ'о-е. (Текстови,

275).

4.2.3.3. И.менски синШа'i.ми уiiоШребени

'iенерично

Под именски синтагми употребени генерично

ги подраз

бираме оние со кои не се посочува конкретен референт во ствар
носта, ами се именува множество на референти на кое припаѓа и
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поимот означен со дадената ИС. Значи службата на овие синтагми е
сведена на конотација, а не и денотација. На кој начин во кичевскиот

говор се градат ИС со генерично значење? Тоа се истите начини како

и во стандардниот јазик:
разликува

од

оние

1)

првиот начин е со ИС без член, која се

синтагми

кои го

содр)Кат неопределениот член

еден (и со кои се врши индивидуализација на референтот), примери:
Дојде ел'екzuричар. (а не поштар или водоводџија), наспроти Дојде

еден елекШричар. И во двата примери ИС е употребена референ
цијално, т.е. се однесува на определен референт, но во синтагмата без
еден референтот не се посочува, туку само се нагласува дека тој
припаѓа

на

дадено

мно)Кество

конкретниов случај); и
морфема Ш-, а

(мно)Кеството

електричари,

во

вториот начин е со ИС со членската

2)

во кичевскиот говор видовме дека во ваква улога

МО)Ке да се употреби со членско значење и морфемата -ов, примери:

К'учеШо е-ч'увар на-к'уќаШа; Чојкоф Ши е ко камен, што еве не

изд'Р.жујШ. (види:

4.2.3.3.1.

4.2.3.1.2. ).

Сега

ќе

наведеме

повеќе примери

за

генерична

употреба на ИС со нулти показател: Ар'а.мија дyp-нe-н'aiipajzu План,
к'алаус, шШо-в'ика.ме, н'е-ојШ Шој ни-да-кр'адеШ, ни-да-iiр'ајШ н'ешШо.

(Текстови,

297); ...ако

Шоа ќ у.мреШ. (Црско,

.му ја извајШ Шуiа рака од ножниz~аШа, Шој од

42).

Со нулти показател на референцијалната

карактеристика се јавуваат и називите на единици на мера кои се

потчинети на други ИС од типот: к'орен iaб.I)KO, l'ајба кр'уши, ш'ztute
р'акија; како и именките во перифрастичните предикати од типот:

iipajШ .меШ'ани:, д'аваШ 'изи.м, ФР.лаШ к'и.мка, 'и.маШ н'иеШ,

iip'ajШ

'Р.шу.м. Всушност, кај овие примери се работи за предикатски содр
)КИНИ чија форма дозволува внесување во позиции наменети за ИС,
но кои во конкретниот текст не МО)Кат да бидат актуелизирани, па се

употребуваат заедно со надградениот предикат што е како таков

способен за актуелизација (Тополињска

1997: 225).

Исти каракте

ристики имаме и кај подвлечените ИС во следниве примери: И ко

'извајл Шој в-р-р-р, една-Ш'орба ж'елади. (Текстови,
и.маШ со белеi на челоzuо, еден .мал poi. (Црско,

279); ... едно ќа
42); К'yiiuф ц'е-де за -

ко.мiiј'уШер, а- н'е за-д'и-ви-ди.

4.2.3.3.2.

Генеричната употреба на членската морфема прет

ставува вторична појава во развојот на членот и во дијалектниот
израз се среќава поретко, зашто е одраз на поапстрактен начин на

размислување. Во текстовите собрани на терен најдовме малку такви
примери, иако од дополнителните истр~вања утврдивме дека не е

невообичаено да се употреби ИС со членска морфема (Ш- или -ов) со

генерично значење. Ќе ги наведеме примерите што ги најдовме во
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текстовите и на терен: Ко.мuјуШериве ќе iи оќораШ децава.; КучеШо
е-ч'увар на-к'уќаШа.; Прао кажуаШ чоециШе, оШи чоикоШ коа да
осШареиШ се чиниШ ко деШе. (Црско,

175); 'E-ua

ка.м'ењеШо се-со

'едни ко-шШ'ичина наuр'ајни и-в'одаШа zи-в'тгШиШ и-Ш'ие в'ака в'тгШаiii,
в'Р.ШаШ, а-uод-ка.м'ењеШо, "оzро.мни, 'олкај 'окруzли, uод-ка.м'ењеШо
ж'иШоШо од'озzора Ш'ечеШ и д'ека с'илни ка.м'ењеШо Ш'ие zо-z.м'ечаШ

ж'иШоШо, i7ч'енкаШа. (Текстови,

275).

Меѓу ИС со генерично значење има раЗлика во информа
цијата што ја даваат меѓу оние со нулти показател и оние со членска
морфема. Имено, тие ИС што се со нулти показател укажуваат само
дека постои таква единка означена со дадената ИС која му припаѓа
на соодветното множество елементи (референти во природата или

замислени поими). Со исказот, пак, во кој имаме ИС со членска
морфема генерични употребена, најчесто се даваат квалификации,
упатства што важат за сите припадници на даденото множество што

е означено со таа ИС. Па така, во погорниот пример Ко.мuјуШериве
ќе iи oќ:opaili децава, констатацијата што се дава во овој исказ важи
за сите компјутери, а не за една единка што припаѓа на множеството
компјутери. Во примерот пак, Куiiиф lf'e-дe за -ко.мilј'уШер, а- н'е за

д'и-ви-ди. се кажува дека информацијата дадена во исказот важи за
единка од множеството на компјутери, или можеби и за повеќе
единки, но не значи дека важи и за сите постоечки компјутери.

Оттука ни се наложува заклучокот дека можеби

членот кога е во

генерична употреба не е без семантичка улога, тука тој "како да ја

проширува предикацијата на целиот генус на цела една класа на

нештата." (Тополињска

1997: 226).

На крајот, како констатација ќе

кажеме дека со генерична употреба во кичевскиот говор почести се

ИС со нулти показател, зашто тие можат да се употребат и во
функција на припишување на предикација на целиот генус како во
примеров: Ар'а.мија дур-не-н'аuрајШ ilлан, к'алаус, шШо-в'ика.ме, н'е

ојШ Шој ни-да-кр'адеiii,, иако и примерите со ИС со членска морфема
не се малку, но се ограничени само на употребата што веќе ја
нагласивме.

4.2.4.

РелаШивна реченица

Во улога на дополнителен член на јадрената именска синтагма

може да се појави реченична конструкција односно т.н. релативна
реченица. Релативната реченица всушност прикажува некаква сос

тојба чиј учесник е референтот на ИС чијшто дополнителен член е
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токму

таа

релативна

аргумент во

реченица.

Со

релативната реченица е

други

зборови,

"идентичен

појдовниот

со аргументот на

надредената реченична структура оформен во ИС во кој се вградува

релативната

конструкција"

(Тополињска

Затоа,

1997: 162).

при

градењето на релативните реченици, местото резервирано за појдов

ниот аргумент се блокира со семантички празни супститути (т.н.

релативни заменки) кои претставуваат и конектори односно средства
за акомодација на релативната реченица кон определената од неа
и е.
Во кичевскиот говор како и на целата македонска дијалектна

територија универзален релативен супститут

generale е заменката шiuo.

- конектор

т.е.

relativum

Но, поради фактот дека што е максимално

немаркирано (среден род, еднина, нулти показатели на падежен
однос), кога оваа релативна заменка се јавува како средство за
акомодација на релативна реченица кон ИС која не е во номинативен

однос, ами во некој друг падежен однос, се јавува потреба да се
сигнализираат
реченична

функциите

конструкција.

што

таа

Затоа,

ИС

често,

ги
со

врши
ваква

во

дадената

функција

на

изразување на категоријалните карактеристики се јавуваат категори
јално маркираните заменски клитики кои заедно со што го пока
жуваат

падежниот

појавуваат во

однос.

кичевскиот

Кои

заменски

говор, ќе

клитики

видиме

во

најчесто

се

примерите што

следуваат.

4.2.4.1.

Најпрво ќе дадеме примери во кои со релативната

реченица се изразува номинативниот падежен однос (меѓузависност
на глаголскиот предикат и именската синтагма која претставува

појдовен аргументски израз):

... и

ц'apoiu н'аредил с'ите .м'ашки zито

се да-се-.мобилиз'ира:iu... (Текстови,

272); И il'очнала да-б'е:Zат

в'ојска

та, од-сiiр'оzuивна стр'ана што-б'иле, н'еiiријателиве... (Текстови,

272); ..секој е.миш, в'ишни,
(Текстови, 273) (го имаше

што ilост'ојше, кај-Блаж'ејца в'о-двор.

кај Блажејца ... );

.. оти

н'екако ко-аот

ко.м'анда т'ие ж'ители шiUо-б'иле, д'eciUuнa 'ил'ади 'ако б'иле, н'е-биле,

с'еду.м 'ил'ади, ... c'uiUe си-е-дР.же: ч'uciUa р'екава. (Текстови,

274); Леле

колку-.м'е-болиiU ii'pciUoф! 'Овај, ск'ршен н'eкojiiaiU zuiUo-бuл.; ... и-iU'ие
шiUо-ќ-'идаiU од'оздола со-iiч'енка ii'.l}нa к'олава, ќе-.ми-да:iU, н'екој

Шри-т'оitачи, некој iteiu некој д'eceiU.. (Текстови,

275);

Ce-i""i'eiilљaл

Ш'о:Zај со-'овие шiUо-бе: во ко.мун'исШичка ii'арШија, во-Ш'ие, ѕв'езди
iiezu'oкpaкu iip'ajлe .. (Текстови,
шiUo p'aбoiUиiU,
(Текстови,

277);

СiUр'у.мка,

276); .. ii'oiUo.мz~и

.м'у-се 'онај в-l""i'oиuua

iU'иe .му-се-ii'оiuо.мци

нa-iUoj 'ИваноiU.

Знајш к'ој-и-е н'еѕи iU'акво, 'Оле шiUо-е-к'Р.сШена, н'а

не: е-к'Р.сiUена, д'окШ'оркана 'oiU- Чифлик. (Текстови,

277);

За-ч'ојкоШ
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шшо ce-iii'oilлeл н'а-i1окриф; (Текстови,

290);

Да,

iiioj

шiiio

ilpajiii

iii'aквo н'eшiiio, 'oднailpeiii ilл'aниpaiii к'ако ќе-с'е-браниiii. (Текстови,

297);

И Mиiiio д'окiiiорон i1'окоен, шiiio умре ќе-д'ојше на-Свеiiiи

Никола... (Текстови,

281 );

(двојно определена ИС и со придавка и со

релативна реченица и оваа релативна реченица

е нерестриктивна,

односно не внесува нова информација за референтот на релативи

зираната ИС).
Освен со

zuiiio

релативна реченица во номинативен однос

сретнавме и со кojшillo во следниве примери:

... iii'aмo 'имаше cill'aлнo
276); Kojшiiio ќе

б'аза и-ч'ека: кojшiiio ќе-сл'езеill iii'aмo; (Текстови,

му-д'онесеill cp'eiii-з'uмa луб'еница, ќе-му-е-д'ајiii ќ'epкailla за-н'евесiiiа.

(нула

во

позиција

на

релативизирана

ИС;

Текстови,

279).

Од

примериве убаво се гледа дека фактички се работи за празна релати

визирана ИС, па употребата на кojшillo е неопходна за да укаже на
фактот дека со релативната реченица се посочува на некое лице кое
претходно не се поЈавува во текстот.

Во примерите сретнавме и употреба на кajшillo како конектор

којшто заменува ИС во номинативен падежен однос, појава каракте
ристична и за други дијалекти: Ами, р'ече, в'идофiiiе к'уќине к'ajшiiio

"iopaiii?

(Текстови,

310).

Употребата на прилошките форми каде и

како како вистински конкуренти на шiiio веројатно претставува
балканска црта со грчко влијание затоа што грчкото 1rov има функ

ција и на прашален (заменски) прилог 'каде' и на универзален рела
тивен субститут (Тополињска

4.2.4.2.

1997: 164).

Акузативниот однос при употреба на

relativum generale
во кичевскиот говор се изразува на следниов начин: ...еве шillo с'акаш,
ж'елба шillo-'uмaш вo-ж'uoiiioф, ќe-illu-c-'ucu.q.нuill. (Текстови, 271 );
... z~'apcкailla
io-'oдбepeill

ќ'ерка дa-Ф'nлuill со-ј'аболко,

iiioj

шillo-io-c'aкaiii дa-cu

271); ... зa-дa-i-'yдpuiii со-iаб.q.ко iiioj
шiiio-ќe-io-б'eндucaiii ц'арскава ќ'ерка. (Текстови, 271); ... u-iiia: си-и
з'ела ill'aмy ф'усiiiанчиња, шillo-'u.м.aлa... (Текстови, 271); Дај да-Гiр'оба
'овие шillо-ми-iо-д'адо: Гi'од-јазик. (Текстови, ·272) (во овој пример
iii'aja.

(Текстови,

релативизИраната ИС се наоѓа во претходната реченица (бecцeнe

iiiuoiii камен), а дека е така сведочи кратката заменска форма io);
Ma-iiio: фс'уzинос не-е-Ш'аван, ко-с'оба e-"iope. Ko-c'eia шillo-u-ilp'a:iii
uоiiiкр'овљана. (Текстови, 273); .... еее, 'овие p'oioj мој шillо-си-iи
бенд'исуваф, iлеш шiiio-мu-нaup'aja, дa-.м.e-ф'ailluiii л'aвoill. (Текстови,

290);

овие но~·е мој

zuillo не си-iи-б'ендисаф (Текстови, 290). Ја oilloill-iii'u шiiiо-.м.е-uр'ашујш. Како што

ciii'o:њe н'а-ноѕе се-из.м.'оруа, а-н'е

се гледа од примериве, акузативниот однос кај релативните реченици

се изразува најчесто со иtillo и со кратките заменски клитики за
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акузатив: .ме,

iiie, 'io,

е, нас, вас,

u//'iu.

Изразување на акузативен однос

без заменска реплика има само во примерите во кои релативи

зираната ИС посочува нешто неживо и е немаркирана по опреде
леност како во првиот пример.

4.2.4.3.
однос во

Конектор којшто заменува ИС во дативен падежен

релативните

релативното

реченици во

utiiio:... ... и

ж'енава. (Текстови,

295).

нај'оѕади

кичевскиот говор

д'ошол

до-'ова.i

е,

исто

така,

шiilо-.му-е-з'ел

Дативниот однос во релативните реченици

во текстовите што ги имаме на располагање се сретнува многу ретко.

4.2.4.4.

Инструменталниот однос во релативните реченици во

... 'еве-'iо ша.м'ин
272); Зн'ајш, Muxa

кичевскиот говор се изразува на следниов начин:

чеiuо

iiiu zuiiio

.ми-'iо-uр'еврза

(Текстови,

u'pciiioiu.

'io-'ozuкo:л жел'езоzuо.-Кое-ж'елезо? -Па-Шо: шiiio-ce-'yдpu! Kyjзнajiii
колку-с'е-удрил! Како што се забележува од примерите, инстру
ментален однос во релативните реченици се изразува без посебни

средства

кои

ќе ги

релативизираната

изразат категоријалните

ИС,

ами

само

со

карактеристики

употреба

на

utiuo,

а

на
до

двозначност не доаѓа затоа што најчесто релативизираната ИС која е

во инструментален однос означува некој предмет на кој нормално не
може да му се припише дека самостојно врши некое дејство. Од
првиот пример се гледа дека може да се допрецизира вршителот на

дејството со нагласување со употреба на лична заменка.

4.2.4.5.

Локативен однос во кичевскиот говор се изразува со

каде шzuo кое во овој говор се изговара скратено како кај што или
само со шiiio: 'Она б'еше вод'еница, 'онде к'уќа кajшiilo е-наuр'а:ја. Oд

ja'зoiil. (Текстови,

274);

Првиов пример може да се толкува на два

начини: како релативна реченица во акузативен однос, но во која
како релативен конектор се јавува кajutiiio кое е карактеристично за
изразување

на локативен однос или како релативна реченица што

изразува локативен однос со оглед на фактот дека релативизираната

ИС се јавува како неопределена, а ако е во акузатив најчесто е

определена (сп. ги погорните примери во т.

4.2.4.2.).

Понатаму ќе ги

дадеме следниве примери: Арно а.ма, наu'аднала н'екоја д'Р.жава на

ова:

д'Р.жава кajшiiio ж'uвejiii ПеUл'ешарко... (Текстови,

к'acailoiii кајшiilо-'и.маше кас'аuница,
.loн'i'aздoфt{tl. (Текстови,

277);

271 ); ... Аце

ua с'осе д'олу, iilo: б'ило oiil-

А.ма 'и.мало н'е'iде, н'екое село кajtuiiio

'и.мало 'она: в'ода, iii'oitлa, како-е-в'ика:Ш Ш'ер.мичка. (Текстови,

... а

279);

Ш'а.му во-с'обаtТtа кajuttТto-ќe-cil'ueш ќ-и.маШ дван'ајсеiu за;'ачиња.

(Текстови,

280); ... зел

'еден

к'олбас

к'олбаси вo-oд'ajaiiia... (Текстови,

oд-ciii'auoiii

287); ... u-ilaк

шtТtо-се-с'ушеле

си-с'еднал нa-'ttciiioiiio

.м'eciiio, к'а]шiuо си-с'едел нa-ctТt'oлoiii... (Текстови,

287).

Од претпос-
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ледниот

пример

се

гледа

дека

локативниот

реченица може да се изрази и само со

однос

во

релативната

relativum generale

односно со

шШо.

На крајот на овој краток преглед на релативните реченици во
кичевскиот говор ќе го истакнеме фактот дека тие претставуваат

добар пример за тоа на кои начини говорителот се труди да му ја
дообјасни ИС на

соговорникот. Токму затоа,

во овој

избор на

примери не ги издвоивме оние што се нерестриктивни од рестрик
тивните релативни реченици.

4.2.5. АiiозиШивни оiiределби
4.2.5.1.

Под апозитивни определби ќе ги разгледаме именските

синтагми кои ја определуваат основната именска синтагма, но не се
граматички зависни од неа, ами се конгруентни со неа по граматичка

зависност, т.е. по падежен однос. Многу често, основната ИС, ако е
маркирана по определеност не може да прифати "обични" определби
и

токму

тука

апозитивната

определба

се јавува

како

најдобра

варијанта за доопределување на таквата ИС, зашто содржината што

ја формализира апозитивната определба се наоѓа надвор од доменот
на референцијалниот квантор што ја доминира определуваната ИС

(Тополињска

1997: 227).

Во нашите текстови најдовме навистина

голем број примери со апозитивни определби. Најпрво ќе ги издво
име оние кои доста често се среќаваат во текстовите собрани на
терен, а тоа се именски синтагми со конститутивен член именка во

функција на апозитивни определби на други именски синтагми: Б'ор

че, .мл'адо д'еШе, iiеШнајсеШl'одишно. Се ii'eiiiљaл Ш'оiај... (Текстови,

276);

да-д'ојШ да-.му-ii'о.моiнеШ на-ч'ојкоф, .мл'аШ-чојк, Шр'иесеШ-и

н'екоја l'одина. (Текстови,

278); ...и tu'ypzt в-'едно-б'уре 'олко:, б'уреШо,
278); Му-е-дал ф-Ш'орба Ш'аква, д'ucaiu,
лубен'ицтuа, и-Ш'niнал. (Текстови, 279); ... Ш'аја il'очнала с'илно да-.му
кажујШ д'ека е-к'о.мш'ијаШа, iiриј'аШелоШ д'ојден... (Текстови, 287);
Миле iiр'ашујШ, д'ирекШорон, c'eia iо-зн'а к'ој-е. (Текстови, 289);
б'уре од-р'акија ... (Текстови,

Б'еiал, б'еiал u-д'outoл до-tи'у.маШа, дo-l'opatua кајшШо 'имало .мн'оiу

дпва. (Текстови,

289); И-Ш'ој i-'обесил

'е.мши, на-н'екое iаб.!]ко,

l'ope.

к'оiТtлеШо, нa-iip'u.мep, на-некој

(Текстови,

н'осиШ iioiaчa, на iipu.мep лeii,

iia

290);

Во tuo:-itpeз'e.мaњe Шој

е кnшаШ Шука... (Текстови,

291);

Ceia в'ели.ме н'ие збор, в'еридба. (Текстови, 293); К:оњиве знајш iiо
с'екакви уl'орници,

Анiа, Анiа
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uо-с'екакви ii'аШишШа 'oдaiii..

(Текстови,

296);

tuiiio с'едеиtе кај... , една црна, кај Ецка с'едеше, во-елек-

Шр'ичноно рабоШеше.
(Текстови,

(Текстови,

(Текстови,

298)
едни

ШеШ'офчани, zup'и фа.м'или:, си-наuр'аја в'икендички. (Текстови,

302);

... и-оШ

297);

'и.маше

А Аце, .мажош-џ н'ејзин ...

302); ... з'ошШо

.. .'u.мaiu

И-к'обила

297);

'една,

М'ица.

u'oioн од-Силика, ка.менол'о.м. (Текстови,

св'екор-.ми бр'аќаШа, дв'ајца бр'аќа св'екор-.ми, .му-се-'у.мрени.

(Текстови,

303);

Еден браШ, значи ч'ичко оШ-св'екор-.ми, со-к'оцкар

ски д'олiој н'ешШо, u'оiинал ... (Текстови,

303); Зд'ола ко-ќе-е-в'идиш
306); Не.маШ ко-'овде во
р'абоќе... (Текстови, 308); И-оШ

в'ода:, сШ'акло, к'а.мчиња б'ели ... (Текстови,
iи.мн'азија,

со-uиш'уње

Ш'е.ми,

uр'офесор од-ГосШивар, д'окШор, iинекол'оi и-uред'аваше акушер

сzuво ... (Текстови,

308); А-Сл'афка од-РаШка, од-М'илеШа св'еќарон...
(Текстови, 309); ... н'е-беше д'оЈден д'окzТtороШ, с'а.мо iл'авнаzuа
с'есШра, са.мо инсШрукШ'оркаШа. (Текстови, 310).
4.2.5.2. Во текстовите сретнавме и повеќе примери со апози
тивни именски определби, а кои се определби на заменски ИС, а кои
се разликуваат од сличните такви примери во кои имаме дуплиран

референцијален показател (види ИС со идентификуван референт)
според начинот на изговор со пауза: А.ма

zuoj,

к'а.меноШ б'есценеШ си

iо-ч'увало н'еiде скр'иен. (Текстови,
Шо:,

uридр'ужбаzuа

н'еiо:

271 ); И u'осле u'очнал кр'алоШ и
(Текстови, 271) (имаме постпозитивна

атрибутска определба); И-Ша:, .м'а.ма il'очнала да-ilл'ачеШ... (Текстови,

278);
н'еiо

И-u'осле, Шоi ко-в'идел, Czu'oJ.мup П'аzuрикон, ко-в'идел з'арди
шzuo-нaitp'ajлa .м'а.ма...

(Текстови,

282);

И кај-'ова

ilоиtШа

р'ишШево Л'азе, Шој uр'и.маШ, 'овај ко.мш'ијава од-'Анка. (Текстови,

288);

Ако Је-'исuравна, ќе-iо-н'акиШаШ 'ова .мн'оiу 'убо:, рак'ијаШа.

(Текстови, 293); Ааа, Шој, ФР.л'ениоф, б'ебево, c'eia i'оле.м. (Текстови,
296); Дод'уша .мн'оiу .му-uр'ајше zu'aja ч'eczuoj, сн'а:-.му. (Текстови, 296);
И-.му-в'елаil'i н'е.му, на-в'ујко- .ми ... (Текстови, 298); ... с'еланка ж'ена
неоuШов'арена со-.маШериј'ални д'обра, со-Шо:, со-uсихол'ошки р'або

Ши ... (Текстови,

300); Тие 'изiледаШ, ШеШ'офчани c'upoiiiu 'ушШе... си
зн'ајле. (Текстови, 302); ШШо-Ши-к'ажуЈф lТtoj, за-'Иiор др'уiароШ,
к'олеiа од-р'абоШа... (Текстови, 302); Ај ziо-н'екое вр'е.ме ќе-се-вр'аќа.ме
да-в'иди.ме шzu'o-e с'о-н'еiо, c'o-zt'aдapoiii. (Текстови, 305); И-ние, д'еz~а,
ни-се-ч'инеше к'ој-знајШ шШ'о-е. (Текстови, 305); 'Овие, дру'i'ариве,
ле'i'ина:Ш од-с.м'еа. (Текстови, 306); ... оШ-кај-ш'уuана 'uзлa-iazu наШ'аквоlТtо, нa-:iuzuчeШo, 'околу ск'окна... (Текстови, 308).
4.2.5.3. Освен апозитивните определби конституирани од ИС
со именка како контитутивен член, под апозитивни определби ги

подразбираме и придавските модификатори кога се во функција на
нерестриктивни определби, а што може да се утврди со помош на

паузата во звучниот запис на материјалот. Ќе наведеме неколку
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примери од нашите текстови: Пa-в'uciiiuнa р'ече,

iiiu-в'aкa, де.м.ек,

u'оубаф

Maшкuiiie

oiii-u'ouoф,

П'окруuен!

(Текстови,

295);

н'еiiлодни б'иле, ciii'epuлнu од-з'аушки. (Текстови,
в'ака в'исок, 'i'оле.м. зa-iii'yuaњe. (Текстови,

д'еца

298);

Еден к'а.м.ен

298);... како

една-'акција,

.м.'алку в'ака xy.м.aнuiii'apнa, н'екоја ф'ир.м.а, б'аре.м. за-Нова 'i'одина дa

u'oклoнuiii... (Текстови,

4.2.5.4.

300).

Во кичевскиот говор со функција на апозитивна

определба на основната ИС често се јавува и глаголската придавка:

и

iiioj iiiu-в'eлa,

ќ'ociiie'ioiU, ф'ecoiu н'а-iла:, д'oiiiepaн ll ќе-д'ојше uр'ед

дуќан... (Текстови,

ua

П'офiiiорно

Е,

297);

ociii'aвeнu,

iiio:
кој

се 'обична д'еца, кој 'еднаш uосв'оени,
д'еца

инвал'иди... ;

(Текстови,

298)

При.м.ер, како iii'aквu д'еz~а, з'е.м.ени 'од-до.м., ќе-се-сн'ајдаiii во-ед!"lа,

up'u.м.ep,

ср'едина,

с'елска.

бенд'исани... (Текстови,

(Текстови,

300);

299).

...веќе

б'иле

д'евојки,

Та: н'иеднуш во ж'uвoiiioiii свој н'е.м.ала

н'ово, к'уuено oiii-upoд'aвнuцa, а.м.а сuеz~иј'ално з'а-не:. (Текстови,
'И.м.аше .м.н'оiу од-Брв'еница изб'еiани, iii'yкa д'ојдени

300);
(Текстови, 302)

П'орано, н'ие ко-ќе-се-с.м.'ејф.м.е, д'еца, z"iокр'ај-река p'aciiieнu... ; (Тексто

ви,

378). Ваквата употреба

на глаголската придавка е доста раширена

и вообичаена и во стандардниот јазик (Б. Конески

4.2.5.5.
типот

1981: 445).

Сретнавме и примери каде што метапредикатите од

cuoiii, cuiiie

се јавуваат како апозитивни модификатори, појава

што се сретнува и во другите дијалекти (Тополињска

1997: 209):

Ко-е

в'иделе

ц'apciiiвo,

cuiiie

'ова:

к'очија

zuiUo-ce-upztбл'zzжyjiii,

ц'ело

'излеiле, шiiio-e-o'вa ч'удо шiiio-'uдeiii. (Текстови,

272).

На крајот, можеме да констатираме дека

се забележува

тенденција на голема употреба на апозитивни определби во усна

конверзација, при водење на разговор за секојдневни теми, каде што
говорителот се труди да биде што појасен, за разлика од помалата

употреба на апозитивни определби во приказните каде што во голема
мера текстот на приказната е клиширан, со мали измени од страна на
раскажувачот.
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5.

ОД ЛЕКСИКАТА И ОД ФРАЗЕОЛОГИЈАТА

За особеностите на лексичкиот состав на кичевскиот говор

Кичевскиот говор, иако по своите јазични особености не
отстапува

многу

од

стандардната

норма,

изобилува

со

специ

фичности, посебно во поглед на лексиката. Туѓојазичното влијание
на

територијата

на

западна

и јужна

Македонија

било

особено

изразено, па имаме голем број на заемки, посебно од турскиот и

грчкиот јазик. Од друга страна на оваа територија "најмногу се
запазиле

словенски лексички елементи кои

територија биле истиснати" (Видоески 2000в:

на другата македонска

Така, и во лекси

42).

ката во кичевскиот говор се зачувани и се yuuтe се употребуваат

голем број на лексеми и фразеологизми коишто му даваат посебна
живост на зборувањето. Поаѓајќи од фактот дека дијалектите се
најуверлив запис на промените што се случувале во јазикот во вре-

.

.

мето и просторот, должноста на диЈалектологот е наЈсоодветно да го

прочита и протолкува тој запис и со тоа да придонесе за расвет
лување на патиштата по кои се дошло до денешната состојба во
јазикот. Еден мал дел од тие промени на лексичко рамниште, што се
засведочени во нашиов говор се обидовме да ги расветлиме во овој
дел од трудов.

Во овој краток осврт на лексиката ќе се задржиме, главно, на

оние лексеми кои се помалку познати во другите дијалекти или кои
имаат

малку

поинакво

значење

во

кичевскиот

говор

отколку

во

другите говори. Свесни сме дека списокот на лексеми и фразео
логизми

што

го

приложуваме

овде

е

само

еден

малечок

дел

од

огромното лексичко богатства што го поседува секој дијалект, но
исто така сме свесни дека и нашите претходници

-

колеги направиле

многу на ова поле, а се надеваме дека ќе направат и нашите идни

лингвисти и дијалектолози.
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5.1. Зборови од словенско

il.оШекло

Најпрво ќе се задржиме на лексемите во кичевскиот говор
кои се од словенско потекло, а кои во повеќето други дијалекти не се
користат или се во фаза на губење. Како такви ги забележавме
следниве:

в'eкoiii 'многу, доста'

(adv); -

В'екоШ Uл'ева се с'обрала, едв'ај

'искорнаф. (ВекоШ и.ма дрва. Видоески

говор: Имаме векоiu брави (Видоески

1957: 88); сп. и во поречкиот
1950: 57). Потеклото на овој

прилог може да се поврзе со прасловенската именка
(SkokЗ:

2. saeculum.

590).

vek'b 1. lebenszeit,

Значењето на голем временски период лесно

можело да се пренесе и на голема количина на нешто.

з'адле

'место насадено со дрвја што е нечија сопственост,

мала шума, гора'. Во кичевскиот говор често се употребува овој
назив затоа што се работи за крај богат со шуми, па многу често

таков простор, најчесто насаден со дабова и букова ш~а, е во нечија
сопственост и од таму сопственикот може да користи дрва за огрев.

Во таков случај се вели: Сu'ировци 'има:Ш з'адле и си-д'онесле цел

(za + del'b, сп .. Skokl: 406)

к'амион д'рва. Се работи за словенски назив
којшто

во

формата задел

терминологија

и

(Видоески 1999в:

во

61,

го

бројни

среќаваме често
топоними

во

изведени

географската

од

овој

корен

сп. и забел 'мала шума забран' исто така често

употребуван географски термин). Во кичевскиот говор очигледно се
работи за деминутивна форма со која веројатно се сака да се истакне
малата површина што ја зафаќа дадената шума.

з'одано iрне 'глазирано грне'. Придавката зодан,-а, -о, -и се
употребува

како

дел

од

грнчарската

терминологија

во

селото

Вранештица, село познато по производство на глинени производи.

Во РМЈ (РМЛ:
зодење

може

забележани се следниве зборови: зод 'глеѓ';

'saranje, pisanje zemljanog posuda'.
да

го

Поствербалот

653).

266)

Сп.

и

бараме

во

zid < stcslav. ZbdJ>
во

дијалектен премин
исч'аблајн

Потеклото на овие лексеми

сесловенскиот

Бугарскиот

'tепа

технички

во рускиот е

figularis'

етимолошки

речник

zidati.

zodJ> (SkokЗ:

зад

<~hд'А со

(БЕР1:

652).
(<исчаблавен) '1. извалкан
b>'b>o

термин

со саѓи, исцрнет

2.

расеан, чукнат'. Потеклото на оваа лексема е нејасно. Можеби може
да се доведе во врска со прасловенското
своето

прво

*

caditi

(БЕР2:

135).

значење целосно се поклопува со лексемата

Со

чабав

'ветов, поцрнет, потемнет, покриен со саѓи' што е регистрирана во

РМЈ, а чиешто потекло исто така е нејасно (РМЛ стр.528). Во
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кичевскиот говор постарите говорители го употребуваат со првото

значење.

Примери:

Целиоiii.-е

исч'аблајн!;

Sид'ojiii.e-ce

ц'елиiii.е

исчабл'ајни oд-iii.oj-ii'yciuи шii'opeiii. шiii.o-нe-.ми-zti'p'iaiii.!; Гo-up'eztiypaв
oiii.и- в'oдaiii.a исчабл'ајна б'еше.

Помладата генерација пак, оваа

лексема ја користи со пејоративно значење (кога се кажува за некого
дека не е во ред со паметот, или дека е многу расеан). Пример:

'Ociii.aj-'io! Исч'аблајн-е!; Колку
к'.[Jкaiii

uр'обле.ми .ме-нав'алија, с-исч'аблајф.

'едвај стои'- Пример: Не-.м'и-к.Ј)каiii. д'ушава u'ојќе. Во

РМЈ под заглавие

колка

'kljukati'

даден е и примерот дури .ми колка

душа во којшто е употребена стандардната варијанта на глаголот
што

овде го

разгледуваме

и со исто значење како

во кичевскиот

говор (различен од глаголот колка со значење 'клука, храни') (РМЛ:

341).

Потеклото на овој глагол може да се доведе во врска со

прасловенското

и

балтословенското

*кlк"h

горниот дел од коската на ногата' (Скок2:
к'oчuiii; к'очен, -а, -о, -и

со

значење

'бедро,

225; БЕР3: 190).

'гали, разгалува; гален, разгален'

-

Мн'о'iу 'io-к'oчиiii. б'аба-.му з'aiii.o: е-в'ака р'асuрден. Во БЕР потеклото
на овој глагол го поврзуваат со глаголот коiii.ка.м 'залисвам, галја,

приласкавам' кој пак се доведува во врска со прасловенското

*katb

'нешто што се тркала, врти' (Бер2:
к'yшaiii

'бае, лечи со

677, 685).
баење' - Oд-Czua.мб'oлeztia

iii.'aiii.кo-.мy

.ми-к'ушаше и .ми-'iи-сн'е.ма iii.P.iii.н'ициiii.e. Потеклото на овој збор мже
да се доведе во врска со прасловенското*kuѕаti,

*kusaj~ 'вкусвам,

опитвам' итератив на

Во РМЈ се забе

од

- jati

*kusiti

(БЕР3:

174).

лежени следниве лексеми од овој корен: куша 'бае', кушање 'баење'
и кушачка 'бајачка'.

л'ucaiii (се)

'се смее, се исмејува, се чуди, озборува'

-

Си

'осiUана б'ес-куќа да-.му-се-л'иса:Ш ц'eл-'ipaiii..; сп. и во поречкиот

говор: не.мој да се uрајш uaiia'iaл да се лиca:iii на iUeбe (Видоески

62).

1950:

Веројатно се работи за стара словенска лексема од прасло

венското

lis (*lys'b) 'calvus, celav, pljesljiv' но и 'biljeg na celu u zivotinja i
ljudi; 2. biljka, crven cvijet' (Skok2: 307). Наша претпоставка е дека во
основата на глаголот лежи оваа придавка која и со значењето 'ќелав'

и со значењето 'некој кој има белег' со преосмислување можела да ја
добие семантиката 'исмејување'. Во македонската топонимија се
сретнуваат повеќе називи со овој корен во основата сп. Л'иса Гара... 1.

' нео б раснат

,

< стсл.
(Иванова 1996: 374).

со шума: гол, келав

црвен, црвеникав'

1\"l.IC"l., &7.~/\"l.IC"l.

oд-нeii'oiiieia 'мрза, немање желба'

(adv) -

' гол, келав
,
' 2.
Не-uојдоф на

uов'ојниz{а oд-нeu'oiUe'ia. Не-с'и-кладоф жива-iu'урzиија oд-нeu'oiue'ia.

235

Се работи за словенска лексема во чија основа лежи прасловенското
t~g-'vuci'. Од овој корен потоа се изведени бројни лексеми:

poteg

'pertica ', nateg 'vucenje lade', potega 'jedno od dva drveta kojim ѕе ѕраја
brana'. Сп. го и глаголот во хрв.-кајк. ne ftegnem = ne tegnem = ne
utegnem 'nemam vremena'. (SkokЗ: 452). Во македонските дијалекти се
упо-требува лексемата

iioiiieз како дел од земјоделската

iioiiie'i,

терминологија со различни значења, и тоа само во западното дија

'1.

ектно наречје

правец на земјиштето во нивата;

една месност, површина,

3.

2.

остранство на

дрвото кај плугот за влечење

4.

мерка за

количина на дрва' (од картотеката на МДА).

iiaiiajцa
печурка)

'меко, стасано тесто'; назив за растението (вид на

'Lycoperdon bovista';

Во кичевскиот говор оваа лексема,

главно, се употребува со вторичното значење на квалификација на

некаква тестенина дека е мека и убаво направена, што веројатно се
пренесло од основното значење

воздушеста'.

Сп.

'именување на билка што е мека и

Кифлиiiiе .ми-се-наiiр'аја iiaii'ajци,

со-'очи да-'iи

ј'адеш. Се работи за лексема која во коренот ја има прасловенската

именка

*pQp"b

(пупка). Според Скок се работи за поствербал од

глагол кој исчезнал во словенските јазици, но го има во балтичките

(lit. pampti 'nabujati', lot. Pampt 'isto';
нотирана

со

стандардниот

SkokЗ:

изговор

'(Lykoperdon) puhara, pusa, puhavica'

78).

Во РМЈ оваа именка е

iiaiiaвицa

(РМЈ2:

130);

и

со

значење

Според наведените

српски паралели во РМЈ, се гледа дека оваа лексема во македонскиот

јазик означува и пуканки (грицкалки добиени од посебен вид пченка).
iioiiioчкa
варење'

-

'последната ракија што истекува од казанот за

Г{!Шни .м'алу да-в'идиш к'аква-е! 'Ова: н'е-е ii'oiiioчкa, Ш'уку

iipeiieч'eнuцa. Словенска лексема со глаголот

основата (СкокЗ:

449).

iioiTtoчe (мал поток) и iioiuoчињa

iip'oiiac
Шројца и одај

iio

teci (1. fluere, 2. durare) во

Спореди ги и именките од истиот корен

(mulj, sitan recni nanos) (РМЈ2: 385).
- Ајде ce'ia земи и Шије

'длабока дупка, бездна'
она iiaiiiчe Ша.мо

длабука дуiiка. (Црско

104).

iipao,

ќе најш еден

iipoiiac

една

Се работи за лексема од географската

терминологија која Б. Видоески ја регистрирал како таква во повеќе

пунктови пред се во западна Македонија, и еден пример од Разлошко,

Пиринска Македонија (Видоески 1999в:

126).

Во РМЈ оваа лексема е

нотирана со повеќе значења, од кои едното е гореспоменатото. Се

работи за лексема која потекнува од прасловенскиот глагол

кој се образувани апстрактуми од i деклинација со суфиксот
и

pasti

од

-n.: napast

propast (Skok2: 615).
iiJliiieн 'многу сиромав'; Тие-се ii'P.iiieни, н'е.ма:Ш шiiio- д'a

jaдaiii, iiaк Ш'ебе ќе-Ши-д'але н'eшiiio! Се работи за лексема од
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прасловенско потекло со значење: pre '1.haljina 2.prtljag, 3 (metafora)
magarac + tovar' (Skok 3: 58) различно од prf со значење 'put ili staza ро

snijegu' (Skok2: 58-59). Во полскиот јазик има значење 'грубо платно'.
Во РМЈ (РМЈЗ: 583) е објаснета како (од колчишта) пртен, пртено
платно. Значењето на сиро.мав не се споменува. Во кичевскиот говор
се употребува и со значење на 'стар и, танки, искинати алишта' што е

поблиску до основното значење.

cк'opнeiiil cк'opuвaiii

'1)

буди некого;

2) стане, станува некого':

В'есо:, ск'орни-ја П'еiiiранка! Се работи за глагол кој има потекло од

прасловенската придавка

266).

skor

со значење 'брз; неодамнешен'

Во РМЈ е забележан истиот глагол со значење

некому' но и
(РМЈЗ:

2) (fig.)

'предизвика, породи' и

1 1) 'прекине сон
11 'дигне од седење'

215).
(c)iiip'aшiiia се

'се збунува, се возбудува, оди лево-десно'; се

работи, најверојатно, за прасловенскиот глагол

493).

И

tratiti (Skok3 1973:

кo-ce-ciiip'aшiua 'ова: Киц'ојz(а: Л'еле р'ече,

c'e'ia

д'енеска се-з'афаiiiиф co-p'aбoiiia,

296).

(Skok3:

.м'ори ја

д'евер-.ми не-2'о-видоф.(Текстови,

Во РМЈ овој глагол е забележан со формата Шраќа се и со

слично значење како во кичевскиот говор (РМЈ3:

iii'uл'yшкa

395).

'вид кратко потстрижување при што веројатно се

гледа тилот'; Може да се доведе во врска со прасловенското

'задниот дел од главата'

(сп. во РечникоШ на .маке

(Skok3: 645).

донскиоШ јазик со cpiicкoxpвaiiicки i71олкувања (РМЈ3:
навме

лексема

Шилници

=

*tyl'b

iiлеШенки

од

коса,

382),

срет

означена

како

дијалектна, што е доказ повеќе дека од коренот Шил во дијалектите

се изведувале различни називи поврзани со косата).
'убушка

'погрден збор за мрзлива жена'. Можеме да прет

поставиме дека е стар словенизам со коренот
основата,

чијашто

понатаму

во

деминутивна

словенските јазици

форма
се

е

*b1>lva ( болва) во
busica. Од овој корен

изведени

повеќе

називи

за

различни материјални предмети. Спореди го и обликот на дено
миналниот глагол:

obuhati 'otjerati buhe' (Skok3: 229). Пример

од кичев

скиот говор: Ha.мeciiio да-с'еднеШ да-р'абоШиШ сii'иеШ iiо-бафч'ињана
'она.му, 'убушка н'иедна!

ш'ешерлаф

'широк, раширен, набран'

(adj).

Придавка кој

денес се употребува најчесто за фустан или за здолниште, иако во

приказните од Црско најдовме и поинаков пример. ПрИмери: Тинка
н'осеше едно-ф'усШанче шеиt'ерло:. Во iiолеШо iioд 'iрадоШ имаше

едно .мно'iу

'iоле.мо

шешерлаво

дрво.

(Црско,

забележени следниве лексеми: шешерење

194). Во РМЈ
'sepurenje ', шешери

се
се
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(шири се, кокори се, дуе се)

566). Потеклото

'sepuriti

ѕе' и шешерлав

'kitnjast'

(РМЈЗ:

на оваа лексема е нејасно.

шл'ивоса

'оди кај некого непоканет', Ми-се-шл'ив'оса: сiii'о

души н'а- 'iociiiи. Етимологијата не е јасна. Како една можност ја
даваме претпоставката дека се работи за словенскиот корен лиiiiи

(македонска лие)+ префиксот е: слие/слива кое подоцна со фонетска
промена

преминало

невообичаен

за

во

шливоса,

образување

на

а

грчкиот

глаголи

од

суфикс

различни

-оса

не

основи

е
во

македонските дијалекти.
ч'аiiчале 'мал а чаша со рачка, од метал или од пластика'

. Во

РМЈ е забележена именката чаiiче со следното толкување: "мал сад
за црпење вода; може уште да се сретне и по некои чешми надвор од

градот, за пиење вода" (РМЈЗ:

530).

Етимологијата и на двете именки

може да се бара во коренот чaii.- (истиот корен е и во имперфек
тивниот

глагол

чaita

-

'фаќа,

граба'

и

од

него

изведениот

перфективен чаii.не) кој што се среќава и во другите словенски јазици,
а индоевропскиот корен се наоѓа во латинското

capio (Skok 1: 294).

Пример од кичевскиот говор: Haii.'*ни-cu в'ода вo-чaii.ч'aлeiiio.

5.2. Зборови ii.o ii.oiiieклo од

дру'iи индоевроii.ски јазици

Овде ќе се осврнеме на мал број интересни зборови кои се по
потекло од различни индоевропски јазици, а кои се сретнуваат во
кичевскиот говор.

кардису:ње

'кушање против страф'. Оваа именка можеби

има врска со грчкото ка.р8tа 'срце; храброст' (ГБР,

265),

но не можеме

да бидеме сигурни. Пример: Го-'однесе д'eiiieiiio на-кардис'у:ње .
.мeiii'aнuja

во изразот 'прајт мет'ани: н'екому' од грчкото

J.tE'tavota. со значење
ровски 1998: 183). Во

'покајание, каење; поклон' (ГБР:

331;

Арги

кичевскиот говор овој израз се употребува со

значење 'моли некого, му угодува некому за да постигне некаква

цел'. Пример: Не-ќе-.му-ilр'а: цел ден .меzu'ани: за-да-с'еднеiii д-'yчuiii!

н'еiiендек

-

'лошо, малер, не е добро да се прави нешто,

кобење'. Етимологијата на овој збор не е многу јасна. Во РМЈ е
забележан истиот збор со сосема спротивно значење: 'лек, излез,
средство, начин да се постигне нешто, да се излезе од некое зло'

(PMJl: 493).

Во Бугарскиот етимолошки речник забележан е зборот

ii.ендек, како синоним на неzl.ендек со двете погоре наведени значења

(БЕР5

1999: 147). Спомнато е дека може да е од грчко потекло. Во

грчкиот јазик именката лtv6o<; значи 'траур, жалење; мака, печал'
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(ГБР: 402). Дали нашето неiiендек може да се поврзе со овој грчки
корен, не можеме со сигурност да кажеме. Моја претпоставка е дека

се работи за стара заемка која на почетокот гласела iiендек или
iiендик, а потоа низ вековите го добила префиксот не- за да се потен
цира веќе избледената негативна семантика на зборот. Во некои

дијалекти пак, со оглед на изместувањето на првобитното значење, се
добило сосема спротивно значење во смисла на лек, излез, средсШво.

Според усна информација од една колешка, во кумановскиот крај
зборот е познат во формата леiiендек и го има првоспоменатото

негативна значење. Во дијалектите често се случува кај недоволно

познат збор да дојде до фонетски промени, кои потоа се пренесуваат
со генерации, за што претпоставувам, се работи и во овој случај. Во

Кичевско, зборот секогаш се изговара како неiiендек и се употребува
само со првото споменато значење на 'малер, лоша среќа, кобење'.

Примери: Неiiендек-е да-iiл'ачеш без-iiр'ичина. Црна .м'ачка дa-iiiu-'io
iip'eceчeШ ii'аШоШ е н'еiiендек.

(се) iieнiiiepuiii 'се качува'; Kaj-ce-i"i'eнiiiepuш iiia.мy, ќe-c-'yiiie
i"iazu! Најверојатно се работи за лексема која може да се доведе во

pendere со значење 'виси ' (Skok2: 636).
Сп. го и дијалектното iiендар 'dukat kao ukras na grudima' пендари
'niska dukata' (РМЈ2: 149). И во двете заемки семантиката 'висење' е

врска со класично латинското

зачувана. Глаголот го има и во српскиот јазик со истото значење

како и во македонскиот јазик 'се качува, се јази' (СМР:

235).

iiociiip'oфuja 'лоша и неуредна жена'. Зборот може да се
доведе во врска со зборот

латинското

scrofa

ciupoua

добиен преку грчкото акрб<ра од

'свиња, маторица' (види подолу). Зборот исто така

би можеле да го поврземе и со грчкото

a.nocrrporptj

кое има значење

'апострофирање, преобраќање, застранување; но и гнаса' (ГБР:

83).

Во РМЈ овој збор не е нотиран. Во кичевскиот говор се употребува
како пејоратив: Пoczup'oфuja една!, Та: ќе-.ми-к'а.жујzu .м'ене шШо-д'а
iiра:!

(iio)iiipeфuiii

'погодува нешто, наместува, прави како што

треба';

Cu- 'io- iiоШр'ефила сл'аШково! Во РМЈ е забележан со тол
кување 'potrefiti, pogoditi' ( стрелав и го потрефив) (РМЈ2: 389). Се
работи за глагол кој се употребува во повеќе словенски јазици

(српски, хрватски, полски, горнолужички и руски), а потекнува од
германското

treffen

iip'eiicнo е

да-и.м'препса'

(SkokЗ:

496).

'редно е, човечно е'; Пример: Пр'еiiсно-е да-u'ојш

ч'есШиШаш! Во РМЈ (РМЈ2:
со

сретнавме

значење

упо-треба

'личи,

на

овој

472)

прилега'.

Во

глагол,

туку

е Забележан глаголот
кичевскиот

само

на

говор

не

глаголската
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придавка изведена од него и тоа во улога на дел од предикатот како

во примерот наведен погоре. За потеклото на овој збор пишува М.
Аргировски. Се работи за збор што потекнува од грчкиот глагол

npenro кој покрај другите значења го има и значењето 'личи, доликува,
аор. &nр&'lfа.(Аргировски 1998: 227).
iipoiiepecшuш

'става, поставува нешто без многу внимание,

не како што треба; става на брзина'; Ма.ма e-iipoii'epeciilи зав'есава
зapди-l'ociilиiile. Е- iipoii'epeciiiиф к'олана, б'елки н'e-c.мeiilaiil н'ико.му.
Се работи за глагол чие потекло не е јасно. Во РМЈ овој глагол не се
споменува. М. Арrировски исто така не го наведува во списокот на

грцизми. Можеби се работи за латинизам? Во латинскиот јазик

постои глаголот propero со значење 'брза, се брз' (интранзитивен)

'нeшiilo брзо iipaвu, забрзува, убрзув' (транзитивен) (Divkovic 1980:

952). Дадениов глагол со своето транзитивно значење можеби може
да се поврзе со глаголот iipoiiepeciilиiil, но за попрецизно опреде

лување на етимологијата потребни се поопстојни истражувања.

ciiip'oiia 'несмасна, неуредна жена'. Овој збор најверојатно
може да се доведе во врска со грчкото акрбq>а којшто е по потекло од

латинскиот јазик и за кое М. Аргировски ги дава следните значења 1.
'свиња, маторица' 2. фиг. 'развратница, блудница' < итал. scrofa 'исто'
< лат. scrofa 'свиња, маторица', ром. scroafa (Аргировски 1998: 290).
Очигледно дека во нашиов говор дошло до фонетски промени кои не
се

необични, па консонантската група скр- преминала во

ciilp-,

консонантска група вообичаена за словенската лексика, а фонемата
/ф/ се заменила со /п/, промена која

исто така била вообичаена во

минатото за македонските дијалекти (Б. Конески
Kaквa-ciilp'oiia

е сн'а-е, ја

н'е-зна

1982: 81).

Пример:

како-'е-зеде с'ин-је 'онаква! Во

битолскиот дијалект и во дијалектите од југозападниот дел на Егејска
Македонија оваа заемка е позната како шкрофа со истото фигура

тивно значење како и во кичевскиот говор (види: Трајковски

491;

Аргировски

1998: 290).

2000:

Во РМЈ овој збор не се споменува во

ниедна фонетска варијанта.

5.3.

Зборови

iio

iioiueклo од iuypcкиoiil јазик

Во зборовниот состав на кичевскиот говор посебно значајно
место имаат многубројните турцизми коишто го прават јазичниот
израз поархаичен и коишто се посебно фреквентни кај постарата
генерација. Помладите говорители исто така употребуваат доста
турцизми, но кај нив може да се забележи и изместена семантика
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'

којашто е резултат на недоволното познавање на значењето на да
дена лексема или пак е резултат на потребата да се изрази некое

ново значење со веќе постојна лексема којашто ќе биде доволно
експресивна, а тоа секако се турцизмите.

Овде се дадени мал дел од

турцизмите во кичевскиот говор, посебно оние коишто не се поши

роко познати на македонската јазична територија. Притоа се дава
толкување

на

нивното

значење

во

кичевскиот

говор,

како

и

на

значењето во турскиот јазик, без претензии тоа да биде исцрпно и
целосно.

Списокот

на

турцизмите

коишто

се

овде

опфатени и

примерите на нивната употреба се добиени по пат на

усна кому

никација со родени говорители од Кичево или се извлечени од
текстовите што се наоѓаат на крајот на трудов, или се од приказните

од селото Црско (запишани од Спиро Иванов
'абир-д'ебир

1908 година).

'а еднаш, де уште еднаш'; се работи за сложен

извик најверојатно добиен од а+ бир, де

+ бир,

со турскиот број

bi'r

=

еден во основата, комбиниран со извиците а и де со значење 'а еднаш,
де уште еднаш', во смисла дека нешто се прави постапно, повеќе

пати.

Пример:

'А.ма

к'ожаШа 'имало

конд'уриШе

iip'ociltop,

б'иле

оШкр'ојни,

к'уШнала со-се-к'аiiинки. (Текстови,
количество

Ал'ашШо

во

'iac

и

i"i'очнала

iipeк'y-iлa: и-се

282).

'многу'. Овој збор се употребува како прилог за

кичевскиот

л'уiе

u-ilt'aja

и-се-ii'икнал к'а.мен ilt'yкa

да-се-зад'ржујilt за-да-н'е-iiаднеilt и 'абир д'ебир,
aл'aшiiio

.меiу-i'оноШ

се-

говор,

iiроШ'очка:

потекнува од турското alz~

со

посебна

н'из-двор.

стилска

(Оливера Јашар Настева

глаголска именка од турскиот глагол

обоеност:

Претпоставуваме

almak

дека

2001: 71),

'добива, определува

размер', кое што во кичевскиот изговор звучи како алаш поради

непостоењето на темниот вокал,

+ членот

-Шо којшто вообичаено се

додава на прилози од овој тип (сп: iioвeќezuo, .мноiуШе и сл.)
'а.ман,

од

турското

aman,

со

значење

'милост,

помош,

простување' (Skaljic 1965: 92). Спаѓа во турските извици кои широко
се употребуваат во македонскиот јазик. Во поетскиот јазик често се
употребува со значење на 'радост, задоволство, болка или тага', но
може да се употреби и без значење. Во кичевскиот говор се упо

требува и формата 'a.мaнilte кога се користи за обраќање кон повеќе

луѓе, позната и во други дијалекти во македонскиот јазик (Јашар
Настева

2001: 123). Примери:

'А.ман, Шрiн'и-.ми-се од-i"iр'ед-очи да-не

Ше-ск'рша оШ-ќ'оШек. 'А.манШе бре л'уiе, iio.м'aiajШe, ќе-.ми-'у.мреШ
ж'енава!
'арслан

од турското

лавица' (Јашар- Настева

arslan, aslan (Felis leo)

2001: 51).

Во РМЈ

со значење 'лав,

(PMJl: 15)

зборот арслан
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е забележан со значењето 'лав' што го има и во турскиот јазик. Во
кичевскиот говор се употребува само со преносно значење на 'убаво,
крупно момче; силен маж' во реченици од типот: Еден-с'ин

utiiio-

'u.мaiu ко-'арслан, .м'ашала! Според ТРС, овој збор се употребува со
преносно значење и во турскиот јазик:

МОЙ!' (ТРС

'голубчик, дорогоЙ

aslan1m

1977: 69).

аџ'а.милок од турското

acamtltk

(Јашар

- Настева 2001: 177) со

значење 'неискуство, незнаење, неупатеност'. Во кичевскиот говор
се употребува главно во говорот на постарите говорители со истите

значења. Пример: Од-аџ'а.милок е-з'iр'ешил paб'oiiiaiiia. Изб'е'iала за
н'екој чeiiiupueceiii'i'oдuшeн вд'оец, од-аџ'а.милок!
'аџеба

'дали, али', сп.

acaba

арапски прилог за изразување на

љубопитност, сомневање и неувереност (ТБР,

9).

Кај нас се упо

требува како синоним на прашалната партикула дали која во кичев
скиот говор гласи али. Примери: 'Аџеба 'и.ма:Ш

c'uiiie

да-д'а:Ш

il'apu?;

'Аџеба али-е-д'ојден д'осе'iа?; 'Аџеба али-зн'ајШ .м'ајка-Ши д'ека-си
'овде?

Од

вториот и

од третиот

пример

се

гледа

дека

имаме

редупликација на информацијата, со употреба и на македонската
партикула којашто има исто значење. Тоа значи дека во свеста на
говорителите доминира експресивното значење на овој збор, т.е.
потребата од привлекување на вниманието на говорителот врз сами
от исказ, а конкретното значење се искажува со македонската пра

шална партикула. Во РечникоШ на .македонскиiiiе 'ioвopu во

jy'iouc-

iiioчнuoiii e'iejcкu дел од Коста Пеев се сретнува оваа лексема со исто
модално значење како и во кичевскиот говор и во неколку фонетски

варијанти (Пеев
6аскан

1999: 99).
'неред, кршење, растурање' од турското baskш што

значи 'напад, атак, претрес' (ТРС:

97).

Во

РМЈ е забележан зборот

басканлак со значење 'претрес' и со ознака дека се работи за
архаизам (РМЛ:

23).

Во кичевскиот говор, кај постарите генерации,

се употребува со првичното значење на 'претрес'. Кај помладите
генерации пак, главно, се употребува со вторичното значење произ
лезено од несреденоста што е резултат на самиот претрес, а не со

значењето на претрес. Ќе дадеме примери за употреба во кичевскиот
говор: Бaл'uciiiuiiie д'ојдо: в'eчepiiia к'ај-нас и-б'аскан нaiip'a:ja. Б'аскан
нaiip'a:ja д'eцaiiia ii'o-кyќu.

бaфiiia'ua

во

изразот на-бафiiiа'на што

значи

'на

среќа,

спонтано, без многу размислување, без многу мака', добиено од

biiht

персиски збор 'среќа' (Skaljic 1965: 112). Во Турско-рускиот речник
(ТРС,

91) имаме израз bahttш aramak што значи 'ја искушува суд

бината'. Според правилата на адаптација на турцизмите во словен-
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ските јазици (Skaljic 1965: 31, 37 ), лексемата bahtшt го дала токму
нашето бафта'на. Примери: Си-л'уuаше н'ешто на-бафтан'а и-си-'iо
u'оложи 'исuитот. По.м'инав.ме 'отта.му 'онака, на-бафтан'а, и-'iо

н'ајдов.ме д'уќанот.

збор

6олук 11 6улук 'многу, голема количина, група' од турскиот
bOIUk што значи 'оддел, одделение, табор војска' (Skaljic 1965:

153).

Во РМЈ е забележана фонетската варијанта болук со значење

'изобилство'

(именка)

или

'многу, во изобилство'

(прилог).

Во

Толковниот речник на македонскиот јазик се сретнува фонетската

варијанта булук со значење 'стадо, крдар, мноштво животни' (ТРМЈ

2003: 195).

Во кичевскиот говор се употребува и со двете значења:

'голема количина на нешто' или
.му-uредл'ожила

да-е-кл'а:т

2)

нај'iол'е.мата

'и.ма:т б'олук за-iадење. (Текстови,
'далдиса

турски

dalmak,

1)

'група, јато'. Примери: Ж'ената

353);

к'аца

со-р'асол

и-да-си

Тој 'и.мат б'улук 'офци.

'запаѓа, почна да паѓа, се занесе, се загледа', сп.

глагол

со

натоварува со стока' (ТБР,

значење

207).

'1)

потонува,

нурка;

2)

се

Во македонскиот јазик е адаптиран

со грчкиот суфикс -иса (сп.: адаптација на турските глаголи во
македонскиот јазик со грчката аористна наставка -ѕа (Јашар-Настева

2001: 211).

Примери:

Го-Ш'о.ри

вел'енцето,

ко-се-с'оuна,

д'алдиса, ќе-с-'утеuаше за-.м'алку.; Се-д'алдисал ч'ојкот
што-ќе-'.му-uрајш.

значење

1.

2.

'се занесе по нешто' (Пеев

'неубав, неприкладен, голем предмет',

на новотурски значи 'рамнотежа, баланс' (ТБР,

denk, gi

ко-се

Л''уба и

Во Речникот од Пеев се сретнува овој глагол со

'се нурне некаде'

'ден.iере

iio-

1999: 310).
сп. denge што

126), исто

така и тур.

'израмнет товар', но и 'врзоп, алишта или стока' (ТБР,

Во кичевскиот

говор овој

збор се употребува

како

127).

именка

со

пејоративно значење што може да се однесува на кој било предмет.
Примери: 'Ич не-се-'убај

фот'ел'ине, ко- н'екој ден2'ериња! К'уuиле

'едно д'ен'iере, u'ак-уште ил'ад'а-.марки 'iо-Uл'атиле! Во Речникот на
.македонските

'iовори

од ју'iоисточниот

е'iејски

дел

лексемата

ден'iере не се сретнува, туку само лексемите ден'iа и денк коишто
означуваат 'бала или врзоп работи' што е блиску до значењето на

овој збор во турскиот јазик (Пеев
з'абан

1999: 324).

'горна машка облека од волна, со кратки ракави или

без ракави', сп. турскиот збор ztbш со значење 'кратко палто што се

носи под кафтанот' (Skaljic 1965: 655). Во кичевскиот говор овој збор
денес се употребува за означување на облеката на овчарите, или се

сретнува во приказните, а порано имал поширока употреба. Пример:

Го-н'авре з'абанот и-'излезе н'адвор. Кај Јашар-Настева овој збор е
регистиран со формите забун,

зубан,

што претставува различна
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адаптација на турскиот темен глас /Ј.! во другите наши дијалекти

(Јашар Настева

2001: 93).

зал'уќу.моса (се)

'се стврдна, се залепи, се обложи со нешто'

сп. турското lбkiin 'леплива смеса слична на кит, но од него потврда и

. потрајна;

служела

за

спојување

и

лепење

на

цевки,

ќумци

и

прозорски стакла' (Skaljic 1965: 436), (ТБР, 342). Примери: Cмe-i
ociii't~iлe л'онецоiii не'измиен ф-utii'auc и-се-зал'уќ'умосал.; 'Teнџepeiiio
се-зал'уќум'осало, н'uutilio ж'иво нe-i'o-чuciliuili.

Значи, се работи за

глагол којшто е добиен од именка од турско потекло, но со словенски

префикс и со грчки суфикс според правилата за зборообразување на

глаголи во македонскиот јазик (К. Конески

1995: 131).

Од именката

што означувала конкретна материја во турскиот јазик, кај нас се
добил глагол којшто има поопшто значење и којшто од основната

семантика на позајме-ниот збор го задржал само значењето 'лепли
вост и трајност'.
и'зи.м

значење (ТРС

'дозвола, допуштање' от турскиот збор

1977: 488). Зборот е забележан и
281). Во кичевскиот говор се

значење (РМЛ:
постарите

и кај

помладите говорители,

izin

со истото

во РМЈ, со истото
употребува и кај

со таа разлика што

во

говорот на помладите добива посебна нијанса на фолклорна обое
ност: Ми-д'аваш'изи.м да-iо-в'икна н'a-iociiiu?

'uк.iiiuзa!luфiiiuзa

'потреба, нужда од нешто', од турското

iktiza со значење 'бара од некого нешто' (Skaljic 1965: 343). Во РМЈ
зборот е забележан како иктиза со значење 'потреба, нужда' (PMJl:
289).

Во кичевскиот говор се сретнуваат двете погоре наведени

фонетски варијанти, но во градскиот говор, главно, преовладува фор
мата uкiiiuзa. Примери:

Ceia, iioбpaiiiu.мe, ја ќа cu ода iio моја paбo
iiiu iiipeбa и коа ќа и.мдzи некоја uфitiuзa, eiiio iuu zuaja
iiрачка.(Црско 35). 'Има 'икzuиза зa-ii'apu, ако-м'ојш да-ми-з'ајмиш
iiia,

а коа ќа

н'екој д'инар?

'инќар
ското

inkary

'лага, измама, скривање', од турското, односно арап

порекнување, непризнавање' (Јашар-Настева,

2001: 84).

Во кичевскиот говор се користи со малку поинакво значење отколку

во турскиот јазик, во смисла на 'лага, измама', што веројатно произ
легла од основното значење на 'непризнавање'. Во РМЈ овој збор не е
забележан. Пример од кичевскиот говор: З'eiiioф на-ш'урава му-iо
з'ел ц'ело и.м'ање, со-'инќар.

}алица

'тесно патче меѓу куќи, ко сокак'. Се работи за

заемка, за која претпоставуваме дека во кичевскиот говор е дојдена
преку турскиот јазик од
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именката

yalz

што значи 'брег на море или

река, крајбрежје' (ТРС

1977: 907).

Кај нас дошло до преосмислување,

односно до измена на значењето во 'тесен простор, долга линија
односно патека за поминување'. Именката ја има и во албанскиот

(Jali)

и во грчкиот јазик со слично значење, како и во турскиот (уимv~

'крајбрежје' (ГБР

1994:135). Инаку,

како што наведува Б. Видоески во

Гео'iрафскаШа Шерминоло'iија, зборот се употребува и во поречкиот
говор со истото значење како и во кичевскиот, а се сретнува и во два

топонима во Кичевско и Велешко (топ . .fалица 'пат во полето'

Миокази (Кич), .fалици 'тесен проод' Мартолци (Вел), сп. Видоески
1999в:

67).

Примери од кичевскиот говор: ОШ-к'ај-дојде?- Од јалица,

ние Кошарани. П'омини

к'абил'

uo ј"алица ќе-сШ'и'iнеш

до-к'уќаШа н'е'iо:.

'кој е во можност, кој е во состојба' од турското

kabil

со придавско или прилошко значење 'можен, можно' (Skaljic 1965:

377).

Во РМЈ е нотиран зборот со формата кабил (без мекост на

латералот) и со исто значење (РМЛ:

311).

Примери од кичевскиот

говор: Да-е-к'абил' к'рфШа би-му-е-'исцицал ч'ојку с'амо да-дојШ до
ц'елШа.; Да-се-к'абил' ск'ршен д'инар не-б'и-дале за-н'ишШо.
к'адар 'способен, оној што е во состојба нешто да направи' од

турското

kadir<

арапско

kadir

со значење 'е во состојба нешто да

направи, може' (Skaljic 1965: 378). Овој турцизам е исто така одбе
лежан во РМЈ (РМЛ:

312).

Примери од кичевскиот говор: Ко-н'е-е

к'адар, шШо-се-н'афаќал дa-e-u'oupaвaiii маш'инаШа.

к'алдиса 'се умори, папса' од турскиот глагол

kaldmnak којшто

има повеќе значења: 'поткрева; собира; отстранува, ликвидира' (ТРС,

1977: 499). Грчката
на

турските

аористна наставка -ѕа е вообичаена за адаптирање

глаголи

(види:

Јашар-Настева

2001: 211).

Пример:

К:алдисав од-'о:ње, н'oseiiie не-м'е-држаШ.
к'uja.мeiii

'невреме, бура' од зборот од

арапско потекло

ktyamet со значење 'воскреснување, крај на светот, катаклизма' (ТРС
1977: 546). Во РМЈ овој збор е наведен под ознаката 'разговорно' и со
значење 'невреме' како и во кичевскиот говор. О. Јашар - Настева
оваа лексема,

според

примерите

најдени

кај

Пејчиновиќ

Шапкарев, ја толкува како 'мака, несреќа' (Јашар- Настева

и

кај

2001: 103).

Очигледно дека во процесот на позајмувањето во македонскиот
јазик, дошло до изместување на првобитното значење на оваа лек
сема и до развој на нови преносни значења кои лесно можеле да

произлезат од нејзиното основно значење (според речникот на
турциз-мите во српскиот и хрватскиот јазик лексемата кијамеШ
значи

'sudnji dan, smak svijeta, но и: 2) fig: а) nesreca, uzbuna; .. ,b) zurba,
hitnja; е) mnostvo iskupljenog svijeta'; Skaljic 1965: 408). Во кичевскиот
говор кијамеШ се употребува само

за

означување на временска
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непогода: ШШо-ф'аzuил еден-к'ијамеШ н'адвор, сн'ек, в'eiiiap, шШ'о-да
Ши к'ажуа!; Вч'ера б'ezue l'олем к'ијамеШ.; Надвор не-се-изл'е'iујШ,
к'ија.меШ е!

к'и.мка
персиското

(СП.

'лутина, омраза' од турската именка

kin

добиена од

со значење 'лутина, потајно непријателство, освета'

kin

ВО срПСКИОТ ОДНОСНО ВО ХрВаТСКИОТ јазик

(SkaUic 1965: 409). Примери:

kin, kim, cin, kivnja

Му-ф'рлил к'и.мка и-само 'io-jaдeiii.

К:осара и.м-'и.маШ к'имка на-Л'азофци 'oiiiи и-'iо-з'едо: насл'ецШвоШо.

к'ошкаiii

1957: 88),

'турка, потуркува'- Не 'io кошкај дeiii.eнo (Видоески

Ciiiв'apuiii.e м'ој ќе-си-'iи-з'ема, н'еќу да-ми-'iи-к'ошкаШе il'о

куќи. Можеби е по потекло од турскиот глагол ko~mak со значење

'бегам, впрегнувам, принудувам некого да работи со сила' чијашто
императивна форма ko~ е преземена во некои дијалекти како повик

на волот да се впрегне (БЕР2:
кnc.мeiii

691).

'среќа, судбина' од турскиот збор

'судбина, случка' (Skaljic 1965: 409).

ktsmet

со значење

Во македонскиот јазик оваа

заемка е пошироко позната, но во различни фонетски варијанти
заради различната адаптација на турскиот глас

/1 1

во различните

дијалекти (види: Јашар-Настева
забележена како касмеzu

2001: 177-178). Во РМЈ заемката е
(PMJl 323). Примери од кичевскиот говор:

Тој zt женаШа му беа мно'iу uобожни и секој ден се молеа на Бо'iа, да

им наврШиШ некој крсмеШ, ама се од лошо uолошо. (Црско,

103).

Такоф и-б'ил кnсмеШоШ, шШ'о-мојиt да-uр'ајш!

кyшкyiii'u 'ужива, нема грижа'. Потеклото на оваа лексема е
нејасно. Можеби може да се доведе во врска со турското ku~ku со

значење 'неспокојство, страв, внимание' кое во синтагмата ku~ku

yatmak има значење 'дреме' (ТРС: 577). Примери од кичевскиот говор:
Си л'е'iнал Ш'аШко-Ши к'уzикуШи!; ... ама Шој "кушкуШи" од Шаа

сШрана оШи z~ap му се uоклонуеШ. (Црско,
н'ueiii

значење (ТРС

190).

'намера, намисла' сп. турскиот збор

1977: 680).

niyet

со истото

Зборот има широка употреба во маке

донскиот јазик. Во РМЈ е нотиран со значењето 'намера' (РМЈ,

504).

Како и повеќето турцизми што означуваат апстрактни поими, и овај
турцизам

денес

при употребата

носи

посебна

експресивност во

зборувањето, особено во говорот на младите. Ова што го истак
нуваме за разговорниот македонски јазик важи и за кичевскиот
говор. Примери од кичевскиот говор: СШамболе и.маШ ниеШ да е

iipoдajiii куќаШа. Немаф ниеШ да-'ода во сШр'ансШво, ама ми-'исuадна
uр'илика и 'iр'еоШа-е да-н'е-uојда.

'русвај 'растурено, мешаница' од турското riisvay <персиско
rusway со значење 'осрамотен понижен' (Skaljic 1965: 537). Примери:
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He-upaj

р'усвај 'оШи ќе-Ше-н'аШеuа.; Русвај .ми-iи-наuр'ајла кн'иiиШе.

Во РМЈ оваа лексема е забележана со значење 'голема мешаница,

метеж', но недостасуваат примери (РМЈЗ,
коишто

ние

располагаме,

можеме

да

132).

Според примерите со

заклучиме

дека

во

маке

донскиот јазик дошло до извесна промена во значењето на оваа
лексема, па така од конкретната придавска употреба во турскиот

јазик, кај нас се добила лексема која се употребува единствено како
перифрастичен израз upaвu русвај во чијшто превод отсуствува
значењето 'осрамотен'.

Р.шу.м
количини',

'нешто

сп.

негодување' или
куќи.;

несредено,

hirs турска
hirsiz 'крадец'

Haupaj 'Р.шу.м

нешто

именка
(ТРС,

претерано,

што

значи

405). Примери:

во

големи

'лутина,

гнев,

ПрајШ 'Р.шу.м u'о

iiо-ф'ир.миве со-Ш'о: осиiур'ањеШо. И овде како и

кај претходната лексема се работи за турцизам што се употребува

најчесто како перифрастичен израз uрави 'puty.м и со изменето
значење во споредба со значењето во турскиот јазик.

ceфiiie 'првиот пазар што ќе го направи трговецот; прв пат;

почеток' од турското

sifta, sift:ah со истото значење

(ТРС

1977: 776). Во

кичевскиот говор се употребува и со двете значења. Примери: Дај

uо'ефШино од- јаб'Ј)кава, за-с'ефШе! Ceфiite 'ида во-с'елово, не- с'у
била д'осеzа.

сиќе.ме

'луто, со желба за карање'. Потеклото не е многу

јасно, најверојатно е добиено од турс.

ната состојба (ТБР,

500).

stkt, 1.

стегнат, строг;

2.

нап

Примери: Ме-ч'екаш на-с'иќе.ме. 'Еден зб'ор

да-к'ажа и-Ши се-л'уШиш!; Само на-с'иќе.ме-си с'о-.мене! Оваа лексема
не е регистрирана во РМЈ, ниту пак во речникот на "Турцизмите во

срхр. јазик". Во "Турско-рускиот речник" (ТРС,

770),

лексемата

stkt

се јавува со повеќе значења во зависност од контекстот. Сп. во
изразот:

stktyt yemek

'бара строга казна, строго се однесува'. Во

примерите во кичевскиот говор овој збор се употребува само како
израз на-с'иќе.ме којшто функционира како прилошка определба што
може да се заклучи и од наведените примери.

iii'aкcupaiii

'несреќен, -на, -но, -ни; малер, лоша судбина' од

турскиот глагол

taksirat со значење 'скратува, прави нешто да
недостасува' (Skaljic 1965: 597). Примери од кичевскиот говор: Колк'у
била

Ш'аксираiU.

cup'oiitaiua,

с'аде

со-б'олни

ce-p'acilpaвaiit.;

За

крс.меШоШ неzов ја ucupeчu ШаксираШоШ zl.peд неzо на uаШоШ една

желка. (Црско,

105).

iiia.мuн'a 1/iiiав.мин'а 'отприлика, приближно, процена од око',

од турското

tahmin, tahminen,

со значење 'претпоставува, нагаѓа'
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(Skaljic 1965: 557). Во РМЈ е забележан истиов турцизам во првата
фонетска варијанта Ша.мина како прилог со значење

отприлика' (РМЈ,

361).

'приближно,

Во кичевскиот говор се употребува често и

спаѓа во неутралната лексика. Примери: Не чини зав.меiii да и броиш

колку се, а.ми Шав.мина кажи дали се досШа? (Црско,

22)

По-Ша.мин'а

'io-н'aiipajф фусШаноШ, н'е-.мојф да-е-н'ајда ш'e.мaiiia.
iiiapa'iia:нa
стока'

сп.

'многу, големи количини на пари, на луѓе или на
арапско-персиски

darphane

назив

со

darphane

значење

'ковачница за пари, за монети'. Во речникот на "Турцизмите во срхр.

јазик" од Шкаљиќ се сретнуваат неколку фонетски варијанти на оваа
заемка, се разбира адаптирани

на српскиот односно хрватскиот

изговор, но со значење исто како во турскиот јазик 'ковачница за

ковање на пари' (Skaljic 1965: 600). Во РМЈ се запишани и двете
значења на оваа лексема, изворното 'работилница за сечење пари' и
фигуративното

што

е

карактеристично

и

за

кичевскиот

говор

"изобилство на средства, предмети и сл.' и е поткрепено со пример

(РМЈЗ,

363). Ние

ќе дадеме примери од говорот што го разгледуваме:

Еолку p'aбoiuuiii it'yciiiи Шула, л'уiе, iiiapau'a:нa!; Зapaб'oiiiyjiu

u'apu,

iiiapau'a:нa!

iiiap'aф-iiiap'aф

'насекаде, на сите страни', од турскиот збор

taraf со значење 'страна, крај, правец' (Skaljic 1965: 600). Во РМЈ овој
турцизам е нотиран како именка iiiapaф

што се употребува со зна

чење на 'група луѓе; страна, странка' (РМЈЗ:

363).

Во кичевскиот

говор се употребува само редуплицираната форма и тоа со прилош

кото значење 'насекаде' и, главно, се употребува кај

постарите

говорители. Примери: Тар'аф, Шар'аф е-б'араф.ме кн'и'iаШа, н'и'iде е
н'е.маШ.

iiieffaбuja

'придружба', именка добиена

од

множинската

форма на турската именка

Tevabi ( еднина: tabi) со значење 'приврза
ници, следбеници, истомисленици' (ТРС: 857; Skaljic: 615). Во тексто
вите од

Црско ја

сретнавме во формата

Шебабијаiiiа 'iоле.мци (Црско,

111).

Шебабија:

... а iiioj

со

Во РМЈ оваа лексема е регис

трирана со истата форма и со истото значење како во кичевскиот

говор (РМЈЗ:

366).

iii'eкpaн

tekrar

со

'повторно; допрва' од турското односно арапското

значење 'повторно, повторување'. Помладите генерации го

употребуваат
постарите

овој

турцизам

генерации

се

само

како

употребува

жаргонизам,

како

додека

неутрална

кај

лексика.

Примери: И-е-з'едоф Ш'екран .маш'инаШа за-.м'елење.

iii'урфанда

turfanda
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'новитет, нов вкус, пријатно изненадување', сп.

лексема од персиско потекло што значи 'ран плод, ран

зеленчук' и сл. (ТБР,
истото

значење

587).

Во РМЈ оваа лексема е забележана со

како и во турскиот јазик

зеленчук и рано овошје' (РМЈЗ,

414).

'рани плодови, ран

Во кичевскиот говор имаме

изместена семантика во правец на апстрактен поим со експресивна

функција. Примери: 'Одамна не-с'у-јала м'акало, ми-д'ојде Ш'урфанда.;
Б'аба ciii'aлнo ми-iiiи-iip'ajiii Ш'урфанда за-ј"адење. Значи овде не се
работи за назив на конкретно јадење, туку за истакнување на фактот

дека јадењето за коешто се зборува е нешто ново, со убав вкус или
дотогаш невкусено.

ќ'елеiiур 'без пари, со малку пари; пљачка' од турското

kelepir
со значење 'заработка, добиток на лесен начин, пљачка' {Skaljic 1965:
187).

Во РМЈ е забележан зборот само со значењето 'она што доаѓа

на лесен начин', а значењето 'пљачка' не е забележено (РМЈЗ,

418).

Во кичевскиот говор зборот се употребува со двете значења, иако
денес се почесто само со значење 'лесна заработка, со малку пари'.

При-мери: Ти

cu

наiiрајфме. (Црско

имал добар кpcмeiii, денеска није арен ќелеuур

104).

Тој c'aкaiii ќ'елеuур да-му-е-д'а: к'олава, е-н'е

мојzu iiiaкa!

ќ'ул'че

'наводенет, накиснат~ од турското kiil~e што значи

'istopina od neke rude, komad rudace' (Skaljic 1965: 198). Во РМЈ овој збор
е даден со српско толкување што одговара на изворното значење во

турскиот јазик, односно како

'komad livenog metala'

(РМЈЗ:

420).

Во

кичевскиот говор очигледно дошло до поместување на значењето, па

од изворното значење е земено само значењето на 'лиење, расто
пување на нешто'. Се употребува со експресивна функција. Примери:
Л'еле, како-ќе-Ш'е-суша, ќ'ул'че cи-ce-czu'opuл!

уб'ур-џуб'ур
сп.турското
Huшiiio

abur:cubur, со значење 'мешавина' (ТРС, 20). Примери:

н'емаzие

'оШШаму.;

'збирудија, мешавина од стока што не вреди',
во-

вp'eќaiiia,

уб'ур-џуб'ур,

iiрос'обрано

'одваму,

Ми-д'ала уб'ур-џуб'ур, iо-д'арој. Според примерите, може

да се заклучи дека значењето на овој израз, кај нас, делумно се

поклопува со значењето во јазикот позајмувач. Разликата е во тоа
што во македонскиот јазик изразот добил уште едно значење, а тоа е
пејоративноста, што придонесло за проширување на семантичкото
поле на самиот израз.

'ypyii

'грд, огромен, грамаден' (и за лица и за предмети), од

турското

urup 'мерка за должина рамна на една осмина од аршин'
Примери: 'Ами, к'ако-не, 'убав бил, ко-н'екој 'ypyii! 'Ја 'iо
в'идоф со-св'ој 'очи!; Шiiio- ciiie 'iо-клале шиф'оњерон 'онде, ко-н'екој
'ypyit нa-cp'eiii-coбa! Како и кај лексемата ден'iере и овде имаме
(ТБР,

597).
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слична ситуација: една именка што во турскиот јазик означува мерка
за нешто, кај нас се употребува како епитет со пејоративно значење.

'уџу.м

'далеку, во непознато' од турското односно арапското

hticum< ar. hugfim со значење 'јуриш, навала, напад' (Skaljic 1965: 335).
Овој турцизам не е забележан во РМЈ. Во кичевскиот говор, како
што може да се забележи од погорното толкување, се употребува со

изместена семантика за разлика од значењето во турскиот јазик. Се
употребува од говорители од сите возрасти. Примери: Ce-iip'eceлuл

'уџум, н'еiде нaiil-ciil'aнm~a, да-н'емојиt да-iо-н'ајш. Фaiiluл уџум, н'е
зна к'ај-е.

чакаiдокија 'немирна, бучна, ама способна, пробивна жена'.
Потеклото на оваа лексема не е многу јасно. Можеби потекнува од

турското ~aktr со значење 'син, небесносин', но и 'вид на сокол' (ТБР,

93). Во речникот на Турцизмиiilе во срuскохр. јазик за лексемата
cakar како придавка, имаме толкување '1) onaj koji је raznobojnih ociju;
2) razrok'. (Skaljic 1965: 160). Во РМЈ е забележана придавката
чaкapeciil, со значење 'разнобојни очи' (РМЈЗ, 529). Доколку овие
претпоставки

се точни,

промена

значењето,

на

консонантот

р во

2

значи дека

како

и

во

до

кичевскиот говор

промена

на

дошло

изговорот

до

на

и тоа, веројатно, по пат на неточна интерпре

тација на заемката. Примери: Каква чакаiд'окија

e-iil'a:!;

ваше ц'ел-ден с'о-мене зa-ф'yciilaнoiil 'и-и iо-к'уiiиф.

Се расiiр'а

Пр'ава чака

iд'окија!
ч'ок-сеир

'многу интересно' од турското ~ok со значење

'многу' и од турското односно арапското

seyir< ar. siiyr

со значење

'гледање, посматрање' (Skaljic 1965: 554). Примери: Тој р'екол: Ух, ч'ок
с'еир. 'Она б'ило ц'рква (Текстови,

284).

'шерсуз, шер'сузинка 'наивен, наивна'. Веројатно се работи за
придавка добиена од именката од арапско потекло ~er,

'лошотија, злоба, лукавство' (ТБР,

526)

и

-rri со значење
постпозицијата -siz којашто

внесува спротивно значење од она на зборообразувачката основа

(Сп.:

edep

'учтивост',

edepsiz

'неучтив').

Според

адаптација на турцизмите кај нас, постпозицијата

-siz

правилата

на

се претвора во

-суз (Skaljic 1965: 28). Во кичевскиот говор оваа придавка се
употребува за лица и од машки и од женски род со значење 'наивен,

простодушен, дури и глупав човек'. Примери: Ја
еве им-в'ерува на-л'уiево.; Ш'ерсуз,

c'uiile

c'y-cu

шерс'узинка,

'io-к'opuciilaiu!

На крајот на овој дел посветен на лексиката како заклучок ќе
го кажеме следново. Лексемите што ги разгледавме претставуваат

специфични лексеми кои по потекло се или стари словенски зборови
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или заемки, од грчкиот, латинскиот, но најмноrу од турскиот јазик.
Мал дел од овие лексеми спаѓаат во неутралната лексика. Кај пого
лемиот дел од нив, при

употребата, на прв план доаѓа експресивно

оценувачката функција, а дел од нив се неутрални. Дел од оние што
се неутрални во говорот на постарата генерација кичевчани, во
говорот на помладите се употребуваат како жаргонизми, односно
како посебно обележена лексика. За разлика од заемките кои се

одомаќени

во

македонскиот јазик, лексемите

-

заемки

што

ги

разгледавме во овој дел од трудов, при употребата го привлекуваат

вниманието на слушателот и му даваат посебна експресивност на
говорниот израз.
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6.

Една

од

Избрани фразеологизми

специфичностите

на

лексичкиот

фонд

на

секој

диЈалект е постоењето на цели изрази, идиоми, пословици кои можат

да бидат продукт на народниот дух на конкретното подрачје или да
бидат позајмени од некој друг јазик при што, во таков случај е
навистина теПiко да се открие какво било првичното значење на
дадениот израз. Ваквите изрази, кои ние во наПIИов труд ги подве

дуваме под еден наслов Фразеолоiиз.м.и, се од најразличен состав и од

најразлично потекло. Без да навлегуваме во nодлабока анализа, ќе
дадеме само скромен список на избрани фразеологизми од кичев
скиот говор за кои сметаме дека му даваат на дијалектниот израз
посебна експресивност и впечатливост.

•

СР.чка да-2-' удриШ! 'да му се случи неПiто лoiUo'
(вид на клетва);

•
•
•
•

Не-Гt'рај скалибр'одој! 'не прави неред, не растурај';
Исч'исШила к'олку 'од-бел'а Шарко! 'исчистила згора- здола';
Море, ќе-ј'адеш iiак-Јана .м.'ајка д'а-е! 'ќе јадеПI по секоја цена';

ШШо-'е-живо 'оiiл'ачка!

'краде без мерка, краде IUTO ќе му

дојде до рака';

•

Бож'убиШи д'елоШ, б'ожуби! 'теiUко тебе, господ нека ти е на

помоПI' (изрека, клетва);

•

К'уцко .м.у-се-к'ачил н'а-iла:!

'ѓаволот го тера, ѓаволот му се

качил на глава';

•
•

Кај-ниф-е 'урнек да-б'ереш! 'кај ниф е да се чудиПI';
Све н'аiiрајл на-iiафШ'е-z"""iуфШе! 'направил на брзина, не со
многу труд';

•
•
•

Гуле се-н'аiiрајф! 'многу се изводениф';

Ф-ш'ешШер .м.е-кл'аде! 'ме исплаПiи';
Кому б'унџа д'а-бунџа, .м.'ене .м.'ила .м.'ајчичка! 'каква и да е, таа
е моја мајка';

•

Да-.м.у-д'ајШ ГосiiоШ кр'асШа, орлој-н'окШи и-з'ајачка б'Јlзина!
(вид клетва);
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•

Е ќе-н'ајш Шакв'о-нешШо, ка;-Панде-К:укеШа! 'нема да најдеш
никаде';

•
•

Ако е забајно, не е заборајно.;

•
•
•
•

Ми-'осШана 'ук.ма н'а-сР.це. 'Ми е тешко, имам тежина на срце';

ГосilоШ не-е-.м'ачка 'од.ма дa-iu-'yipeбeill!

'Господ казнува, но

не веднаш';

Не коuај друiе.му

ipou

да не uаднеш сам! (Црско,

У.м цapyeiu, у.м робуеШ. (Црско,

157);

192);

Мечка од uланина uобрзо ќе научиiu од неiо.

'За човек,

мрзелив или глупав';

•
•
•
•

Скрши iла:Ша. 'отиде' (Видоески

Cu леiна на

браzино. 'се смири'

Му дувнал во

poimu.

1957: 88);
(Видоески 1957: 88);

'не му мисли многу' (Видоески

Леiнаф на скок. 'прилегнав, спиев на штрек'

1957: 88);
(Видоески 1957:

88);
•
•
•

B'oдu-io б'уцаШ,

zu'epaj-io

кл'оцаШ. 'за инаетлив човек';

П'ојќе дни-се од- к'.[Јбаси. 'храната треба да се штеди';
На-ќ'ороШо zt'uлe ГосitоШ с'едело .мy-ztp'ajzu. 'на неспособните
Господ им помага';

•

Пo-Ш'yi-iP.ii сШ'аuој н'е-болаШ. 'туѓата мака не не засега

//

најлесно е друг да одговара за нашите грешки'.
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7.Заклучок

Од комплетната анализа на кичевскиот говор направена во

овој труд, можат да се донесат повеќе заклучоци за спецификите со
кои се одликува овој говор. Овде нема да ги наведуваме особеностите
што се заеднички за целото западно наречје, на коешто всушност
припаѓа кичевскиот говор, туку само оние особености што се срет

нуваат само во овој говор или се сретнуваат на едно потесно подрачје
во западниот дел на Македонија кое, поради различни причини,
зачувало стари особености, или развило нови, не многу познати во
останатите западни говори или во македонските дијалекти пошироко
гледано.

Раководејќи се од концепцијата според која го работевме овој
труд, јазичните особености на разгледуваниов говор ќе ги изложиме
по

следниов

редослед:

фонолошки,

прозодиски,

морфолошки,

синтаксички и лексички.

7.1.

Фонолоiија

На фонолошки план можеме да издвоиме неколку каракте
ристики во кичевскиот говор.

7.1.1. ГласовниоШ сисШе.м.
Како највпечатлива карактеристика во рамките на гласовниот
систем се јавува чувањето на вокалното

IJ]I.

Кај постарите гово

рители сретнуваме една ситуација каде што вокалното
сите позиции на местото на старото вокално

каде немал о вокално
в'.!}На,

i'.!}Шај,

*Ј,

IJ].I се слуша во

*Ј , п а дури и во позиции

ами некој друг глас. Примери: б'.!}ва, B.f}K,

Ж.!}Ш, з'а.!}скаШ, з'ас.!}НU, ј"аб.!}КО, к'.!}баси, K.f}K, ii'.!.Ј.жаф,

с'.!}нце, Ш'.!}чник, '.!}скаШ, .м.'.!}зеШ, с'.!}зи па и .М..!}КнеШ, из.м..!}кнеШ добиено

од стсл. М7.КNЖ'ГН.

Кај помладите говорители веќе се чувствува влија

нието на стандардот врз изговорот на овој глас, па кај пофрек
вентните лексеми на местото на вокалното
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1.1}1

го слушаме двофо-

немниот рефлекс /ол/. Изговорот помалку се менува кај лексеми кои
се поретко употребувани во стандардот или се типични дијалектизми
ОД ТИПОТ:

K.I)KUiii,

K.l)фaiii И СЛ.

Друга специфичност што се јавува во гласовниот систем на
кичевскиот говор е постоењето на долгите вокали. Долгите вокали

најчесто се резултат на контракција на два еднородни вокали, а се
јавуваат во повеќе ситуации заради губењето на интервокалното в и

други консонанти (ј, х, д). Примери: б'ара:Ш
(<веШкава), zла:Ша (<zлaвaiiia), д'еца:
ко.мши:

ко.мшии), неzо:Шо

(<

(<убава).

Должината

на

(<

(<

барааШ); в'еШка:

децава), 'едно: (<едново),

(<

нezoвoiiio), сu'ука: (<сuукаа), 'уба:

вокалите

добиена

на

овој

начин

во

кичевскиот говор (како и во други западни говори, види: Видоески

1999б:

117),

е секундарна, но во некои позиции има разликувачка

вредност, како на пример: к'оза
макава).

1 к'оза: (<

козава), .м'ака

/.м'ака:

(<

Како што се забележува од примериве, должината на

вокалите има разликувачка вредност само кај двосложните именки
каде што не доаѓа до промена на акцентот. Кај тросложните именки
акцентот е тој што, освен должината на вокалот, укажува дека се
работи за членувана форма: к'аuинка 1 каu'инка:.
Освен долги вокали, во кичевскиот говор во некои позиции на

допир на два вокали доаѓа и до образување на дифтонзи: бја (<беа),
ж'ивјаШ

(<

живеаШ) (ваквите дифтонзи не се карактеристични за

градскиот говор, туку само

за говорот на селата што гравитираат

јужно од Кичево) или до образување на секвенци од вокал

+

глајдот

/ј/: б'ајШ (<бае), в'eiiipejiii (<вeiiipee), ж'ивејШ (<живее); uрајл (<uра
вел); зб'еснујШ

(<збеснуваШ),

uок'ажујф

(<uокажуваф); сШан'ујла

(<сШан'увала).
Во консонантскиот систем на кичевскиот говор како карак

теристика се јавува чувањето на палатализираниот изговор на /л'/ кај
постарите говорители, во следниве позиции:

1) пред

предните вокали

(палатализацијата не ја обележуваме со специјален знак) и пред /ј/:

К:оле, Лиле, Миле, Вел'јан, з'ел'је, ил'јада, л'ил'јак, u'ол'јак;

2)

пред

задните вокали во следниве лексеми и лични имиња: 'Ил'о, Л''але,
Л''а.мо, Л'ил'а,
Мил'уШин,

3)

Л''убе, л''убоф, Л"уuка,

Л''ули, Мил'адин, Мил'ан,

и во зборови од туѓо потекло: Л"aiiiuф (муслиманско

лично име), л''уле, 'ил'ач, Uл''ачка и др. Се работи за глас со дентално

-

алвеоларна преднојазична артикулација со средна или со средно

висока положба на палатумот (што фонетски се означува како
(Савицка, Спасов

1997: 78).

[1 ']

Ваков изговор би требало да имаме и во

стандардот, но ова [л'] се повеќе се губи на сметка на палаталното /л'/
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т.е. љ или пак целосно затврднува, па така наместо л'убоф слушаме
л'убоф, наместоЛ'ил'а слушамеЛ'ила и сл.
Друга специфичност во рамките на консонантскиот систем е

губењето на /х/ или негова замена со други консонанти во речиси сите

позиции. Примери: (во иницијална позиција)

'uiilap,

'оро,

'eil,

р'аниШ;

(во интервокална позиција) Вл'аинка, zл'уа, Ду'ојдни, .м'еој, .м'уа, с'уа;
(во средина на зборот пред консонант или на крајот на зборот има
замена со /в/ или /ф/) б'афче, д'увна, u'афШаШ, Ш'ифко, Ш'уфкаШ,

Влаф, втгф, zреф, il'aciilyф, u'аднаф, д'уваф.

7.1.2. АкценШ
Во рамките на прозодијата ќе наведеме неколку специфики на
кичевскиот говор. Она што е особено впечатливо при слушањето на

говорител од кичевскиот крај, тоа е доследноста во третосложното
акцентирање и во образувањето на акцентските целости. Ваквиот

начин на изговор кој што е карактеристичен и за поречкиот говор (сп.
Видоески

1950: 30-32), му дава

контура

по

која

се

на говорниот израз посебна мелодиска

препознатливи

говорителите

од

овој

крај.

Отстапки од третосложното акцентирање во кичевскиот говор има

само кај извесен број прилози, како на пример: овдев'ака, zодин'ава и
кај извесен број именки: каф'ана, од'ело, ilociileлн'uнa, а двоен начин
на акцентирање се сретнува кај неколку заменски придавки: к'олкаф

-

колк'аф, Ш'олкаф

примери,

Шолк'аф. Како што се гледа од наведените

-

акцентот кај

овие лексеми е пенултимски, или ретко

ултимски. Таков е случајот и со туѓите зборови кои, освен со анте
пенултимски

акцент,

можат

да

се

слушнат

и

со

пенултимски

или

ултимски: к'олекШиф, Ш'елефон (но и: Шелеф'он), дефил'е, инШерн'аШ,
ко.миШ'еШ, курс'исШ, ilалач'инка, факулШ'еШ, и кај некои турцизми:
јаз'ак, саб'ајле, Ша.м'ан, и сл. Без разлика дали се работи за домашна
или за странска лексика, правило е дека во кичевскиот говор не се

сретнува лексема со акцент на четвртиот слог од крајот на зборот.
ll[тo се однесува до акцентските целости, како што веќе
кажавме, тие се карактеристика на кичевскиот говор и се образуваат

од различни видови зборови:

1)

акцентски целости со енклитички

заменски форми: ж'ена-.му, дру'i'арка-.ми, со-с'есШра-.му, со-јаШ'тгва-е;

сШ'тгчај-се, дон'еси-.ми, бap'ajiile-zo; и сл.;

2)

акцентски целости · со

проклитики т.е. со заменски форми, со сврзници и друго, пред

глаголот: да-н'е-zледаШ, шiilo-c'e-ciiiopu, како-с'е-деси, од-к'ај-дошле,

за-да-не-с'е-.мачаzu; и сл.;

256

3)

акцентски целости од атрибут и именка:

cili'ap-ep'ieн,

дру'iа-куќа,

вeл'u-iieilioк,

ilipeili'a-вeчep,

Горн'а-чука

(возвишение во полето над градот), Зајашк'а-река и синтагми со
членуван атрибут: новаШ'а-куќа, наиtаШ'а-нива и сл.;
целости од предлог

4)

акцентски

и именски збор: н'ад-клуiiи, н'а-вашар, н'a-cilioл,

н'из-враШа, 'од-небо, 'од-ракаф, 'oili-кyќa ф-к'уќа, iiрек'у-река, б'ез
о'iон, ii'од-јазик, д'о-'iла:, з'а-сiliо.мак; с'о-не'iо, к'ај-ни.ми, iiред-к'ај-вас,
н'ад-не'iо.

7.2. Морфосинiliакса
На планот на морфосинтаксата најпрво ќе ги истакнеме
особеностите во формите на зборовите и во парадигмите во кичев
скиот говор, како и во функциите на граматичките категории.

7 .2.1.

Во прегледот на зборовните групи и на категоријалните

парадигми впечатливи се неколку работи кои претставуваат арха
изми зачувани во овој говор поради изолираниот начин на живот во
минатото, или пак се локални иновации.

Најпрво

ќе

ги

наведеме

карактеристиките

на

именскиот

систем. Кај именките како специфичност се јавува постоењето (и

формално и функционално) на формите за збирна множина за сите
три рода: б'озје, в'ирје, д'абје, к'ocilieњe, cн'oiije, iip'aќe, ili'aiiaњe; в'оiе,
'iодиње, д'обриње, к'очиње, л'иваiе, н'ивје, il'адиње, сл'аниње, ilip'eвje;

д'Р.вја, ЖиШје, кр'ил'ја,

ii'epja.

Друга специфичност на именките во

кичевскиот говор е постоењето на морфолошки дативни форми кај
личните и роднинските имиња (и кај мал број општи именки) и од
машки и од женски род, како и постоењето на општа падежна форма
или

casus generalis

кај личните и роднинските имиња од машки род.

Примери за дативна падежна форма: Речи-.му СШ'ојану, Др'а'iану,
Душану, Ј'осифу, И'лију, Николу, Б'оzоју, Бл'аzоју, 'Арсо(ј)е, Бл'ажее,

Б'оzее, То.мее; Peчu-.мy-ili'ailieШy, ili'eiuuнy, ф'ала-б'оzу, д'ушаШа ч'ојку
.му-е в'aia:ili; И-р'екоф Даници, Донч'о:јци, К:осари, Милеви,

jaнкu, Цв'eiliu, И-д'адоф Шeiliкu, б'аби, cilip'uнu. Примери за

generalis:

Го-в'идоф 'АрсоШа, Б'ожоШа, Д'ушана, Мил'ана,

Тр'ајана; il'ojдu кај б'аШеШа,

в'yjчeilia,

д'едоШа,

Ш'еШина,

CiU'o-

casus

CiU'ojaнa,
ч'ичеШа.

Освен овие морфолошки падежни форми, во кичевскиот говор добро

се чува и формата за повикување, т.е. вокативот: Др'а'iане, М'ил'ане,
CiU'ojaнe;

В'есно,

Добрице,

Милево,

Мих'ојце,

П'ал'о,

Cii'acujo,

Тр'ајанке.

Кај

заменките во кичевскиот говор како

специфични се

јавуваат посебните падежни форми од показните заменки: 'ове.му,
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'овејѕи, 'ове'iа; 'оне.му, 'онејѕи, 'оне'iа. Кај посвојните заменски при
давки, пак, постојат следниве специјализирани форми за блискост

(оддалеченост): 'ове'iоф, 'овезин rовејзин), 'оне'iоф, 'онезин rонејзин).
Во глаголскиот систем, паѓа в очи, пред се, отсуството на
наставката -.м во прво лице еднина презент

и чувањето на наставката

-Ш во трето лице еднина од истото време:
ј"адеШ, н'оса

-

н'ocuiii,

u'ea -

'u'ipa -

'u'ipaШ, ;"ада

-

uејШ. Друга особеност на глаголскиот

систем е постоењето на аорист од имперфективни глаголи: к'оuаф,

к'оuа, к'оuа, к'оuаф.ме, к'оuафШе, к'oiia:; ii'acoф,

ii'ace, ii'ace,

u'асоф.ме,

u'асофШе,

н'осиф.ме,

н'осифШе,

ii'aco:/ ii'acoa;

н'осиф,

н'оси,

н'оси,

н'осија. За употребата на овие форми ќе зборуваме во делат посветен
на синтаксичките особености.

Во рамките на морфолошките особености ќе наведеме уште
неколку специфични прилози кои се среќаваат во кичевскиот говор:

.м'илу.м, р'еду.м, св'ереду.м; д'ореда, д'оuаШи; бодин'аница, бР.к'аница,
недо'аuuца; CiUP..МHOlЛ'ajЧKll, oii'aчeЧKll.

7.2.2.

На планот на функционалната анализа на граматичките

категории во кичевскиот говор се забележуваат повеќе особености.
Во глаголскиот систем ќе наведеме неколку специфики. Една

од спецификите, којашто веќе ја спомнавме, тоа е употребата на
аорист од несвршени глаголи. Значењето што го изразуваат овие

форми убаво го дефинирал Б. Видоески истакнувајќи дека импер

фективниот аорист "покажува трајно дејство што се свршило (не
извршило) во одреден момент во минатото. Тука нема никакво сов
паѓање со имперфектната форма, која покажува дека дејството
трајно се наоѓало во процес во времето за кое говориме. Со него се
истакнува незавршеноста, неограниченоста на глаголското дејство,
додека во имперфективниот аорист се нагласува неговата свршеност.

"(Видоески

1962: 229). Примери од кичевскиот говор:

Кај беше вчера?

И сШри'iоф офциШе. Рус. ДеноШ ШриuаШи .месиф леu, Шолку ар'iаШи

и.маше.; Али

ueja жиШи

uејаф, и'iраф

Lt

Шебе? Пејаф бре, зашШо да не

сфириф на 'iајда. Ор. (Видоески

ueja,

свадба је,

1957: 78);

Мајка-е

'iр'ебе, 'iр'ебе, u'ишШе, i"i'ишШе, Ша: една-i"iл'ава 'уба: ж'ена б'еше .м'ајка

е, јок! (Текстови,

(Текстови,

277).

Исuоведај-.ме, р'ече, .му-'iр'ешиф на-.м'аш-.ми.

296).

Во рамките на глаголскиот систем како специфичност се

јавува и употребата на формите на потенцијалот или можниот начин.
Овие форми не се употребуваат многу често, а нивното зачувување е
уште еден доказ за бројните архаични црти што ги сретнуваме во
кичевскиот говор. Кај постарите генерации говорители формите на
потенцијалот се употребуваат главно за изразување на можност,
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желба: 'И-ја би-д'ошла c'o-iiieбe! или за искажување на укор за некоја
неизвршена работа, функција што е нотирана и во стандардот (Б.

Конески

cy-iilu

1981: 499).

Пример: Би-си-u'ошол н'авреме н'а-школо, ја н'e

кр'ива! Додека при изразувањето на првиот тип функција, во

формите на потенцијалот најчесто отсуствува помошниот глагол сум,
кај вториот тип функција, како што се гледа од примерот, се чува и
помошниот глагол сум.

Кога формите на потенцијалот се упо

требуваат за искажување на клетви, најчесто се засилени со парти

кулата да. Примерите што ќе ги наведеме подолу се од материјалот
од Б. Видоески: Да би

iiie

немало, uушу ilушосан! Орл. Да би ослеuел,

'iocuoдe личен! Иж.; или со повторување на да и би: Да би век не

векуал, да би! Да би не ciilaнaл од мeciilo, да би! Да бzt нош

да би! Иж. (Видоески

iile дуuнал,

1957: 79).

Друга специфичност во рамките на глаголскиот систем тоа е
прекажаноста. Се работи за комплетно изградена категорија чија

семантичка инваријанта гласи 'не сум сигурен, не гарантирам за
вистинитоста на она што го кажувам'

(Тополињска

1995: 245).

Во

кичевскиот говор не може да се случи незасведочено дејство да се
изрази

поинаку

освен

со

временските

прекажаност, а тоа се перфектот

парадигми

1 (сум+

кои

изразуваат

'iла'iолска л-форма) со кој

се прекажуваат минати и сегашни настани, и имперцептив

conditionalis

(т.е. идното прекажано време) со кое се прекажуваат идни или
постериорни настани. Примери: 'Е,

с'еќава,

ш'арена

св'ила

Ју'iосл'авија... (Текстови,
з'амина

во- Тир'ана

да-

u'ошzТш

ни-'iи-з'емале,

273);

iii'o'iaj

'имтие ф'yciilaнu св'илени,

се-

н'осела,

Ние, ко-н'емаше во-алб'анскоiiiо,

p'aбoiiiuiii,
и-м'ама,

ќе-

u'apuiile
к'уilеше

се

во-б'ифшаiilа

iii'aiile

не-ни-'iи-д'авале
к'ociiieнu

н'ас,

од-'Осој,

uo'eфiiiuнu, или-ќе-соб'ерефме iil'a.мy zuiilo-ќe- 'ociiiaнeiu. (Текстови,

275); Си б'иле маш и ж'ена, си жив'ејле, с-'имале и комши:. (Текстови,
285); 'Една мн'о'iу uнiil'epecнa p'aбoiiia во-Ман'асiilирец се-сл'учуваiil,
c'uiile ж'ени, н'е c'uiile, нo-up'eiileжнo, одл'училе да-з'емаiil д'ома д'еца
од- д'омоф, без-род'иiilели... (Текстови, 298); Не-'е-најдоф Мар'ина
д'ома, зам'инала кaj-zu'eiilкa-e, ilaк 'oiiliilyкa ќ-'ојла ф-ч'аршија.
Со формите на перфектот

1 може

да се изрази и адмиратив,

односно чудење, иронија, несогласување. Притоа, овие експресивни
значења што лесно можеле да се накалемат на основното резулта

тивно значење на перфектот, можат да се однесуваат на веќе реали

зирано дејство, и тогаш со адмиративот се изразува фактивно дејство:
Л'еле к'олку 'убо: 'iо-наuр'ајла il'uiileвo,
'имал

м'ачкина

д'уша!

или

со

iiP.ciilu

д-'излижеш!; 'Абе

адмиративот

може

да

се

iilu си
изрази

неверување дека дејството е реализирано и тогаш се работи за
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нефактивно дејство: Зн'ајла Ша: н'ешШо да-р'абоШиШ к'ако да-н'е, за
н'ишШо не-'е-биваШ!; Ти-си-.м'ојл дa-'io-ii'oiipajш Шелев'изороiii! Да-'iо

в'ида

iiio: не-'iо-в'еруа!
Посебен вид на адмиратив, но само за веќе реализирано фак

тивно дејство, во кичевскиот говор се изразува и со формите на

субјунктивот како во следниве примери: То: с'обрана uр'ашина дo
'i'ociioдa да-се-кр'еваШ

273};

Тел'ефоноШ

'i'ope...

ц'ела

работеше', Текстови,

('прашина се креваше горе' ... , Текстови,

н'едела

288);

да-не-р'абоШиШ.

('телефонот

не

И Ша: јаШ'рва-је, да-и-'iо-з'е.меШ д'еШеШо и

д-и-'iо-ф'рлиШ в-еден-д'ол. ('И го зела и и го фрлила в дол', Текстови,

296}; Ти-в'ела, 'овие да-в'ика:Ш, да-'i'ала.маШ. ('овие викаа, галамеа',
304}. ОШкаде -докаде еден ден да доиШ в.t}Kotu во 'iojдaiiia и
iipao на краваШа lt ШеленцеШо нe'iou да и заколеiii. ('еден ден дошол
волкот во гојдата и кравата и теленцето негови ги заклал'; Црско, 61).

Текстови,

Ваквата употреба на да

+

презент од свршени глаголи ја нотирал и

Блаже Конески укажувајќи на фактот дека презентските форми на

глаголите свршени по вид не се употребуваат самостојно и во
најголем дел влегуваат во составот на подредената реченица, но
погоре наведенава употреба е еден исклучок каде со овие форми

придружени со да се изразува минат настан (Конески

1982: 413).

И формите на негираниот кондиционал во кичевскиот говор

можат да се употребат за изразување на фактивни дејства со посебна

нијанса на чудење, изненаденост: Царскава Ќерка u-iio-Шp'eiiiiiaiii не
ќе-'i'о-удриШ Пеiiлеш'аркоШа! ('царската ќерка и по трет пат го

удрила Пеплешаркота' Текстови,

271).

Една од повпечатливите особености на синтаксички план во
кичевскиот

говор

е

местото

на

партикулата

не

непосредно

пред

основниот глагол во сложени глаголски форми. Примери: Мојш д

'издржиш да-се-н'е-Шоiiлиzи н'оќеска? (Текстови,

290); ... доси'еШо,

в'елиШ дa-'io-iip'oчиiiia ќе-н'е-.можа да-'iо-iiреж'ивеа Шо:; (Текстови,

303}; Ич да-се-не-д'у.маШе з'а-.мене, 'а.ми да-е-'i'ледаШе раб'оШаШа. За
Ш'абана да-се-не-сек'ираШе. (семинарска работа}; Ако с'акал би-н'е
видел. (Мра); Не.мој в'ојник, да-'iо-н'е-зе.маш, Шој-је

iipoc

в'ојник.(Ив).

Оваа особеност се забележува не само во говорот на постарите
говорители туку и кај помладите, особено во затврдени изрази од

типот: Да-'iо-н'е-видиШ; да-'iо-н'е-чујеШ; да-.му-се-н'е-видиШ; жив да-се

н'е-враШиШ; д'а.мла да-'iо-н'е-ФР.кнеШ и сл. Се работи за линеаризација
од словенски тип според која негацијата не се одвојува од глаголот.
За разлика од балканската линеаризација со која негацијата ја отвора
низата проклитики што му претходат на глаголот и која во принцип е

карактеристична токму за
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западните македонски говори

(Топо-

лињска

1995: 266),

типичен за поречко

fla

планот

овде сретнуваме уште еден архаизам коЈшто е

-

кичевскиот крај.
на

изразувањето

на

паде)Кните

односи

во

кичевскиот говор ќе го повториме делумно тоа што веќе го истак
навме во делот за морфолошките особености, а тоа е постоењето на
морфолошка дативна форма кај личните и роднинските имиња од

машки и од )Кенски род и постоењето на

casus generalis

кај личните и

роднинските имиња од машки род.

Дативната паде)Кна форма освен што се употребува за изра

зување на дативен паде)КеН однос во реченицата (т.е. за изразување
на индиректен објект, пример: Му рекоф БоzеШу да дојШ дa-.мu-e
ii'oitpajШ .маиl'инана), се употребува и за изразување на посвојност
кога се наоѓа во адноминална позиција: Син-.му СШојану iiошол

војник; Ќерка е Васки избеzала беzалка за ПеШреШа од Доленци.
Посвојност МО)Ке да се изрази и со синтетските дативни форми на
личните заменки: ТаШко .му не.му, цароШ со Шоари Ж{lШици iioapчuл;

Tazuкo .му ове.му беше к.меШ. ТаШко е нејзе, цароШ се научи оШ луiе,

оШи ApaiioШ zo не.маzu веќе. (Видоески
Општата паде)КНа форма или

1957: 76-77).
casus generalis

исто така се

употребува со повеќе функции. Освен за изразување на акузативен

паде)КеН однос (Го видоф ПеШреШа), оваа форма, кога е употребена

со предлогот на, изразува дативен однос (Му реков на ПеШреШа), а
употребена со други предлози МО)Ке да изразува различни релации:

И-ќе-ојШ кај-КР.,жиќа во-еден ii'o-iioлнoќ; (Текстови,
н'ешШо

за-Бр'анкоШа;...

'и-Шаја не-зн'ајла

278);

Збор'ујше

да-.му-к'ажеШ

од'i'оориШ ilpeд-c'uнa -.му од-ц'ароШ. (Видоески 2000в:

к'ако

да

79).

Кај сло)Кените реченици чијшто конститутивен член прет
ставува сврзнички предикат ќе наведеме неколку специфичности.

Кај

конјункцијата,

освен

вообичаените

сврзници

што

се

типични и за стандардниот јазик, го сретнуваме и сврзникот да кој е

хомонимен со субјунктивното да: Не, не, не-.му-вер'увале н'икако. 'ОШ

Ша.мо, да 'оШ-Ша.мо. (Текстови,

290); ЈунакоШ извај едно

uарче кни'iа и

cu ilyиuuи .малу крв од еден iipc, да .му наilиша нешШо и удри еден
.муур на неа и .му рече... (Црско,

44). И Шој шШоШуку 2о виде јунакоШ

кај идеШ, на часоШ 'io uозна, кој је и каков је, да оШиде uред неzо и .му

се iiоклони.(Црско,44). Во наведениве примери сврзничкиот предикат
да има улога на ila, односно ги подредува временски настаните
изразени во двете дел-реченици. Употребата на да со ваква функција
е карактеристична само за постарите генерации говорители.

Кај изразувањето на причинска релација како пофреквентен
сврзник се среќава оШи: ... а-знајtи з'тиШо iо-в'ика: П'аШрикон, 'muи
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н'осеше ilaШ'epuцu. (Текстови,

282-348).

Во кичевскиот говор

oiiiu

се

употребува главно како сврзнички предикат за причина и како
прашално зборче. Употребата на

oiiiu

во комплементарни реченици

е маргинална и не е одлика на самиот говор.

Кај реченичните трансформи кои се конституирани од некоја
нефинитна глаголска форма со којашто се изразува сврзничкиот
предикат и неговиот втор реченичен аргумент, како навистина фрек

вентни се јавуваат трансформите со глаголска именка. Притоа, гла
голската именка претходена од некој предлог може да заменува
различни видови реченици, како на пример: А-Ш'ој со-в'икање е

ilр'ашујл шШо-.му-к'ажуваШ Ша:. (асоцијативни; Текстови,
дојш

на-б'ерење

iр'озје.

(целни);

Во-Шо:

ilрез'е.мање

287) ; Да

Шој

н'ocuiii

il'oiaчa, нa-iipu.мep лeii, iia-e-к'P.шaiii iii'yкa. .. ( временски; Текстови,

291);

И-iТt'ие

Maжoiii

ќе-у.м'ира:Ш оiТt-с.ме:ње.

и-ii'о.мо'iнал

(целни; Текстови,

.малку

287).

(причински; Текстови,

за-кр'евање

и

и-р'екол

281);

на-ж'енаШа...

Глаголската именка во кичевскиот говор

многу често се јавува и во апсолутни конструкции, т.е. употребена
самостојно, како основно предикатско јадро, што е уште една од
специфичностите на овој говор. Примери: Са.мо шiiiо-д'ошол u-'yшiiie
да-се-ф'рлиШ, и-'овај д'ошол,
'избеiал на-цр'ешнаШа

co-ciii'aiioiii

i'ope;

(Текстови,

Ш'а:к, уд'ирање и-Б'оре iiaк

304);

'Овај,

н'е-бе какво

сл'а'iање; (Текстови,

305); ... и-не-.му-с'е-вдаде. р'ече, дa-ce-к'aчuiii ii'ojќe,
305) .. Ја р'ече, zt'yшiiiaњe и с'анки
ciiip'yja ilo-i'aзoф .ми-ii'о.мина... (Текстови, 306); В'ака, р'ече, ф'аќање
и-с'е: .мu-ce-в'piiiuiii ф'ил.моф еве кај-в'рвеф.... ; (Текстови, 306); ii'ocлe
ii'oлcaiii, ca:iii б'арање, iо-н'ајдоф.ме; (Текстови, 307).
ск'окање и-н'а-не'iо; (Текстови,

На планот на референцијалната карактеристика на именската
синтагма како специфичност во кичевскиот говор

се сретнува упо

требата на морфемата -ов со значење што му се доближува на чисто
членското. Б. Видоески од своите истражувања на терен во шее

сетите години на минатиот век

го констатира следново: "Во овој

говор особено паѓа в очи честата употреба со чисто членско значење

на формите со -в: И на

iiioa шiiio ќе нaiipa:iii ко.миiiiиве. Пребеiна: од
- Дојде кај .мене uоречанчево. А.ма

чeiiiaвa cpiicкa во буiарскава.

чeiiiaвa сеа је нe.мaiii. Дојде iiocлe Пешо. Го iiредадофне дeiiieвo. Во

ceiiia чeiiia iiocлe Пешdе најuоверен iiоречанчево.

65).

(Видоески

1957:

Од примериве се гледа дека се работи за употреба на членот -ов

не со показно значење, ами за ситуациска определеност. Ќе наведеме
примери и од нашиот материјал: И дp'y'iuoiii ден н'аново дефил'е; iiaк

н'аново

c'uiiie вР.ваШ за-да-'i-'удриШ со-јаб*ко Шој шiiio ќе-iо

б'ендисаiii ц'арскава ќ'ерка (Текстови,
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271); Круша беше

Шаја. Есенска

круша.

П.!}на,

(Текстови,

Й.{,lна,

273);

il.I}Ha.

Кр'уфчево

м.'ало,

р'одоШ

сШ'о-кила.

Од дополнителни истражувања на терен успеавме да

добиеме информација дека со членот -ов може да се изрази и
генерично значење: Чојкоф iuи е ко кам.ен, шШо еве не-изд'Р.жујШ;
Ком.ilјуШериве ќе 'iи оќ:ораШ децава. Слична употреба на членот -ов
се

сретнува

и

во

други

говори

од

западното

наречје,

пр.

во

Гостиварско: Си бил некој сШар чоек со едно внуче. СШариоф сакал

да

'io

однесеШ внучево да се учиШ. (Поповски,

1970: 64).

Сепак, треба

да се нагласи дека во погоре наведените примери можеби се работи и
за замислено пространствено определување на предметот којшто
доминира во говорот во дадениот момент. Затоа, за попрецизно

дефинирање

на

вистинската

членска

функција

на

членот

-ов

потребни се поопстојни истражувања на територијата на западна
Македонија.

7.3. Л ексика

fla

планот на лексиката во кичевскиот говор првенствено

паѓа в очи постоењето на повеќе зборови од словенско потекло што
во другите дијалекти веќе не се употребуваат или се употребуваат
ретко, и навистина големиот број турцизми кои се употребуваат или
како неутрална лексика или со посебно експресивно значење. Од
поспецифичните лексеми од словенско потекло ќе ги наведеме след

ниве: в'екоiu со прилошко значење

'многу, доста' (примери: В'екоШ

ilл'ева се-с'обрала, едв'ај 'искорнаф.; B'eкmu им.а дрва.; Видоески

88);

1957:

именката з'адле со значење 'место насадено со дрвја во нечија

сопственост, мала шума, гора' (пример: Сil'ирофци 'им.а:Ш з'адле и си

д'онесле цел к'ам.ион д'Р.ва. ); глаголот кочиШ со значење 'гали,
разгалува некого' (Пример: Мн'о'iу 'io-к'oчui/1 б'аба-м.у з'aiUo: е-в'ака
р'асzlдден.); глаголот се лисаi/1 со значење 'се смее, се исмејува, се
чуди, озборува' (пример: Си-'осШана б'ес-куќ:а да-м.у-се-л'иса:Ш ц'ел

'iраi/1); именката iU'ил'ушка со значење 'вид кратко потстрижување'

.

Од турцизмите ќе наведеме неколку покарактеристични кои
што не се пошироко употребувани во македонските дијалекти: аџеба,

арапски прилог кој во кичевскиот говор се употребува како синоним
на прашалната партикула дали (пример: Аџеба 'им.а:Ш с'иШе да-да:Ш

il'apи?); бафШана во изразот на бафШана со значење 'на среќа,
спонтано, без многу размислување, без многу мака' (пример: Cuл'yzlaшe н'ешШо на-бафzuан'а и си-'iо-il'оложи 'иciluiUoi/1.

);

д'ен'iере

именка со значење 'неубав, неприкладен, голем предмет' (пример: Ич
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не-се-'убај фоШ'ел'ине, х:о-н'ех:ој денl'ериња!); зал'уќумоса глагол со

значење 'се стврдна,

се залепи, се обложи со

нешто'

Тенџ'ереШо се-зал'уќум'осало н'uшiiio ж'иво нe-l'o-чuciiiuiii.

(пример:

);

к'имка

именка со значење 'лутина, омраза' (пример: Му-Ф'Р.лил к'имка и
с'амо 'io-j'aдeiii. ); с'иќеме во прилошката определба на сиќеме со
значење 'луто, со желба за карање' (пример: Само на-с'иќеме-си с'о

мене. ); ќ'ул'че со значење 'наводенет, накиснат' (пример: Леле, х:ах:о
ќе-Ш'е-суша, ќ'ул'че cu-ce-ciii'opuл!);

шерсуз, шерсузинка придавка со

значење 'наивен, наивна' (пример: Ја су-си-шерс'узинка, еве им-в'ерува
на-л'уiево. ).

7.4.

Како општ заклучок можеме да се констатира следново:

кичевскиот говор, иако спаtа во групата на централните говори и

навидум

не се разликува многу од стандардниот македонски јазик,

изобилува со специфични јазични црти на сите граматички нивоа кои
се интересни за проучување и кои нудат различни факти за текот на
историскиот развој на западните македонски говори, но и за маке

донскиот јазик во целост гледано. Архаизмите кои и до ден денес се
зачувани во овој говор, а кои се присутни и во граматиката и во
лексиката, сведочат за автохтониот развој на македонскиот јазик и за
неговото опстојување пред напливот на влијанието на соседните
балкански јазици. Од друга страна, иновациите кои се развиле во
самиот

граматички

систем

и

придонесле

за

системско

реструк

турирање во различни делови на јазикот (како што е третосложниот
акцентски систем или пак категоријата прекажаност), се директен
доказ дека дијалектите како јазични системи кои можеле да се
развиваат слободно, без ограничувања, се менувале под влијание на
другојазичната

околина,

но

и

во

согласност

со

внатрешните

потенцијали и правила што секој јазик неминовно ги поседува. Како
резултат на ваквиот спонтан развој се добила богатата дијалектна

разновидност на македонската јазична територија, чијшто малечок,
но драгоцен дел е и кичевскиот говор претставен во овој труд.
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7. Conclusion

From the complete analysis of the Kicevo dialect that we conducted in
this study, а number of conclusions can be made regarding the features that
characterize this dialect. We will not discuss the characteristics common to all
western dialects, where in fact the Kicevo dialect belongs, but only the
characteristics found in this dialect, or found in а rather naпow area of Western
Macedonia. For а number of reasons, this teпitory is characterized by
preservations of many old characteristics and development of new features,
unfamiliar to other western or Macedonian dialects in general.
Following the concept according to which we conducted this study, the
characteristics of the analysed dialect are presented аѕ follows: phonological,
prosodic, morphological, syntactic and lexical.
7.1. Phono/ogy
At а phonological level we distinguish several characteristics of the
Kicevo dialect.

7.1.1. Sound system
The most prominent characteristics of the phonetic system is the
preservation of the vocal IJ]I. Older native speakers use the vocal /Ј}/ in all
positions instead ofthe old vocal */, even in positions where there was no vocal
*Ј, but another sound. For example: б'.!)ва, В.!)К, в'.!)на, 'i'.!)Шај, Ж.!)Ш, з'ас.!)НU,
к'лбаси
клк ii'лжаф
с'лнце Ш'лчник
'лскаШ'о
.м'лзеш,- с'лзи
]'аблко
о'
о
'•'
о
'о'
о
'·
о

even .М.!)КнеШ, из.м.!)кнеШ derived from Old Church Slavonic Мl.К"жтн... The
influence of standard language on younger native speakers is already felt in the
pronunciation of this sound, therefore, in more frequent lexemes instead of
vocal !.!)! we hear the two-phonemic reflex /ол/. Pronunciation is less altered in
lexemes that are rarely used in standard language or are typical dialectal words
like: K.!)Kaiii, К.!)фаШ etc.
Another characteristic of the sound system of the Kicevo dialect is the
existence of long vowels. Long vowels are usually а result of contraction of two
homogeneous vowels and appear in numerous situations due to the loss of
intervocalic /в/ and other consonants (ј, х, д). For example: б'ара:Ш (<
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барааШ); в'еШка: (<веШкава), 'iла:Ша (<'iлаваШа), д'еца:

(< децава),
(< комшии), не'iо:Шо (< не'iовоШо), cii'yкa:
(<ciiyкaa), 'уба: (<убава). The length ofthe vowels derived in this way in the
Kicevo dialect (also in other westem dialects, ѕее Видоески 1999: 117), is
secondary, yet in some positions it has а differential value, аѕ in: к'оза 1 к'оза:
(< козава), м'ака /м'ака: (< макава). It is evident that the length of the
vowels in these examples has а differential value only in disyllabic nouns where
there is no change of stress. In the саѕе oftrisyllabic nouns the accent indicates
that it is а word with an article suffix: к'аiiинка 1 каii'инка:.
Apart from long vowels in the Kicevo dialect, there are also diphtongs,
which are formed when, in some positions, two vowels come in contact: бја
(<беа), ж'ивјаШ (< живеаШ) (The former is а feature ofthe rural dialects in
the villages south of Kicevo ), or the sequence vowel + glide /ј/ is formed:
'едно: (<едново), комши:

б'ајШ (<бае), в'еШрејШ (<веШрее), ж'ивејШ (<живее); iipajл(< iiравел);
зб'еснујШ (<збеснуваШ), iiок'ажујф (<iiокажуваф).

One ofthe characteristics ofthe consonant system ofthe Kicevo dialect
is the preservation of the palatal /л'/ by older native speakers, in the following
positions: 1) before front vowels (palatal pronunciation is not marked with а
particular sign) and before /ј/: Коле, Л'иле, Миле, Вел'јан, з'ел'је, ил'јада,
ii'ол'јак; 2) before back vowels in the following lexemes denoting personal
names· 'Ил'о Л''але Л''амо Л'ил'а Л''убе л''убоф Л''уiiка Л''ули
.
'
'
'
.,
'
'
'
'
Мил'ан, Мил'уШин, 3) and in loanwords: Л''аШиф (muslim name), л''уле,
'ил'ач, iiл''ачка etc. It is а sound with dental-alveolar frontal articulation with
medial or medium-high position of the palate (in phonetic transcription marked
аѕ [l'] (Савицка, Спасов 1997: 78). This pronunciation should be used in the
standard language but this [л'] is disappearing and is being replaced by the
palatal /л'/, or it is completely hardened, ѕо instead of л'убоф we hear л'убоф,
instead of Л'ил'а we hear Л'ила etc.
Another characteristic of the consonant system is the disappearing of /xl
or its replacement with other consonants in almost every position. For example:
in initial position: 'иШар, 'оро, 'eii, р'аниШ; in intervocalic position: Вл'аинка,
'iл'уа, Ду'ојдни, м'еој, м'уа; in the middle of а word before а consonant or at
the end of а word it is replaced with /в/ or /ф/: б'афче, д'увна, ii'афШаШ,
Ш'ифко, Ш'уфкаШ, Влаф, вР.ф, ii'aciiiyф, ii'аднаф, д'уваф.

7.1.2. Stress
Several prosodic characteristics of the Kicevo dialect should be pointed
out, the most remarkable being the consistent antepenultimate stress and the
formation of accentual units. This sort of pronunciation gives the dialect а
distinct melodic contour by which people of this area are recognized. There are
exceptions to the antepenultimate stress only in а limited number of adverbs,
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for example: овдев'ака, 'iодин'ава and nouns: каф'ана, од'ело, uосШел
н'ина, also there is а dual accent in several pronominal adjectives: к'олкаф колк'аф, iu'олкаф - Шолк'аф. Аѕ the above examples show, the stress in
these lexemes is penultimate, or rarely ultimate. The same is true for loanwords
which, apart from antepenultimate stress, can be heard with а penultimate or
ultimate stress: к'олекiuиф, iu'елефон (and: Шелеф'он), дефил'е, инШер
н'аiu, комиШ'еШ, курс'исШ, iiалач'инка and also several Turkish loanwords:
јаз'ак, саб'ајле, Шам'ан etc. It makes по difference whether these Iexemes are
native or foreign; the rule is that in the Kicevo dialect we cannot find lexemes
with stress on the fourth syllable from the end.
Regarding the accentual units, аѕ we have already stated, they represent
а feature of the Kicevo dialect and are formed with different parts of speech: 1)
accentual units with enclitic pronominal forms: ж'ена-му, дру~арка-ми, со
с'есШра-му, со-јаШ'Р.ва-е; сШ'Р.чај-се, бар'ајШе-'iо; etc.; 2) accentual units
with proclitics (with pronominal forms, conjunctions and other) before а verb:
да-н'е-'iледаШ, шШо-с'е-сШори, како-с'е-деси, од-к'ај-дошле, за-да-не
с'е-мачаШ;

etc.; 3) accentual units consisting of an adjective and

а

noun:
hill
in the field above the town), Зајашк'а-река and constructions with adjectives
with an article suffix: новаШ'а-куќа, нашаШ'а-нива etc.; 4) accentual units
consisting of а preposition and а noun: н'ад-клуiiи, н'а-вашар, н'из-враШа,
ciU'ap-ep'ieн, дру~а-куќа, вел'и-ilеШок, iuреШ'а-вечер, Горн'а-чука (а

'од-небо, 'од-ракаф, 'оiu-куќа ф-к'уќа, iiрек'у-река, б'ез-о'iон, ii'од-јазик,
з'а-сШомак; с'о-не'iо, к'ај-ними, ziред-к'ај-вас.

7.2. Morphosyntax
In the field of morphosyntax we will emphasize the specific forms of
words and paradigms in the Kicevo dialect and the specific functions of
grammatical categories.
7.2.1. In context of word groups and category paradigms several
archaisms are preserved in this dialect due to the isolated way of life in the past,
but there are also Iocal innovations. Nouns are characterised by the existence of
(both formal and functional) forms of collective plural in all three genders:
б'озје, в'ирје, д'абје, к'осШење, cн'oiije, iip'aќe, Ш'аiiање; в'оiе, ~одиње,
л'иваiе,

ii'aдuњe, сл'аниње, iiip'eвje; д'Р.вја, ж'иШје, кр'ил'ја, ii'epja.
Another characteristic of nouns in the Kicevo dialect is the existence of
morphological dative forms of personal and names of relatives (and of а small
number of common nouns) of both feminine and masculine gender, аѕ well аѕ
the existence of the general саѕе or casus generalis of personal and kinship
terms of masculine gender. The following are examples of dative саѕе forms:

Речи-му

Бл'ажее,

Czu'ojaнy,

Б'о'iее,

Ј'осифу,

Илију,

Р'ечи-му-Ш'аШеШу,

Николу,

Ш'ezuuнy,

Бл'а'iоју,

ф'ала-б'о'iу,

Арсо(ј)е,

д'ушаШа
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ч'ојку .му-е в'аiа:Ш; И-р'екоф Д'аници, Донч'о:јr~и, К:осари, Милеви,

СШ'ојанки, Цв'еШи, И-д'адоф Ш'еШки, б'аби, сШр'ини.

examples of casus generalis:
Тр'ајана;

u'ојди

кај

Го-в'идоф 'АрсоШа,

б'аШеШа,

в'ујчеШа,

The following are

Б'ожоzuа, Д'ушана,

д'едоШа.

Apart from these
morphological саѕе forms the Kicevo dialect has also preserved an appellative
form i.e. the vocative: Др'а'iане, Мил'ане, СШ'ојане; В'есно, Добрице,
Милево, Мих'ојце, П'ал'о, Cit'acujo, Тр'ајанке.
Regarding pronouns, the Kicevo dialect has а specific саѕе form of
demonstrative pronouns: 'ове.му, 'овејѕи, 'ове'iа; 'оне.му, 'онејѕи, 'оне'iа.
Possessive pronouns have special forms for proximity and distance: 'овеzоф,
'овезин (овејзzт), 'онеzоф, 'онезин (онејзин).

А distinct feature of verbs in the Kicevo dialect is the absence of the
suffix -.м in the first person singular present and the preservation of the suffix Ш in the third person singular present: 'uipa- 'uipaiii, ј'ада- ј'адеШ, н'оса н'осиШ, u'ea- uејШ. Another characteristic of verbs is the existence of aorist of
imperfective verbs: к'оuаф, к'оuа, к'оuа, к'оuаф.ме, к'оuафШе, к'оuа:;
u'асоф, u'ace, u'ace, u'асоф.ме, u'acoфiiie, u'aco:/ uacoa; н'осиф, н'оси,
н'оси, н'осиф.ме, н'осифШе, н'осија. We will discuss the use ofthese forms in
the section about syntactic characteristics.
With respect to morphological characteristics it is worth
mentioning а few specific adverbs that appear in the Kicevo dialect: .м'илу.м,

р'еду.м, св'ереду.м,· д'ореда, д'оuаШи,· бодин'аница, бР.к'аница; сШР..мно
iл'ајчки,

ou ачечки.
7 .2.2. From а functional point of view the Kicevo dialect shows а
number of characteristics of grammatical categories.
The use of aorist of imperfective verbs was cited аѕ one of the features
of verbs. В. Vidoeski has best defined the meaning which these forms express,
emphasizing that the imperfective aorist expresses а continuous action that was
completed (not performed) at а certain point in time in the past. This does not
coincide with the imperfective form which expresses an activity in progress at
the time of reference. lt expresses а progressive, incomplete action, while the
imperfective aorist clearly expresses its completion." (Видоески 1962: 229).
For example: Кај беше вчера? И ciiipuzoф офциШе. Рус. ДеноШ
Шpuuaiiiu .месиф леu, Шолку apiaiiiu u.мaute.; Али ueja жиШи Шебе?
Пејаф бре, зautiiio да не ileja, свадба је, uејаф, uipaф и сфириф на
iајда. Ор. (Видоески 1957: 78); Мајка-е zр'ебе, zр'ебе, zt'иutiiie, u'uutiiie,
Ша: една-uл'ава 'уба: ж'ена б'eute .м'ајка-е, јок! (Текстови, 277-341).
The use of the potential or conditional form of verbs is one the
characteristics of the Kicevo dialect. These forms are not frequently used, and
their preservation is yet more proof of the numerous archaic features of this
dialect. Older native speakers use the conditional form to express possibility
and wishes: 'И-ја би-д'оzила с'о-Шебе! or to express reprimand for an
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unfmished business, а function noted in the standard language аѕ well
(Конески 1982: 499). For example: Би-си-ii'ошол н'авреме н'а-школо, ја
н'e-cy-iiiu кр'ива! When expressing the first type of function, the conditional
form lacks the auxiliary verb сум, while in the second type of function, аѕ we
can ѕее in the example, the auxiliary verb сум is preserved. When the
conditional form is used to express а curse it is frequently intensified with the
particle да or by repeating of да and би. The examples below come ftom the
works of В. Vidoeski: Да би Ше немало, iiyшy iiушосан! Орл. Да би
ослеiiел, 'iociioдe личен! Иж.; Да би не сШанал од мeciiio, да би! Да би

нош Ше дуiiнал, да би! Иж. (Видоески

1957: 79).
Another characteristic of verbs is to report an event (the category
distance or evidentiality). It is а full-fledged category with the semantic
invariant of '1 am not sure, 1 cannot guarantee the authenticity of what 1 am
saying' (Тополињска 1995: 245). ln the Kicevo dialect it is impossible to
express an unwitnessed event in any other way except by using tense paradigms
with perfective aspect 1 (сум+ л-верб форм). These forms are used to report
past and present events, and evidential condictionalis (i.e. future reported) that
expresses future or posterior activities. For example: 'Е, 'имаше ф'yciiiaнu
св'илени, се-с'еќава, ш'арена св'ила iii'o'iaj се- н'осела, во-б'ифшаШа
Ју'iосл'авија... (Текстови, 273); Ние, ко-н'емаше во-алб'анскоiiiо, Ш'aiiie
з'амина

во- Тир'ана

да-

р'абоШиiii,

ii'apиiiie

ii'ошШа ни-'iи-з'емале... (Текстови,
жив'ејле, с-'имале и комzии:.

275); Cu
(Текстови, 285);

р'абоШа вo-Maн'aciliupeц се-сл'учуваШ,

не-ни-'iи-д'авале

н'ас,

б'иле маш и ж'ена,

cu

'Една мн'о'iу инiii'ересна

c'иiiie ж'ени,

н'е

c'uiiie,

нo

iip'eiiieжнo, одл'училе да-з'емаiii д'ома д'еца од- д'омоф, без-род'и

Шели... (Текстови,

298);

Не-'е-најдоф Мар'ина д'ома, зам'инала кај

iii'еШ-ка-е, ilaк 'оШШука ќ-'ојла ф-ч'арzиија.

With the forms of perfect 1 it is possible to express the category of
admirative i.e. surprise, wonder irony or disagreement. At the same time, these
expressive meanings that could have easily been added to the basic meaning of
result in the perfect, can refer to an already completed event when the
admirative expresses а fact: Л'еле к'олку 'убо: 'io-нaiip'ajлa ii'uШeвo, iiP.ciiiи
д-'излижеш!; 'Абе Ши си-'имал м'ачкина д'уша! or the admirative can
express disbelief that the ctivity was completed, when the event is not а factual
: Зн'ајла iiia: н'eшiiio да-р'абоШиШ к'ако да-н'е, за-н'ишiiiо не-'е-биваШ!;
Ти-си-м'ојл дa-'io-ii'oiipajш Шелев'изороiii! Да-'iо-в'ида Шо: не-'iо-в'еруа!
А

special kind of admirative, but only for а completed factual event, is
expressed with the forms of the subjunctive. For example: То: с'обрана
iip'aшuнa дo-l'ociioдa да-се-кр'еваiii l'ope... ('прашина се креваше
горе'... , Текстови, 273); Тел'ефоноiii ц'ела н'едела да-не-р'абоШиШ.
('теле-фонот не работеше', Текстови, 288); И iua: јаШ'рва-је, да-и-'iо
з'емеШ д'eiueiuo и-д-и-'iо-ф'рлиШ в-еден-д'ол. ('И го зела и и го фрлила
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в дол', Текстови,

296);

Ти-в'ела, 'овие да-в'ика:Ш, да-?:ала.маШ. ('овие

викаа, галамеа', Текстови, 304). This use of да + present of perfective verbs
was noted by Blaze Koneski who pointed out that the present forms of the
perfective verbs are not used independently and in а large number of саѕеѕ they
are incorporated in the relative clause. However, the above-mentioned use is an
exception because the forms accompanied by да express а past event
(Конески 1982: 413).
Forms of the negative conditional can also be used to express factive
events with а special meaning of wonder and surprise: Царскава Ќерки и

uо-Шр'еШuаШ не-ќе-?:о-удриШ ПеUлеш'аркоШа! ('царската ќерка и по
трет пат го удрила Пеплешаркота' Текстови,

271 ).
One of the most remarkable features in regard to regarding syntax is
the position of the particle не before the main verb in compound verb forms.
For example: Мојш д-'издржиш да-се-н'е-ШоUлиш н'оќеска? (Текстови,
290); ... доси'еШо, в'елиШ да-zо-uр'очиШа ќе-н'е-.можа да-zо-uреж'ивеа
Шо:; (Текстови, 303); Ако с'акал би-н'е-видел. (Мра); Не.мој в'ојник,
да-iо-н'е-зе.маш, Шој-је upoc в'ојник.(Ив). Тhis feature is present in the
speech ofboth older and younger native speakers, especially in well established
expressions like: Да-zо-н'е-видиШ; да-zо-н'е-чујеШ; да-.му-се-н'е-видиШ;
жив да-се-н'е-враШиШ; д'а.мла да-zо-н'е-флкнеШ etc. Тhis word order is
typically Slavic; because the negation cannot be separated from the verb. Unlike
Balkan linearisation where the negation introduces а line of proclitics that
preceed the main verb, which is actually а feature of Macedonian western
dialects (Тополињска 1995: 266), here we observe another archaism typical
of the Kicevo dialect and area.
In regard to expressing саѕе relations in Kicevo dialect, we will
point out what we have already noted аѕ а morphological feature, and that is
the existence of the morphological dative form of personal names and kinship
terms, both masculine and feminine, and the existence of casus generalis of
personal names and kinship terms of masculine gender.
The dative саѕе form, beside being used to express dative саѕе relations
in а sentence (i.e. to denote the indirect object, for example Му рекоф
БоzеШу да дојШ да-.ми-е-u'оuрајШ .маш'инана), is also used to express
possession in adnominal position: Син-му СШојану uошол војник; Ќерка е
Васки избеzала беzалка за ПеШреШа од Доленци. Possession can be
expressed with synthetic dative forms of personal pronouns: ТаШко .му не.му,
цapoiU со Шоари ж-сtШици uоарчил; ТаШко .му ове.му беше к.меШ.
ТаШко е нејзе, цароШ се научи оШ- луiе, оШи АраuоШ

(Видоески

zo

не.маШ веќе.

1957: 76-77).
The general саѕе form or casus generalis has many functions аѕ well.
Beside expressing accusative саѕе relation (Го видоф ПеШреШа), this form,
when used with the preposition на, expresses а dative relation (Му реков на

270

Пeiiipeiiia),

when used with other prepositions it can express other relations:
И-ќе-ојШ кај-Ктгжиќа во-еден u'о-uолноќ; (Текстови, 278); Збор'ујше
н'etuiiio за-Бр'анкоШа; ... 'и-Шаја не-зн'ајла да-му-к'ажеШ к'ако да
одl'оориШ uред-с'ина -му од-ц'ароШ. (Видоески 2000: 79).
There are several features of compound sentences formed with
connective predicates (coordinators).
Apart from the usual conjunctions typical of the standard language, we
notice that the connective да functions аѕ а homonym of the subjunctive да:
Не, не, не-му-вер'увале н'икако. 'Oiii-iiia.мo, да 'oiu.-iiiaмo. (Текстови,

290); Jyнaкoiii извај едно iiapчe кни'iа и си uyшiuи малу крв од еден
iipc, да му нailшua нешШо и удри еден муур на неа и му рече... (Црско,
44). In the above examples the connective predicate да has the role ofua, and it
actually puts the activities expressed in the two sentences in а chronological
order. The use of да with this function is characteristic only of older native
speakers.
When expressing а causative relation the connective oiiiи is more
Пequently used: ... а-знајzи з'oшiiio 'iо-в'ика: П'аiuрикон, 'oiuu н'осеше
uaiii'epuz~u. (Текстови, 282-348). The Kicevo dialect uses oiiiи mainly аѕ а
connective predicate for cause and аѕ а question word. The use of oiiiи in
complement clauses is marginal and is not а feature of this dialect.
The constructions consisting of а preposition and а gerund have derived
via gerundival transformation of clauses. These prepositional phrases are made
of а connective predicate and its clausal complement that codes its second
argument. This is а very frequent transformation аѕ а gerund preceded by а
preposition can replace different kinds of sentences, for example: А -Ш'ој со
в'икање е-uр'ашујл шiuо-му-к'ажуваШ Ша:. ( associate; Текстови, 287);
Да-дојш на-б'ерење 'iр'озје. (purpose); Bo-iiio: zl.рез'емање i7ioj н'осиШ
u'o'iaчa, на-Гtри.м.ер леu, Гtа-е-к'тгшаШ iii'yкa... (temporal; Текстови, 291 );
И-Ш'ие ќ-ум'ира:Ш оШ-с.ме:ње. (causative; Текстови, 281). The gerund is
recurrently used in the Kicevo dialect in absolute constructions i.e. it is used
independently аѕ а basic predicate nucleus, which is another feature of this
dialect. For example: Само шШо-д'ошол и-'yшiiie да-се-ф'рлиШ, и-'овај
д'ошол, co-ciii'auoiii Ш'а:к, уд'ирање и-Б'оре uак 'избе'iал на-цр'ешнаШа
l'ope; (Текстови, 304); 'Овај, н'е-бе какво-сл'а'iање; (Текстови, 305); ... и
не-му-с'е-вдаде,

(Текстови,

р'ече,

да-се-к'ачиШ

u'ојќе,

ск'окање

и-н'а-не'iо;

305); u'осле u'олсаШ, ca:iii б'арање, 'iо-н'ајдофме; (Текстови,

307).
Another feature of the Kicevo dialect is the referential characteristic of
the noun phrase where we observe the use of the morpheme -ов with а meaning
very similar to that of an article. В. Vidoeski, who conducted а field research in
the 1960ѕ, concludes the following: "А remarkable thing in this dialect is the
frequent use of -в forms functioning аѕ an article: И на Шоа шШо ќе наuра:Ш
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ко.миШиве. Пребе'iна: од чеШава срuска во бу'iарскава. -Дојде кај .мене
uоречанчево.

А.ма

чеШава

сеа је

не.маШ.

Дојде

uосле

Пешо.

Го

uредадофне деШево. (Видоески

1957: 65). These examples show that here
the article -ов is not used with а demonstrative meaning, but аѕ а determiner of
а situation This is illustrated in the following examples: И др'у'iиоШ ден
н'аново дефил'е, uак н'аново с'иШе вnваШ за-да-'i-'удриШ со-јаб1-ко Шој

шШо ќе-'iо-б'ендисаШ ц'арскава ќ'ерка (Текстови,
беше Шаја.

Есенска круша...

Кр'уфчево .м'ало,

271-334);

Круша

p'oдoiu ciu'o-кuлa.

(Текстови,

273). From another field research we managed to obtain
information that the article -ов can express а generic meaning: Чојкоф Ши е
ко камен, шШо еве не-изд'пжујШ; Ко.мuјуШериве ќе 'iи оќораШ децава.
А similar use ofthe article -ов is found in other westem dialects, for example in
the Gostivar area: Си бил некој сШар чоек со едно внуче. Сtuариоф
сакал да 'io однесеШ внучево да се учиШ. (Поповски, 1970: 64). Nevertheless, we should emphasize that in the above examples the use of the article
might be а саѕе of spatial determination of the object of conversation at the
given moment. Therefore, in order to precisely define the correct function of the
article -ов , more research is needed on the territory of westem Macedonia.

7.3. Vocabulary

In regard to the vocabulary of the Kicevo dialect, firstly, we notice the
existence of words of Slavic origin that are not used or rarely used in other
dialects, and а large number of Turkish loanwords used both neutrally and with
а special expressive meaning. Here are some of the more specific lexemes of
Slavic origin: в'екоШ with an adjectival meaning of 'а lot of, plenty' (e.g.:
В'екоШ

iiл'ева

Видоески

се-с'обрала,

едв'ај

'искорнаф.;

В'екоШ

и.ма

дрва.;

1957: 88); the noun з'адле meaning 'а plot planted with trees
owned by somebody, а small forest' (e.g.: Сii'ирофци 'и.ма:Ш з'адле и си
д'онесле цел к'а.мион д'Р.ва. ); the verb кочиШ meaning 'to pamper, spoil
somebody' (e.g.: Мн'о'iу 'iо-к'очиШ б'аба-.му.... ); the verb се лисаШ meaning
'to laugh, laugh at somebody, wonder, gossip' (e.g.: Си-'осШана б'ес-куќа
да-.му-се-л'иса:iu ц'ел-:ZраШ); the noun Ш'ил'ушка meaning 'а kind of short
haircut'.
The following represent only а few characteristic Turkish loanwords
that are not widely used in Macedonian dialects: аџеба, an Arabic adverb that is
used in the Kicevo dialect аѕ а synonym of the interrogative particle дали
(e.g.: Аџеба 'и.ма:Ш с'иШе да-да:Ш u'ари?); бафШана in the expression на
бафШана means 'luckily spontaneously, without much thinking, without much
effort' (example: Си-л'уuаше н'ешШо на-бафШан'а и си-'iо-u'оложи
'исiiиШоШ. ); д'енгере а noun meaning 'ugly, inappropriate, large object'
272

(example:

Ич не-се-'убај фоШ'ел'ине,

ко-н'екој ден'i'ериња!);

зал'у

ќумоса а

verb meaning 'to harden, stick, coat with something' (example:

Teнџ'epeiiio се-зал'уќум'осало н'uшiiio ж'иво нe-'i'o-чuciiiuiii. ); с'иќеме

in the adverbial expression на сиќеме meaning 'angrily, willing to argue'
(example: Само на-с'иќеме-си с'о-мене.); шерсуз, шерсузинка adjective
meaning 'naive' ( example: Ја су-си-шерс'узинка, еве им-в'ерува на' '
луиво
.) .
7.4. Аѕ а general conclusion we can determine the following facts: the
Kicevo dialect, although belonging to the group of central dialects and
apparently being not much different from the standard Macedonian language,
abounds in specific linguistic features in all aspects of grammar. Thus, the study
of this dialect gives an opportunity to unveil the course of the historic
development of the Macedonian western dialects and the development of
Macedonian language in general. The archaic features which have been
preserved in this dialect, and still exist both in grammar and vocabulary,
provide evidence of an independent development of Macedonian language and
its survival in spite of the rise of influence from neighbouring Balkan
languages. On the other hand, innovations that have developed within the
grammar system and contributed to the systematic restructuring of different
parts of the Ianguage (аѕ the antepenultimate accentual system or the category
of evidentiality), are direct evidence that dialects аѕ linguistic systems which
could develop independently, without limitations, have changed under the
influence of surrounding languages, but in accordance with the internal
potentials and rules that any Ianguage inevitably роѕѕеѕѕеѕ. Аѕ а result of this
spontaneous development there is а rich dialectal diversity on the Macedonian
linguistic territory, whose small, yet precious component, is the Kicevo dialect
presented in this study.
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ТЕКСТОВИ

Лела Гли'iороска

(1933)
Пеплешарко

Си-б'ило 'едно д'ете, м'ало, ама-ет'ално е'акало да-'иrрат ео
п'епел. И што-да-пр'а:т дом'ашните, rо-п'уштиле и-ет'ално еи-'иrрало,
е'амо ео-п'епел 'иrрало. И-еден-д'ен му-д'ошле три еам'овили. То: в'ака
ко-е-кр'енало rл'а:та од п'епелта, ко-гл'едат три д'евојки сам'овили. И

т'о: ф'атило, што-б'ара:т 'овие 'овде в'ака и Ф'nк, од-п'епелта в-'очи. И

т'ие му-р'екле: н'емој м'оре м'алечок, н'емој да-ни-Ф'nлаш п'епел, а-н'ие
ќе-ти-д'ајме 'еден б'ееценет к'амен, ко-ќе-го- кл'ајш к'аменов п'од
јазик, еве што-с'акаш, ж'елба што-'имаш во-ж'иотоф, ќе-ти-е-'иеп.т.rнит.
И-т'ој, му-го-д'але т'ие к'аменот, и-т'ој п'осле не-'им-фnлал и- т'ие си
зам'инале. То: д'етео пак еи-'играло еве со-п'епел. Ц'ело вр'еме. И
м'омче

нар'аенало и-п'ак

ео-п'епел

ее-м'ешало.

Ама тој

-

к'аменот

б'ееценет еи- го-ч'увало н'егде екр'иен. Е-во-ц'аретвото д'ошло вр'еме
ц'арот

да-е-м'ажит

ќ'ерката.

И-е'еrа

ц'арот

н'аредил

с'ите,

ц'ело

ц'арство што-ее-м'омчиња да-в'nват по-'една гл'авна 'улица, а-ц'арската
ќ'ерка да-ф'nлит ео-ј'аболко, тој што-го-с'акат да-еи-го-'одберет т'аја.
'Инаку н'е-могол д-и-'одберет маш. Б'ила преб'ирџија. И п'очнале да
в'nват,

н'арот,

н'арот,

н'арот,

ео-пол'иција

го-е'обрале

и-Пепле

ш'аркота. Му-р'екле: "'И-ти си-м'ашко, м'ораш да-п'оминеш." Д'обро.
Тој

п'ошол.

И-та:

ф'ап,

ц'арската

ќ'ерка,

данг

јаб'.Ј]кото,

на

Пеплеш'аркота. И-ко-в'иделе Пепл'ешарко, с'ите rо-зн'ајле, ео-п'епел
'уште бил ц'елиот. И п'осле п'очнал кр'алот и-то:, придр'ужбата него:

да-в'ика:т: "Јалан, јалан, јалан!", а-т'о: ј'алан значи-гр'ешка, по-т'урски
rр'ешка. И др'угиот ден н'аново дефил'е, пак н'аново с'ите в'nват за-да

г-'удрит ео-ј'аб.т.rко тој што-ќе-го-б'ендиеат ц'арекава ќ'ерка. В'nват,

в'nват, в'nват, та: б'ам јаб'.т.rкото пак на-Пеплеш'аркота. Ц'арот ко-ее
н'алутил и-е'ите; ј'алан, ј'алан. Д'обро, ај-ее: по-тр'етпат. Ц'арекава
ќ'ерка

и-по-тр'етпат

н'алутил,

274

р'екол:

не-ќе-г'о-удрит

"'Ајде

собер'и-си:

Пеплеш'аркота!

парт'алите

да-те-

Ц'арот

ее

н'емат

кај

-

Пеплеш'аркота, штом си-б'ила т'олку гл'упа да-г-'избереш 'овај. И та:

си-и-з'ела т'аму фуст'анчиња, што-'имала, и-си-п'ошла кај

Пепле

ш'аркота да-ж'ивејт. Си-жив'ејле сир'омашки т'ака. 'Арно 'ама, нап'ад
нала н'екоја д'ржава на-'ова: д'ржава к'ајшто ж'ивејт Пепл'ешарко и

ц'арот, и-ц'арот н'аредил с'ите м'ашки што-с'е да-се-мобилиз'ира:т, да
'одат

во-б'орба

пр'отив

неприј'ателот.

И

Пепл'ешарко

се-д'умал,

д'умал и-го-кл'ал бесцен'етиот к'амен, р'екол: "Дај да-пр'оба 'овие што
ми-го-д'адо: п'од-јазик." И р'екол: "Да-ми-д'ојт 'еден коњ д'орија на
в'еков

што-го-н'емат,

'една

с'абја

зл'атна,

'една

'облека

ц'елата

позл'атена и-да-'ода во-в'ојна, со-'оружје еве". И в'ууп, пр'ед-него се
н'адР.тал коњ бел, 'убаф, на-в'екоф што-го-н'емат, и-с'абја и-'облека и

еве, се- д'отерал Пепл'ешарко и-'ојт в'ојна. И -'ојт во-в'ојнава и-тој ко
што-п'очнал со- најсов'ршено, то: 'оружје што-го-'имал, фак, фак, во
п'Р.вите р'едој, т'аму, из'истепал, ст'орил, 'арно 'ама го-р'аниле во
п'Р.стето,

во-н'екој

ПР.СТ

го-р'аниле.

А-ц'арот

т'олку с'акал

да-се

п'обедит што-'и-тој 'отишол да-гл'едат. Во- поз'адина, 'ама гл'едал
што-се-д'ешават.
спр'отивна

И с'ите в'икале. И п'очнала да-б'егат в'ојската, од

ст'рана

што-б'иле,

непријат'еливе,

п'очнале

да-б'ега:т,

ј'унак се-п'ојавил, на-в'екоф што-го-н'емат. И ц'арот 'отишол н'апрет,

го-в'идел и-му-р'екол б'Р.ГО, 'еве, го-'извајл шам'ифчето 'од-џеп, го
'извајл ц'арското ш'амифче и-му-го-п'ревР.зал п'Р.стот. И си-'отишол
Пепл'ешарко д'ома. И-с'ега, н'аредил ц'арот, ц'ела в'ојска, еве се
пост'авиле н'адвор м'аси, ќе-сл'авит ц'арството. И-ј'унакот што-б'еше
да-се-н'ајт п'ошто-п'ото. 'Ама Пепл'ешарко н'е-чекал да-го-б'ара:т со

в'ојска, го-кл'ал бесцен'етиот к'амен п'од-јазик, р'екол: п'рво да-д'ојт
к'очија ц'елата зл'ато, п'осле за-ж'ена-ми да-д'ојт 'еден ф'устан цел
'извезен со-зл'ато, з'а-мене да-д'ојт од'ело, к'очијаш, еве то: да- б'идет
на-вис'ина. И-'одат се: кај-ц'арот. Ко-е-в'иделе 'ова: к'очија што-се
прибл'ижујт, ц'ело ц'арство, с'ите 'излегле, шт'о-е 'ова ч'удо што-'идет.
И се-поздр'авиле т'аму и-та: в'елит, 'еве т'ате да-ме-в'и:ш, тој р'екол,

к'ако ти зар-т'и-си ќ'ерко? Аа'а, ј'а-су. Па к'ако како-с'е-деси? Ти б'еше
кај-Пеплеш'аркота. И- Пепл'ешарко го-'извајл шам'ифчето, р'екол
'еве ч'естити ц'аре, ја п'обедиф т'аму, 'еве-го шам'инчето ти што-ми-го
п'реврза

п'рстот.

Ј'а-су тв'ојот зет Пепл'ешарко.

И-тој

в'еќе

се

згр'анал, се-з'ачудел, го-п'оставил на ... , ги-п'оставил со-ќ'ерката на
ч'ело

на-м'асата,

р'учале,

ј'аделе,

п'иеле,

и-го-з'ел

за-престоло

н'аследник, Пеплеш'аркота со-ќ'ерката и-т'ака си-цар'увале.
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За Блаж'ејца
Блаж'ејца с'ама б'еше ост'аната, два с'ина и-дв'е ќ'ерки, син'ојте,
'едниот во-Ит'алија з'аминал, т'огај

ст'удирал, п'осле з'аминал во

Чик'аго, др'угата ќ'ерка во-Нов'и-Сад м'ажена, тр'етата во-Ск'опје,

др'угиот син во-Ск'опје и с'ама жив'ејше во-к'уќана. И-шт'о ќе-и
тр'ебеше, 'ама б'еше кус'огледа, мн'огу б'еше со-'очите сл'аба, 'имаше

д'упли, 'олкај в'ака на'очари с'ирота. И-ќе-в'икнет: "Лелче! (п'о-мене,
Л'елче, ме-в'икаше с'ирота), 'ај да-ми-п'ојш ф- ч'аршија, да-ми-к'упиш,

т'огаш н'емаше в'ака, м'алски прод'авници, 'онамо н'егде ф-ч'аршија,
да-ми-к'упиш ш'еќер, кис'елина, сол, леп, т'амо што-тр'ебет еве. И-ја
си-к'упујф. 'Ама ко-ќе-'имаше 'емиши мн'огу, од-л'озница, цр'ешната

'огромна, до-кр'уши, до-ј'абџка, с'екој 'емиш, в'ишни, што-пост'ојше,
кај-Блаж'ејца в'о-двор. 'Оо то:, г'олемо, б'еше то:, в'оќнаци ц'ели. И-ј'а,
бид'ејќи

с'ама

н'е-мојф

и-да-б'ера

и-да-и-п'ушта,

е-з'емаф

к'ако

асист'ент друг'арка-ми Б'уба. Н'ие со-Б'уба б'ефме 'исто ко-с'ијамски
бл'изнаци, што ќе-'облечет та:, то: ја, што ќе-ј'адат д'енеска т'ие м'ене

м'ама м'орат да-ми-н'апрајт 'или 'обратно. И: "Б'убее, ај д-и-б'ереме
ем'ишите кај-Блаж'ејца!" "Ајдеее". Ја ќе-се-к'ачеф г'оре н'а-круша, на
ј'абџко т'амо на-што-тр'ебет и Б'уба д'олу ќе-ч'екаше. Ја со-к'орпи со

'ова со-'она, се-сн'ајдујф. Е 'арно 'ама ... Ц'елата р'абота нас не-н'и-беше

што ќе-се-нај'адеме 'емиш, т'уку ќе-п'ојме н'а-таван кај- Блаж'ејца
'имаше ств'ари од-ќ'ерките. Е 'имаше ф'устани св'илени се-с'еќава
ш'арена св'ила, т'огај се-н'осела во-б'ифшата Југосл'авија. Ш'арени,
св'илени, н'абрани, п'одолги, п'окуси, к'ондури, к'ондури, к'ондури, со

шт'икли, т'ие број'ојте, триесс'едум, триес'осум, триеш'ес, т'ака некој
бр'ојој, н'ие д'ека д'еца ... То: с'обрана пр'ашина до-г'оспода да-се

кр'еват г'оре, и н'ие со-фуст'аните 'облечи Б'уба, с'облечи ја, 'облечи
Б'уба ... и парад'ирафме ко-манек'енки г'оре, н'а-таван кај-Блаж'ејца.
Ма-т'о: фс'ушнос н'е-е т'аван, ко-с'оба е-г'оре. Ко-с'ега што-и-пр'а:т
поткр'овљана. И та:, ќе-ч'екат, ч'екат, ч'екат, д'емек 'емишие сме-и

нар'едиле, јаб'џкава, д'уњие, оти-н'ие ќ-и-р'едефме г'оре. И ќе-се

п'ојавит и ќе-в'икат: "Л'елче што-напр'ајфте?" "Еве уште-м'алку нино

Блаж'ејце!" Н'ие ко
м'алку."

... "А-м'ори

мн'огу ост'анавте г'оре!" "Еве уште

Та: в'икај. Н'ие: "Еве уште малку" и ... до-др'угата п'артија.

Др'угата п'артија друк с'андак сме-отв'ориле. То: пр'ашина се-кр'еват

до-г'оспода. Н'ие во-фуст'аните фnц, фnц, фnц, со-Б'уба. И то: ни
б'еше г'олемо зад'оволство. Д'еца! Сега али-би-б'уцнал чојк в-'онаква
пр'ашина.
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Кр'уша б'еше т'аја. 'Есенска кр'уша. П'Ј}на, п'ЈЈна, п'Ј}на. Кр'уф
чево м'ало, р'одот ст'о-кила. И ја се-к'ачиф

, р'екоф:

"Б'убе,

c'era ја

со

м'режи". Та:, мр'ежи 'имаше п'орано пл'етени, да-не-се-'оштетат знајш,
п'осле не-ст'о:т ов'ошките. И 'едно, две, и 'арно, 'ама п'устава кр'уша
мн'огу т'ешка. Ја н'е-беф т'ешка, сл'аба беф, ко-п'ердуф, 'ама т'ешки

кр'ушите и-ј'а 'уште зг'ора и-п'очна да-се-д'елит к'Р.Р.Љ п'окроце, и
п'очна да-се-нав'алујт, а-Б'уба д'олу ко-в'иде д'ека кр'ушата ќе-п'аѓат,
ј'а ќе-п'аѓа од'озгора с'осе кр'уша и-л'етна да-б'егат и-си-'избега на

'улица и-м-'остај да-п'аѓа. А то:, па-с'ега в'аљда м'ислеше н'е-мојт да
ми-п'омогнет, што-д'а-прајт с'ирота. И-'отиде на-порт'ичето. До-л'ани
ст'ојше

кај-Мар'ина

порт'ичето,

'отиде

кај-порт'ичето

и-'олку

подотв'орено порт'ичето, ја с'амо усп'е:в, паѓ'ајќи од'озгора ко-со
п'адобран, вр'ау, изгр'ебана ц'ела, еве изгр'ебана, н'оѕе, р'аце, л'ице, еве
изгр'ебана од-в'етките и-п'аднаф 'удолу и с'е:, ко-с-'опулиф с'амо 'олку
подотв'орено вратн'ичето и-Б'уба пон'аѕират низ-вр'атниче. Ја в'ака
'одовде и-ст'орив ќе-в'идиш ти. Само в'ака ... Ко-Н'анчота 'исто к'о-што

им-пр'ајл, и-л'етна да-б'егат Б'уба. И-ја се: се-д'ума, н'ина Блаж'ејца
к'олку да-н'е-гледат, в'еткаа ќе-е-в'идит, то: б'еше п'ола кр'уша. И ја и

'обраф кр'ушите н'екако т'ука д'олу, и-в'етката н'а-рамо и-ј-'однесоф
до-пл'отот, а-т'о: 'имаше плот от-шт'ици, от-шт'ици б'еше еве 'околу и

ј-'однесоф до-пл'отот с-исп'ентериф од-др'угата стр'ана и-је-см'ЈЈкнаф
и-ј-'однесоф

кај-р'екана

'оданде.

И-пак

прек'у-штици

се-н'адР.таф

в'аму, е-д'обраф кр'ушата и- в'еќе не-се-с'еќава Б'уба 'али се-вр'ати да

ми-п'омагат п'ојќе за-кр'ушата.

За-р'еката Т'емница

И 'онде во-Темница, во-Темница к'арши Ч'акофци, 'али стојт
т'а:-карпа, в'аљда стојт к'ој-знајт. К'арпа 'имаше во-с'амата в'ода и
т'ука б'еше дл'апка ко-'езерце се-пр'ајше и-го-в'икафме Темница. И
ќе-е-н'ајме в'ака со-н'оѕете ќе-е-н'ајме, зн'ајфме к'арпата к'аде-е, н'а
карпа и ќе-се-ф'рламе вр'ау во-в'одата, ко-'езерце б'еше, по-г'аќина,

'ауу т'ука ц'ело л'ето. Не В'есне, к'акво л'адно, јок. П'осле та: н'е-беше
у'опште заг'адена, т'ука б'еше мн'огу 'уба: в'одата, 'оти н'екако ко-под

ком'анда т'ие ж'ители што-б'иле, д'естина 'ил'ади 'ако б'иле, н'е-биле,
с'едум 'ил'ади, т'олку б'еше п'орано, ко-пот-ком'анда с'ите си-е-д'Р.же:

ч'иста р'екава р'азбираш! В'аму
Б'ичинци с'ите ч'исти,

r'ope Тајмишта не-е-експлоат'ираше,
,
·
,
,
си-е-чува:.
емаше КОЈ-да-е-загадит водата.
Н'

Н'емаше. Се-п'Р.скафме, се-шл'апафме, што-не-пр'ајфме, гњ'урефме,
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еве, и-п'еска 'имаше и ќ-изл'езефме ќе-се-с'унчаме и-то: б'еше. То: ни

б'еше лет'овање, рај то: б'еше. А в'амо п'оплитка еве се-гл'еда: р'ибите
вн'атре, ч'иста, ч'иста, ч'иста, п'еска, уб'ајна б'еше. Воден'ицата тр'ака,
тр'ака, тр'ака. Јаз г'оре 'имаше. 'Она б'еше вод'еница, 'онде к'уќа

к'ајшто е-напр'а:ја. Од-ј'азот. Н'ад-река г'оре 'имаше јаз. И-тој ч'исто,
ч'исто, ч'исто, воден'ицата. Рај б'еше. Јаз је-п'омала р'ека во-п'отесно
в'ака, т'есно к'оритце и-та: ојт, в'одата, в'одата ги-в'Р.ТИТ кам'ењето.
Вод'еница

на-в'ода.

Е

од-ј'азот

в'одата

што-с'е-стори.

В'аљда

е

нав'Р.тија во-р'екава, што-с'е-стори н'е-зна. 'Е-па кам'ењето се-со-'едни

ко-шт'ичина напр'ајни и-в'одата ги-в'Р.ТИТ и-т'ие в'ака в'Р.тат, в'Р.тат, а
под-кам'ењето,

'огромни,

'олкај

'округли,

под-кам'ењето

ж'итото

од'озгора т'ечет и д'ека с'илни кам'ењето т'ие го-гм'ечат ж'итото,

пч'енката. Не, н'ие нос'ефме пч'енка, ја со-к'остени 'онде м'енујф. И
од'оздола т'ечет пом'алку. Тој ќе-го-н'апрајт за-пом'алку да-т'ечет, за

с'итно бр'ашното, не кр'упно, а-за-ж'ивина за-св'ињи, п'окрупно. С
'имат т'аму тој да-го-д'отерат од-д'Р.ВО. На-дв'а к'амена б'еше, дв'ата
к'амена

м'еле:.

Н'ие

ко-н'емаше

во-алб'анското, т'ате

з'амина

во

Тир'ана да-р'аботит п'арите не-ни-ги-д'авале нас, п'ошта ни-ги-з'емале,

и м'ама ќе-к'упеше к'остени од-'Осој, по'ефтини, или ќе-соб'ерефме
т'аму што-ќ-ост'ане: и ќе-ми-д'ајше м'ене л'онче, 'онде кај-м'остон,
л'онче ќе-д'ајф к'остени и т'ие што-ќ-'идат од'оздола со-пч'енка п'Ј]на
к'олава, ќе-ми-да:т, н'екој три-т'опачи, н'екој пет, н'екој д'есет, з'ависит
от-ч'ојкот н'екој п'одобар шт'о-е. И се: т'ие с'ите пч'енки ко-што-с'е
т'огај отк'атени и т'ие ќе-ги-д'онесеф д'ома, н'ие ќе-ги-изл'упефме, ќе
ги-изр'онефме

и

ќе-пост'елеме

г'оре

во-он'а:-соба

'оданде

'едно

в'еленце и ќе-е-с'ушиме пч'енката, 'оти та: н'е-мојт да-ст'ојт. И ќе-е
соб'ерефме ф-т'орба пч'енката и прек'у-река дв'ете со-м'ама ќе-п'ојме
ќе-е сом'елеме.

После в'ојната, па-пак н'екако куп'ујфме, п'откупи од-н'егде,
по-'едно вр'еќиче пч'енка т'ука е-м'елефме, по'ефтино ни-'идеше. Не,
н'е-памта ја в'ујко -ти к'ај-беше, шт'о-беше, п'артизан 'излезе, млад, од

четР.н'ајсет г'одини. П'Р.ВО Л'упче 'излезе, брат'учет-ми, п'осле ... не, ја и
м'ама п'ојќе, Б'орче не-се-с'еќава. Не д'етиште, Б'орче, по-р'иби 'ојше,

по-р'иби. 'Е-па 'еднуш, Б'орче д'ојде д'ома, р'ече: "Б'Р.ГО м'амо, б'Р.ГО
Л'ело, да-ми-п'омогнеш,

Тр'еска,

од'озгора,

д'ошле

к'ујзнајт

кај-сокол'анана

од-к'аде,

ЦР.Вен'оперки,

к'ујзнајт

от

од-к'ај-дошле,

ЦР.Вен'оперки." 'А-бе В'есне, 'а-бе к'упишта, 'олкај, со-ц'Р.вени п'ерки,
'а-бе к'упишта т'ука, 'олкај. И ја, со-т'рчана, ја п'омагаф, за-св'е п'ома
гаф ја. И р'ече: "Ти ќе-е-д'Р.ЖИШ в'ака мр'ежа:, 'или ти ќе-и-б'Р.каш, да
вл'ага:т в-м'режа." Л'уѓе, к'упишта, В'есне! Па-'ојфме п'о-грат п'осле и-
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прод'авафме р'ибите. Б'еше бре р'ека б'еше, р'ека в'истинска 'уба:,
ек'олошки здр'ава, со-т'олку р'иби. Ги-прод'авафме п'осле.

Случки

А

'еднуш

ја

и-Б'орче,

пом'инала

м'ама,

покрај-н'ародна

'одбрана, згр'адана, т'ука с'еде: Талј'анци. И т'ие Талј'анците
пос'адиле

си

д'о-ним 'одма д'о-ним, т'ука б'еше н'ива, н'ифче, в'ака, си

пос'адиле к'омпири, 'уште 'есента. Не пр'олетта, пр'олетта и-пос'адиле
и-'есента и-иск'опале. 'Ама три з'еми, два "остај, три з'еми, пом'алите

не-и-з'емале, в'ојска! И д'ојде м'ама, р'ече, л'еле, н'ифчето т'ука п'Ј]НО-е
к'омпири и-с'обрале гол'емите, м'алите ост'анале и п'осле п'ојдофме

се:, или Б'орче или м'ама п'ојдофме, и-дв'е-три П'Ј]НИ к'орпи "олкај в'ака
дон'есовме д'ома к'омпири. Со-к'омпири жив'ејфме.
Со-комп'ирите т'ака. М'ачен ж'ивот, мн'огу м'ачен.
Ја з'ато: в'ака т'Р.чав п'о-вас д'еца и-по-вн'уци, 'одшто су-б'ила

гл'адна т'огај, в'езден и-еве ми-се-ч'инит д'еца: д'а-не м'и-се гл'адни,
с'амо т'Р.ча по-С'ашета, 'ако тр'ебет 'онамо во-најг'олемо с'онце ќе

п'ојда да-му-н'оса н'ешто. То:-е В'есне, ч'есен збор т'о:-е. Л'азо в'елит:
"'Оти м'амо ко-ќе-д'ојдат г'ости им-в'елиш ј'адете!". Ја се-м'ислеф,
м'ислеф,

м'ислеф,

,,Л'азе,

в'ела,

знајш

з'ошто, т'о:-е

од-н'екојпат,

вр'одено, да-му-д'а на-ч'овек да-к'аснет з'ато-што ја су-б'ила гл'адна.

Чесен збор!" "'Оти им-в'елиш појќ'е-пати ј'адете. Ако-с'ака:т н'ека
ј'адат, 'ако не н'ека н'е-јадат." 'Ама ја се-д'умаф, д'умаф, т'о:е. Сака на
с'ите да-им-д'а да-ј'адат.
Б'орче, мл'адо д'ете, петнајсетг'одишно. Се-п'етљал т'огај со
'овие што-бе: во-комун'истичка п'артија, во-т'ие, ѕв'езди пет'окраки

пр'ајле, 'онде во-б'афчено н'аше, н'екој и-в'идел. И м'ене ми-к'ажа:, пак
б'елки Блаж'ејца, кој-м'и-кажа, р'ече:

Б'орчета го-б'араше

'еден

полиц'ајц. А-м'ама б'еше с'ирота, да-п'ојт кај-тета-Тоца д-и-п'омогнет
д'а-е, в'ака л'етно вр'еме, да-е-'ожне:т н'ивата. И-ј'а, В'есне, и-д'ен

д'енеска се-с'еќава, т'олку су-т'Р.чала зн'ачи, што-на-кр'ај п'омислиф
к'оја су-ј'а, ќе-'умира, шт'о-е 'ова што-се-д'ешават. Толку су-т'Р.чала да

е-н'ајда м'ама. И-е-н'ајдоф м'ама т'аму, р'екоф: "М'амо, пол'иција го
б'арат Б'орета!" М'ама в'аљда д'ојде, к'ако 'избега Б'орис што-му
напр'ајфме, к'ако напр'ајфме н'е-зна, гл'авно се-с'еќава на-т'Р.ката
м'оја. И п'осле Б'орче ко-б'еше 'излегол партиз'анче, нас не-н'и-кажа,

д'ојде, од ... , 'е не 'онде, вч'ера му-е-к'ажујф сл'иката на-С'аше, од-Тане

Ц'алески м'ајка-му, Цал'ејца е-в'ика: и:

"Вес'елинке, Вес'елинке!"
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в'икна. "Шт'о-е Цал'ејце? 'Ела!" "Е-в'ака, бев н'а-нива ја, пч'енката,
'есен б'еше, да-е-б'ера, 'или што-д-'и-пра: т'аму, и-д'ојде д'етено, ме
в'иде

и

ми-р'ече:

партиз'ани."

А

"Т'етко,

'оттамо

'оди

на-м'ама

'откај

д-и-к'ажеш,

центр'алата

г'оре,

ја

'излегов

се-'ојше

во

Карб'уница, т'амо 'имаше ст'ално б'аза и-ч'ека: к'ојшто ќе-сл'езет
т'амо. И 'оттогај сиром'ајот Б'орис три г'одини, г'одини три и-на
ср'емски фронт, три г'одини.

Која-г'одина? ЧетР.ст'рета. Две три

г'одини зна: б'еше, две-'и-пол или три, т'ака н'ешто. И ко-се-вр'аќаше,
со-гар'анција, со-гар'анција м'ожа да-к'ажа д'ека по-ч'орапи б'еше. Ја

го-в'идоф 'откај-Ф'ица, г'оре. Ја на-'улица беф, и-тој, го-в'идоф в-'едни

распарт'алени

'алишта,

'ама

го-п'ознаф

'одма.

'Онамо

г'оре

кај

Т'антота. П'осто:ф, п'осто:ф, да-се-'увера и ко-се-'увериф и-л'етнаф да
в'ика: "Б'орис 'идет! Б'орче 'идет по-ч'орапи!" Мн'огу м'ака изв'идо:.
Судбина.
А ко-ј-ут'епа: 'Олга М'ицеска и е-дон'есо: в-грат да-е-зак'опа:т.
Не-д'ава: у'опште да-с-'отворит с'андакот. М'ајка-е гр'ебе, гр'ебе. Ја

беф ф-ц'Р.ква ко-д'ојде с'андакот. Да-с-'отворит с'андакот. П'иште,
п'иште, та: 'една пл'ава 'уба: ж'ена б'еше м'ајка-е и јок. 'Ене и-п'ишујт
'онде, масакр'ирани се. А М'ирко М'илески пак, ко-в'идел п'оследен ќе

го-т'епа:т

и-сам

со-б'омба

с-'утепал.

ЧетР.стр'ета

ми-се-ч'инит.

ЧетР.стр'ета. Од ко-д'ојдо: 'еднуш во-сл'ободен град д'ојдо: во-К'ичево,
и п'осле то: на-Б'укојќ.
Бр'аќа на-'Олга М'ицеска. 'Имаше, да, М'ише. Б'еше тој во
Југослав'ијата, тој ми-д'аде п'асош д-'ода в-Ит'алија, н'ачалник на
ок'олија на- вн'атрешни. А-'имаше и-'Иван п'отомци му-с'е 'онај ф
п'ошта што-р'аботит, Стр'умка, т'ие му-се-п'отомци на-тој 'Иванот. А

т'ој

М'ишето

е-во-Ск'опје,

ќ'ерка

на-М'ишета

(бр'аќа

на-'Олга

М'ицеска). Знајш к'ој-и-е н'еѕи т'акво, 'Оле што е к'Р.стена, н'а-не: е
к'Р.стена, докт'оркана 'от-Чифлик. Од-М'ишета е-'Оле. К'Р.стена-е на
т'етка-е.

Ко-вл'ага:

во-К'ичево, ко-марш'ира:

и-ја е-в'идоф л'ично.

Н'осеше бомб'арици, ц'Р.НИ пант'алони и-б'ела бл'уза и-к'апче и-ко

в'Р.ве: по-ч'аршија ко-пар'ада, и-н'арот с'обран, н'арот: "'Олга 'Олга!"
Т'о:-е п'Р.вото ослобод'ување. Еве да-ти-е-п'окажа. Фч'ера на-Сашета
му-е-пок'ажујф каква- т'упурка б'еше.

Ја,

не-су-зн'ајла

ја

д'ека

'имале

и

Јонг'аздовци

к'уќа

конфиск'увана. Знајш к'аде? 'Аце к'асапот кајшто-'имаше кас'апница,
па с'осе д'олу, то: б'ило од-Јонг'аздовци. Синка, Ф'евра 'овде, 'Иван во

Ск'опје и Ф'ерчо, крив б'еше, с'иромаф. Тр'ојца од-Ј'онгазда с'иној.
А-од-Б'уба т'атко-е т'Р.гнал да-б'егат за-Буг'арија. Прек'у-река,
преку-пл'анина и-'одма си-во-Буг'арија. Сите б'ега:. Ене и-П'етранка

со-м'ајка-е б'ила, ја-не-су-зн'ајла. И-Цв'ета пл'ашлија, мн'огу, од-Б'уба
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м'ајка-е, с'ама со-едно-д'етенце и-от'nчала 'онде кај-р'екана, баш кај
воден'ицана, и-му-р'екла: "Иван, жити-Љ'уба ако-не-с'е-вратиш д'ома,

што-ќ'е-пра ја, с'ама со-д'ете. И-тој се-вр'атил. По три-ч'етири дена

,

сп'ука: 'овде, шт'о-е раб'отаа, саб'ајлето р'еко: Д'ојчина г-ут'епале.

Д'ојчин

од-Бр'атка

стр'ико,

фр'анцуски

што-ти

пред'аваше.

И

фт'орпат ко-прип'укале, 'Иван р'екол: "Оф, с'ега 'и-мене ме-з'ема:т!
Оф,

оф!"

и-ж.gчката

му-п'укнала.

ЖЈ}чката

му-п'укна

от-стр'аф.

Д'окторот р'екол: "М'алку 'алкохол с'амо да-п'иел, по-м'алку, ова

н'емаше да-му-се-сл'учит." И ко-му-п'укна ж'ЈЈЧКата, л'егна 'Иван д
'умират. На-Б'уба т'атко-е. На-тр'иесет и-н'еколку г'одини. Та: с'ираче

е-гл'едана. И м'ама, кој! М'ама с'ирота. М'ама и-т'ате. По-ц'ели н'оќи.
Ко-в'иделе в'еќе ч'ојкоф ќ-'умират и-м'ама р'екла: "М'орат д-'ојме,
л'екар

(од-б'ифшата

Југосл'авија л'екар 'имало К'nжиќ, с'едел кај

Панд'ојца) да-в'идиме, ако-е К'nжиќ 'уште нез'аминат, да-дојт, да-му
п'омогнет на-ч'ојкоф, мл'ат-чојк, тр'иесет и-н'екоја г'одина. И т'ргнале,
и-м'ама Ф'ерчота го-з'ела, Ф'ерчо, 'и-тој т'ука д'ежурал кај-'Ивана,
деж'урале комш'и:ве, н'ие-сме 'овде к'омши:, Ф'ерчо знајш к'ај-седел.
И-кој-ќ'е-ојт кај-К'nжиќа во-'еден п'о-полноќ, м'ама и-Ф'ерчо. А-м'ама
р'ече: "Н'оќе, стр'ашно, т'уку-ко-што-б'ефме, р'ече, прет-ц'рквана со
Ф'ерчота, Ф'ерчо криф, мн'огу беше криф, и т'уку сл'ушаме: дранг,
дранг дранг, ц'окули 'идат. И-ј'а и-Ф'ерчота ко-што-б'ефме, ж'иви
см'рзнафме, ем-л'ето, 'и-ја и-Ф'ерчо р'ече, и-се:

ч'екаме, и-кај-д'а

бегаш, ако-те-в'идат б'егаш, гррр, ќе-т-ут'епа:т ф-пле'шти. Н'е-знајш
к'ој-идет, д'али-се т'ие бал'истите д'али-се партиз'ани. И-н'ие ст'ојме
в'ака, в'ака ко-гл'е:ме, 'Олга со-четв'орица др'уги партиз'ани. Ко-се
пр'иближи

р'ече:

"Тетко-В'есо:,

м'ори,

шт'о-прајш

н'оќеска

со

Ф'ерчота?" И-та:, м'ама, п'очнала да-пл'ачет, та: и-'онака пл'ачела,

ч'ојкоф

на-ум'ирање.

"Шт'о-ти-е,

шт'о-плачеш?"

"В'ака

и-в'ака.

'Умират." Пак т'ие р'однини, 'Олга со-Б'уба, по-Цв'ета, по-м'ајка-е.
,
" И -та.. р,екла.. "Ј а ке-в,
,однеса. "
"к' ако умират.?" "В' ака и-вака.

,

"Ојфме, б'арафме, ама-ч'ојкот н'ишто, на-тр'иесет 'и-три г'одини си

'умре. От-страф. И 'Олга (м'ама, се-с'еќава в'елит) та: н-'однесе н'оќта,
ко-не-в'иде со-Ф'ерчота ср'ет-грат во-'еден с'атот, што-пр'ајте бе

в'ака? Е-в'ака и-в'ака." (На-Ф'ерчота како-м'у-беше пр'аво 'име?)
В'аљда Ф'ердинанд, Ф'ерчо, шт'о-зна. М'ама ќе-к'ажујт и-ќе-пл'ачет.

'Едно и-б'еше

жал за-'Ивана, а-'едно т'олку с-упл'ашила

'и-нејзи

ж'ЈЈчката ќ-и-п'укнела.

Та: с'акаше мн'огу да помагат. В'еќе да-п'омагат, в'еќе та: да

п'ојт ч'аши да-го-н'аредит н'екој, да-го-измас'ират... Од-Б'уба м'ајка-е
'еднуш се-ф'ати, отко-'умре 'Иван, се-ф'ати, н'и-лево, н'и-десно. М'ама
с'обра к'омина од-р'акија, е-ст'опли, е-т'опле ц'ел-ден н'адвор, со-д'nва
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е-т'опле ком'ината и-т'ури в-едно-б'уре 'олко:, б'урето, б'уре од-р'акија
и-во-вр'ела к'омина е-кл'аде Цв'ета. 'Одвај е-кр'ена: да-е-кл'ајт вн'атре.
За-гр'еф.

Кралот и лубевицата
Му-се-с'ојало на-кр'алот луб'еница ср'ет-зима. И-д'ал 'оглас

с'егде, по-с'ите с'ела, н'аселби, гр'адој, к'ојшто ќе-му-д'онесет ср'ет
зима

луб'еница,

ќе-му-е-д'ајт

ќ'ерката

за-н'евеста.

И-се-ч'уло

во

ц'елото ц'арство то:. 'Ама 'имало н'егде, н'екое с'ело к'ајшто 'имало
'она: в'ода, т'опла, како-е-в'ика:т т'ермичка. Т'опла в'ода излег'увала и
тој си-с'адел и-з'имно вр'еме. Све-си-с'адел, сел'анецот. А-сел'анецот

'имал три с'ина. Три с'ина 'имал. И-ко-ч'уле за-'ова, р'екол: "Ај с'инко!
Ти најст'ариот си. Ја-ќе-ти-д'а луб'еница, ќе-п'ојш кај-ц'арот и-тој ќе
ти-е-д'ајт ќ'ерката." И-д'обро. Е-зел 'овај во-д'исаѓи, т'огај т'ие се-в'ика:

т'орби 'едни, д'исаѓи. Во-т'урско д'исаѓи се-в'икале. Му-е-д'ал ф-т'орба
т'аква,

д'исаѓи,

лубен'ицата,

и-т'ргнал.

'Арно-ама,

ко-што-'е

во

прик'азните, му-'излегла волшебн'ицата н'а-пат. Му-'излегла волшеб
н'ицата и-му-в'елит: "А-бре м'омче, шт'о-носиш ти во-т'орбава?" А-па
тој р'екол:
Ж'елади,

"П а шт'о-носа ја, н'оса ж'елади." Си-се-прајл м'ајтап.

а-ж'елади

се-'оние

св'ињи

шти-ги-ј'адат,

'едни

ф-ш'ума

р'астат. Ж'елади. И-т'ргнал тој п'отака и-та: му-р'екла: "Ја в'идоф ти
шт'о-носиш, ама бид'ејќи м-'излажа, в'истина лубен'ицата да-ти-се

н'апрајт ж'елади." И-тој, в'ажен, в'ажен, п'ошол кај-ц'арот и-му-р'екол:

"Ч'естити ц'аре, ја-ти-д'онесоф луб'еница." И-ц'арот р'екол: "Дај да-е
в'ида!" И-ко-'извајл тој, В-Р.-Р.-Р.. една-т'орба ж'елади. И им-р'екол на
сл'угите: "Натеп'ајте-го и н'ека си-ојт! Тој ќе-ме-л'ажет м'ене!" И-си
з'аминал. 'Отишол д'ома, р'екол: "Н'ишто т'атко! В'ака и-в'ака." Е тој

р'екол: "Сега еве ти-д'ава др'уга луб'еница (на-ср'едниот син), ти-д'ава
др'уга луб'еница, 'оди ти, ќе-ти-е-д'а:т т'ебе." И-т'Р.гнал ср'едниот син.
И

волшебн'ицата

пак

н'а-пат:

т'орбава?" "А-бе, р'ече, ж'аби!

"М'оре

м'омче,

шт'о-носиш

во

Ж'аби ми-е п'Ј]на." И-та: р'екла:

"Бид'ејќи м-'излажа, ми-р'ече ж'аби, ж'аби да-ти-се-н'апрајт лубе
н'ицата и-то-кр'астај ж'аби!" И-'овај ојт кај-ц'арот: "Ч'естити ц'аре, еве

ти-д'онесоф луб'еница!" И-тој: "'Отвори да-е-в'ида!" И-т'ие п'очнале
ж'абите кр'астај да-ск'ока:т т'аму, и-ц'арот се-н'алутил, г-изнат'епале и

г-изб'ркале. И-се: најм'алиот. Т'аткото му-в'елит: "'Еве, 'има ушт-'една,
'оди

может-т'ебе

волшебн'ицата,
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ќе-ти-е-да:т.

ф'ууп,

н'а-пат:

И-тој

е-з'ел

"А-бе

м'омче:,

лубен'ицата

и-ојт

шт'о-носиш

ти

и
во-

т'орба:?" "А-бе, р'ече, да-ти-к'ажа пр'аво, луб'еница. Ќ-'ода кај-ц'арот
в'ака и-в'ака." И-т'ргнал тој и-та: р'екла: "Бид'ејќи ми-к'ажа, да-ти-е
блос'о:на и-да-ти-'успејт, лубен'ицата 'уште п'уба: и-пог'олема да-ти

ст'анет!" И-ојт 'овај кај-ц'арот. Му-в'елит: "Ч'естити ц'аре, ти-д'онесоф
луб'еница!" И-тој

р'ече:

"Дај

да-е-в'ида!" Е-д'ават т'аму.

Ц'Р.вена

вн'атре, 'уба:! Ц'арот е-'отворил и-се-ч'астил. Арно ама, ц'арот ко-цар,
се: си-р'екол, ја н-'овај с'еланец, да-в'ида али е-'итар, т'ака н'е-можа да
му-е-д'а: ќ'еркава. И р'екол: "Д'обро. Ја т'ебе ќе-ти-е-да: ќ'еркава, 'ама
ти н'оќеска ќе-сп'иеш г'оре во-пал'атава, а-т'аму во-с'обата кајшто-ќе

сп'иеш ќ-'имат дван'ајсет зај'ачиња. К'ако ќе-пр'ајш, прајш, да-гл'едаш
ц'ела ноќ зајач'ињата д-'останат к'ај-тебе ф-с'оба. А-вр'атата ќе-б'идет
отв'орена. Да-не-изб'ега:т. 'Ако 'имат вр'ата отв'орена."

'Арно, 'ама,

та: ц'арската ќ'ерка го-в'идела 'убаф-бил, млат, убаф. И-се-б'ендисал.

Р'екла, ај-ја да-си-го-з'ема 'овај. И сл'ушнала шт'о-рекол ц'арот и-тој
ко-в'Р.вел г'оре за-ф-с'оба и-та: 'излегла и-му-р'екла: "'Ова кав'алчево

'еве ти-го-д'ава!" (едно к'авалче). Рекла: "Т'ие зајач'ињата ко-ќе-с'ака:т
д-изл'ага:т н'из-врата, ти само ќе-св'ирнујш, св'ирката ќе-ги-д'ржит ф
с'оба. И-н'икако н'емој да-з'аспиваш, д'Р.жи: зај'аците до-саб'ајле." И
т'ие за'излагај, тој св'ирни,

т'ие за'излагај, тој св'ирни, и-до-саб'ајле.

Ко-д'ошол ц'арот ко-в'идел с'ите з'ајаци т'ука, р'екол: "Ти-си 'итар

ч'овек, 'еве ти-е-д'ава ќ'еркава!" И-т'ака си-ст'анал кр'алски син и т'ака.
'И-ја си-беф т'аму, си-р'учаф, си-се-пров'еселиф и 'еве-су.

Д'евети број
Ког'а-беше р'оден? Ког'а-умре? Зн'ајш В'аса Пол'ежина 'ојше
да-се-п'ородит

Тод'амна,

со-М'омчила.

л'ани

ког'а-умре?

На-к'олку

'Еее,

г'одини

В'аса

'умре

Пол'ежина

М'омчило?

и-'едни

кај

гробн'ицана, како-'им-беше н'е-зна през'името ... Т'аја, си-се-прес'елија

т'ие

за-ст'ално

во-Б'елграт,

а-како-се-в'ика:?

Со-к'уќиче

ко-ќ-'ојш

д'есно кон-гробн'ицана, С'имјанка, 'а С'имјанка и- В'аса Пол'ежина, се

н'ајдофме на-ст'аница во-Ск'опје и-ј'а и-м'ама. И-т'а: С'имјанка н'осеше
п'ојќе к'уфери. В'аса н'осеше мн'огу к'уфери, за-п'ороѓај си-"ојше во
Б'елграт. М'ожет 'уште н'екој д-'имаше, 'и се-к'ачифме се:, н'ие фак,
трап, трап, се-к'ачифме во-в'озот. И-п'очна В'аса, В'аса д'ека со-мн'огу

к'уфери, си-д'ошла прет-т'о: да-р'ечеме со-афт'обуси, н'емаше вос

т'огај К'ичево, к'ујзнајт како-'ојфме с'ироти до-Ск'опје, со-в'офчето
м'ало по-дв'а-дни, со-афтоб'усите, и се-п'ојави В'аса Пол'ежинка на

п'енџере

и-п'очна

да-в'икат:

"Број

'осум,

број

'осум!"

Н'осачи!
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Нос'ачите т'огаш на-ст'арана жел'езничка со-бр'ојој бе:. Од-'еден, да
р'ечеме, до-петн'ајсет, до-дв'ајсет, си-н'осе: 'овде број и-на-к'апата број
и-да-зн'ајш кому-си-г'о-дал. То: си-б'еше, м'исла, легит'имно, како-д'а
кажа, си-бе: т'ие од-стан'ицата пост'авени и п'очна В'аса да-в'икат:

"Број 'осум, број 'осум!" А-С'имјанка, нак'упила 'од-овде што-ти-н'е,

к'уфери, т'орби и п'очна да-в'икат: "Број три, број три!" На-п'енџере,
за-д-им-д'а:т,

да-д'ојдат,

да-зн'а:т

кај-д'а-дојдат

нос'ачиве.

И,

т'уку

м'ама, ко-шт'о б'еше м'ама! Се:, не-ме-пр'ашујт м'ене шт'о-е, т'уку си

се-п'одаде на-'ова и в'елит: "Б'рго да-в'икаме с'е: број." "М'амо м'ори,

рекоф, т'ие им'а:т б'агаш, з'ато в'ика:т." "Е-к'ако б'агаш?" "Е-т'ака." И
та: си-се-п'омири, си-с'една. 'Ама, н'еѕи и-б'ило мн'огу то: интер'есно. И

п'ојдофме Б'елграт, се-вр'атифме, сфе, и с'ега, та: и-с'обрала ц'ело
м'ало и-в'елит: "Л'еле што-ми-с'е-деси да-зн'ајш, Цв'ето:!, Драг'ице:!

П'енке:! 'Елате да-ви-к'ажа! 'ојме со-Л'ела

Ga

за-на-опер'ација, да-се

пр'егледа), 'ојме со Л'ела н'ие за-Б'елграт. Во-к'упето С'имјанка со
ш'ес к'уфери, В'аса Пол'ежинка на-п'ороѓај со-д'есет к'уфери, т'ој, ушт
'еден др'уги, и-с'ите се под'адо: и-си-в'ика:т: број 'еден, број пет, број ... ,

и ја, р'ече, д'овде в'ака, фрам нис-п'енџере: д'евети број, д'евети број!

(А-м'ожет и-в'истина да-в'икна м'ама, ја 'искараф.) Д'евети број!
Д'евети број! И-и-и Л'ела ме-зд'Р.па ф'аак. "М'амо, м'ори, шт'о-прајш?"
"'Ами с'ите в'ика:т бр'ојој." Д'емек. 'Абе прос н'арот п'орано жив'ејше,
шт'о-имат

т'ука.

М'ама

им-б'еше

ко-м'ајка

н'ими.

И -ј'а

и-р'екоф:

"М'амо м'ори, н'икако т'о:." 'Ама т'а: си-го-'измени и-'овде им каж'ујше.
И-М'ито д'окторон п'окоен што-'умре, ќе-д'ојше на-Св'ети Н'икола и:

"Вес'ојце! (Вес'ојца е в'икаше. Д'ека т'ие с'еде: кај-Др'агица, 'и ко-б'еше
Н'аде м'ала, г'одини, две три, в'ака с'ирота, и-со-м'ама се-зап'озна: и-си

е-с'акаше мн'огу, и:) "Ај Вес'ојце за-д'евети број се: к'ажуј!" И-ќе

к'ажујт м'ама, ќе-р'ечет: "Ј'а прек'у-вос ќе-п'аднеф, преку-пр'озорец,
д'евети број, д'евети број! И-Л'ела ме-зд'Р.па за-'алишта." И-т'ие ќе
ум'ира:т от-см'е:ње.

Засмокот

А м'ама со-Мил"анчета п'окоен ко-б'ила по-к'апинки, и ко-се
кр'енал см'окот 'олкав во-гл'а:та бил, со-'очите в'ака и-се-кр'енал. И
м'ама

т'олку

в'икнала,

во-план'ина:

од'екнало,

т'ие

си

б'иле

распор'едени кој в'аму, кој т'аму кој 'онаму, по-кап'инкие, на-една
к'апинка с'е: н'е-мојш д-и-б'ереш. И, т'уку м'ама р'ече: "Се-'изМЈЈКНа от
кај-кап'инката, 'олкав д'ебел смок, 'олкај 'очите му-б'е: и ми-се-кр'ена.
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К'олку ја в'иеока, т'олку тој в'иеок, карш'и-мене." И м'ама: "Ааа!" И
т'ие ет'рчале, и тој е-'уплашил и ко-п'аднал, ко-ел'ушнале, б'ау ет'орил,

за-д-'избегат. Е м'ама дур-'умре го-каж'ујше ка'ков-бил ем'окот. Таква
зм'ија ко-во-џ'унглине што-р'аетат 'онамо.
С'ирота м'ама, тр'иета зг'оди и-н'езгоди, загр'еота, жими-е'е.
'Ама т'а: б'еше хр'абра.

Ами ко-п'ошла, ај п'ечее др'угарки ќ-'одат кај-Турчинка, е'ега.
Со-Турчинки п'орано, во-'иет е'окак р'аетеле, Турчинка ее-ом'ажила

т'амо, и-е'е: друг'аркие ќе-п'ојдат, еи-ее-е'акале, дев'ојчиња, н'емат
т'ука в'ера. И п'ошле, тр'опнале на-вр'атата, три-ч'етири и вл'егле.

'Ама м'ама вл'егла нај'оѕади и п'ееот т'Р.гал ео-еиџ'имката и ее-'откинал
и на-м'ама 'овде. Б'ез-лице м'ама ќ-оет'анела. Турч'инката за-мом'ент
'ако н-'излегла, 'ова в'ака еве л'ицево на-м'ама ќ-и-г-'откинел п'ееот.

"'Олкаф, р'ече, з'ина во-'устата да-ми-го-ј'адет л'ицево." И Турч'инката
'излегла и-е-еп'аеила. С'ирота м'ама, загр'еота. Све некој-н'езгоди, те

ем'окој, те-пц'и, загр'еота. Тр'и-пати запал'ење пл'уќа л'ежала.
А за-конд'урите. Ја ѓо: в'ажна, в'ажна на-акад'емија во-Ск'опје.
Б'уба ее-вр'ати од-Б'итола: "Н'е-ода, ја без-м'ама н'е-можа." И еи-е

зап'оелија в-б'анка, от-четР.н'ајеет г'одини. Б'уба стаж, знајш колк'у
пари 'имат п'ензија е'ега Б'уба? Тр'и-пати, п'ет-п'ати к'олку м'ене. И е

зап'оелија в-б'анка, д'евојче четР.најеетг'одишно, а-ј'а е'ирота ме-т'ера:
'од-дома 'или ојш да-ее-шк'олујш или ч'аре не. 'Еве ти-ее-д'ееило, еи
'имаш л'узна, еве, ќе-ти-тр'ебет за-ж'ивотоф, ќе-ти-тр'ебет нешто,

т'ефтер

в-р'аце.

еепт'ември

И-'ај

Ск'опје

ко-ќе-п'очнујт

п'ојдоф,

шк'олото.

ов'а-време,

И:

"'ајде

тро

В'еео

п'одоцна,

д-'ојме

по

к'апинки!" В'ееа е-в'икаше, и-ја м'ајка-е Цв'ета е-в'икаф, и-та: м'ама
В'ееа. И м'ама и-Б'уба и-некој-др'уги к'омши: ќ-'одат ф-ш'ума по
к'апинки. И-н'абрале кап'инките и-ее-вр'аќале се: 'от-шума. И-д'ошле

д'о-кај офиц'ереки дом. К'арши офиц'ереки дом е'едеше Ст'ојмир
П'атрикон, а-зн'ајш з'ошто го-в'ика: П'атрикон, 'оти н'оееше пат'ерици,

бол'едујл от-туберк'олоза на-к'оеките и-ст'ално 'ојше ео-пат'ерици. И

ко-го-в'идела м'ама Ст'ојмира ео-патер'иците и-е'акала да-му-д'ајт от
кап'инките да-к'аенет оти н'ешто р'однини б'ефме. И-т'Р.гнала к'он

него да-му-д'ајт от-кап'инките. 'Ама конд'урите б'иле откр'ојни, меѓу

ѓ'онот и-к'ожата 'имало пр'оетор, и-ее-п'икнал к'амен т'ука и-т'аја
п'очнала да-ее-зад'Р.жујт за-да-н'е-паднет и 'абир, д'ебир, гае прек'у-гла:
и-се-к'утнала
котл'ичиња

ео-ее-к'апинки.
ее-рает'уриле

еве

Кап'инките
п'о-земја.

к'о-што
И-п'оеле,

б'иле
тој

во-дв'е

ко-в'идел,

Ст'ојмир П'атрикон, ко-в'идел зарди-н'его што-напр'ајла м'ама и-т'ој
е'осе

пат'ерици

'избегал

д'ома.

И-п'оеле

м'ама

ее-пропР.п'елала,

ет'анала, п'очнала да-се-тр'ееет ('оти т'огај не'мало аеф'алт, еве б'еше
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f'убре, з'емја) и-п'очнала да-'офкат. И-Б'уба т'огај и-р'екла: "В'есо, не
се-с'екирај, ја ќе-ти-да: од-кап'инкиве мој!"

Добрица Лаброска

(1935)
К'ако се-сл'авеа сл'ави

Е, п'орано сл'авите по'инаку се-сл'авеа. Ќе-ти-д'ојт п'ола град
н'а-слава, 'ама не-с'едеа мн'огу л'уѓето. Ќе-д'ојдат, ќе-п'оседат и ќе-си
'одат. Ст'олој с'амо н'еколку ќе-ти-ст'аса:т за-да-пр'ечекаш појќ'е-луѓе.
Тогаш со-кол'ачиња, со-р'акија, в'ино и л'икер. Се-куп'ујше л'икер и
се-пр'ајло л'икер од-в'ишни. И се- сл'ужеше во-м'алечки ч'афчиња, да

н'е-мојт н'икој да-с-оп'ијанит, а-н'е ко-с'ега од-п'ол-кило. Д'обро. Тој
н'ачин п'онапред к'ако-што се сл'авеле сл'ави п'оарен -е, п'ојќе со
д'уша, се-'идеше за-ч'ест на-сл'авата, а-н'е за-ј'адење. К'акви се: пра:т
пр'иеми, к'акви д'очеци, 'ужаси. Н'емат се: с'елани, гр'аѓани, св'е-е
'исто! Што-с'е-служит, што-с'е-спремат, тр'иста ч'уда. Маргар'инон го

'има:т ко-п'осен и 'од-него пр'а:т тр'иста ч'уда. Н'ие не-см'ејфме да
помир'исаме маргар'ин. П'орано евенту'ално р'ипчиња, 'ако-е п'осно,

с'итни, с'алата и др'уго н'ишто. И со-см'окви пр'ајфме. Мн'огу-е г'олема
р'азлика! 'Ајде, со-'оцкај ч'аши, ко-п'Р.стоф, и-н'икој не-з'емаше по
дв'е-чаши, ќе-му-е-стр'ам. Сега-е 'ужас. И

'ако н'е-может д'ома, ф

к'уќа, 'ако-е т'есен ст'анот, ф-каф'ана! Д'ома г'ајле н'ема:т.

Настрад'ин-Оџа и Итар П'ејо
Настрад'ин-Оџа и 'Итар П'ејо т'Р.гнале да-л'ажат. Се-дого
в'ориле
н'апред,

'едниот да-л'ажет, др'угиот да-потв'Р.дујт.
Настрад'ин-Оџа.

Се-прист'емнило

Шт'о-имат н'ово во-н'ивното м'есто

-

и

'Едниот

вл'егол

п'ошол

в-една-к'уќа.

го-пр'ашале домаќ'ините. И

Настрад'ин-Оџа им-р'екол: "Сега, п'азар ко-б'еше, беф н'а-пазар и
в'идоф

т'аму,

што-д'увна

'еден

в'етар

с'илен,

во-н'ашето

м'есто,

магар'ињата со-се-с'амар ги-крена в'етрот." Др'угиот ден 'идет Итар

П'ејо и во-'истата к'уќа и домаќ'ините го-пр'ашале: ,,Али в'истина во
в'ашето с'ело магар'ињата л'ета:?" П'ејо им-р'екол: "Да-ве-л'ажа, н'е
можа. Н'е-видоф ког'а-дувнал в'етрот, 'ама гл'едаф с'амари ко-п'аѓа:

'од-небо." "Аф, зн'ачи в'истина б'ило!" И му-повер'ујле на-л'агата.
Тр'етата ден Настрад'ин-Оџа во-др'уго с'ело. Тр'опнал на-една-вр'ата.
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Дом'аќинот

го-пр'имил.

Го-пр'имиле,

го-наr'остиле

и

го-пр'ашале

шт'о-имат н'ово к'ај-ниф. Тој р'екол: "М'орето 'изrоре." Др'угата ден
тр'опнал 'Итар П'ејо на-'истата к'уќа. Го-пр'ашале: Шт'о-имат н'ово во
в'ашето с'ело? 'Али в'истина м'орето изr'орело?" П'ејо им-р'екол: "Да
ве-л'ажа, н'е-можа, 'ама беф н'а-пазар да-к'упа н'ешто и т'аму со-к'ошој

п'ечени р'иби се-прод'ава:." И им-'извајл п'ечени р'иби 'от-торба и т'ие
повер'увале. Четв'Р.тиот ден Настрад'ин-Оџа пр'одолжил во ч'еТВР.ТО
с'ело. Ко-се-прист'емнило, тр'опнал на-е'дна вр'ата и з'амолил да
пр'еноќит. Дом'аќинот го-пр'имил, му-д'але в'ечера и rо-запр'ашале

от-к'ај-идет и шт'о-е к'ако-е к'ај-ниф, во-неr'о:то м'есто. 'Оџата се
з'аrледал нис-п'енџере и зд'огледал џ'амија. Ги-з'апрашал домаќ'ините;

"Шт'о-е 'ова што-го-rл'еда? Али-е џ'амија 'ова?" Т'ие му-р'екле: "Да,
то:

ни-е-џ'амија."

Настрад'ин-Оџа

им-р'екол:

"'Ова

н'е-личит

на

џ'амија. К'ај-нас што-'имат, во-н'ашето м'есто, џ'амија, мин'арето е
т'олку в'исоко, што 'орелот ко-ќе-се-к'ачит на-ш'илката

r'ope ѕв'ездите

и-к.т.rфат." Т'ака пом'инала н'оќта. Утр'едента 'Оџата си-з'аминал, а
'истата ден пр'иквечер н'аишол на-'истата к'уќа 'Итар П'ејо. З'атропал
н'а-врата, 'излегол дом'аќинот, го-з'апрашал шт'о-барат. Тој р'екол:

"Али м'ожа да-пр'еноќа п'ошто ми-се-ст'емни да-си-п'ојда во-с'елото
м'ое!" И т'ака 'Итар П'ејо го-пр'имиле во-к'уќата, го-наr'остиле и го
пр'ашале от-к'ај-идет, а тој го-к'ажал "истото м'есто што rо-к'ажал
пр'ет-него 'Оџата. Ко-р'азбрале дом'ашните д'ека -е од-'истото м'есто

со-'Оџата, 'одма го-запр'ашале д'али к'ај-ниф 'имало т'олка: џ'амија
што-'орелот ги-к'Ј]фат ѕв'ездите. Тој р'екол: "Н'е-можа да-ве-л'ажа, не
су-се-'испулел

м'ајсторот

да-в'ида

колко:-е

што-го-пр'ајл

мин'арето,

мин'арето,

'ама

му-п'аднала

су-ч'ул

т'еслата

д'ека

и

на

д'ури

п'аднала, р'ачката згн'ила." Л'уѓето ск'оро с'ите повер'ујле. Нар'едниот
ден 'Оџата 'отишол во-с'осема др'уго с'ело. 'Одел, 'одел и пр'иквечер
д'ошол до-'една к'уќа, тр'опнал н'а-врата да-му-'отворат и з'амолил да

пр'еспиет. Го-запр'ашале от-к'ај-идет, р'екол д'ека 'идет от-ф'ил'ан

с'ело. Му-д'але да-в'ечерат, го-наг'остиле дом'аќински, а тој сл'учајно
се-'испулил

нис-пенџ'ерето

и

ги-пр'ашал

домаќ'ините, што-е

'она

бл'иску до-н'ивнава к'уќа. Тие му-одгов'ориле д'ека т'о:-е ц'Р.квата

н'ивна. Тој р'екол: "Ух, ч'ок с'еир. 'Она б'ило ц'Р.ква. К'ај-нас што-'имат

ц'Р.ква, р'екол, с'амо камбанар'ијата зб'ират тр'иесет ил'ади в'ојска, пак
ц'Р.квата мојш да-з'амислиш колк'а:-е." Л'аrа, ха. Л'уѓето мн'огу се

зач'удиле, н'екој повер'ујле. Големи с'емејства, сн'аи, с'иној, не'-биле
двајц'а-луѓе. 'Утрото 'Оџата з'аминал, а прикв'ечерта на-'истата п'орта

д'ошол 'Итар П'ејо. 'И-тој з'амолил да-пр'еноќит. Домаќ'ините го
пр'имиле и-го-запр'ашале от-к'ај-идет. Тој го-к'ажал 'истото м'есто

што-го-к'ажал 'Оџата. Тогаш, со-r'олема рад'озналос rо-запр'ашале
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д'али нав'истина во-н'ивното м'есто 'имат т'олка: ц'Р.ква. П'ејо им
одг'оворил:

"Да-ве-л'ажа,

н'е-можа,

не-су-се-'испулил

н'агоре

во

камбанар'ијата, 'ама с'ега во-н'едела беф ф-ц'рква, па-в'идоф д'ека
кл'исарот за-да-го-з'апалит канд'илото, з'еде ск'ала, вл'езе во-ч'амец,
'отплови до-сред'ината на-канд'илото, го-з'апали и со-ч'амецот н'аѕат

се-вр'ати и сл'езе по-ск'алата." Т'огаш л'уѓето б'иле кр'ајно уб'едени
д'ека

е-то:

в'истина,

д'ека

т'аква

ц'Р.ква

'имат.

Настрад'ин-Оџа

пр'одолжил во-др'уго с'ело да-'ојт. Од'ејќи по-п'атот што-'одел покр'ај

река и з'агледал 'аргати к'ајшто жн'еат на-ж'ешко с'.Ј}нце. Арг'атите
го-поздр'авиле, а 'и-тој ги-отп'оздравил вел'ејќи-им д'ека мн'огу се
м'ачат и за-да-не-с'е-мачат да-си-п'ојдат 'угоре по-р'еката д'ека п'о-неа
т'ечет зл'ато. Од-арг'атите н'екој повер'ујле и ги-Ф'Р.лиле СР.П'ојте и

т'Р.гнале н'агоре 'уз-река, а н'екој се-попишм'аниле и ост'анале н'а
нива. Н'астрадин си-пр'одолжил по-п'атот. П'о-него од'озгора 'идел

'Итар П'ејо. 'Отко се-поздр'авиле со-'Итар П'ејо: "А'ирлија р'абота!"
"Аир д-'имаш!" Го-пр'ашале д'али р'еката т'ечет зл'ато. 'Итар П'ејо им
р'екол:

"Да-ве-л'ажа, н'е-можа, 'ама заб'ележаф де'ка ко-п'оминаф

н'из-вода ч'измиве ми-пож'олте:." Тогаш и посл'едните 'аргати се

ув'ериле д'ека в'истина р'еката т'ечет зл'ато и т'ие ги-Ф'Р.лиле СР.П'ојте
и т'ргнале н'агоре, а 'Итар П'ејо си-пр'одолжил н'адолу, па т'ие 'али
н'ашле зл'ато ... !

За-Р'истоса

Н'екој 'овчар н'е-знајл н'ишто ни за-В'елигден ни за-Р'истоса.
Ни з'ошто се-сл'авит ни н'ишто. З'апрашал н'екого: "Шт'о-е 'ова што

'идат 'олку л'уѓе во-ц'Р.квава?" Тие му-р'екле: "Д'енеска е В'елигден,
го-р'аспнале Р'истоса 'Евреите." "К'ако го-р'аспнале? И з'ошто?"

пр'ашал тој, 'офчарот.

"Ете т'ака го-пр'едал Ј'уда Скари'оцки и

Евр'еите го-р'аспнале н'а-КР.С. Го-зак'ојле со-ш'ајки на-н'оѕете и на

р'ацете." 'Офчарот пр'ашал: "'Ами бил ж'енет или н'е-бил?" Л'уѓето
р'екле: "Н'е-бил ж'енет." "Уф, р'екол 'офчарот. Што им-тр'ебало да
го-расп'ињат. Тр'ебало да-го-'оженат, па да-му-д'ајт Госпот д'ечиња

п'ојќе, пак в'ака за-пр'азник, ко-ќе-д'ојдат, ко за-В'елигден, да-му
поб'ара:т

с'ите

по-н'ешто

да-им-к'упит:

н'екое

оп'инчиња,

н'екое

скут'инчиња, кавр'ачиња, фуст'анчиња и то: т'олку. Готоф-е. Р'аспнат

Р'истос." Така се-см'етало п'орано. Ќе-те-р'аспнат д'ецата, ко-ќе
в'елат ст'арине. Шт'о-ќе-ти ш'ајки т'ука, ш'ајки пог'олеми здр'авје!
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За ж'еиата што с'акала да-го- 'утепат м'аш-је

Си-б'иле маш и ж'ена, си-жив'ејле, си-'имале и к'омши:. Т'ака
ж'ената се-спријат'елила со-'еден од-комш'и:те и и-ст'анал љ'убовник.
Се-љуб'увале н'екое вр'еме и за-т'о: р'азбрал м'ажот-је. 'Ама 'одма не
се-п'обунил. Ж'ената и комш'ијата си-прод'олжиле и пон'атака да-се
вид'ува:т и та: п'очнала да-разм'ислујт к'ако да-го-сн'емат м'ажот-је.

Ж'ената п'очнала с'екоја н'едела д-ојт ф-ц'Р.КВа да-се-м'олит на-б'ога
к'ако да-се-к'уртулит од-м'ажот-је. И за-то: р'азбрал и м'ажот-је. И

'една ден, во-н'едела, м'ајсторски 'отишол пр'ед-неја ф-ц'Р.ква и се
скр'ил позади-'олтарот. К'ога та: п'очнала да-се-м'олит на-г'оспода:

"Господи, к'ажи што-д'а-стора со-м'ојот маш?" А м'ажот и-се-ј'авил
од-зат-'олтарот ко-г'оспот и и-р'екол: "Ја ќе-ти-к'ажа што-д'а-сториш.

П'ојди-си с'ега д'ома и зак'оли-ја кр'авата јал'ојца, н'апрај мн'огу
к'олбаси и др'уго м'есо за-з'имница." Ж'ената се-заблагод'арила и ќе

зам'инела за-д'ома, а тој 'итро пр'ед-неја п'обрзо ст'асујл д'ома. Т'аја
к'ога д'ошла д'ома н'ормално се-пон'ашала с'о-него и го-нагов'орила

да-е-з'аколат кр'авата јал'ојца, да-си-н'апра:т к'олбаси и др'уго м'есо
да-н'апра:т за-з'имница. М'ажот се-з'ачудел и и-р'екол: "З'ошто да-е

к'олеме кр'авата?" "Ама м'ажу, та: му-р'екла, ќе-си-'имаме за-ц'ела
з'има м'есо. Така тој се-н'еќкал и н'ајпосле се-к'андисал. Е-з'аклале
кр'авата, си-напр'ајле к'олбаси и-др'уго с'ушено м'есо. Др'угата н'едела
ж'ената пак 'отишла ф-ц'Р.ква и-'исто т'ака се-м'олела на-б'ога да-и
п'омогнет што-д'а-ст'орит да-се-к'уртулит од-м'ажот. М'ажот и-т'ој-ден

'отишол пр'ед-неја ф-ц'рква, се-скрил зад-'олтарот и-'оттамо и-р'екол

да-си-п'ојт д'ома, да-си-кл'ајт 'една к'аца г'олема со-р'асол, да-си-'имат
за-з'имница, да-го-р'анит д'обро м'ажот-је и-т'ака тој да-се-зд'ебелит
да-'оќорет и-да-'оглувнет. Ж'ената го-ч'ула с'оветот и- 'отишла д'ома, а

м'ажот-је 'исто к'ако и-прв'иот пат, пр'ед-неја се-вр'атил д'ома и-се

пр'ајл

ко-н'ишто

да-н'е-е.

Ж'ената

му-предл'ожила

да-е-кл'а:т

најгол'емата к'аца со-р'асол и-да-си-'има:т б'олук за-ј'адење. М'ажот-је
во-прв'о-време

не-се-согл'асувал

и-зб'орувал

д'ека:

"што-ќ'е-ни-е

мн'огу з'елка", 'ама та: го-уб'едила и т'ака напр'ајле. Тр'етата н'едела
ж'ената пак 'отишла ф-ц'Р.ква да-се-м'олит на-б'ога за-с'овет што 'уште

тој ќе-е-н'аучит да-н'апрајт за-да-се-курт'улит од-м'ажот-је. М'ажот-је
и-'овај-пат ко-претх'одните 'отишол пр'ед-неја ф-ц'Р.ква и се-скр'ил
зад-'олтарот. А кога-та: го-зам'олила Б'ога што-д'а-ст'орит 'уште за

да-се-курт'улит од м'ажот-је, тој од-зад-'олтарот и-одг'оворил: "Сл'у
шај ж'ено, те-сов'етува да-си-п'ојш д'ома, да-си-е-кл'ајте погол'емата

б'очва со-в'ино и д'обро да-го-р'аниш м'ажот-ти со-к'олбаси, со-з'елка
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к'исела и со-в'ино. Така тој мн'огу ќе-се-зд'ебелит, та ќе-'оглувнит и
ќе-'оќорит и ти ќе-се-курт'улиш 'од-него." Ж'ената го-сл'ушнала и 'овај

с'овет, 'отишла со-т'Р.чана д'ома, м'ажот-је пр'ед-неја, 'исто ко-п'орано,
и

ко-н'ишто да-н'е-било и с'ега... Та: с'ега го-зам'олила да-е-кла:т

најгол'емата б'очва со-в'ино, да-си-'има:т да-си-п'ијат ц'ела з'има. Т'ака,
п'очнала мн'огу да-го-р'анит, т'ој п'очнал да-се-д'ебелит и п'очнал да
зам'ижуват со-'очите пр'ајќи-се д'ека оќ'оруват, а се-пр'еправал д'ека
и-огл'увнујт. То: го-пр'ајл за-да-и-се-'осветит на-ж'ената за-то: што та:

с'акала да-го-п'оништит н'его и-да-си-ж'ивејт со-љуб'овникот. П'осле
н'еколку вр'еме, м'ажот-је т'олку мн'огу се-пр'еправал д'ека е-ќор и
глуф што-та: стан'ујла пор'адосна и пор'адосна. Така н'ајпосле и-се
прецт'авујл д'ека ич н'ишто н'е-слушат и-'ич н'ишто н'е-гледат. Та: се
ослоб'одила и го-в'икнала к'ај-ниф љуб'овникот ко на-к'омшилук.

Така,

ко-д'ошол

една-в'ечер

п'одоцна

комш'ијата

к'ај-ниф,

т'аја

п'очнала с'илно да-му-к'ажујт д'ека е-комш'ијата, приј'ателот д'ојден, а
м'ажот-је мн'огу с'илно е-пр'ашувал, к'ој-е д'ојден и к'аде:, пр'ајќи-се
д'ека е-мн'огу глуф и-ќ'ор и-с'акал с'о-него да-се-п'оздравит, ама

р'аката

е-п'уштал

на-друг'а-страна,

пр'ајќи-се

д'ека

н'е-гледат.

С'Р.дечно го-пр'имил ко-бај'аги бил р'адосен што д'ошол, и и-р'екол на
ж'ена-му

со-н'ешто

'убо:

да-го-п'ослужит

и

да-д'онесет

в'ино

за

г'остинот. Ж'ената и- комш'ијата в'есели и сл'ободни, се-осиг'урале
д'ека тој нав'истина н'емат ни да-ги-в'идит ни да-ги-ч'ујет. Ж'ената
р'адосна го-посл'ушала м'ажот, го-з'ела б'окалот и п'ошла 'од-подрум

да-д'онесет в'ино. Ко 'излегла од-'одаја, м'ажот-је ст'анал з'ашто н'е
бил нав'истина слеп и-глуф, зел 'еден к'олбас од-стапот што-се

с'ушеле

к'олбаси

во-од'ајата,

му-го-п'икнал

в-уста

к'олбасот

на

комш'ијата, 'убо: го-з'адавил и пак си-с'еднал на-'истото м'есто, к'ајшто
си-с'едел на-ст'олот, 'исто т'ака з'амижал, ѓо: н'е-гледат и н'е-слушат.
Ж'ената т'огај д'ошла со-б'окалот в'ино, го-в'идела комш'ијата со

к'олбасот в-уста, 'удајн. Та: в'еднуш р'екла: "У ф-бе к'омшија, уф-бе
ч'оеку, што-ти-тр'ебало да-з'емаш сам, ја ќе-ти-дајф!" И п'очнала да
в'икат по-м'ажот-је, да-е-ч'ует, д'ека комш'ијата се-з'адавил со-к'олбас.
А тој со-в'икање е-пр'ашувал што-му-к'ажуват та:. К'ога ко-бај'аги
д'ознал

д'ека-е

комш'ијата

м'Р.тоф,

дв'ајцата

се-вознем'ириле

и

п'очнале да-реш'ава:т што-д'а-пра:т со-комш'ијата. На-м'ажот-је му

т'екнало и и-р'екол на-ж'ената да-з'емет една-вр'еќа г'олема за-да-го

кл'а:т комш'ијата во-вр'еќата, а тој н'е~ако ќ-и-п'омогнет за-да-го
фт'ера:т в'о-вреќа, а п'осле да-го-'однесат кај-р'еката и 'од-мое да-го
Ф'Р.лат в-река. Та: се-согл'асила и 'отишла да-б'арат вр'еќа, е-д'онесла,
и п'очнале да-го-фтер'ува:т в'о-вреќа. М'ажот и-п'омогнал м'алку за
кр'евање и и-р'екол на-ж'ената: "Ти, ж'ено ќ-ојш н'апред ја ќе-ти-
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п'омогна, ќе-'ида п'о-тебе, ќе-ти-п'открева, п'ошто е-н'оќе, и н'е-гледа,

су-ќор. Ж'ената се-сл'ожила и и-је-п'откренал вр'еќата н'а-рамо, а тој,
та: дур-е-барала пр'етходно вр'еќата, зел 'игла и-к'онец и ги-скрил во
п'алтото. Ко-т'ргнале да-го-н'осат комш'ијата во-р'еката, тој е-'извајл
'иглата и-к'онецот и п'очнал п'окроце да-ги-ш'иет вр'еќата и-ал'иштата

н'ејзини отпоз'ади на-пл'ештите и и-в'елел да-вн'имават к'аде 'одат 'оти
е-н'оќе, п'ошто с'амо та: гл'едат, а-тој н'аводно н'е-гледат. Т'ака д'ошле
на-м'остот од-р'еката и тој и-р'екол да-гл'едат да-з'астанат на-т'о:
место к'ајшто-е најдл'абока р'еката. Т'ака д'ошле до-сред'ината на

м'остот и-т'а: му-р'екла: "М'ажу, 'овде м'исла е-најдла'боко." Т'огаш
м'ажот-је и-р'екол: "Штом-е т'ака, дај т'ука да-го-Ф'Р.лиме, и-в'икнал,
'ајде, т'урни-ја вр'еќата од-р'амото и-ја ќе-ти-п'омогна отпоз'ади." Та:,
сак'ајќи нав'истина да-е-т'урнет вр'еќата, п'аднала з'аедно со-вр'еќата.

Т'ака м'ажот-је им-се-'осветил на-дв'ајцата. Л'етнале п'о-вода дв'ајцата
и т'о:-е.

За-тел'ефонот

Тел'ефонот ц'ела н'едела да-не-р'аботит. 'Идет 'Евжо и-ја му

в'ика: "Зн'ајш што? Само, р'екоф, да-д'ојше овие-д'еној 'овде, ќе
в'идиш што-ќе-ти-н'апрајф." "З'ошто?" И-т'ој се-см'ејт. "З'ошто?" "Па,
р'екоф, ќе-т-избР.каф, и, р'екоф, не-т-'остава в'о-двор оти р'екоф,

тел'ефонот ц'ела н'едела." "Па, з'ошто, р'ече, т'етко-Д'обрице ти н'е
дојде к'ај-мене?" "Па, беф, р'екоф, г'оре, во-т'ехничко, ти н'е-беше
т'ука. Беф, р'екоф, 'онде кај-портирн'ицана, ч'етири п'ати беф, ќе
д'ојдат, ќе-д'ојдат и, си-'ојле, ф-с'ело и-го-напр'ајле н-'ова:, н'егде н'е
чинел, кај-Н'ада, 'овде, р'екоф, к'ај-мене, не. Е, каж'ујше, Н'ада, к'ај
нас, р'ече,

н'е-беше, не-ч'инеше, ко-д'ојдо:, го-напр'аја.

Ја-р'екоф,

с'игурно к'уј-знајт к'ај-су, от-п'оштава д'алеку!" му-се-р'азвикаф на
'Евжота. И-'Евжо: "зап'иши-го, р'ече, бр'ојот, и-уште-'еднуш, ако-'имат
квар к'ај-мене да-д'ојш." И-си-з'амина К'анада. Да, т'огај 'убо: д'емек

р'ече. "Ти ич, р'ече, н'ешто, м'алу, и-'одма к'ај-мене да-д'ојш, м'ене,
р'ече, да-ме-п'обараш." Р'екоф: "да-ти-к'ажа, те-п'обараф т'ебе, ама
ми-р'еко: н'е-си-бил т'ука, Ск'опје си-б'ил. Вистина, т'ака ми-р'еко::

"Скопје-е!" Ја го-б'араф 'Евжота во-т'ехничко 'тамо г'оре да-п'ојда. И,
ти-в'ика т'ака. И кај-'ова поштар'иштево Л'азе, тој пр'имат, 'овај
комш'ијава од-'Анка. Тој т'амо зап'ишујт к'ој-имат квар. П'ојди ја.
Ц'ела н'едела бес-т'акво: беф. И в'еќе т'огај се-ј'авил М'иха по
м'обилен кај-др'угар-му. И-др'угар-му д'ојде да-ми-к'ажет. Бес-т'еле-
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фон т'огај. За-т'ие, т'акви мом'енти е-п'отребен тел'ефонот, н'е-е за
му'абети да-си-каж'ујме: шт'о-прајш, к'ако-си, али-пл'етеш, к'аква-е

пл'етката! Н'е-е то:. Тие р'абоќе. (Б'або, з'ошто б'ефме бес-т'елефон?)
Р'асипан,

а-'онде

к'ачени

два-тр'ојца

б'еа

на-б'андера

и-ми-сн'ема

т'елефон. Цела н'едела беф бес-т'елефон. Такви р'абоќе. И-'Евжо, и

т'огај 'убо: д'емек се-п'онесе, р'ече, "ти-р'ече, тетко-Д'обрице, ти с'амо

на-'овај број ј'ави-ми и-'одма, и-н'емат пр'облем. Ја, р'ече ќе ... " Ја
н'емаше к'ого, 'Евжо! Само н'его го-п'ознава. Др'угиве ... 'Онај М'ирко
н'е-зна, М'ирко, М'иха го-п'ознават. И-кај-'едно, су-б'ила п'орано, г'оре

ме-пр'атија, во-т'ехничко, кај-технич'арине, 'и-тогај к'ажаф, т'ате на
м'ама, м'ама на-т'ате, знајш к'ако-е. Т'аму 'еден на-др'уг, к'ажи-му на

'овај, па-види т'ој-број, па-тој д'ошол, се-см'енил, тој з'аминал и-зн'ајш

к'ако-е. Сл'ужбена р'абота. И-ништо, в'етар во-м'агла. А-за-'ова т'огај
им-р'екоф. Па-р'екоф, т'ие, ама в'еќе т'огај ч'етврти пат п'ојдоф, па
т'ие г'оре бе: к'ачени ко-маг'ариња на-б'андера пред-к'ај-нас, и-'оттогај,
р'екоф,

т'елефон

н'емаме.

Зошт'о-ми-е,

р'екоф,

с'ега,

'отсега,

тел'ефоноф, с'ега ... В'еќе ко-го-напр'аја. И-'ајде п'осле, пр'атил 'овај
М'иле з'етоф, со-М'иха се-п'ознавал, со-с'естра-му 'учел М'иха и-в'еќе

пр'атил чојк. "М'иле д'иректорот ме-пр'ати, али-ч'инит телеф'онот?"
"Сега, р'екоф, ч'инит. Ја пак м'алу, нед'оветна знајш. Сега, р'екоф,
'една-н'едела от-ко-н'емаф т'елефон, а-баш сна-ми тр'ебаше да-се
п'ородит. Ч'инит, р'екоф, с'ега. И-што-ќ'е-речет в'еќе, з'амина. Д'обро,
М'иле пр'ашујт д'иректорон, с'ега го-зн'а к'ој-е.

Децата и вевапр'ајвото п'ите

Една-ж'ена р'екла ќе-пр'ајла п'ите. Ама 'имала п'ојќе д'ечиња.
И-една-д'ен и-т'екнало: "Д'еца:, ќе-пр'а п'ите."
п'очнале

да-се-натпревар'ува:т

кој-ќе-'е-земет

Д'ецата сл'ушнале и
погол'емата

в'итка.

Погол'емото р'екло: "Ја ќе-е-з'ема!" Др'угото р'екло: "Не ти, ја ќе-е
з'ема!" И-т'ака се-ист'епале, п'итето ненапр'ајно, т'ие лом се-напр'ајле.

'Елевот и-л'авот

'Еленот си-п'асел во-една-л'ивада. П'асејќи т'ака си-'одел по
м'алку и-дошол до-една-в'одичка.

В'ака,

се-'огледал

во-вод'ичката

н'аведнат и-си-ги-в'идел рог'ојте. И-си-р'екол: "Л'еле к'олку 'убај р'огој
су-си-'имал. Н'ишто. Пак си-п'асел п'отака. Си-т'Р.гнал н'агоре. П'о-
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него

д'ошол л'авот.

Л'авот 'исто

п'оминал

покрај-вод'ичката,

се

'огледал в'ака, си-и-в'идел н'оѕете: "Оф, к'акви кр'иви ноѕе су-'имал, ич
н'еубај." И-си-пр'одолжил 'и-тој н'атаму. Т'уку в'ака, го-зд'огледал
'еленот пр'ед-него. 'Еленот се св'Р.тел м'алку, го-в'идел л'авот, се
'уплашил

'еленот

и-п'очнал да-б'егат.

Б'егал,

б'егал

и-д'ошол

до

ш'умата, до-г'ората кајшто-'имало мн'огу д'рва. И-се: да-се-сп'асит, да
'избегат, се-п'икнал

во,

низ-д'рвата да-б'егат.

Ама

со-рог'ојте

се

з'апнал, а-л'авот п'очнал да-т'Р.чат п'о-него с'илно и-го-ст'асал. И ко

з'астанал 'еленот, ко-в'идел дека-н'е-может да-б'егат п'ојќе, си-р'екол,
еее, 'овие р'огој мој што-си-ги-бенд'исуваф, гл'еш што-ми-напр'аја, да
ме-ф'атит л'авот.

А-л'авот т'огаш си-п'омислил

на-н'оѕете.

Е, си

р'екол, в'иди 'овие ноѕе мој, кр'иви што-не-си-ги-б'ендисаф, в'иди
колку-ми-пом'огна:. К'олку-су с'илен с'о-ними за-да-го-ст'аса 'еленот.

МилеваЛаброска

(1931)
Со-арап'ијата

К'азан,

во-т'о: вр'еме ар'анија го-в'икале.

И-с'е: комш'ијава

'одит, р'ече: Ќе-ми-е-д'ајте аран'ијава? "Ќе-ти-е-д'ајме, р'ече, к'ако-не!"
И-'овај с'ега, му-се-св'идела и-с'ега в'елит. По-н'еколку д'ена 'идет,

р'ече: "Аран'ијата, р'ече, р'оди аран'ифче!" "К'ако-бре?" р'ече. "Е,
т'ака, р'ече, р'оди аран'ифче." "Е шт-'убо:!" му велит ж'ената на
м'ажот-је. "Сега ќе-се нап'ЈЈниме со-аран'ифчина. Н'ие 'една ар'анија
му-д'адофме, а тој ќе-ни-н'осит с'ега ... Секој две-н'едели р'аѓат ар'ани:,
аран'ифчиња м'али. И ... , и-н'осел, н'осел, н'еколку д'ена т'ака, по

н'еколку па'ти, и нај'оѕади 'идет, р'ече: "Зн'ајте што, 'умре аран'ијата!"
К'ако бре, 'умре?" "Е, 'умре"- р'ече. ,,Л'еле, н'емаме п'ојќе ар'анија!"
После 'овие се-ч'удат к'ако р'аѓат аран'ифчиња, аран'ијава. Т'о:-е

к'азан, а т'ие по-ста'ро ар'анија го-в'икале. И т'акви р'аботи.

За-ч'ојкот што-се-т'оплел п'а-покриф

Тој што-го-к'ачиле на-к'уќи. "Мојш, р'ече, д-'издР.жиш, да-се

н'е-топлиш н'оќеска?" "Е-м'ожа." И ко-д'ошле саб'ајлето: "'Аааф,
р'ече, 'а-бре, како-'издР.жа? 'Ааа, ти-си-се-т'оплил от-н'екаде." Н'е-бре,
р'ече, на-к'аршија, н-една-пл'анина, гл'едаф огон." "А от-т'амо си-се

т'оплил." Не, не, не-му-вер'увале н'икако. "'От-тамо, да 'от-тамо." И
с'ега 'овај, к'ако д-им-се-реванш'ират. По н'еколку вр'еме и-в'икнал.
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"Ве-к'ана, р'ече, н'а-гости, да-д'ојте н'а-ручек." И 'овие: "Аоо, н'а-ручек

н'е-викат. Ќ-'ојме." И 'отишле. И 'овај: ,,Ж'ено! р'ече, 'оди 'ајде, б'рзо,
р'ечи-му на-'офчарон од-б'ачило да-д'онесет ј'агне, 'имаме г'ости, ќе
к'олеме ј'агне." И ѓом го-з'аклале. И тој г-'обесил к'отлето, на-пр'имер,
на-некој-'емиш, на-н'екое ј'аб.!ЈКО, г'оре. Т'ие: "'А-бре, 'ајде ни-се-ј'адет,
к'ај-е р'учекоф?" "'Аха, се-г'отвит, се-г'отвит, се-г'отвит, ќе-б'идет, ќе

б'идет." И в'еќе н'екое вр'еме, т'ие ко-изл'ага:т и: "К'аде р'учекоф?"

"'Ене-го, р'ече, 'ене-го, об'есено." "К'ако, р'ече, б'ез-огон?" "'Ами ја,
р'ече, се-т'оплеф од-она: пл'анина од-'огнот, па 'и-то: се-в'арит 'одонде,

што в'елите!" И 'овие, ги-'излажал, ко-му-е-л'етнале да-б'ега:т. "Б'егај,
р'ече, да-б'егаме, 'овај не-пр'елага!"

К'ако се-сл'ават В'одици

На-пр'имер, д'енеска е-В'одопос. И строк п'ос-је. И к'умот
саб'ајле, и-н'овиот кум и-ст'ариот. 'Одат п'Р.ВО ф-ЦР.Ква, н'оќеска во
дван'ајсет сатот. На-сл'ужба. Се-к'Р.стуват в'одата. Се-пр'ајт к'иска со

б'осилек и со стр'ебрени п'ари, ц'Р.вен и бел к'онец. Се-пр'ајт к'иска. А
'обично т'ие котл'ината се-б'акарни, па-калајл'исани, ч'исти, к'ојшто
н'емат б'акарно, пак т'ије со-к'рпа го-пр'а:т, го-украс'ува:т и-к'иската
је-украс'ува:т и-т'ака. И 'одат во-дван'ајсет в-ц'Р.ква, н'оќот и-се-к'Р.стит

т'аја. И се-н'осит и-л'епче, н'афора, и л'епчето п'осебно го-п'ејат, и то:
л'епче го-К'Р.шат на-с'итни п'арчиња и-'одат на-с'екоја к'уќа и и-к'анат
со-л'епчево и во-с'екоја к'уќа им став'ува:т п'осно. На-В'одопос.
На-пр'имер д'енеска е-В'одопос и д'енеска то: се-прајт. И 'одат на

с'екоја к'уќа и с'екоја к'уќа на-м'аса кл'ават ј'аб.!ЈКО, леп, пч'енка, ж'ито,
леп цел и тој бл'осуат на-пр'имер: "К'ако-што се-к'Р.ШИТ л'ебоф (го

к'Р.шат, не-го-с'ечат) т'ака да-се-к'Р.шат 'амбари, ж'ито,
ст'оката),

да-се-р'аѓат

ст'ока,

да-се-мн'ожит

ст'ока,

( е-блос'ува:т
да-се-п'олнат

ќес'ињата со п'ари," пар'ичници п'орано и-в'икавме, по-ст'аро (и-с'ега

гл'еда по-филм'ојне п'аричници) и утр'едента, п'осле, кум'ојте 'одат в
ц'Р.ква. И с'ега ф-ц'Р.ква, во-гр'адоф, на-пр'имер, 'еден кум-је, а-по

с'елава 'имат, с'екоје с'ело 'имат по-дв'ајца тр'ојца к'умој, 'еве на
пр'имер, к'ај-нас Ш'иргоски, Гргоски и Балдески. Н'ашиот КР.СТ б'еше

н'ајголем от-Ширгофци. И с'ега ширг'оскиот кум си п'алит 'огон 'овде,
др'угиот п'отака, тр'етиот п'отака, и н'осат т'опла р'акија, и 'од-дома
с'ите се-спр'ема:т, кој пит'улици, кој к'ЈЈбаси, кој ов'а-она, си-сл'ужат
т'ука. И го-кр'ева:т с'ега, к'умоф стар п'Р.ВО, п'осле н'овиоф што-ќе-го
н'аследит, па-тој п'осле ч'астит. 'Оттука се:, з'ема:т с'ите, п'ејат, по-
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ст'арински п'есни, ж'ени ко-што-п'ејат, ја зна м'ајка-ми п'ејше. И

'оттука 'одат н'а-река, го-Ф'Р.ла:т к'Р.стот, к'ојшто ќе-го-ф'атит п'осле
ојт, с'ите го-бац'ува:т и д'ава:т п'ари. То:-е КР.Штев'ањето на-'Исус
Хр'истос. Н'а-река л'ели. Сега 'имаше во-Ск'опје на-М'атка, и с'ака да
р'еча, и п'осле ќе-се-вр'атат д'ома, п'Р.ВО кај-к'умот, м'ажите. М'ажите

ќе-з'аминат, ќе-д'ојдат ж'ените. Ќе р'уча:т и п'осле на-с'екоја к'уќа ќе
'одат. 'Отко ќе-го-ф'рлат к'Р.стот. Си-и-зн'а:т т'ие к'уќите н'ивни (си-и

зн'а:т од-др'угиот КР.с), с'ите си-и-зн'а:т. Во-с'екоја к'уќа ќе-се-ст'авит.
П'оново в'ечерта се-вр'аќа:т кај-к'умот. И т'ука 'имат св'ечанос, в'ечера
п'ак.

Др'угиот ден

пак 'одат п'Р.ВО

м'ажите

и-си-замин'ува:т,

пак

ж'ените 'одат. П'осебно ж'ените. 'И-тие 'исто т'ака от-к'уќа ф-к'уќа

'одат. И т'ака завР.ш'ува:т д'ури кок'ошкини в'одици, т'о:-е тр'еќиот ден,

кај-к'умот се-соб'ира:т с'ите, м'ажи, ж'ени, д'еца, еве. И т'ука д'ават
к'умот в'ечера, и-н'овиот кум пр'еземат. Во-то: през'емање тој н'осит
п'огача, на-пр'имер леп, па-е-К'Р.шат т'ука, н'осит бл'аго, се-ч'астат
с'ите и-му-го-пред'ава:т к'отлево. А с'екој 'еден со-к'отлето, по-к'уќите

к'ај-што 'одат, д'ава:т п'ари или д'ава:т п'ари за К'Р.стот кој с'акат,
дв'есте, тр'иста, петс'тотини. И то: се-зал'епујт

c'era

и ќе-го-пр'еда:т

к'Р.стот. И 'оттогај си-го-з'емат тој еве 'она што-п'остојат л'онци,

т'ањири, ш'ољи, р'абоќе еве к'ај-него. Кај-н'овиот кум. 'Овај (ст'ариоф)
в'еќе му-пр'едават, ч'астит т'ука, и-сум'ира:т п'арите, кој к'олку ќе-д'ајт,

со-сп'исок. За-ц'Р.квата п'ари. И т'ака зав'ршујт, с'ака да-р'еча, то:
В'одици. Три д'ена. Инт'ересно-је. Пак веч'ера:т кај-к'умот ко-ќе-се

с'оберат и-ќе-п'ејат. Ќе-си-пор'ача:т c'era: "Исп'ејте-ми п'есна!" И ќе
си-пл'атит. "Еј се: с'ака да-ми-п'ејте за-с'ин-ми."
'Имат м'ајка м'илог с'ина,
Го-пр'атила во-к'омши:,
Го-пр'атила друг'о-село
да-му-б'арат д'евојка

да-го-ж'енит за-б'огата, за-'убава.

Аа, мн'огу 'убај п'есни. Пак н'екоја ќе-п'орачат: "П'ејте-ми заќ'ерка-ми." И за-ж'енското 'исто т'ака:
'Имат м'ајка м'ила ќ'ерка,
је-пр'атила н'а-вода,
т'аму се-ср'етнала со-м'омчето ...

(м'омче по-ст'аро,

c'era

д'ечко) и к'ако се-зас'акале, како-'и-рекол,

што-'и-рекол, се:, т'ие р'аботи и-п'е:ја. И-п'амтат, како-н-'и-памтат,

пост'арите. Е

c'era,

ова:, М'ена знајт. И 'ова: од-'Ацета К'асапон 'имат

п'ејно, В'аска. Само не к'ако ст'арите, на-пр'имер, не ка'ко ст'арите.
'Овие ко-б'еа кај-бр'ат-ми, с'естри-е на-сн'а:-ми, К'атица и Н'орка, и

т'олку б'еа изнен'адени. "Ќе-не-н'осиш, м'ене ми-в'елат, ќе-не-н'осиш
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ф-с'ело." "Ај ќе-ве-н'оса." От'идофме. Толку б'еа зад'оволни. На
В'одици, ааа, 'от-куќа ф-к'уќа. Сега пак напр'аја д'омој. Сите три
к'Р.стој 'има:т. Ау, год'инава б'еше ов'ај од-фн'ук-ми, од-Благоја, от

с'естра-ми. Пак си-п'орача т'акво (си д'ават к'умот п'оклон н'екаков за

ц'Р.квата). Тој си н'апрај мн'огу уба: 'икона. Си-е-п'очува ф-цР.ква и си
е-п'оклони на-ц'Р.квата.

К'ако пр'ајле св'адби
Св'адби пр'имер, п'орано к'ако пр'ајле. П'рво ќе-н'апра:т п'олу
в'енец. Со-п'опој п'орано пр'ајле п'олу-в'енец. Така в'елеа п'орано,

п'олу-в'енец. На-пр'имер ја-зн'а, еее Ж'ивко. Не-г'о-знајш. Од-'Осој
'имаше тој ж'ена. И, ко-се-св'Р.ШИ за ова: м'ајка-ми б'еше стр'ојник. А
нег'ојте ни-м'ајка-му ни-т'атко-му зн'аја. И с'ега 'от-село д'ојдоа и по
дуќ'аниве, пр'аја п'олу-в'енец, со-п'оп, ќе-д'онесат ј'адење, ќе-м'енат
н'екој н'ишани, б'ило што, д'али зл'ато, д'али материј'ал б'ило -што. То:
п'олу-в'енец се-в'икат. Сега в'елиме н'ие збор, в'еридба. Ааа, то: п'олу

в'енец се-в'икало п'орано. Со-п'оп д'ури пр'ајле. Се-с'еќава ја н'а-дуќан
к'ај-нас за-Жифкота, 'онај

Жифко што-му-'умре ж'ена-му.

Сн'а:-е

раб'отеше во сток'овнана. Та: сн'а-му 'една д'ебела. На-Стеве р'однина
и б'еше н'ешто. Една уба:. И ќе-н'апра:т п'олу-в'енец и п'осле в'еќе ќе
пра:т дог'овори. И с'ега ќе-се-догов'ара:т за-св'адбава, с'ега св'екороф

ојт кај-сфатоф и-го-пр'ашуват: "Шт'о-бараш? За-св'адбата да-донеса
м'есо, р'акија?" И н'екој кој с'акат дозв'олувал, д'емек: "Дон'еси-ми."
А-н'екој не-си-дозв'олувал, кој-е п'оеснаф. И ко-ќе-е-пр'а:т св'адбата,
на-пр'имер

с'абота

н'а-вечер,

ќе-се-с'оберат,

п'рво

ќе-го-з'аклучат

з'етот. К'умот го-закл'учујт з'етот. Пак с'ите окол'у-него со-муз'иката

ќе-го-заклуч'ува:т. Пак 'ајде по-т'о: п'осле, ќе-го-дотер'ува:т саб'ајлето
к'оњот н'егоф, пак 'овие со-к'оњи 'исто т'ака, к'оњите ќ-и-н'акитат со
в'еленца 'убај, со к'ако 'оние пл'етенки ќ-им-пл'етат на 'опашкине,
с'ака да-р'еча, па-ќ-'одат по-н'евеста, па-д'евер, кум, како-да-т'и-кажа.

И с'ега ко-ќе-'идат со-нев'естата и мушт'улџија н'осат. Е тој, ко-ќе-се

пр'иближел до-к'уќата, а-т'ој пр'етходно 'идет, п'орано, и-го-з'емат
мушт'улокот д'емек. Е-н'осиме сн'а:та. А-свек'Р.вата д'ома ч'екат: с'ито,
с'укалка, в'олна, в'ина, благ'а-вода. Свек'Р.вата е-доч'екујт нев'естата,
е-'оцкриват, на-пр'имер, и-д'ават да-з'апредет од-в'олната, и-оп'ашујт
ск'утина, и-д'ава:т од-м'анџите 'едно л'епче да-к'аснет. Од-помиј'ар

никот

к'ајшто-се

ф'рлени.

Сл'ушаш!

И

ко-ќе-е-д'онесат

в'ечерва

нев'естава и с'ите об'ичаи и-пра:т с'ега. Ч'есна 'али б'ила. Се-соб'ира:т

296

с'абајле да-в'идат, девер'ицата, свек'Р.вата, св'екорот, с'ите т'ије, и
п'осле т'оплат р'акија. 'Ако-је 'исправна, ќе-го-н'акитат 'ова мн'огу
'убо:, рак'ијата. И ч'ашата ќ-'одат кај м'ајка-е, т'атко-е да-им-к'ажат.
'Ако н'е-е пак н'естата, пак ќе-'однесат р'ушена ч'аша. Со-р'ушена

ч'аша ќе-п'ојдат. Е н'екој д'о-тамо 'ојле, д'о-тамо 'ојле зн'ачи, на'опаку
ќе-е-к'ачат на-маг'арено
м'агаре и н'аѕат.

и ќе-е-вр'атат кај

м'ајка-е.

На'опаку на

Б'ог-да ч'уват. А понед'елникот саб'ајле е-н'осат

нев'естата н'а-вода. Нев'естата т'аму на-с'ите им-п'отурат да-се-м'ијат
и-ги-д'аруват. П'осле е-вр'аќа:т д'ома и т'о:-е понед'елникот, д'емек

крај. И с'ега се-догов'ара:т прв'ичето кога-д'а-бидет. Не-ко-с'ега 'одма

се-вр'аќа:т. ll'рвиче е "откај д'ејкава да-п'ојдат кај ќ'ерка-им н'а-гости.
То: 'обична си-закаж'увале, 'обична по-две-н'едели или-за-празн'иците

к'ако-се, и с'ега, т'огај 'обична с'учат п'итиња да-се-зас'учеле раб'оќето.
И ќе-п'ојдат п'рво к'ај-ними, и п'осле кој с'акат от-фамил'ијава ќе-и
в'икат: "Д'ојдете и к'ај-нас, д'ојдете и к'ај-нас!" и т'ака (Се: од-з'етоф

фамил'ијава). Ќе-и-в'ика:т. Нејѕ'ините, од-дев'ојкава фамил'ијава. На
пр'имер с'ега, к'ако т'ебе ко-те-з'едо:, е па-с'ега да-д'ојдат от-кај-м'ајка

ти фамил'ијата на-г'ости, па-да-и-в'икнеме 'и-ние н'а-гости, па-да-и
в'икнат

и

др'уги

р'однини

от-м'аш-ти

и

т'ака.

Така

завР.ш'увала

св'адбата.

К'ако пр'ајле к'nштефка

За-к'Р.штефка, да-ти-к'ажа, си-е-к'анеле фамил'ијата и-м'ајката
н'е-ојт на-К'Р.штефка. И 'одат ф-ц'Р.ква и до-шес-н'едели б'ило КР.ШТе
в'ањето.

Н'икако

Б'ожиќ, рожд'ение

п'осле

шес-н'едели.

'Исус

'Христос

е-р'оден

на

на 'Исус и т'ие не-го-к'Р.стиле, з'ато: п'осле е

к'nстен. Кnштев'ањето б'ило на-Ј'ордан, на-р'еката, т'огај го-к'nстиле,

на-В'одици. И, с'ега, ќе-д'ојдат ф-цnква ц'ела фам'илија и ќе-да:т
р'учек и-ц'ела фам'илија ќе-е-д'nжат и-'името н'емат ти к'ако с'акаш,

к'ако ќе-си-к'ажет к'умот. К'умот! К'ако ќе-си-р'ечет к'умот т'ака. А-е

дар'увале ц'ела фам'илија. К'умот н'осел 'основни р'аботи за-б'ебето:
пл'атно б'ело, св'еќи и-во-т'о: пл'атно тој не-г'о-бришет п'опон ко-ќе
го-к'апет и-му-го-д'ават на-к'умот во-пл'атното. И-во-пл'атното м'орат
да-пр'еспијет д'етево. В'одено, в'одено. Без-р'азлика. Во-пл'атното,
г'оло. Во-пла'тното от-к'умот зав'иткано и-с'о-него м'орат да-пр'ес
пијет па-п'осле ... Р'учек обав'езно д'ома. Дар на-к'умот и-на-др'угите,

на-с'ите. С'ите што се-пр'исутни. Не с'амо к'умот. И к'умот што ќе
р'ечет 'име, н'е ко-с'ега.
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П'опот и сиром'ајот
Си-б'ил 'еден поп. Му-'умрела ж'ената и-тој к'утриот с-изн'а
мачил, б'ез-жена. Е 'имало во-с'елото н'екој с'иромаф, и к'ујзнајт к'ако

е-пр'елагал

скр'ишум

ж'енава

да-е-з'емет.

Му-е-з'ел

на-сиром'ајот

д'ома. 'Овај: "Ж'ената ми-е-н'емат, ж'ената ми-е-н'емат, ај ч'иле што
ме-н'ајде". А-п'опоф пак, р'анел св'ињи. И сиром'ајоф, с'ега се-с'етил,
н'асетил д'ека ж'ена-му е-кај-п'опоф. И 'отишол му-'украл св'иња. И

п'опоф с'ега, с'ите с'елани и-пр'ашујт: "Кој-ми-'е-зеде сфињата?" Е
с'ега и-в'икат, и-в'икнал с'ите ф-ц'nква, пот-петр'афилон. "Ти ми-е
з'еде сф'ињата?" 'Овај 'оздола одгов'арат: "Не, в'елит, ја не-с'у-зел

н'икаква сф'иња." "Д'обро, 'ој-си." Др'угиот, тр'етиот, с'ите и нај'оѕади
д'ошол до-'овај што-му-е-з'ел ж'енава. И тој в'елит: "Ти ми-е-з'еде
сф'ињата?" 'Овај ќутит. "'А-бре, ја ти-в'ика, те-пр'ашува, ти ми-е-з'еде
сф'ињата?" "П'опе, р'ече, да-ти-к'ажа пр'аво, н'ишто не-с'е-слушат

'овде в'ака. Н'ишто не-с'е-слушат." "Еј пак р'ече, да-пр'оба ушт
'еднушка."

"Еј

пр'обај

ушт-'еднушка.

Н'е-слуша

н'ишто."

А-т'ој

сл'ушал, ама го-л'ажел. "'Ела, р'ече, да-в'идиш ти!" И с'ега п'опоф ојт
пот-п'етрафил

а-о'вај

одозгора.

"Ти

ми-е-з'еде

ж'ената?"

"А-бре

н'ишто н'е-слуша. В'истина, рече, не-се-сл'ушало н'ишто."

П'опот и п'итропот
П'опоф

и-п'итропоф

с'еднале

ќе-пиш'ува:т

к'олку

'имат

рас'ипани ж'ени во-с'елово. И с'ите т'ие зн'ајле д'ека тр'иесет ж'ени
'имат. Пиш'увале, пиш'увале, двајст-'и-девет. И 'овај кл'исароф му

в'елит: "Ама п'опе, р'ече, триес'етата ќе-б'идет тв'ојна." "Ај, д'оста ти,
р'ече, к'ако м'ојта? То: ушт-'еднуш да-не-си-ми-г'о-рекол." "Е, р'ече,
п'опе, ќе-ти-д'окажа." "Е, р'ече, к'ако ќе-ми-д'окажеш?" "Знај што,
'утре ќ-'ојме, н'а-дnва." И п'ошле н'а-дnва и тој му-р'екол на-п'опот:
"с'ега ти скр'и-се ф-пр'ачки." Пр'ачки, не д'nва, д'ебели, в'ака. И-го
с'еднал п'опот, 'ама п'опот бил мал, а 'овај п'окрупен маш. Го-с'еднал
во-пр'ачките, т'ука го-скр'ил и-'идат. 'Излагат поп'аѓата: "А-бре, р'ече,

к'аде: п'опот?, Д'ојдофте?" "Д'ојдофме." "К'аде: п'опот?" "'Остај-се,
што-напр'ајфне. 'Имаше 'едно ш'упливо д'nво, в'елит п'итропоф, ја,

вл'егоф, ама-ј'а кр'упен в'ака, не-ме-соб'ираше р'ече, п'опот вл'езе, си
пр'опадна вн'атре. И та:, с'ега, и-се-св'иде 'овај п'итропоф

:

"К'ако,

к'ако т'ебе не-т'е-собра. Зн'ачи п'опот пр'опадна вн'атре!" А п'опот

сл'ушат. 'Овај, п'итропоф с'акат да-му-д'окажет с'ега. И пак т'аја:
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"К'ако, к'ако т'ебе не-т'е-собра. Па в'истина, р'ече, ти в'ака, д'емек,
п'оубаф от-п'опоф, п'окрупен!" Ф'изички п'ојќе и-одгова'рат и-т'ој
п'опот

'оттаму:

"Ах

м'ајчето

тв'ое,

р'ече,

в'истина

ти

си-б'ила

триес'етата!"

За-нев'ерните ж'ени

"Отишле да-с-исповеда:т ж'ени кај-п'опот. "Испов'едај-ме, р'е
че, му-гр'ешиф на-м'аш-ми." П'опот р'екол: "знајш што, к'олку п'ати
си-го-изнев'ерила м'аш-ти, т'олку п'ати да-св'Р.тиш 'околу ц'Р.квава." И
'ова:, д'обро. Н'е-била та: мног'у-пати н'еверна. И с'ега ојт и-др'угава. И

р'ече:"П'опе, ја ... 'и-таја 'исто т'ака, р'ече, в'ака и-в'ака." И п'опот и
в'елит: "И-ти ќе-СВР.'тиш окол'у-ЦР.ква, колк'у-пати си-го-изнев'ерила

маш-ти, т'олку-пати." А ж'енава му-в'елит: "М'ожет да-е-з'ема биц'ик
лана 'од-дома?"

За-л'ошата ј'атрва

"Онде 'имафме дван'ајсет д'уќани л'ели. 'От-кај н'ашион да
п'очнеш, д'о-кај П'ирин д'о-горе, дван'ајсет, б'еа с'ите од-д'едо-ми. Е
с'ега 'ова: м'ајка-му на-К'ицота, се-ск'арале со-јат'Р.ва-је. Се-ск'арале,

се: што-в'елат ко-ј'аТР.ВИ, се-к'ара:т ко-ј'атР.ВИ, р'етко ј'аТР.ВИ да-се
сл'ага:т. И та: јат'Р.ва-је, да-и-го з'емет д'етето и-д-и-го-Ф'Р.ЛИТ в-еден
дол. Јат'Р.ва-е и-г-'украде, во-'една к'уќа дел'еници. Го-б'арале со
к'оњи. К'оњиве знајш по-с'екакви уг'орници, по-с'екакви п'атишта
'одат. И го-н'ашле под 'една к'арпа, пл'акало, пл'акало, пл'акало в'еќе
тр'и-дена,

з'амисли.

И

го-дон'есо:

д'ома,

в'икна:

л'екар,

п'рво

го

кл'авале во-ст'удена в'ода, м'исла т'ака го-освест'ујле, к'ако зн'ајле, 'ама
си-'остана д'ефектен.
Ко-от'идофме н'а-сфадба за-с'ин-му од-К'ицота, з'емаше од
Ск'опје н'евеста. Еј н'ие не-п'ојдофме т'аму, д'ома. И с'ега ко-се

ст'рашта ова: Киц'ојца: "Л'еле, рече, мори ја д'енеска се-зафатиф со
р'абота, д'евер-ми не-г'о-видоф. К'аде: тој, р'ече, 'ако не-м'у-дајш да
ј'адет, н'е-јадет." Ааа, тој, Ф'Р.лениоф, б'ебево, с'ега г'олем. "Н'е-јадет,
р'ече, и-ќе-си-ст'ојт в'ака. М'ајка-му шлог'ирана н'е-зна к'олку г'одини,

еве тој 'измет, еве. Да-му-р'ечеш д'енеска: 'оди к'опај-а н'ивана, ич не
с'еднујт, ќе-'ископат с'ета; 'оди дај-им в'ода, ќ-им-д'ајт, а 'инаку 'ако не
м'у-речеш, ќе-си-ст'ојт в'ака, ќе-си-ст'ојт." И 'умре на сед'умдесет и
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н'еколку г'одини. Знајл да-зб'орујт, ја не-г'о-чуф. М'ајка-ми к'ошто ми
каж'ујше. А в'ажно 'ова: ќе каж'ујше, Киц'ојца: "Ако му-р'ечеш с'ега

'ела ј'ади, ќе-му-ст'авеф ... " Дод'уша мн'огу му-пр'ајше т'аја ч'естој, сна:
му. А м'ајка-му шлог'ирана. Тој: "Ост'ајте-ја м'ајка-ми ја ќе-е-гл'еда."
Е па то: три д'ена, б'ебе, 'и-то: во-ст'удено вр'еме, во-д'ождлио, 'есење

б'ило, на-м'озокот бре к'уј-знајт к'ако му-преп'укнујл. Ти, на-к'аква
н'ега

д'ецава,

пак

б'олести

'има:т

што ... К'олку

да-б'ило

'отпорно,

к'олку, то:-е вр'еме. Прем'Р.знало, д'ете м'ало, к'ај-мојт да-п'однесет
такв'о-нешто.

'однесет

И

н'егде,

т'аква

хр'аброст,

ж'ена!

На-св'оја

да-го-гр'абнет

ј'атnва!

Н'емат

д'етево

и-да-го

св'едоци.

По

кар'ањето, што-се-к'арале. И-се-закан'увала та:. Н'а-сут ко-ќе-п'ојш
с'екојпат кр'ивиот 'испаfат праф. 'Оти т'ие зна:т да-се-бр'анат. И
ф'аќа:т, и-пл'аќа:т, к'иј-знајт шт'о-пра:т. Да, тој

што прајт т'акво

н'ешто, 'однапрет пл'анират, к'ако ќе-с'е-бранит. Ар'амија дур не
н'апрајт план, к'алаус, што-в'икаме, н'е-ојт тој ни-да-кр'адет, ни да
пр'ајт н'ешто.

Раскаж'ување
В'анfу и-знајт како-се-в'ика:т с'ите. Тр'еќиот н'е-зна како-се

в'икаше, во-Ит'алија. Тие си-зам'ина: во Турско, 'уште с'о-време. Ја
ко-се-м'ажеф ф'устанот го-ш'иеф нев'естински во-Б'итола, и ќ'ерка-му

на-тој

Р'еџеп

д'ојде да-го-з'емет за-м'устра

от-к'ај-мене.

'Оти

се

зн'ајфме со-т'атко-е. И тој ти-в'ела, ќ'остегот, ф'есот н'а-гла:, д'отеран
и ќе-д'ојше пр'ед-дуќан, 'одма с'инот ќе-му-изв'ајше ст'олица и ќе
с'еднеше. То-е 'еснаф. Е се:, б'аба-ми, н'икој н'е-бе:, ни-м'ајка-ми,
т'етка Р'уска м'алце л'ичеше. Б'аба-ми б'еше праф маш. 'Еднава, џ'акет

н'осеше, од-'еднава стр'ана ш'ише р'акија, од-др'угата стр'ана к'утија

ц'игари. Ќ-и-з'авиткат в'ака циг'арите, р'авно со-м'ажот-је. И ќе-се
соб'ере: н'а-дуќан кај т'атко-ми, ко-с'ега се-с'еќава, Ам'ет-Оџа, П'аун,

Мил'етија

(т'атко-му

на-к'умот

ваш)

на-Ст'ојана,

да)

и

ќе-пра:т

м'уабет.

В'ујко-ми му-'умре ж'ената, и 'отко му-'умре ж'ената и с'еа,
т'акоф 'обичај 'имале, тр'ебало што п'обР.ГО да-се-ж'енит. И е-з'еде за
ж'ена ... А три д'еца 'имаше: м'ашкото б'еше дван'ајсет г'одини, др'угите
п'омали с'ите. Анfа, Анfа што-с'едеше кај ... Аце тој се-в'икаше, 'една

Ц'Р.На, кај-Ецка с'едеше, во-електр'ичноно раб'отеше. А 'Аце, м'ажот

је н'ејзин, м'ајка-му се-пр'емажи за-в'ујко-ми. И т'ам'ан е-з'еде, и-го
з'едо: в'ежба. Во-Кум'аново. В'ежба, в'ујко-ми п'осилник на-н'екој
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м'ајор, како-да-т'и-кажа, тој с'о-него. И в'ујко-ми д'ојден б'еше, се
п'оболе

д'етето,

од-ш'арлах,

гол'емото,

и-д'ојден

б'еше,

п'уштен

н'еколку д'ена. Оти т'огај и-зема: в'ежба, три-м'есеци, четири-м'есеци.
Не ко-с'ега, дв'а-дена, петнајс'ет-дена. Се: во-р'атоф петнајс'ет-дена и
з'ема:т. И ко-с'ега се-с'еќава, т'атко-ми н'е-беше ј'аден ич, и м'ајка-ми
ми-в'елит, одн'еси-му 'аман ќе-му-се-сл'ошит, д'осега гл'аден. И ги

н'ајдоф т'ука: Мил'етија, П'аун, Ам'ет-Оџа и б'аба-ми. И б'аба-ми прајт
м'уабет с'о-него. А в'ујко-ми д'ојден на-т'акво. А в'еќе весн'ициве
пиш'ува:т д'ека ќе-капитул'ират Југосл'авија. Ко н'ападна Г'ерманија.
И му-в'елат н'ему, на-в'ујко-ми: "Н'е-одај, 'еве и-весн'ициве п'ишува:т,

н'е-одај 'овие д'еној." "Н'е-сме: да-н'е-ода. М'ора да-се-ј'ава, в'елит.
Дезерт'ер ќе-б'ида, н'е-можа да-н'е-ода." 'Еден ден 'остана, четв'Р.токот

н'е-појде, п'етокот 'отиде, во-нед'елата г-'убија и-до-д'ен д'енеска не-го
зн'ајме к'аде:.

А с'ите три д'еца умре:. И 'оваја си-се-вр'ати.

От

ш'арлахот. Па н'емало лек. Се-сп'ојујт г'рлово. К'ако-е то:. Т'аква е
б'олес. Ја су ч'итала. 'И-сега т'ешко се-л'ечит, ако н'е-е н'авреме

откр'иена. Ама не-ум'ира:т. Долготр'ајно л'ечење м'ожет 'ама ... Т'огај
н'емало, 'еден Ч'учковиќ, како-с'е-викал, 'еден л'екар во-г'радоф бил
тој.

Дод'уша

и-гр'адоф

т'олкаф

бил.

Сега

пак

да-ти-к'ажа,

еве

испотр'уени од-мн'огу л'екој. Мн'огу п'иеме л'екој.
Се

вакцин'ира:т

с'ега

од-ш'арлах,

од-сип'аници,

од-з'аушки.

М'ашките д'еца н'еплодни б'иле, ст'ерилни од-з'аушки.
А б'аба-ми, т'аја б'еше б'абица. На-ц'ела шипт'арија. На-н'аши,
на-шиптар'ијана, н'оќеска ќе-д'ојдат, ќе-е-в'икнат. И к'обила 'имаше
'една, М'ица. И ќ-и-р'ечеше: "М'ицо! Н'а-место. 'Еден к'амен в'ака

в'исок, г'олем за-т'упање. И до-к'аменот ќе-п'ојше коб'илата, и-б'аба
ми ќе-се-к'ачеше и-со-коб'илата 'ојше. Б'абица.

ВаленШина Кра'iујеска

(1968)

За селото Мав'астирец и хумавоста

Свек'Р.ва-ми е од-Ман'астирец. И п'ошто л'етово не-м'ојме да
п'ојме н'а-одмор, п'ари н'емаме со-к'уќава, одл'учифме да-пос'едиме
т'амо. Да-пос'едиме 'едно п'ечес д'ена, к'олку што ќе-'имаме в'реме и
'една мн'огу инт'ересна р'абота во-Ман'астирец

се-сл'учуват, с'ите

ж'ени, не с'ите, но-пр'етежно одл'училе да-з'емат д'еца од-д'омоф без
род'ители со-т'о:-што н'е-ќе-ги п'осфојат, но за-одр'едена п'арична

над'окнада ќр-ги-гл'еда:т. Ќе-ги-гл'еда:т и мн'огу инт'ересно што ги
гл'еда:т в'истина ко-св'ои д'еца. Ги-гл'еда:т ко-св'ои д'еца т'ака што
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д'ецава да-н'е-реча за-кр'атко вр'еме почн'ува:т не м'амо да-ги-в'ика:т,
к'о-што не-в'ика:т н'ашиве, т'уку м'амичке. Е, т'о:-се 'обично д'еца, кој

'еднаш посв'оени, па п'офторно ост'авени, кој д'еца инвал'иди, д'ури
'имат и 'едно-д'ете што-е посм'атрано, да-н'е-реча набљуд'увано од
Уницеф б'идејќи е-р'одено со-кр'атки р'ачиња, не- п'одолги од-дв'ајсет

с'антими,

а

со-интелег'енција

надм'инуват

и-пр'осечно

д'ете

и

н'атпр'осечно д'ете. Д'аре се-в'икат, баш С'ара мн'огу го-з'асака и
н'емат кој не-го-зас'акуват Д'аре. И с'ега што-м'и-б'еше инт'ересно.
Пр'имер, к'ако т'акви д'еца з'емени 'од-дом, ќе-се-сн'ајдат во-'една,
пр'имер, ср'едина, с'елска. Т'ипично с'елска, т'о:-е с'ело ж'иво, н'е-е
с'ело ун'иштено. Ман'астирец-е од-Брот Мак'едонски ко-ќе-т'ргнеш

кон-Пр'илеп, па-'имат 'еден крак се-д'елит, д'есно-е Пр'илеп, л'ево кон
Ман'астирец, 'имат, р'ека, кап'алиmте, т'ака. Од-Бр'от е-оддал'ечено
д'есет

кил'ометри.

'Имат,

да-р'ечеме

д'еца,

пог'отово

'ова:

mт'о-е

Бл'агица к'ај-што, на-свек'Р.ва-ми и-е-сн'а: за-пР.в-бр'атучет, к'ај-што
'ојме, с'екогаш, п'ошто-е п'озната, да-р'еча, в'еќе ст'ана п'озната и-во

Макед'онија

за-з'емање

н'ајтешки сл'учаи

и-'од-ниф

пр'ајт

пр'ави

л'ичности. Пр'имер, ја-з'еде 'една Стеф'анија, к'ојашто вегет'ираше,
не-да-пост'ојше,

вегет'ираше, не-зн'ајше

ни-да,

не-зн'ајше да-п'иет

в'ода. Едност'авно ќе-з'инет, Бл'агица ко-со-'инка ќ-и-т'урит, па ако

г'олтнет 'арно. Па ќ-и-т'урит мл'еко, па не-зн'ајше, т'онусоф на
р'ацеве,

на-н'оѕеве

и

б'еше

Бл'агица 'од-не: н'апрај

т'ака,

мн'огу

м'исла 'изгубен,

олаб'авено

еве,

'ама

д'ете што-ќе-'успејт и-реч'еница да-к'ажет,

инт'ересно.

(За колку време

ги-з'ема:т?)

Ги-з'ема:т

д'ецата дур-'имат п'отреба од-то:. Тие с'ами ко:, н'е-се- враб'отени во

ц'ентароф или т'ака н'еmто, дР.ж'авава им-надокн'адуват с'ума п'ари.
Н'е-е мн'огу п'ари то:, 'ама т'ие, п'ошто н'ема:т др'уги пр'иходи, с'ега
в'еќе б'афчите не-р'аѓа:т ко-п'орано, т'ака им-тр'еба:т. Т'ие н'е-се т'ака

кл'асични земј'оделци. (Пл'анинско-е с'елото?) Не. То:-е покр'ај-река
с'ело. 'Имат и пл'анини т'ука, 'ама се-под'алеку, н'е-е пл'анинско с'ело.
И т'ака. Мн'огу инт'ересно. Н'ешто шт'о-ме з'амисли. Ја, н'аместо да
се-'одмора т'аму ц'ело в'реме го-п'оминаф од-то:, к'ако д'ецава, ко-ќе

т'Р.ча:т по-т'ие ж'ени, што в'истина се ко-п'рави м'ајки, ги-гл'еда:т, не

ги... , м'исла н'икоја 'од-ниф н'е-спомна колк'у-пари з'ела. Од-д'омоф.

Т'уку т'ака: м'ајкини-мои! 'И-тие т'ака си-ги-в'ика:т: "Ај м'ајкина да-си
ги-нар'аниме кок'оmкиве!" Т'ие д'еца м'ајчинска љ'убоф ќе-'осетат, се

гр'ижат з'а-ниф, ж'ално-е што н'ема:т п'ари за-'играчки, л'уѓево се
пр'емногу

сир'омашни, им-пр'а:т ф-с'ело,

от-кап'ачиња ќе-н'апра:т

'играче. Од-д'Р.Фциња, от-т'ака. 'Играчка-е да-се-н'аранат кок'ошките.
И уж'ива:т уств'ари, ја и-т'огаш сф'атиф. Д'ека н'е-е н'ишто то: да-и-се

к'упит н'ајскапа 'играчка на-д'етево, п'оарно д'есет м'инути вним'ание
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пл'ус,

п'оарно

т'ака

да-го-'однесеш

н'егде

во-пр'ирода,

да-го

пр'ошеташ, бл'искоста да-е-'осетит д'етево, н'его 'играчка, к'упи-му
б'ицикла од-ст'о-марки и ... н'иедно н'емаше б'ицикла од-ст'о-марки.

Со-пр'азно ш'ишенце од-шамп'он им-е н'ајголемо уж'ивање. П'Р.скалче
им-б'ило. И т'ака! То: в'ака ми-д'ојде мн'огу инт'ересно и м'ајка-ми,
'отшто и-к'ажуваф на-м'ајка-ми, ја се-вр'атиф од-Ман'астирец, п'оодеф
на-р'абота, 'едно една-н'едела и 'отшто и-к'ажуваф на-м'ама, пог'отово

за-Д'аре, к'ако-е инт'ересно д'етево, со-пр'еголема интелег'енција и
'Уницеф го-заб'ележал то: д'ете и 'имат н'амера с'о-него да-ст'орит

мн'огу што, и 'отшто и-к'ажуваф м'ама р'ече: м'орат да-д'ојда да-го
в'ида

то:.

И

в'истина

д'ојде

пос'едофме

'уште

дв'а-дена,

'остана

фасцин'ирана, од-вниман'иево, од-ж'ениве. К'ако д'а-реча, с'еланка

ж'ена неоптов'арена со-материј'ални д'обра, со-то:, со-психол'ошки
р'аботи, м'ое тв'ое д'ете, то:-е з'а-неа д'ете што-н'емат дом и-шт'о с'ега
тр'ебат да-го-д'обиет тој дом. И 'уште инт'ересно, от-кај-Бл'агица се
две

д'еца посв'оени и две-се дев'ојчина

ом'ажени.

Ко-нап'олниле

седумн'ајсет г'одини 'едното, осумн'ајсет др'угото, се-ом'ажиле, от-кај

Бл'агица, в'еќе б'иле д'евојки, бенд'исани, п'оточно от-кај-к'уќата од

Бл'агица си-се-ом'ажиле, т'ука си-се-ом'ажиле ко-от-кај-м'ајка. 'Овие
дв'еве д'еца шт'о-се посв'оени и родит'елите к'ајшто ги-з'еле с'ега си
ги-в'ика:т м'амо и т'ато. И, мн'огу инт'ересно, ко-ќе-с'ака:т да-им

к'ажат, ќе-им-в'ика:т: "М'амо, ај кај-мама-Бл'агица да-се-вр'атиме, да
е-в'идиме, ај-да-и-се-ј'авиме на-т'елефон на-мама-Бл'агица." И, и-си
разм'ислуваф

и

н'е-можа

от-т'о:

да-се-осл'обода,

к'ако

на-пр'имер

Д'аре, 'иако 'имат м'али р'ачиња, сп'омнаф, со три П'Р.сти, и п'Р.стите не
му-се-р'азвиле д'оволно, 'имат неверој'атна д'арба за-ц'Р.тање. 'Ама 'еве
л'ично 'и-ја, 'ако му-п'оклона, на-пр'имер, еден-п'ар б'оички, н'ишто не

су-напр'ајла,

н'его,

к'ако

една-'акција,

м'алку

в'ака

хуманит'арна,

н'екоја ф'ирма, б'арем за-н'ова г'одина да-п'оклонит, на-Д'аре, б'оички,
'имат 'една Ст'ефи што-се-воодуш'евуват от-с'екоја зв'учна 'играчка,
п'ошто

с'амата

н'емојт

да-п'уштат

пр'емногу

зв'уци,

сите

зв'учни

'играчки је-воодушев'ува:т, б'арем 'едно н'ека 'имат н'ешто, зв'учно
'играче. 'Имат др'уга Б'ети, в'еќе-е д'евојка, дван'ајсет г'одини, с'акат
мн'огу д-'имат б'арем 'едно н'ово 'алифче. Та: н'иеднуш во-ж'ивотот

свој н'емала н'ово к'упено от-прод'авница, 'ама специј'ално з'а-не:. То:-е
еве

изн'осено,

што-го-п'оклонил

н'екој,

го-п'оклонил

ф'актички

д'етето н'егово кога го-изн'осило, го-д'ало на-Б'ети. И т'ака, 'имат
мн'огу, мн'огу сл'учаи, инт'ересни т'ака. Ја оч'екуваф ко-ќе-ги-в'ида
т'аму д'ецава да-в'елит, пр'имер, т'ета Бл'агица или т'ета Сн'ежана, не,
т'ие с'ите ... 'Имат едно-д'ете, 'исто мн'огу инт'ересно, е з'а-него в'ака

ми-б'еше

жал,

л'уѓево

не-го-сф'атија

сери'озно,

се-в'икат

П'авле
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д'етево, от-пл'анинско с'ело-е, н'е-е с'ело, т'уку то: е-ост'аната с'амо

една-к'уќа.
жив'ејло

На-килом'етри

на'околу

ни-к'уќа,

ни-л'уѓе,

ни-н'ишто,

со-м'ајка-му и со-д'едо-му. П'ошто нап'олнило

един'ајсет

г'одини и н'емало 'услови за-школ'ување, држ'авава н'ели б'арат д

'има:т с'ите д'еца д-'има:т б'арем 'основно образов'ание задолж'ително,

и на-м'ајкава и-го-'одзеле д'етево со-то: што ќе-го-д'а:т кај-с'емејство
што-ќе-го-исшк'олуват и ко-ќе-з'авР.ШИТ 'осмо оддел'ение м'ајкава пак
ќе-си-го-з'емет

д'етево.

Ф'актички

одз'емено-и-е

на-'осум

г'одини.

П'авле, баш-С'ара со-едно-т'акво п'Р.скалче от-п'отрошен ш'ампон си

П'Р.скат в-р'ека, и П'авле и-в'елит: "Што-е 'ова?" Сара му-в'елит:

"П'авле,

п'Р.скалче!"

Го-н'аполни

со-в'ода.

"М'ожет

да-п'оигра?"

"М'ожет." Го-н'аполни со-в'ода и п'Р.скат. "Па не-м'И-ПР.скат." С'ара,
ќ'ерка-ми, 'имат с'амо тр'и-и-пол г'одини и му-в'елит: "П'авле, н'е

ПР.скат ко-н'емат в'ода! Тури-му в'ода, нав'едни-го ш'ишево, па ќе
з'апР.скат. В'одава однес'и-му-ја на-'отвороф н'апрет па-ќе-п'Р.скат. Е,
П'авле до-т'олку е-не'мат лог'иката. Знајт с'амо дека е-с'ега вр'еме за

по-м'оф. "Ајде, кога-ќ-'ојме? 'Овде н'икој моф н'е-берит." Знајт кога
е-вр'еме

за-по-смр'ека.

Оти

'изгледат

с'амо

со-т'о:

се-заним'авале.

'Основни р'аботи, на-пр'имер, ќе-појт д'ома, ќе-ск'инет к'орка леп и

'ако л'уѓево 'има:т, с'игурно 'има:т, и-'ојт н'а-река, к'ога ќе-е-н'атопит,

к'ога с'ува, и-ј'адет леп, н'атопен в-р'ека. Не 'оти л'уѓево к'ајшто е
з'емен не-му-д'ава:т, тој на-то: н'авикнат, на-леп, с'амо на-л'еп. И с'ега,
'ама 'имат ш'анса. 'Еве веќе П'авле, 'ако 'имат един'ајсет и-п'ол г'одини

ќе-з'аојт п'Р.ВО

одел'ение с'ега, с'ега во-Ман'астирец го-зап'ишале,

Ман'астирец 'имат шк'оло. Н'ишто н'е-знајт П'авле, 'основни р'аботи

пр'ашуват: "Шт'о-е 'ова?" Ако в'идит бискв'ита пр'ашујт: "Што-е 'ова?"
Н'ишто

н'е-знајт.

Н'ишто, н'ишто, н'ишто на-св'етоф.

Сега 'имат

ш'анса, с'ега п'очнуват, ќе-се-социјализ'ират. Ман'астирец 'ако-е с'ело,
не-е нем'одерно с'ело. Тука 'имат и-афтомоб'или и-л'уѓе к'ултурни, с'е
и с'ешто 'имат, с'е што-тр'ебат за-П'авле да-зн'ајт. М'исла ако-н'емат

компј'утери

д'ецата

н'е-значит

д'ека ... ,

'имат

телев'изори,

'имат

сател'итски и т'ака. Мн'огу б'еше н'апорен. Ко-ќе- с'еднеше д'о-мене и
с'е ме-препраш'уваше, 'ама мн'огу ми-б'еше жал, 'оти л'уѓево к'ајшто е

см'естен го-к'ара:т, н'е-прашуј, н'е-прашуј! А тој сир'отиот т'олку е
пр'азен. М'орат за-еве да-пр'ашат, за еве да-му-се-одг'оворит. И т'ака

ж'ално ми-б'еше. (Каква мајка била та:?) Не, та: 'и-та: б'ила до-тој
ст'епен, то: и-б'ило нив'ото, т'олку знајт. 'И-тој т'олку зн'ајт. 'И-тој ко

би-'имал д'ете тој не-би-п'осакал да-појт в-грат, з'ато-што не-ни-зн'ајт

шт'о-е грат. Н'е-знајт ни-шт'о-е пом'одерно с'ело. Тој знајт с'амо д'едо
им 'одел м'овот го-пр'одавал, от-п'арите им-к'упувал бр'ашно, от

бр'ашното

304

м'еселе

леп

и-т'олку,

кр'угот

е-з'атворен,

т'олку.

И

см'реката да, и-смр'еката за-прод'авање. И т'ака, мн'огу инт'ересно.

Д'обро-е

што-'имат т'олку х'умани

л'уfе.

Ко-д'Р.ква

да-изгр'адиле,

в'истина. З'ато-што во-д'омот ... И с'ите, д'ури 'еве и-на-П'авле к'олку и
да-го-к'ара:т во-сем'ејствово к'ајшто-е см'естен, 'ама ко-ќе-му-р'ечат:
"П'авле, ако-н'е-бидеш д'обар ќе-те-вр'атиме в-дом!" То: м'у-е ко

н'ајтешка к'азна. Тогаш ко-шлак'аница да-си-му-'удрил.
Им-к'ажува за-д'ецава шт'о-се во-Ман'астирец, за-П'авлета, за
Д'арета. И 'Иво баш ко-ги-в'иде! -Иво, т'ета, б'еше ти во-М'анастирец?
Шт'о-јмаше

т'амо

т'ета?

Шт'о-јмаше?

-Маг'ариња.

-

Д'а-бе,

ги

заб'орајф ја магар'ињата! Маг'ариња, 'ама т'аму ги-в'ика:т магар'ињата
маг'аринки. Да. т'о:-им-е, маг'аринка, ама во-см'исла п'огрдно, ко-што

би-р'екле н'ие д'етинка. Пејорат'ив. Магар'иштено што-би-р'екле к'ај
нас. Н'ие не-в'икаме т'ака. Дет'иштана или д'ечишта ко-ќе-в'икаме, тие

д'ечинки, д'етинки, дев'ојчинка.

(К'олку ж'ители 'имат Ман'астирец?) Ж'ители, 'имат с'екој ден се
п'ојќе.

З'ато

-што

од-Ман'астирец,

м'ашко

или

ж'енско

ко-ќе-с

'оженит н'икој не-с'и-ојт 'от-таму. Сите с'амо приид'ува:т. Мл'адите си
се-ж'енат, си-ги-н'осат ж'ените т'ука. Тука б'еше бл'иску Сувен'ирка,

'имат п'огон од-Силика, каменол'ом. Сега, д'али к'олку р'аботит
каменол'омот н'е-знам. Али 'имат, земјод'елие р'аботат, т'утун с'адат,
бл'иску им-е-Пр'илеп, бл'иску им-е-Мак'едонски Бр'от, к'ако и-да-'е

л'уfево не-с'и-одат од-Ман'астирец. Само си-приид'ува:т. Д'еца 'имат,
шк'оло 'имат и с'ега една-н'ова гр'упа на-с'елани 'идет. Селани од
Тетово и-од-Тетофско. Мн'огу ми-б'еше д'ури в'ака симп'атично за
размисл'ување, за-'ова, з'ошто едни-тет'офчани, три фам'или:, си

напр'аја вик'ендички. Ко ни-'има:т в'Р.ска ... 'Имале некој приј'атели од
Т'етово што б'иле од-Ман'астирец, пријат'еливе н'ивни си-с'едат во
ст'арава к'уќа, е т'ие р'ешиле т'амо. Тие 'изгледат, тет'офчани с'ироти

'уште ... си-зн'ајле. Шт'о-е раб'отава? З'ошто би-пр'ајл тет'офчанец
к'уќа

во-Ман'астирец?

'Еве

з'ато:!

'Имаше

мн'огу

од-БР.в'еница

изб'егани, т'ука д'ојдени. (Ама бР.вен'ичани п'орано се-изб'егани од
Брат, па с'ега се-вр'аќа:т!). Си-се-вр'аќа:т сир'отите! Д'обро, с'амо
ж'ените и-д'ецата, ама глед'ајќи к'ако 'идет вр'емево, во-БР.в'еница
в'еќе н'е-можат да-се-вр'атат, 'изгледат в'еќе д'ецата ќе-ги-з'апишат во
шк'олото во-Ман'астирец, к'ој-знајт к'ако! Ама мн'огу! И-ж'ените и

д'ецата н'икому не-б'оцка:т 'очи, с'ите се-т'аму добред'ојдени, т'акво-е
с'елово, с'ите-се добред'ојдени. Им-б'оцка:т 'очи ко-ќе-в'идат м'ажи
тет'офчани, со-т'Р.ската н'а-рамо 'одат н'а-риби и п'осле пра:т ск'ара,
'онака уз-с'еденка, ус-'п'еенка, а-зн'а:т д'ека мн'огу-пак, од-Мак'едонски

Брот и-от-ц'елата ок'олина, мн'огу 'имат мобилиз'ирани и се:, в'елит,
н'ие д-им-ги-ч'уваме к'уќите во-Тетово, а-тет'офчани 'овде да-си-пра:т
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ск'ари. Ама не-с'амо т'амо, и-во-Охрит 'имат. Што-ти-к'ажујф тој, за
'Игор др'угарот, кол'ега од-р'абота, ми-к'ажујт, р'ече, се-чуф со-еден
др'угар, му-к'ажујл тој. 'Еве со-еден др'угар, загр'еота, од-Т'еарце, с'ега
баш од-Т'асос се-вр'атифме. Оти загр'еота, му-р'екол, дека во-Т'асос
бил? Н'е-бе, загр'еота, в'елит, во-Т'еарце му-е-зап'алија к'уќата. Во
Т'еарце му-е-зап'алиле к'уќата, тој за-да-си-е-'олеснит б'олката, да-си
е-'ублажит б'олката, ко-'утеха, да-си-се-'утешит, во-Т'асос з'аминал.

(Па, б'огами, с'ите тет'офчани 'има:т п'ари!) Па-д'обро, С'узе, 'има:т
п'ари, ама нека-сочуств'ува:т со-л'уѓево што-им-го-бр'анат Т'еарце.
Ако-си-'има:т п'ари н'ека си-ги-н'апра:т к'уќите, не на-Т'асос да-си
'одат, да-тр'ошат.

(А св'екор-ти, 'и-тој-е од-Мана'стирец?} Не, св'екор-ми е-од
Кнежино,

ама...

Т'амо,

шт'о-знам,

неср'едени

р'аботи

и-н'емаме

н'ишто. Од-пр'адедо не-се-д'елени 'имотите. Н'ишто н'е-е д'елено, а
мн'огу 'имат 'умрени,

мн'огу се-'умрени, и-от-св'екор-ми

бр'аќата,

дв'ајца бр'аќа св'екор-ми, му-се-'умрени. И с'ега, пр'имер, то: б'ило, от
т'атко на-св'екор-ми, на-пр'имер, бил мн'огу б'огат, бил чорб'аџија
'овде, ама четР.с'осма г'одина го-'убиле. И т'о: го-'убиле под-'изговор,
ко-се-вр'атиле д'ома р'екле као, 'Иван се-само'уби, а-не, с'ите зна:т,

ј'асно, м'ислам, д'ека н'е-е 'убиен, с'амо-што св'екор-ми н'емат с'или да
п'ојт, доси'ето в'елит да-го-пр'очита ќе-н'е-можа да-го-преж'ивеа то:.
То: напр'ајте-го в'ие после-м'ене, в'елит. 'Инаку б'иле д'уќани, к'ажуват
св'екор-ми, к'ој-биле, н'ивни, 'имале бак'алница, па-к'ажуват св'екор

ми, тој-ги-пр'ајл, баш, п'етлиња од-ш'еќер. И, с'ега, п'осле то:, отко-му
го-ут'епале т'атко-му, н'емат ж'елба. Мн'огу см'Р.ТНИ сл'учаи 'имало.

'Еден брат, зн'ачи ч'ичко от-св'екор-ми, со-к'оцкарски д'олгој н'ешто,
п'огинал, сам, д'али т'ака бил 'облогот или-шт'о-знам к'ако, или л'ажел
н'а-карти па-го-'убиле, и т'ака, мн'огу т'акви н'екако сл'учаи, и т'ака
с'ето то: е-'уште непод'елено.

Бла'iоја Шир'iоски

(1958)
На-риби во-Русјаци

Ко-б'ефме

п'ојдени

Р'усјаци

н'а-риби

и

п'Р.вото,

заст'ана:

д'ецава, с'ите д'о-мене ост'ана:. Силв'ана и-'Ели г'оре на-л'ивада. А-т'о:,
т'ука, д'олу, к'амења, се-'онака. И-ј'а з'астанаф со-п'етве д'еца. Сл'ушај,
ко-п'очна: да-г'аламат, да-в'ика:т, 'едно: е з'апнало, др'уго: е-ск'ршило

јад'ица:,

тр'ето:

н'е-зна

што,

'овај

м'ене

не-м-'остават

да-ф'аќа,

др'угиоф ... П'оседоф 'едно п'олса:т, 'Елке, р'екоф, 'евеј-се д'еца:, ја-
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з'аминаф н'адолу да-се-т'Р.rна. И н'екое вр'еме м'ирно б'еше еве. П'осле
д'ојдо: С'имо, К'ире, 'овие, и н'екое вр'еме прот'Р.ча: д'еца:, д'ојди,
вр'ати-се. 'Едно вр'еме ги-сн'ема, и-сл'уша д'олу, 'имат т'аму ко-бр'ана
'имат напр'ајно, а-пак-т'а:, бр'аната 'имат к'уќа, п'орано вод'еница,

'имат р'ека, а-ч'ојкоф т'ука с'едит, си-ж'ивејт, и-б'афче, си-обраб'отујт
сфе, од-с'елото, и-заrр'адено му-е-м'естото. Сл'уша, в'ика:т 'овие, то:

санки-н'а-вашар, не н'а-риби, п'ојдени. Ај р'екоф, ќе-п'ојда д-и-ѕ'ирна.
'Ато ...Што-пр'ајте

бре?

Тие

преку-'ограда

преск'окнале,

ти-в'ела,

загр'адено и-ј'аз д'елит. 'Имаше и-др'уги р'ибари, пом'ина:, зам'ина:,
т'аму. 'Овие, ти-в'ела, в'ика:т, r'аламат, ск'ока:т пр'еку ј'азот, поп'одолу
м'офче, тој 'едниот пр'ескокнал п'одолу, др'угиот по-м'офчево, и 'едно
вр'еме 'ете-го 'идет г'аздава. Си-р'ече шт'о-е

c'era

'ова? Инв'азија ми

изв'Р.шија. И-ја, с'еднат ко-што-б'еф, не-го-пр'иметиф, в'ака ко-д'ојде

до-мене: "Што-пр'ајте бе?" "Еве, р'екоф, д'еца: и-д'онесоф м'алу р'иби
да-поф'аќа:т." И-т'уку в'ака В'есне, ама-ко-н'апрај една-ф'аца. Д'емек,
се: да-ме-пр'ашат, али-се-с'ите твој, 'овие от-кај-'и-собра 'олку, пет д-и

д'онесеш. И с'амо, н'ишто. "Ако, р'ече, фаќ'ајте-си!" си-се-вр'ати. Н'е
рече, д'емек, ни н'е-ми-пр'ајте шт'ета, н'ишто. Ти-в'ела, 'овие да-в'ика:т,
да-г'аламат. Ме-п'огледна 'онака.

Детски зrо;ци и и'езrо;ци

Да-ти-к'ажа

'една,

т'акво,

од-д'еца

мали

ко-б'ефме,

'една

сл'учка. Ти-'има к'ажувано за-ко-се-к'ачи на-ј'аболко Рен'ета? Та:, ко
м'ала, 'ептен б'еше мер'аклија за-кач'ување. 'Имафме една-п'етрофка,
н'е-зна шт'о-беше, прет-с'ама вр'ата, д'олу. И баба-В'еса п'окојна, н'е
зна к'ај-беше, али-н'еrде п'ојдена, и-Рен'ета и-т'екна, так, так н'а-дР.ВО,
н'ајгоре. И-н'алета б'аба. Сл'ушај, ко-е-в'иде, В'есне, к'оса: и-се-кр'ена,

'yrope

к'ачена

Рен'ета,

и-т'уку

ко-што-б'еше,

и-н'емаше

што,

и

скут'ина:, в'ака: ,,Л'еле, 'аман, сл'агај!" И-е-ч'екат ф-ск'утина, д'емек
ако-п'аднет

ќе-е-з'адржит

во-скут'инава.

Ко-п'очна

да-в'икат

по

комш'и:те, т'ука: "'Идајте, в'идете кај-се-к'ачила!" и-со-скут'ина: и-е
ч'екат да-п'аднет. Рен'ета т'огај д-'имала, с'едум т'олку.
Кр'аделе

кај-Блаж'ејца

цр'ешни,

та:

дека-не-rл'едала.

Тие

к'ачени н'а-црешна, дв'ајсет д'еца, и-та: ќе-в'икат: "Ујааа г'аврани, уја!"
А-'овие, т'ато ќе-к'ажујт: "Ние ќе-подзаќ'утиме т'оrај."
Б'иле п'ојдени н'еrде, н'е-зна во-кое-им'ање, н'ешто, цр'ешни

'имало r'олеми, п'адар ч'ојкоф пл'атил што-му-го-ч'увало, и р'ече: "Ко
в'идофме ние, ко-к'ажа:, "ете-го 'идет, и-с'ите испоск'окафме. Б'оре
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ц'ајканон п'окојни, не-му-с'е-вдало да-д'ослезет. Само што-д'ошол и
'уште да-се-ф'Р.ЛИТ и-'овај д'ошол, со-ст'апот т'а:к, уд'ирање и-Б'оре пак
'избегал на-цр'ешната

r'ope.

"Се:, р'ече т'ато, н'ие изб'еrафме, на

дв'есте м'етри ст'ојме и-го-ч'екаме да-в'идиме што-ќ'е-бидет." "Сл'ези,
н'ишто-не-т'и-пра:!" 'Овај н'е-бе, к'акво сл'аrање. "Слези!" Се-нат'еrа:т.
"Н'е-слага!" р'екол. 'Овај, р'ече, т'Р.ГНИ, а-пак-тој кр'ив-бил, п'адарот,
кр'ивел со-н'оrа:, т'Р.ГНИ, р'ече, ѓо: д'емек ќе-си-'ојт, ѓо: да-го-з'алажет,

з'аслаај Б'оре, тој пак ст'Р.чај-се, 'удри со-ст'апот, Б'оре 'избегај н'агоре.
На-два-тр'и-пати т'ака пр'аја. И посл'едното в'еќе, ко-се-сп'ушти Б'оре

д'одолу, кајшто-б'иле гр'анкиве, и-'овај д'отr.ча, и-не-му-с'е-вдаде, р'ече
да-се-к'ачит

п'ојќе,

ск'окање

и-н'а-него.

Тој,

р'ече,

не-п'отстана.

Од'озrора н'а-него п'аднал. И, р'ече, изб'егафме н'ие. Ај по-н'екое
вр'еме ќе-се-вр'аќаме да-в'идиме што-е с'о-него, со-п'адарот.
Н'ие во ст'арана к'уќа 'имафме т'аква 'есенска пр'аска. И б'аба

ќе-не-к'арат. Ние, з'елени од-'оцкај ко-ќе-п'очнефме д-и-к'инеме. Н'е
зна што-пр'ајфме 'еднуш. 'Имаше едно-б'уре ж'елезно, вар г'аселе,

н'ешто, н'е-зна што-пр'ајле во-б'урео, и-пр'азно. И-г-ост'ајле т'очно
п'от-праска. Не-покр'иено. Зна з'амина б'аба. Кај-'излезе, ф-к'омши:,

н'а-пазар,

в'Р.ска

фт'ерафме

н'ема к'ај-беше,

и с'еа, ја

и-н'еа

(Рен'ета), се

вн'атре дв'ајца:. И кр'ени-се од-б'урео... То:, гр'анките

н'иски скрос н'адолу, ќе-ѕ'ирнеме в'ака, ко-на-ЦР.Т'анине ф'илмој, к'ини
од-пр'аска:, пак с'едни в-б'уре, 'изеј-ги. И 'од-буре, зна се-изнај'адофме
пр'аски з'елени. Б'урето т'очно п'од-дР.ВО зд'ола б'еше ост'ајно. И
гр'анките, т'ие д'ека н'иски в'ака, и-н'ад-него 'одма. И н'ие с'амо-што

ќе-с-успр'ајме од-б'урео, и пак ...
Што-с'е-смејш ти за-р'ека:, В'есне, т'ака-е. П'орано, н'ие ко-ќе

се-см'ејфме, д'еца покр'ај-река р'астени, на-вр'емето знајш З'ајашка
какв'а-беше

чиста.

Се-с'еќава на-'едно, то:

'овие

п'остари 'од-нас,

Ж'абено, В'аско С'укион, Ѓезвето, Миј'ациве, н'е-зна кој, тие си-б'еа
едно-дес'етина

дван'ајсет

л'уѓе.

'Имаше

'овде,

јасич'иња:

ко-ќи

п'оминеш 'една ко-б'ара и-та:, прек'у-лето пресуш'ујше, и-кал ц'елата
'онака ко-rл'ина, в'ака 'отстрана б'еше. Зна една-r'одина 'имаше, б'аба

што-ост'ајла д'уњи, во-ј'уни, во-ј'ули м'есец. В'есне, ж'олти, не-да
мир'иса:, и с'иrурно и-изв'ајле т'аму, Ж'абео и-н'аучил, Ж'ифко, Т'але
с'игурно, от-тетка-Др'агица н'екој, и ќ-'ојме се: на-к'апење, ја, С'имо,

Рен'ета, н'е-зна к'ој-бе:, т'ие, и-rл'е:ме, заст'анати 'онде, се-м'ачкат со
та: к'алта, еве ко-ц'Р.НЦИ се-пр'а:т. И ние д'еца, ни-се-ч'инеше к'ој-знајт

шт'о-е. "Аф, Ж'ифко, му-в'ика, ај 'и-мене!" "'Оди, р'ече, дон'еси-ми од
д'уњине." И-ја 'отаде со-т'Р.чање д'ома, д'уња да-му-д'онеса за-со-к'ал
да-ме-н'амачкал. д'о-горе, скроз, д'о-гла:, в'ака. Со-кал изм'ачкани. (И
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за-шт'о го-пр'ајле то:?) Е-н'ишто, со-кал ќе-с-изм'ачкале и-п'осле в
р'ека да-с-'измијат, д'емек. Ч'исто, ст'акло б'еше.
К'о-го заг'убифме 'еднуш кл'учот ја и-Рен'ета. Е-п'амтиш та:
в'Р.бата што-б'еше кр'ива, в'ака што-б'еше л'егната, е-т'ука п'ојдени ја,
Рен'ета, С'имо и-Бл'агица. Ко-с'ега зна, 'играфме 'овде н'из-двор и
к'аде, т'аму. Кр'ошнаа, т'ака б'еше, в'ака, 'исто ко-ск'ала, ќе-се-к'ачиш
и-'имаш

ш'ирока

кр'ошна.

Зд'ола

ко-ќе-е-в'идиш

в'ода:,

ст'акло,

к'амчиња б'ели ... И-т'ука п'ојдени, п'олсат, с'аат и да-и-п'аднит кл'учоф
н'ејзи од'озгора 'изглеат и не-го-с'етила. А-м'ама, пак-то:, з'акон и

б'еше, л'уѓе:, во-два се-п'ушташе, во-два и-д'есет д'ома

б'еше од

р'абота. И-н'ие петн'ајс до-два, в'ака кл'учот н'игде. Ко-не-ф'ати една
п'аника. Што-ќе-пр'ајме. Т'ато К'осово м'исла б'еше. Б'арај-го со
т'Р.чање, к'аде? Н'а-вР.ба. Н'а-вР.ба кач'уње, В'есне и-т'уку св'етна в'ака
с'онцео. Зд'ола, вн'атре, п'аднат, а и-си-ст'ојл. Го-н'ајдофме.
Да-ти-го к'ажа в'ицот со-т'ие тоб'огани, со-Драгомир. Л'еле

В'есне! Така с-'имаме см'ејно. Др'агомир го-знајш
н'аша

с'едеше,

од-Слафкота.

Тој

'овај, по-ул'ицава

не-да-е-ц'иркус!

Ко-ќе-к'ажуват,

'озбилен 'онака, стојт, с'амо ко-ќе-тр'опнет н'ешто, ти-в'ела, 'уште да
п'аднеш от-см'е:ње. К'ажуват, Б'обе на-вр'емето, ко-неж'енети, ко

'ергени,

тој,

Синдик'ални,
Тоб'оганоф

Т'они

и-н'е-зна

др'угата
не-р'аботел

пл'ажа,

к'ој-бил
д'олу

и л'ели

др'ук... И
'имало

б'ез-вода

ко-'отишле

'иста

'онака

т'аква
суф.

"Ја,

под

пл'ажа.
р'ече,

п'уштање и с'анки стр'уја по-газоф ми-п'омина. Ама ај, пак, р'ече, ќ
им-пра на-д'еца:, ја, р'ече, 'овие за-девојч'иња: др'уги. П'ушти-се, р'ече,

и-т'ие п'аѓа:т от-см'еа т'ука." Тој, ко-што-'е, ти-в'ела, изв'едујт, што-н'е
прајт. И-ај, се: ќе-си-'ојме, р'ече, и-т'Р.гнафме п'о-плажа, ко-д'ошле до
Синдик'ални и 'идат М'иле сл'икарон и н'е-зна к'ој-бил уште-н'екој,
'идат р'ече и с'амо-што-ме-в'идо: и-з'а-стомак се-ф'атија, р'ече, в'ака,

п'аѓа:т л'уѓео, н'е-можат, ја и-гл'еда:

"Шт'о-ви-е бе?"

"Др'агомир,

б'уцни-се з'а-гас!" "А-бе шт'о-ви-е бе!" Тој на-куп'аќите 'олка: д'упка
им-н'апрајл. И в'икат, ја ... И ко-е-н'апрајл ама-т'ој ф'ацава. "В'ака,
р'ече, ф'аќање и-с'е: ми-се-в'Р.ТИТ ф'илмоф еве к'ај-ВР.Веф нис-пл'ажа:,

кој-м'е-гледал еве. Колк'у-пати 'има пом'инато!" 'Овие, друг'ариве,
лег'ина:т от-см'еа. Сл'ушај, 'ова ко-ќе-го-к'ажувал и то!
Ко-гл'едафме

филм, с'ите ос'ум-души.

Ја беф в-гимн'азија

фтора-г'одина, Рен'ета тр'ета или ч'етвР.та, т'ака, а-Л'азо т'о:-време,
седум-г'одини, 'имаше еден-ф'илм, 'убаф, м'исла ч'ешки м'исла, а-т'ие
ч'ешкиве 'одвреме н'авреме м'орат по-некоја-сц'ена да ... Се: ко-што

б'ефме пор'едени, ко-ф-к'ино 'исто, т'етин б'еше н'апрет с'еднат, н'а
маса, на-к'аучоф ... , т'аму н'а-стол б'еше Б'оре, т'ета б'еше, па-ј'а, ПЗ;
Рен'ета, море-н'е, Л'азо б'еше меѓ'у-нас и-м'ама. И-с'ите и-се: гл'еаме,
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т'ишина и та: 'една-сц'ена ко-се-з'авлече две м'инути. И т'уку Л'азо, с'еа
т'ишина, филм гле:ме, што-ќе-комент'ираш, Л'азо, в'ака з'астанат, д'о

мене с'еднат, ја го-гл'еда, ми-'идет за-см'е:ње и т'уку едно-вр'еме не

м'ојше д-'издР.жит: "Т'ато шт'о-пра:т 'оние?" И т'уку т'етин, ама знајш
к'ако, ко-'од-ракаф: "Н'ишто бе-син, се-с'ака:т, се-б'ацва:т!" Е т'огај,
сл'ушај, ко-сме-гр'акнале да-се-см'ејме с'ите!
Н'ајголем виц што-н'апрајл В'есне К'ики, знајш за-то:, за
бомб'ончето,

за-П'етрана?

М'ито

Б'або

п'окојни

н'ели

ст'ално

бомб'ончиња: "'Идајте бе-в'аму!" и-ќ-им-д'ајт по-'едно. "И-как'о-требет
да-ми-р'ечеш?" Не, т'ие ко-ќе-го-в'идат: ,Добар-д'ен дедо-М'ито:!" И

тој ќ-им-дајт бомб'онче. 'Идет П'етранка 'овде, к'упила чокол'ади, му
д'ават на-К'ики, се:-ст'ојме 'овде с'ите, и-сеа: "Д'е-бе К'ики, как'о

требет да-р'ечеш!" "Добар-д'ен тетко-П'етранке:!" Е-сл'ушај, В'есне,
не-да-сме-се-см'ејле: добар-д'ен! Д'ете, еве-гл'едаш како-му-ост'анало.

ВикШор Ширzоски

(1990)
За неколку случки

Ја-п'амта 'еднуш 'от-школо. Го-н'осеф кл'учот б'аба н'е-беше. И

само-се-вр'аќа 'от-школо

и

в'ака, кл'учоф го-н'емат.

В'ие

б'ефте

изл'езени, д'али зам'инафте н'егде со-д'едо, со-к'олана го-н'осефте, н'е
зна. И-б'аба н'е-беше т'ука. И с'амо п'осле ко-се-вр'атиф ... Б'аба б'еше

н'егде изл'езена, ко-се-вр'ати, в'ака: "В'иктор, шт'о-стојш н'адвор?"

В'ика: "Кл'учот ми-се-з'агуби. "К'ако? вр'аќај-се н'а-школо, б'арај-го."
Б'арај-го, б'арај-го, б'арај-го, б'арај-го, н'е-бре бр'атко. С'обраф п'ечес
д'еца. "Бар'ајте-го кл'учот!" И-п'очнаф, п'от-клупи, н'ат-клупи, в'аму,
т'аму,

кајшто-'имафме

ф'изичко, после

п'олсат,

са:т б'арање, го

н'ајдофме. "'Еве-го-кл'учот." Ф-тр'ева п'аднал. Тр'ева:, 'олка: в'ака. И
'едвај го-н'ајдоф.
Ко-б'ефме

со-С'ашета

ко-не-н'осеше

чичко-М'иха

в-'Охрит.

Сега. С'аше и-ја п'ојдофме на-т'обоган да-се-п'уштиме. И-се:, се
п'ушта ја, в'ака тр'ебаше да-се-п'ушта, н'анапрет, а-л'егнат н'а-стомак.
А с'еа, 'ако п'адна, 'ако с-'удра. И-з'астанаф н'асрет т'обоган. Ако-ми
д6јт р'екоф, н'екое д'ете, се: од'озгора, ако-ми-д'ојт. И-се-св'Р.теф, н'а

ГР.б л'егнаф, гл'а:та

r'ope и-т'ака се-сп'уштиф. И-ми-д'ојде, р'екоф, ај
да-н'е-бида см'ешен c'era, да-н-'испадна см'ешен пред-д'ецава, ај пак ќе
з'авР.та, к'ако су н'а-стомак. И-л'егнаф пак т'ака и к'уртулиф.
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Играфме миж'аница и С'аше м'ижеше, ја една-п'артија н'е
играф, или н'е-зна или ич н'е-играф, и с'амо се:, се-скр'ива:т 'овие
К'ики и др'угие д'ецаа што-б'еа, се-скр'ива:т 'онде кај-Ј'уле што-е

к'уќава с'ега, кај-ш'упава н'ејзина и С'аше 'имаше едно-д'Р.ВО и-с'амо си
прајт: "Аха, 'ете-си, ах'а, 'ете-си!" Устф'ари н'икој н'емаше и с'амо,
ц'ело вр'еме т'ака в'икаше, и, с'амо една-м'ачка, оооп, от-кај-ш'упана
'излагат, на-т'аквото, на-ѕ'итчето, 'околу ск'окна и С'аше с'амо к'о-што
с-'уплаши, н'аназат се-вр'ати, и-т'уку з'амавна со-д'Р.вото: "ах'а, 'ете
си!"

Б'ефме Р'усјаци п'ојдени. И-с'ега заст'ана: д'ецава. Т'ато 'отко
з'амина, и-ф'аќаме с'ега и тетка-М'илена 'идет: "'А-бе д'обро, с'амо ти

ф'аќаш р'иби, како-г'и фаќаш В'иктор?" "Н'е-зна, т'ака, ми-'идет на
ј'адица и-ги-ф'аќа." И, с'амо, 'Аце, во-т'о:-време и се: в'икат: "Аф, ми

т'Р.гат м'ене!" "Т'Ј2rни, Ац'ее!" И-ко-е-з'акачи, ко-е-т'Р.гна јад'ицава,
р'ибата с-'откачи, т'олку што-е-Т'Р.гна с'илно, з'ад-него п'ојде р'ибата.
Б'арај-а н'ис-шума, в'амо,

т'амо!

С'анки сом вл'ечет

от-ст'о-кила.

Б'арај-а н'ис-шуми и п'осле ко-е-'извај 'едно 'олко в'ака. В'ака н'е-беше
ни-г'олемо, н'е-беше ни-м'ало. Го-н'ајдофме, го-н'ајдофме. См'окие ко
и-ј'адеше. В'една р'ака см'оки, а-во-др'угата 'имаше л'арва. И-с'ега,

ј'адет тој, ј'адет, ј'адет, се-зб'уни и с'амо се-заб'орај и ааа, л'арвата е
л'апна. Си-е-'изеде. Ни-'идет д'ома, 'идет д'ома, ние 'онаму б'ефме

п'ојдени, н'ие к'ај-него, и е-пр'ашуват м'ајка-му: "Мам'оо! Ќе-ми-б'идет
н'ешто од-л'арвата што-е-л'апнаф? Сл'ушај, д'алдисан, в'аму см'окие,
в'аму л'арва:, ко-што е-'олупил за-да-е-з'акачит на-ј'адица е-л'апнал.

Ѓурiица Ширzоска (1956)
К'ако се-пол'агаше мат'урскиот 'испит во-Тетово

Др'агана мат'урата е-сл'авеше во Тетово во-х'отел од-Електро

стоп'анство.

Вл'его:

во-д'евет

и-саб'ајле

во-пет

ги-п'уштија.

Излег'ување н'емаше ц'ела ноќ. С'упер, еве, н'аша м'узика мак'едонска.
Тет'офчани беа, м'исла. Гр'упа т'ака, 'една. Др'агана 'убо: мат'урата

пом'ина:. Со-пол'ициски час, д'обро. Е, п'осле ко-д'ојде за-пол'агање,
п'ошто н'е-беше та: 'одлична м'ораше и-з'авршен 'испит. П'исмена

пр'аја с'ите. Е-за-писм'ената е-напр'аја на-един'ајсти ј'уни. Един'јсти

ј'уни б'еше Д'ади? На-дван'ајсти ј'уни. И с'ега и-беше з'акажан н'ејзе
с'амо пр'едмет, пр'акса тие пол'ага:. Пр'акса се-п'олагат во-медиц'ина,
др'уго н'ишто. Н'емат како 'овде во-гимн'азија, со-пиш'ување т'еми,

р'абоќе, не, не н'ишто н'емаше. Др'агана с'амо зав'Р.шниот 'испит и-
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пр'аксата в-б'олница. И-т'о: во-б'олница пол'ага:т д'ирекна. И на
дв'ајсет и-фтори н'егдека... "'А-бе, Др'агана, да-не-си-ј'анлаш с'ине?
На-дв'ајсет и-фт'ори мн'огу-е д'оцна. Се: се-уб'рзуват п'орано, вие

кога-ќ-и-з'емете дипл'омиве, вр'емето н'е-чинит!" И-од-пр'офесор од
Гостивар,

д'октор,

гинекол'ог

и-пред'аваше

акуш'ерство

и

гинекол'огија, и-тој, к'уј-знајт к'ако р'ади сост'ојбава р'екол: "'А-бе
к'ако ќе-ч'ека, ја н'е-можа да-п'атува од-Гостивар денеска, с'екоја ден
д-'ида, една ден гинекол'огија, па-п'осле акуш'ерство, на п'ојќе, по-п'ет

во-д'енот. К'ако по-п'ет, ќ-и-собереме с'ите д'еца н'аеднуш." И-ко
д'ојде Др'агана в'икат: "Мам'о:, ја-'одма, в'икат, на-шесн'ајсти п'олага
г'инекологија." А-Сл'ава од-Р'атка, од-М'илета св'еќарон, з'аедно 'учат,
та:, акуш'ерство. А-та: е-'одма н'аредниот ден п'осле писм'енаа. "Л'еле,
мамо, р'ече, н'ишто!" Н'е-се спр'емани. Тие очек'ува:, р'аспорет веќе

'имаше

ист'акнато,

мн'огу

п'одоцна.

И-д'ецава:"Писм'енава

да-е

напр'ајме, 'имаме д'есет д'ена да-си-на'учиме пр'едметот, пр'аксава."
Р'ече: "'Утре пол'ага:т." К'ако пол'ага:т Др'агана, 'утре?" "Па, р'ече,
т'ака. А-н'ие, р'ече, 'одма др'угата ден." Л'еле, и-Слава и-се-ј'ави, р'ече:

"Ќе-'ода с'ега на-р'изик, пол'ожила, пол'ожила." Ама с'ите ги-п'уштија,
с'ите.

И-др'угата

ден

гинекол'огија,

па-с'ите

бе:

с'обрани,

два

трин'ајсет колк'у-беа, еве, од-Ск'опје, од-Г'остивар, с'ите н'аеднуш. И
со-Ж'ифкота

п'ојдофме.

В'ечерта

во-един'ајсет

на-в'естите,

во

единајст-'и-пол кас'арната е-нап'адна:. Л'еле, с'ега како-ќ-'ојме. Н'оќта
сл'уша в'ести, единајст-'и-пол, дван'ајсет, кас'арната е-нап'адната во

Тетово. Повр'едени 'имаше ми-се-ч'инит. Л'еле, што-е 'ова? А-н'ие
саб'ајле тр'ебат р'ано д-'ојме, во-'осум с'атот пред-б'олница да-б'идеме.

Сабота б'еше, п'азарен ден. И-с'еа, Ж'ивко со-Др'агана и-ја, со-к'олата
'ојме. Д'етео со-в'ос како-ќе-г'о-пушта! Н'е-можа да-го-п'ушта со-вос.

'Одовде 'имаше д'евојче зам'инало со-в'ос. И-ко-ст'игнале во-ш'ес на
ст'аница, то: х'аос ние-Тетово, и-со-т'акси д'ошле до-б'олница. К'уќи
г'орат, две-три-к'уќи 'имаше зап'алено. Д'ецата с-испл'ашиле. И, с'еа

н'ие п'о-пат 'ојме, ја, Ж'ифко и-Др'агана, к'оли не-среќ'аваме н'ишто.
К'оли н'емат.

Б'оже-ле, да-не-е-з'абранет?

Сега м'ене ми-е-страф

п'атоф да-не-е-з'абранет, д'етево да-н-'изгубит мат'урава, полаг'ањево.
Кај ќ'е-ВР.ТИТ од'околу, за-м'алку не-м'ојме да-ст'игнеме. И-то: во
с'едум т'Р.гнафме 'одовде н'ие. От-Стр'ажа н'атака в'еќе два афт'обуса
'отаде.

Е,

ќ'ути.

Чим

'идат

значи-р'ампата

е-сл'ободна.

Р'екофне

р'ампана да-не-е-затв'орена. Н'е-может, не-те-п'ушта:т и-г'отово. Кај

ќ'е-ојш. Е, ко-и-в'идофне афтоб'усите, д'обро-е б'арем афт'обуси 'идат,
пак с'ами, с'ами, ќ-'ојме. В'ерувај, до-Тетово н'емаше к'ола да-не
п'ретицат. И -на-р'ампине, се: пом'инафме, а-с'абота, п'азарен ден, би
тр'ебало г'ужва д-'имат мн'огу. 'Идеме пред-Ш'арена џ'амија, н'емат
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г'ужва, н'емат к'оли како-др'уги-пат, н'ие Т'етово ст'ално сне 'ојле, да

не-мојш

да-се-'узминеш.

пр'етицат

од-со'обраќај.

Ж'ифко
Н'емат

ќе-се-н'ервират,
н'ишто.

ќе-н'е-мојт

Сврт'ујме

да

за-в-б'олница,

н'емат г'ужва, с'осем мн'огу м'алу раздв'иженост. Ај, р'екофме, саб'ајле

р'ано-е. Ние к'уќиве не-ги-в'идофме кајшто-г'орат. И прет-б'олница
ко-д'ојдофме, полиц'ајци заст'анати, от-специј'алците, 'овде пишт'о

лине

што-и-н'осат.

П'осле

Љ'убиша

го-праш'ујме:

'"А-бре

с'ине,

р'екофне, 'овие со-се-п'анцири, в'исоки, едни-разв'иени, пишт'олите,
р'екофне н'а-нога." "Мамо, р'ече, т'ие се-специј'алци." М'орат да-те,
еве легитим'ира:т, з'ошто-сте, д'ојдени, к'ако-сте, Др'агана униф'ор

мата

прек'у-рака:

"За-з'авР.шен

'испит,

за-пол'агање."

"Вл'езете!"

Цело вр'еме пред-б'олница с'едиме, д'окторот н'е-беше д'ојден од
Гостивар, н'е-беше д'ојден д'окторот, с'амо гл'авната с'естра, с'амо

инструкт'орката. Л'еле ч'иле! Ст'ојме, Ж'ивко в'елит: "'Оди, ч'екај-а."
Ја

к'ачи-се

на-тр'ети-спрат,

ч'етвР.ТИ

'угоре,

сл'ези,

к'ачи-се ... и

девојч'ињата ко-се-к'ачиф, ми-р'еко:: "Т'етко со-што-д'ојдофте?""Со

к'ола." "Ами, р'ече, в'идофте к'уќине к'ајшто г'орат? К'ако п а, р'ече,
'одовде се-гл'еда:т. 'Една кај ... , по-П'ена н'агоре, шк'олово на-Др'агана
к'ајшто и-б'еше п'огоре, од-полиц'иската ст'аница н'атака, г'орит и
др'угата в'амо, нат-кас'арната, в'икат, п'атот за-кај-кас'арната б'еше
исп'окинат, пр'есечен б'еше. В'икат, сме 'исплашени, ама с'ега н'емат

н'ишто,

м'ирно

н'икого

не-п'ушта:.

в'ака-е."

И-ц'ело

Д'обро

вр'еме

полиц'ајците

што-н'емаше повр'едени,

пр'ед-врата,

н'оќта

ако-и

д'онесле, и-н'емат да-те-п'уштат, н'емат да-вл'езеш ако-'имат повр'е

дени. Д'окторот д'ојде, н'егде ф'ати с'атот дван'ајсет ск'оро и се:,
Др'агана ко-вл'его: в'еќе: "м'амо, р'ече, ги-пр'озва: за-вл'егување т'аму
во-кабин'етот."

И-се:,

му-к'ажува

на-Ж'ивкота:

"Што-да-пр'ајме

Ж'ифко?" "Ај, р'ече, да-п'ојме н'егде." "Кај-д-'ојме? Кај-г'аздите, што
б'араме р'екоф кај-г'аздите! Н'е-см'е-биле кај-тетка-М'ица! Л'ела, ти-е

зн'ајш М'ица? Н'е-см'е-биле р'екоф 'и-така сме-д'ојдени, да-п'ојме да
в'идиме шт'о-пра:т." И-'ојме т'аму и-продав'ачката в'икат, з'астана

Ж'ифко за-да-з'емет кол'ачи н'ешто да-не-вл'агаме пр'азни: "Што-сте

б'арале, р'ече, саб'ајлево Тетово в'ие? Од-к'ај-сте?" "Од-К'ичево." А
в'еќе братуч'еда-му на-Ж'ифко н'адвор ст'ојше: "Кај-'ојте, р'ече, н'ие
н'оќеска н'емаме з'аспано, ц'ела ноќ, н'ајбурна ноќ! К'ај-сте! Како ви

т'екнало с'ега н'а-гости в-'ова п'укање да-'идете, в-ов'а-време?" "Н'е
сме н'а-гости. 'Имаме в'ака и-в'ака, дев'ојчево ни-е ... , с'ега дур-п'олагат

то: н'ие да-ве-в'идиме." Н'ие б'Р.зафме, п'обnзо дур-се-з'еде д'ипломата
в'еќе

и-т'ие

дипл'омите.

уб'Р.за:

И-к'ажа:

еве

и-п'осле

д'ека

мн'огу

за-два-три-д'ена

стр'ашно

б'ило,

им-ги-д'адо:

мн'огу,

и-се-
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сл'ушаше ц'ело вр'еме п'укање. С-'имаше л'уѓе н'из-грат п'осле ние, ко
з'аВР.ШИ Др'агана, д'о-пазар п'ојдофме, пак не-ф'ати страф.

М'ица и-Ѓ'око се-д'ома а др'угите с'ите се-з'аминати. Н'ие 'уште
ко-б'ефме, зн'ачи то: б'еше шесн'ајсти ј'уни, 'едната ќ'ерка со-се-д'еца
и-б'еше

Гевг'елија

зам'ината,

а-др'угата

Виол'ета,

та:

фр'изерски

с'алон, какви к'уќи 'има:т, к'акоф с'алон, ја н'е-зна 'она к'ако ќе-г

'оста:т ако-тр'ебит да-з'аминат н'егде. К'акво б'огатство 'има:т! Р'ече:

"Све ми-е-спр'емано, м'еки ств'ари што-'има, за-од-дев'ојчево ч'еиз, во
к'уфери и-пл'анира р'ече ови'е-дена да-п'ојда до-Нег'отино, ('имала
кол'еги н'екој од-фр'изерот, зар-'имат и-шк'оло фр'изерско во-Ск'опје
зав'ршено и-се-позн'авале) и, р'ече, б'арем к'ај-ниф да-'однеса м'еки
ств'ари што-ми-се, ги-сп'акуваф, еве од-дев'ојчево, н'е-дај боже, ако
тр'ебет

да-се-б'егат,

б'арем

да-'има

н'ешто

да-пр'ода:,

ч'аршафи,

постел'ини, ќе-пр'одајш, ќе-ж'ивејш." И-с'ега баш П'еца е-пр'ашував
пред-некој-д'ен, р'екоф: "П'ецо, не-сме-се-ј'авиле Тетово, н'е-зна што

пра:т." "Т'ука, р'ече, се Ѓоко и-М'ица, а-т'ие б'иле ГР.ција н'а-одмор, и
с'ега в'еќе се-вр'атени, ама се-н'егдека пак Нег'отино, Гевг'елија, н'е-се
д'ојдени во-Т'етово

'уште." А-с'инот и-сна:та н'е-зна, сна:та

т'аму

с'удија-е, д'али 'имат пр'аво да-з'аминет или-не-ги-п'ушта:т, н'е-зна.

Сите д'еца што-учеа Тетово, н'е-учат п'ојќе, се-отп'ишани,
с'ите, Др'агана в'икат, еве се-распред'елени, Б'итола, Ск'опје, Штип.
(Т'ака ми-к'ажа:). Т'ака д'ецата и-к'ажале, пак с'ега д'али е-т'очно или
не! Оти 'уписот ко-б'еше н'емаше н'ишто зап'ишано. То: на-с'ите

стр'уки 'имаше пр'азни м'еста, ама то: зн'ачит со-ед'иници м'ојше да-го
з'апишеш д'ете, со-дв'ојки, .а-'имало пл'ева за-запиш'ујње. З'ато: и

парал'елките по-четир'иесет ги-пр'аја. А-с'ега по-осумн'ајсет д'уши во
клас. М'исла за-генерац'ијата што-ќе-ојт, акуш'ерки т'олку, с'естри
т'олку, по-дес'етина по-петн'ајсет д'еца.

314

БИБЛИОГРАФWА

КИРИЛИЦА

•

Арrировски Мито

1998:

Грциз.миШе во .македонскиот јазик,

ИМЈ "Крсте Мисирков", Скопје.

•

Белиli Алексавдар

1925:

Јужнословенски филоло:Z

•

Белиli

Алексавдар

"Аорист имперфективних глагола",
Београд

V,

, 171-182.

Галички

1935:

дијалекаiu.,

Српска

краљевска академија, Београд

•
•

- Срем. Карловци.
БЕР: Бол:Zарски еiuи.моло:Zичен речник, 1, 11, 111, IV, БАН,
Софии, 1971, 1979, 1986, 1995.
Бојковска Стојка 2003: РадовишкиоШ :Zовор, ИМЈ "Крсте
Мисирков", Скопје.

•

Велковска Свежава

1998:

Изразување на резулШаШивносШа

во .македонскиоiu сШандарден јазик, ИМЈ "Крсте Мисирков",
Скопје.

•
•

Видоески Божидар
Видоески

1950: ПоречкиоШ :Zовор, Скопје.
Божидар 1957: "Кичевскиот говор", МЈ, VIII,

стр.

31-

90.
•

Видоески

Божидар

кичевските

села

од

1958:

,rоворот

тајмишката

и

група.

на

Говор;

11:

- 1:

Топонимија". МЈ,

•

Видоески

IX, 1-2, стр. 17-65: 1 к.
Божидар 1962: Ку.мановскиоШ

топонимијата

:Zовор, ИМЈ "Крсте

Мисирков", Скопје.

•

Видоески Божидар

1973:

,,Дијалектната база на македонскиот

литературенјазик",- Предавања-

•

•

Vl семинар, стр. 1-10.
1978: "Вокалните системи на македонскиот
литературен и дијалектен јазик", Прилози, 111, 1, МАНУ,
Скопје, стр. 79-98.
Видоески Божидар 1992: "Говорот на селата Плевна и Горно
Броди, Драмско", Прилози, МАНУ, XVII, 2, Скопје, стр. 5-89.
Видоески Божидар

315

•

Видоески

Божидар

карактеристика

и

"Централните

1995:

внатрешна

1-2, МАНУ, Скопје.
Видоески Божидар 1998:

говори

диференцијација)",

(општа
Прилози,

ХХ,

•

Диjaлeкiliиiiie

на

македонскиот

1999а: Диjaлeкiliиilie на

македонскиот

јазик, ilioмl, МАНУ, Скопје.

•

Видоески

Божидар

јазик, Шом2, МАНУ, Скопје.

•

19996:

Видоески Божидар

Диjaлeкiliиilie на македонскиот

јазик, Шо.мЗ, МАНУ, Скопје.

•

Видоески Божидар 1999в: Гeo'ipaфcкailia Шерминоло'iија во

диjaлeкiiiиiiie на македонскиот јазик, МАНУ, Скопје.

•

Видоески Божидар 2000а: Прашалник за собирање маiliеријал
за македонскиот дијалекiuен atUлac, ИМЈ, Скопје.

•

Видоески Божидар

Фонолошки бази на 'ioвopиilie на

20006:

македонскиоiii јазик, МАНУ, Скопје.

•

Видоески

Божидар

2000в:

ТексiUови

од

дијалекiiiиzuе

на

македонскиоiii јазик, ИМЈ, Скопје.

•

Видоески

Б.,

Димитровски

Т.,

Угривова-Скаловска

Р

и

Ковески К. Правоiiис на македонскиот лиiiiepazuypeн јазик,
Скопје

•

1998.

Гајдова Убавка, Лаброска Веселивка

2000:

"Ареалите на

членската морфема кај именките од машки род во еднина што

завршуваат на консонант (според картотеката на МДА)",

XXVI Научна

•

дискусија, Скопје, стр.

Гајдова Убавка
финиШниiUе

203-216.

Teмiiopaлнazua

2002:

'iла'iолски

консшрукции

каракШерисiUика
во

на

ЈУZоисшочнише

македонски 'iовори, ИМЈ "Крсте Мисирков", Скопје.

•

ГБР: Грацко-бол'iарски речник, БАН, Институт за бnлгарски
език, Софии

•

1994.

Голомб Збигњев

1960/61:

Висока во Солунско)"МЈ,

•

Гортав

-

"Два македонски говора (на Сухо и

XI -XII,

Премк Дариика

ИМЈ, Скопје.
Полисемија и ор'iанизација

1997:

лексичко'i сисШема у срiiскоме језику,

Институт за српски

језик САНУ, Београд.

•

Граматика

1993:

Граматика

на

современниR

болгарски

книжовен език, БАН, Софии.
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Приказни од село Црско, приредил д-р
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Македонија, Скопје.

•

Облак Ватрослав

Македонски студии,

1994:

Заедница на

македонските културни друштва во Словенија, Љубљана.

•

Пеев Коста

1979: Дојранскиот

'iовор, ИМЈ "Крсте Мисирков",

Скопје.

•

Пеев

Коста

1987:

Кукушкиоiu

'iовор,

"Студентски

збор",

Скопје.

•

Пеев

Коста

Речник

1999:

на

ју'iоисточниот е'iејски дел, том

македонските

1,

'iовори

во

НИП "Студентски збор",

Скопје.

•

Поповски

Аритои

'iосz'"ilиварскиот

крај;

1970:

Македонскиоiu.

Собрание

на

'iовор

општина

во

Гостивар,

Гостивар.

•

РМЈ

-

Речник на македонскиоm јазик
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диховскиот говор", ЈазичниШе uојави во БиШола и БиШолско,
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