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„Вредноста и интересн.осrа на оваа моноzрафија
се зzолемува посебно со тоа што таа му .е посветена
на еден zовор којшто е, поради позна1·ите историски
околности во Еzејска Македонија, подложен на исчез
нуваЈ-Qе во својата ма'!ица. Авторот бил поставен пред
задачаrса да врши еден вид реконструкција на �сукушкио1: zовор, користе1-w �и поранешните записи и сооп�итувања и спроведувајќи и самиот анкета меiу при
падниците на тој zовор преселени во СР Македонија.
Со сето тоа работата на д-р Коста Пеев zu надминува
по свое�о значење чисто линzвистичwите рамки, зашто
заштитува и одбранува пред заборавот едвн важен
дел од национално-културното наследство на македон
сzсиот народ
. ,

.

.

-

."

b/U-1/и
(дел од

/4),Је��t..,
Рецензијата)

Meiy zрозните примери на zеноцид хроничари·rе
секако ќе мора да z.и споменат и настаните што ја
зафатија }уzоисточна Македонија в.о текот на Втората
балканска војна, 1913 �од.. Во текот на оваа војна од
страна на zрчките војски беа запалени и уништени nо
tолем број ·села од Кукушко, а на 3 јули 1913, по жес
тоtсиот ·артилериски оzан и пожарот, наполно зzасна
�tсивотот во уба8иот zрад Кукуш.
··

На ·тој ·начин беше прекината животЖlта нишка
H(l овој македонистички центар за 11-Uja културна ак
тивност уште пред. 130 �од. со одбрани _�борови пишува
.„во ·тдiаШнuО.т печат (мај 1858 zод.): ако кукушаните
продолЖат со своите блаzородни стремежи кон про
света и национален nрепород, Кукуш· ќе се претв.ори
во средиШна �очка оо каде што љубовта кон народно
rсо образование како молња ќtе се разнесе от�срај на
крај кон сите правци на нашата земја. Народната ис
торија ќе zo забележи тоа хумано дело, но во исто
време. тоа ќ� r_�ретставува укор за Охрид, Ѕџ,тола и
друzит:е· 'fid.iлaвнu �радови во /v!акедонија за нивното
задоцнување.
Авт.орот

Панорама на разурнатиот град Кукуш - јули 1913 год.

УВОД

Историско-географс1(И податоци. Анализа на објавената
литература.

·

,

1.1. Околината на Кукуш� што е предмет на нашиве
дијалектни истражувања, го зафаќа средишниот дел на Долно
вардарс:ко, Егејс1са Македонија. Географски таа се поврзува
со Дојранско и претставува една целост што се простира на
југ од Беласица, прошарена со многу "пресечени планшrски
гребени, кои, колку повеќе се оди најуг, стануваат се пониски
и поминуваат во расфрлени голи ридови, што се губат

во Солунското Поле. Од највисоките североисточни планински
гребени од таа област истекуваат повеќе потоци, што се
собираат во три главни притоки, и југоисточно од Кукуш,
до селото Сараќој се соединуваат во една река, позната под
името Галик, а таа понатаму се влива во Солунскиот Залив.

1.2. Географските граници на таа област може да се

определат на следниов начин: северната граница започнува
од врвот Висока Чука на планината Беласица, оттука по
билото на планината оди на исток и токму над селото Шугово
се· спушта кон југ и источно од селото Тодорово завива малку
на југоисток по билото на Круша Планина. Источната грани
ца започнува од највисокиот врв на Круша Планина, над
село Папрад и оди на југ до заоблениот врв Равна. Јужн:ата
г�аница започнува од врвот Равна оди на запад по еден
ш r:Јок и заобле�r греб�н, кој го оградува коритото на реката
Галик, минува низ Солунското Поле, го заобиколува с.
Нар'ш во правец на јужниот крај на Арџанското Езеро,
потаму оди право В'а север и југозападно од с. Владаја скрш
нува малку на запад, по 'рбетот на висот Дуб поминув а меѓу
селата Палјорци и Фурка, свртува кон северозапад, проаѓа
меѓу селата Пирава и Валандово и право на север по јужните
падmrи на Беласица се соединува со врвот Висока Чука"l.
1 г. п. ХристОВ», по-забележителни особености на кукуmко
ДОЙранскии говор», МакПр, Х, 1936,

кн.

1-2, стр. 104-106.

·

Авторот на спомнатиов опис Г. П. Христов, натаму
како прироДIIа граница меѓу Дојранско и Кукушко го посочува
гребенот од Круша Планина кој кај седлото Дова Тепе се
прекршува скоро под прав агол и одеЈки право на ЈУГ, поминува јужно од с. Патарос, каде што си пробива пат реката
Ѓол'ај, којашто истекува од Дојранското, а се влива во
Арџанското Езеро, и оттаму оди на запад, во правец на е.
Фурка.
.

.

,

1.3. Кукушкиот регион· од своја страна може да се
·раздели на два дела. Првиот т. н. Карадаг, е ридско
планинска месност што се состои од неколку гребени н:а
Крута Планина, од кои истекуваат повеќе рекички што се
с�бираат во р. Галик. Покрај првата притока, имеgувана
од месното население како Стара Река, се наредени селата
Штемница (Сневче), со мешано население, н:атаму Морарци најголемо село во Кукушко, Алексово, Рошлово, Грамадна
и Шекерлија. По втората притока се: Долни и Горни Тодораки,
Рајаново (мешано), Планица (мешано), Мотулово, Стрезово
и Сеслово. Меѓу втората и третата притока се селата: Лел'ово,
Междурек и Кушево. Во Карадагот спаѓаат уште селата
Гола и Тодорово.
·

·

Вториот регион, т. н. Поле се протега југозападно од
Карадагот, се до езерата Аматовско и Арџавско и ги зафаќа
селата: Шереметлија, Караџакадар, Амбар Ќој (мешано),
Саламаново (мешано), Аџилар (мешано), Ѓолјбаси, Постулар,
Алиоџелар, Коџаомерлија, Беглери, Сарипазар, Женско
(мешано), Даутлија, Ајдарлија, Гарбашел, Енешево, Ираклија
(мешано), Врагитурци, Казаново, Драгомирци, Гавалјан:ци,
Малавци, 'Рсово, Крундирци, Чугунци, Калиново, Мијалево,
Куритин, Нар'ш.

По заземањето на Македонија од страна на Турци
те етничкиот состав во Кукуmко нагло се менува, тоа особено
се однесува на северозападниот дел. Поголемиот број села
меѓу Дојранското и Бутковското Езеро се н:аселени· со Турци.
Во почетокот на-нашиов век, според статистиката од К'нчов2
во Карадагот, на падините на Круша Планин:а, од 88 споме
нати села (под редните броеви од 55 до 142) со чисто маке-

1.4.

1900

8

8 В. K'DНt:IOB'L, Македони.и,
rод.

етнографии

и

статистика,

Софии,

донско население има само 10 села: Пејково, Дерели, Тодоро
во, Мотилово, Долни Тодорак, Горни Тодорак, Морарци,
Алексово (Нехире Мутне), Грамадна и Междурек) и 7 со
мешано: Рајаново, Рамна, Штемница (Енфиџе), Рошлово
(Дуванџе), Лелово, Планица (Липлак), Кушево (Миланче).
Останатите села (61) се турски, населени со коњари (пре
селници од областа Копија во Мала Азија). Во вкупно 142
···села имал о 43178 жители од кои 21468 Македонди3� 19928
Турци· и

1782

Цигани.

Во спомнатава книга К'нчов нагласува дека според
салнамето од 1312 г. во односнава каза имало муслимани
(Турци -и Цигани) 23848 и немуслимани (Македонци) 17778.
Подоцна! овој однос се менува во корист на македонското
население.
·

Во постаро време, додава К'нчов, административен
центар во оваа регија бил оселото Жfнско, наречено од Ту рци
те Аврет Хисар (Женска Крепост), а околијата Кукушка официјално се викала Авретхисарска каза. Односниов назив за
вилаетот (казата) :ќе остане се до Балканските војни, иако
според Кузман Шапкарев Кукуш станал трговски и админи
стративен центар на околијата уште кон средината на XVIII
век4•

1.?.

Кукуш, инаку, се споменува како населба

уште

во XV век, во турски документи5• Се наоѓа па 50 километр�
северно од Солун и

34 километри југоисточно од Стар Дојран.

Кон средината на минатиот век според Верковиќ Кукуш
бил релативно чист македонски град, имал

778

македонски

брачни двојки и 10 влашки6•
3

К'нч:ов македонското население го прикажува како бугарско.

4 Сп. „Читалиште", Цариград, 1871, г. 1, кн. 13, стр. 408, цит.
спрема Т. Влахов, Кукуш и неговото историческо минало, Софил, 1963,
стр. 25.
5 Т. Влахов; Кукуш и неговото историческо минало, Софил,

1963, стр. 7.

6 е. и. ВерКОВИЧD, ТопографичесКИЙ очерк МакедонiЙ С-Петер
бурп, Воена.и топографiл (В» здании Гловного Штаба), 1889,
т. cifpeмa:
Т. Симовски, Населените места во Егејска Македонија, Скопје, 1978,
стр. 337.

�
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Кузман Шапкарев наведува дека кон 1870 г. Кукуш
имал од 1000 до 1200 семејства, с1<:оро сите христиЈански
македонс.ки, а само 50 - 60 турс1<:и1.
Паралелно со развитокот на градот како администрати
вен центар, особено кон крајот на минатиот век, доаfа до
масовно доселување на Турци, така што во
. евиденцијата
од 1900 год. (според К'нчов) во Кукуш има 7000 Македонци
и 750 Турци.

1.6. Благопријатната изменета средоземн:оморска клима
обусловена од близината на морето и погодните почвен:и
услови даваа можности Кукушкото Поле да се претвори во
солидн:а економска позадина на големиот пристанишен:
центар Солун, кој уште во XVIII век „држеше едно од нај
важните места како во внатрешната, така и во надворешната
трговија на Турпија. Особена побарувачка, за извоз преку
Солунското пристан:иште имаа следниве производи: волн:а,
памук, жито, свила, тутун, кожи, восок и др."8
Во средината на минатиот век општиот економски
подем особено силно се пројавува во Кукуш „кој станува
средиште и природен пазар за полските села - чифлици,
богати со житни храни, сусам, памук, афион: и др., и за селата
по Круша Планина богати со разнообразно овошје, лозја,
дабово дрво, добиток, тутун, дрвен јаглен и ел. Во Кукуш
беа застапени сите занаети, неопходни за задоволување н:а
различните ПQтреби на градот и широката околија. Ку
ковачи, бакарџии, чевлари, папуџии,
кушките занаетчии
оriинчари, ќуркчии, терзии, бојаџии, мутафчиИ:, арабаџии,
грнчари, самарџии, сарачи - сите работеа предимно за
задоволување на месните потреби, но редовно ги посетуваа
и пазарите, особено пан:аѓурите, надвор од окоЛијата"9•
-·

Меѓу другите занаетчиски работи особено треба да се
. истакне преработката на памук, која во средината на 19 век
доби размери на мала индустрија. Според Шапкарев повеќето
од домаќинствата во градот се занимаваа со предење и
7 Сп. „Читалиште", Цариград, 1871,
Влахов, стр. 58).
8

10

1,

кн.

13, стр. 408 (еп. Т.

Svoronos, N., Le commerce de Salonique au XVIIIe siecle, Paris, 1956

(в. Т. Влахов, Кукуш ...,
9

r.

стр.

28).

Т. Влахов, цит. раб., стр. 56.

ткаење на бели платна и алаџи (шарени). Специјаmm трговци
- платнари го откупуваа платното и го продаваа не само во
соседните македонски градови туку и на подалечните пазари
во Турција, Албанија, Босна и Херцеговина10•
Развитокот на зан:аетчиството и трговијата и збогату
вањето на граѓанската класа го обусловија раздвижувањето
на националното сознание. Од контактите што ги имаа
кукушките трговци со граганската класа од понапредните
,

центри во Западна Ма1<едонија; потекнува и нивното liасто
јување во 1840 г. за учител во Кукуш да биде назначен Д.
Миладин:ов. Иако предаваше на грчки јазик, Д. Миладинов
работИ и на будењето на нациоН:алliата свест во текот н:а
двете години, колку што остана во Кукуш. Според Шапкарев
„превел н:еколку молитви, оние што се употребувале најмногу,
од г чки на наро ен јазик, напишани сепак со грчки букви"11•
д
р
1. 7. Меѓу пројавите на преродбата во Кукуш особено
треба да се истакне борбата против Патријаршијата и фана
риотското духовен:ство што зема особен замав во шеесеттите
години од минатиот век. Таа борба во исто време значеше
и борба за воведување на народниот јазик во црквите и учи
лиштата.
Указателен факт за организираноста на кукушките
граѓани во овие настојувања секако претставува поканата
што 1857 година им ја испратиле на Р. Жmrзифов и Д. Мила
динов (цо втор пат) со која ги повикуваат да бидат учители
во нивниот град.
За одбележување е дека во одговорот на поканата ,
иако пишуван со грчко писмо, Д. Миладинов многу често го
употребува изразот „народен јазик" или „словенски јазик":
„Скокам од радост кога го гледам вашиот стремеж и љубов
кон мајчиниот јазик, а особено затоа што мнозина од младите
и свештениците се решиле ревносно да го учат словенскиот
јазик, па по неколку месеци да служат и божја служба на
нашиот стар прадедов јазик". Д. Миладинов натаму про
должува: „Вие први во Источна Македонија почнавте да го

(в. Т.

К. Шапкарев, Автобиографии, Ма:кПр, год. 111,
Влахов, цит, раб., 56).

10

11 К. Шапкарев,

еп.

„

:кн.

2, стр. 40

Читалиште" ... , стр. 409.

11

и:зучува-rе наши:от прадедов јазик, вие први ќе ја овековечи-rе
во словен:ската историја својата татковина" (Т. Влахов,
Кукуш ... , стр. 63)12•
·

1.8. Благодарејќи на дејноста што на широк плав ја
повел Д. Миладинов против. елинизмот, Кукуш станува еден
од најпознатите цеmри на национ:алната преродба во Маке
донија. За ова со одбрани зборови пишува во статијата
„Кукуш" печатена во „БI>лгарски книжици" од мај 1858 година:
ако кукушаните продолжат со своите благородни стремежи
кон просвета и национален препород, Кукуш ќе се претвори
во средишна точка од каде што љубовта кон: народното
образование како молња ќе се разнесе од крај на крај во
сите правци на нашата земја. Народната историја ќе го
бележи тоа добро дело, но во исто време тоа ќе претставува
укор за Охрид, Битола и други поглавни градови во Македо
нија за нивното задоцнување13•
Општата нетрпеливост против фан:ариотското духо
венство во Кукуш доби своја конкретна содржина во отворе
ната борба со грчкиот владика Мелетиј. Иако безволно,
солунскиот митрополит Неофит под силниот .притисок на
кукушкото граганство, кое неколку пати. пракаше петиции,
сепак се реши да го смеВ'и владиката.
,

,

1.9. Користејќи го народн:ото незадоволство од Патри

јаршијата, во Кукуш почн:а да се наложува католичката про
паганда, која на вознемирените кукушани и·м предлагаше
унија со Рим. Ова движење особено се засили 1859 год.,
кога голем број :кукушани го примија унијатството. Патри
јаршиската врхушка исплашен:а од реашrата возможност
сосема да го изгуби кукушкиот вилает, се реши на отстапки,
па дури и даде согласност за владика во Кукуш (ноември
1859 г.) да биде назначен Партенија Зографски.

1.10.

Владиката Партенија како народен трибун,
освен за демократизација на црквата, со отфрлање на елиiiиз"
"
Атрибутите „ народен "
, „с л овенски , „прадедов
Gазик) Д.
Миладинов често rи употребува и во писмото што му го испратил на
папата Пие 1Х, во кое го известува за прифаќањето на унијатството од
стр ана на кукушанит е.
-

12

13 Сп. Бt»лгарски книжици, N2 10,

Т. Влахов,_ цит. раб., стр.
12

67).

кн.

11, мај 1858, стр. 19-20 (в�

мот и воведување на словенски јазик при изведување на
службата, се грижеше и за училиштата: за подобрување на
условите, за отворање !!а нови училишта и за изведување на
наставата на народен јазик.
Солунскиот митрополит Неофит поткрепен од прого
нетиот владика Мелетиј, па и воопшто од фанариотската
клика, загрижен од можноста по примерот на Кукушко

поленската епархија да тргнат и другите, а особено соседните
македонски градови, покр�нува сериозна хајка против влади
ката Зографски. Служејќи се со интриги и поткупувања Не
офит дури организирз. и судење на владиката со цел да го
изгонат од епархијата. Кон групата на митрополитот во
прогонувањето и клеветите се приклучуваат и некои чорба. џии и првенци од Кукуш и Дојран, и тоа, спрема Шапкарев,
придонело за побрзото отпаѓање на Партенија Зографски
од владичкиот стол на Кукушко-поленската епархија14•
Во финалето на овие судрувања, макар за момент победи
неправдата, во септември 1867 г. Патријаршијата го премести
владиката Партенија Зографски и го назначи за нишавско
пиротски митрополит, а за владика во Кукуш беше вратен
злогласниот Мелетија, оној истиот што пред повеќе. од една
деценија кукушан:ите со големи маки го набркаа од својата
_

епархија.

1.11. Сведок, регистратор и учесник на борбата што
ја водеше Партев:ија Зографски, па и воопшто кукушката
граѓанска класа и малубројната интелигенција против фанари
отите, од 1865 год. беше и учителот, фолклорист Кузман
Шапкарев.
Основите што' ги постави Д. Миладинов при органи
зирањето на училишниот живот во Кукуш, и во разгрнувањето
на националната свест, прифатени .и продлабочени од влади
ката Партенија Зографски напрз.вија од Кукуш, така да се
изразиме центар на македонската преродба.
Во таква средина, не случајно и Кузман Шапкарев,
учителствувајќи во Кукуш, ќе се определи учебниците: .буквар,
читанки и ел. да ги напише на „наречје" разбирливо за Маке
донците.

1

14 К. Шапкарев, Материали за животоописанието на бр. Х. Мила
динови ... , Пловдив, 1884, стр. 57-58 (Т. Влахов; цит. раб., 90).
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1.12. Многу природно, како· резултат на сиве овие
превирања на национален план дојде обидот за издавање на
една грз.матика на „македонско наречје" од „кукушкиот
учител Венијамин Мачуковс1<:и, кој во 1872 година излезе со
оглас за собирање претплата за издавање на св о јата граматика
што ја употребувал веr(е во свој ата учителска практика. Ово ј
оглас беше дочекан со остра реакција во бугарскиот цари
градски печат, па грамати1<ата на Мачуковски не се издаде"15•
1.13. �Леѓу грозните примери на геноцид и истребување
на населението што се по в торуваат така често во нашиов
век, хроничарите селако ќе мора да ги спомен:ат и настаните
што ја заф з.тија ју гоисто чн а Македонија во текот на Втората
бз.лканска ВЈјна, инспирирана од шовинистичките и велико
државнички аспи-р1ции на буржоазиите и владите на соседните
земји: Бугарија, СрЅија и Грција.
„Втората балкан:ска во јна која се покажа многу по
свирепа и која избувна на 29 јуни 1913 година, македонскиот
н:арод ја плати нај скапо Во оваа војН'а, посебно од страна на
.

заклан:и

илјадници невини М а кедонци
од кои поголемиот дел жен:и и деца, посебно од Кукушка
и Демир Хисарско, каде што се водеа воените операции.
Исто така беа запз.л�ни и р1зурнати десетиц� македонски
села и убавиот град Кукуш "16•
грчките_ војски, беа

*

1.14. Во први те дН'и од месец јули 1913 г., во време на
?Кетва, под силен артилериски оган од грчката војска, која
имала за задача да приготви почва ,,оваа богата негрчка
дотогаш област да се елинизира", македонското население,
.
немаЈкИ време за спремање, така речи од нивите, оставаЈки
ги срповите, и по жетварски алишта, често Н'е можеЈКИ дури да
се соберат заедн:о сите членови од фамилијата, тргнале· да
бегаат на север, кон пади нит е на Круша Планина и преку
Демир Хисар се управиле кон Кресна и Пиринска Македонија,
а некои и понатаму кон Софија. Зад растрганите колони од
б егалци остан:увале пожари, експлозии и смрт. За ужасот и
агонијата на бегалците, според месниот изговор „бижанци",
,

. ,

.

.

.

,

15 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен ј азик,
1967, е. 34.
16 Т. Симовски Населените м�ста во Егејска Македонија, Скопј е
,

1978,

14

стр.
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многу указателни се случаите, кажувани од очевидци, кога
некои мајки за да ги спасат двете деца третото го оставале
на патот. Повеќе вакви :искажувања имаме чуено од раз
лични информатори, регистрирани на магнетофонска лента,
а некои од нив се содржат во текстовите :rцто ја придружуваат
студиЈата.
Во текот на бегањето, н:а о:ва „одење по маките" кукуш
ките семејства биле слабо помагани од бугарските воели
власти и често се случувало, исцрпени од гљ1д и болест,
старци

и

деца да умираат по патиштата.

Условите за живот во прифатилиштата, во грздовите
'
каде што се задржале: Дупница, Горна Џумаја, Софија и
др. биле повеќе од мизерн:и, сместени во јавните згради,
,најчесто во училиштата, по 4-5 семејства во една соба,
бегалп_tiте со душа го чекале моментот кога ќе можат да се
вратат; „куга к'и-ш-бјме на- Кукуш", била мислата со која
живееле

бегалците.

За жал нивните желби не

се

реализирале, многу семеј

другите, откако биле поставени
границите, есента 1913 год., се упатиле н:а југ, 1пто поблизу

ства останале во

Софија,

до родниот Кукуш и се задржале во Петрич и Струмица.

1.15. За да се види размерот на уништувањето н:а
Кукуш и на околните села во текот на јули 1913 год., ќе се
послужиме со статистичките податоци што ги земаме од
спомн:атата студија на Т. Симовски, главно, и од информато
рите од кои

собиравме

д� алектен материјал.

1.16. Градот Кукуш, веќе рековме, спор�д К'нчов кон
крајот на ми:н:ати:от ве:к имал 7750 жители, а во 1913 год., по
иселувањето и пожарот, градот се води само со 3000 жители и
тоа не староседелци:, туку претежно македонски семејства од
Струмица, "гркомани", кои по предавањето na овој град
на Бугарија се иселиле во Грција. Во 1920 год. нивниот број
се намалува, во Кукуш се регистрирани само 2236 лица.
1.17. Шекерлија е најблиското село до Кукуш, се наоѓа
само на 4 км. северз:о од грз.дот. Селото не било големо,
:кон крајот на. ми:натиот вех имало 65 мз.кедонски жители
(К'нчов). Според информаторот од кој собиравм� дијалектен
материјал селото пред Војната било „турцко и каурцко".
За време на погромот од Втор1та балканска војна селото

l

ј
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било н:апуштено, според повоениот попис (1913) селото се
води со 252 жители, но таа бројка е привидна, се однесува
на Турците од соседното село Серсемли. За ова може да
послужи како доказ и фактот дека според пописот од 1920
година селото се в.оди како напуштена населба.
1.18. Селото Ниманци се наоѓа на 8 км. североисточно
од Кукуш. НаселеН'Ието било чисто македонско. Кон: крајот
н:а минатиот век имало 160 жители (К'н:чов). За жал, ин:форма
торот со кој рз.ботевме, Милан: Гогов, не можеше да ни даде
демографски податоци за селото пред Војната: ,,на-бего
бИше, не знам кблко кашт и Имше селто". За време на Војната
(1913) тоа· наполно настрадало, населен:ието бегајќи пред
разјарените грчки војници целосно го напуштило и побегнало
·
во Струмичко и во Бугарија. Резултатот е очигледен: според
пописот направен по Војната Ниманци се споменува како
напуштена населба.
1.19. Големото село Грамадна се наоѓа на 11 км.
северно од Кукуш. Коп крајот на минатиот век (К'нчов)
тоа претставувало чисто македонска н:аселба со 600 жители.
„Во Втората балканска војна селото многу н:астрадало од
грчките војски и тогаш голем број од: н:еговите жители, за
да се спасат, побегнале во Струмичко, каде што живеат и
денеска". Според пописот по Војната селото се води само
со 150, а во 1920 год. со 272 жители.
1.20. Селото Мотулово се н:аоѓа на 12 км. североисточ
но од Кукуш. Во минатото претставувало голема и чисто
македонска населба. Кон крајот на минатиот век имало 850
жители (К'нчов). Според нашите информатори, пред иселу
вањето (јули 1913 г.) селото имало околу 150 куќи. Во Втората
балкан:ска војна многу настрадало и најголемиот дел од
неговите жители избегале: 30 семејства во Струмичко, каде
што и денеска живеат, а останатите во Бугарија . Сnоред
пописот од 1913 година селото се води само со 240, а во 1920
со 272 жители. Во 1924 година и преостанатите македонски
жители (официјално 77 души) се иселиле во Бугарија.
1.21. На северозапад од Кукуш, во близина н:а Грамадна,
се наоѓа селото Ираклија. Кон крајот на минатиот век, според
К'нчов, во односново село населението било мешано: 290
македо�rски и 100.турски жители. За време на Втората балкан-
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ска војна македонското население, бегајќи од свирепоста на
грчката војска, побарало прибежиште во Струмичко и во
Бугарија, а Турците во други села. Резултатот и овде е жало
сен, со пописот по Војната 1913 год., селото Ираклија се
споменува како напуштена населба.

1.22. Селото Алексово се наоѓа во реонот на Кара
дагот, 14 км. северно од Кукуш. НаселениетQ било чисто
македонско, кон крајот на минатиот век (К'нчов) тоа изнесу
вало 420 жители. Според информаторите со кои ние сорабо
тувавме, Алексово пред Балканските војни броело 50-60
куќи. На.оѓајќи се на патот и в:а бегалците и на војската што
настапувала, тоа многу настрадало, а преживеав:ите лица
пребегнале главно во Струмица и Струмичко каде што жи
веат и денеска. На нивно место дошле семејства „гркомани"
од Струмичко (с. Зубово) и според пописот (1913 год.) селото
има110 280 жители, но по Првата светска вој:в:а тие повторно
се вратиле во Зубово, па поради тоа во пописот од 1920 год.
А11ексово се води само со тројца жители.
1.23. Големото село Морарци зазема централно место
во Карадагот. Се наоѓа на 16 км. северно од Кукуiп. Во
минатото, кон крајот на XIX век било чисто македонско,
имало 1200 жители (К'нчов). Според информаторот од кого
собиравме дијалектен материјал, во првата декада од нашиов
век „МорАрци уф-ук6лита б:Ише парва. Тр:Иста и пеасе кашти
б:Ише". Населението се занимавало со одгледување на свилена
буба и земјоделство. Исто така било развиено занаетчиството,
имале плоштад со трговско-занаетчиски дел: 15 дуќани
.
папуџии, неколку столари, две воденици на газија, дукан
.

,

_

за правење бонбони; и

ел.

За време на Втората балканска војна селото :в:астрадало,
а населението ги напуштило своите домови и побара110
засолниште во Струмица, СтруМИЧiсо и во Бугарија. Според
пописот направен по Војната 1913. год., во селото останале

755 жители, наредната 1914 половината од преостанатите
македонски жители се иселиле во Бугарија, така што во
1920 год. тоа се намалило на 385 жители. Во текот на 1924
год. со сила биле иселени во Бугарија уште 312 жители.
.

Информаторот со носталгија заклучува: „сега бих,
таа есин удИх, нема н:Ишто. Ка 6дум там, на-то место (мисли
2
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на селскиот плоштад), шо к'и в:Идиш? - се пул'ан:и. Само
.
адна жена најдеме уд-наште, шо зна пашо да-гуворе, друк
нема, се гарчко".
,

,

,

,

-

,

,

1.24. Селото Uланица исто така се наоѓа во полите на
Карадагот. До Балканските војни било беговско место. Се
наоѓа 20 км. североисточно од Кукуш, до Круша Планина.
Според К'н:чов селото кон крајот на XIX век било мешано:
500 македонски и 250 турски жители. Иако настрадало во
Војната, истата година, 1913, се води со 540 жители. Во 1914
год. голем број македонски семејства се иселиле оттука во
Бугарија, а исто така се иселиле и Турци, поради што во
1920 год. селото се води со 230 жители.
·

1.25. На југозападните падини на планината Круша
се наоѓа селото Штемница. Населбата била со мешано насе
ление, според К'нчов кон крајот на минатиот век Турците
биле во мнозинство: 300 жители, тие селото го викале Сневче,
Македонци имало 160, а Циган:и 80.
Во текот на Балканската војна, селото, наоѓајќи се на
Патот по кој настапувале војските, многу настрадало, а
македонското население се повлекло во Струмица и Струми
чко. Како резултат на тоа, според повоениот попис од 1913
год. селото се води само со 25 жители, Турци.

1.26. Селото Гола се наоѓа на 19 км. северозападно
од Кукуш, во граничниот реон со Дојранско. Во статистичкиот
попис од К'нчов селото Гола не е зарегистрирано. Според
пописот по Војната, 1913 год. селото имало 90 жители. Гола
повторно настрадало 1916, кога-наоѓајќи се во близина н:а
линијата на фронтот - околу 20 семејства го напуштиле
селото и се префрлиле во Струмичко.
1.27. Населбата Хрсово, месното население го изго
вара 'Рсуво, во минатото би.ла населена со чисто македонско
население, според К'нчов таа броела 360 жители. Се наоѓа
покрај железничката пруга Солун - Кукуш - Дојран, 19
км. северозападно од Кукуш. Грчката војска, за време на
Балканската војна, го уништила селото, а населението,
бегајќи пред злосторникот побарало прибежиште во Стру
мица, Струмичко и во Бугарија. Резултатот од опустоџrува
њето се покажа во повоениот попис 1913 во кој селото се
споменува како напуштена населба.
18

1.28. На 20 км. југоисточно од Кукуш, на патот за Со
лун се наоѓа селото Амбар Ќој. Во минатото, според К'нчов
тоа претставувало мешана населба, со 300 македонски и
60 турски жители. Интересно и оваа населба во 1913, пред
Војната не покажув� нормален прираст. Според информа
тор от тогаш таа имала 40 куќи, околу 30 македонски и околу
5-6 турски семејства. Веднаш по Војната се води со 240
жители, а во 1920 поради доаѓањето на доселенички семејства
тоа нараснало на 524 жители.
1.29. Селото Ханџилар, месното население го вика
Иџиларе, се наоѓа на 15 км. јужно од Кукуш и на 27 км.
северозападно од Солун. Освен со земјоделство, наоѓајќи
се на џадето, според искажувањата на информаторот, мешта
;ните се занимавале и со кираџиство, имале камили. Според
К'нчов кон крајот на минатиот век селото било мешано, no
македонското население било во мнозинство: 470 Македонци,
наспрема 30 Турци. За време на Балканската војна селото
многу на.страдало: „6rино тук зафатИ ... Туварна, азар к6л
та сј-аа уста-вИме, така избигаме, ус-адната душа, ус-жи�варски
руби". Бегајќи пред грчката војска населението се прибрало
во Струмица и Струмичко, а делумно и во Бугарија.
1.30. Во близина на Иџиларе, на околу 12 км. југо-западно од Кукуш се наоѓа селото Апостолар. Месното
население го вика Пустулар. Т. Симовски, во спомен:атава
книга, демографски податоци за односново село ни дава од
1924 год. наваму. Според анкетирањата што сме ги: вршеле,
информатор ни беше Димов Илија, пред погромот од 1913
год. селото било чисто македонско, со околу 36 фамилии.
1.31. Селото Беrлер�ево, месното население го изго
вара Биглир:И:, се наоѓа југозападно од Кукуш, близу до
железничката линија Солун - Скопје, од Солун е оддалечено
окоду 50 км. Во близина се наоѓа Аматовското Езеро. Според
К'нчов, кон крајот н:а минатиот век селото броело 125 жители
- Македонци. Пред Балканските војни, според информаторот
од кој собиравме дијалектен материјал, Бајрактаров Стојан,
селото претставувало беговски имот со околу 20 куќи, Маке
донци. За време на Втората балканска војна селото ·многу
настрадало, а населението бегајќи пред злосторникот по
барало спас во Струмичко и во Бугарија. Погромот бил од
2*
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таков карактер што во повоениот попис од 1913 год. селото
се води како ненаселено.

·

1.32. Во близина на Арџанското Езеро. на околу 20
км. западно од Кукуш се наоѓа селото Драгомирци. Во мина
тото Драгомирци ·била македонска населба, К'нчов ја спо
менува (крајот на XIX век) со 480 жители. За време на Втората
балканска војна, под притисок на разјарената грчка војска
населението побегнало во Струмица, Струмичко и во Бугарија.
Според повоениот попис од 1913 год. ова село се води со
.322 жители. Притисокот продолжил и понатаму, така што
според наредниот попис од 1920 год. бројот на населението
се намалил на 224, а во 1924 год. и преостанатите македо:в:ски
жители, официјално 40 души, го напуштиле Драгомирди и
се преселиле во Бугарија.
1.33. Селото Коџа Омерли, месното население го
вика Куџумарл:Иа се nаоѓа југозападно од Кукуш, qлизу до
железничката лиНија Солун - Скопје, на 45 км. оддалече
ност ОД Солун. „Нашто село бИше там блИ:ско Биглир:Иа,
Казанаво, Драгум:Ирци, Женцко". Kog крајот на минатиот
век, според К'нчов, селото имало 260 души. Во годините пред
судирот, според информаторот, селото „б:Ише тр:И-читирИјсе
кашти. Немше Турди, немше Ѓупци, само Макид6нци ристене". За време на Втората балканска војна, под невоз
.можниот притисок на грчките војски, месното ,население, бо
рејќи се за физички опстан:ок, побегнало во Струмица, Струмичко и во Бугарија.
·

1.34. На околу 14 км. западно од Кукуш се наоѓа големо
то село Крепово. Според К'нчов кон крајот на XIX век тоа
претставувало чиста македонска населба, имала 500 жители.
Инт�ресно е дека според информаторите што ги користевме:
. Ванѓел Арапов, Магда Петрова и др., селото во годините
пред иселувањето (1913) пак имало околу 500 жители, 70
домаќинства. За време на Втората балканска војна селото
толку настрадало, што според повоеmiот попис од 1913 год.
тоа се води како напуштена населба, без жители. Поголемиот
·број од жителите, пред свирепоста на грчките војски по
бегнал во Струмичко и делумно во Бугарија.
1.35. Селото Гарбашел се наоѓа на 9 км. северозапад�rо
од Кукуш. Кон: крајот на мин:атиот век К'нчов ја регистрира
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како чиста македонска населба со 150 жители. Пред .иселу
вањето (1913), според информаторите Светла Иванова и
Шил'ка Комарова селото имало околу 30 куќи, „само наши
б:И:а". По Втората балканска војна селото се води како пуста
населба, што е само �дна потврда на она што го зборуваат
„бижанците'' дека селото за време н:а Војната било опус
тошено.

1.36. Селото Гавалјаnци се наоѓа на околу 15 км. севе
розападно од Кукуш. Не било многу големо и ад министра
тивно влегувало во составот на општината Драгомирци. До
Балканските војни Гавалјанци претставувало населба со
чисто македонско население, според К'н:чов тоа броело,
кон крајот на минатиот век, 164 жители.
·

За време на Втората балканска војна селото било униш
тено,

а

населението побарало спас во Струмичко. Жалосниот

резултат од ген:оцидот

се покажал и во повоениот попис

според кој селото се води без населен:ие.
1.37. На северозапад од Кукуш, н:а граница кон Дојран
ско се наоѓа селото Маловци. Во пописот од К'нчов се води
како мала македонска н:аселба со 50 жители. За-време на
Втората балкан:ска војна ,,грчките воеН'И единици за казнување''
го уништиле селото, а населението. што успеало да побегне
побарало прибежиште во

Стру мичко и во Бугарија. „По

ради тоа во пописот од 1913 година селото се споменува како
напуштено, без населеЈrИе".
1.38. Северозападно од Кукуш, на 18 км. оддалеченост,
на гр аница со Дојранско се наоѓа селото· Калиново. Населе�
нието било мешано. Според пописот на К'нчов, од крајот
в:а минатиот век, Калинова имало 320 Македонци, 45 Турци,

120 Цигави. Во предвечерјето на Балканските војни, според
информаторот Иван Манолев, во селото имало околу 100
куќи, од нив 20 биле турски. Под силниот притисок на грчката
војска, за време на Втората балканска војна, поголемИот
дел од населението побегнало во Струмица, Струмичко и
во

Бугарија.

21

·

Р е зулта то т од погромот се n:окажал при поnисот ·од

1913 год. спо ред ко ј селото имало само 107 жители. Идната
година, 1914 и последните македонски жители се иселиле во

Бугарија.*
*

1.39.

Д олновардарските говори поради очекуваната

возможност да иЈ1устрираат повеќе архаични посебности,
во прв момент во потрага по елеме1'ТИ од дијалектната база
на ј азикот на Кирил и Методиј, а подоцна и како периферно,
изоглосно огниште, спаѓаат меѓу оние македонски дијалекти
.
што многу одамна, уште к о н краЈОТ на минати от век го
.

привлекле вниманието на славистите, и то ј интерес продол
жил, некогаш со поголем, другпат со помал интензитет
и трае се до наше време. Тоа особено важи за говорот в о
околината на Сол ун, поточно на просторот· омеѓе н с0--уто
ката на реката Вардар и Лагадинското Езеро, во реонот на
Богданско.
Од повеќе аспекти предизвикува интерес искажување
то на акад. ген. М. Апостолски, како тој за време на НОБ
го доживеал уништувањето на Кукуш и Кукушко од 1913
год. Имено тој во Пролетната офанзива 1944 год. заедно со
борците од 111 македонска ударна бригада, VI јужно-морав
ска ударна бригада и IV косо вска ударна бригада преку
*

Беласица, каде што претходно имале судрувања со бугар
ската војска, се упатиле накај Круша Планина (Кукушко)
со намера во планинските села партизаните да се одморат.

Генералот во одредена регија, во пазувите на Круша
Планина очекувал да наиде, според картата, на селски на
селби, каде што сакал единиците да останат извесно време.
Необично бил изненаден дека очекуваните села не можел да
ги пронајде, бидејќи бујната веrет З:циј а ги закитила рушm
те, и тој почнал да се сомнева дека има некаква грешка:,
или во картата, или пак во читањето на картата, што не
било многу веројатно. Сепак кога со бастунот на некое из
дигнато место почнал да расчистува меѓу капините и ко
ровот - генералот тогаш одел со бастун бидејќи ногата
му била повредена - забележил дека има камења и оста
тоци од ѕидишта.
Од ова излегува дека некои од кукушките села за вре
ме на Балканската војна биле толку р азурн ати а населе
нието уништено или прогонето, што и по три децении (од
1913 до 1944) не успеале да се возобноват, па дури почнала
да им с е губи трагата.
,
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1.40. Меѓу првите поважни работи од оваа област
секако спаѓа студијата на В. Облак17, во која го разгледува
говорот во солунските села: Сухо, Ново Село, Градобор,
Бугариево, Ватилак и Вардаровци. Освен тоа се задржал
и на неколку села од Дебарско.
Најголемо вgи:Мание авторот И посветил на партијата
за фонети1\а и тоа на вокалниот систем. „Покрај Облака,
кој со своите Македонски студии И донесол победа на Јагиќе
вата македонска теорија за татковината на старословеriскиот
јазик, одделни проблеми во говорот на Сухо и блиските
со него Висока, Зарова и Негован, обработувале и бугарските
научници Јордан Иванов, Љубомир Милетич и Стоилов.
Меѓутоа· сите тие соопштуваат само одделни податоци"18•

1.41. Полскиот славист Мјечислав Малецки во триесет
тите години од нашиов век доаѓа· во Солунско и во селата
Сухо и Висока вршел дијалектни истражувања. Резултатите
од таа работа планирал да ги презентира преку една комплет
на студија за одвоениов говор, од која за жал поради пре
раната смрт, објавил само два дела: текстови и речн:ик19,
а третиот дел - граматика, дополнително во поново време
го објави неговиот ученик 3. Голомб20• „Во одзивите и
оцената на двете книги н:а rvlалецки со право се истакнува
неговата способност да ги улови и најсуптилните нијанси
-во артикулацијата на гласовите. Неговите записи се апсо
лутно комплетни и само како такви можеле на Голомба да
му послужат за неговиот извонреден опис на дијалектот"21.

1.42. Меѓу работите посветени на долновардарските
говори со сериозноста на пристапот секако се истакнува
студијата:, Кулакиско евангелие издадено од француските
17 V. Oblak, Macedonische Studien, Die slavische Dialecte des su
dlichsten und nordwestlichen Macedoniens. Wien 1896.
18 Б. Видоески, Мјечислав Малецки как о славист и испитувач на

македонските дијалекти МАНУ С вечен собир посветен на Мјечислав
,
,
Малецки, Скопје, 1977, стр. 1 З.
19 М. Malecki, Dwie gwary macedonskie (Suche i Wysoka w Solu
nskiem), Czctsc 1, Texty, Krak6w 1934, 90 ѕ.; Czctsc 11, Slownik, Кrak6w

1936,

135 ѕ.
20 З. Голомб, Два македонски говора (на Сухо и Висока во
Солунско), МЈ, XI-XII, кн. 1-2, стр. 113-182; XIII-XIV, к н. 1 -2,
стр. 173-276.
21 Б. Видоески, Мјечислав Малецки ...стр.14.
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слависти Андре Вајан и Андре Мазон22• Се работи за ракопис
на евангелски текст пишуваli на македонски јазик, долнс
вардарски говор, со грчко писмо.
Разгледувајќи го јазикот на евангелието А. Вајан на
правил коМШiетна студија на овој, можеби најјуженмакедонски
говор - селото Кулакија се наоѓа непосредно до утоката на
Вардар. Многу прашања, било фонетско-фонолошки, било
граматичко-структурални, во одн:оснава студија се така обра
ботени, што освен за споредби можат да послужат и како
база, модел при разрешувањето на одделни проблеми.
1.43. Во одвоениов временски период, триесеттите
години од нашиов век, паѓа и чешкото издание на народни
приказни од југоисточна Македонија (Солунско, Ениџе
вардарско, Серско), собрани ОД с. Верковиќ23• Книгата ја
приготвиле П. Лавров и Ј. Поливка, а ја издала Чешката
академија на науките и уметностите.
Иако пишуван како фолклорен материјал, Зборникот
има соодветно значење и за македонската дијалектолошка
наука и може Да послужи како едно дополнување кон општата
дијалектна слика на југоисточните македонски говори. Во
ова помага и опширната статија „Опис на говорот што
претставува дијалектна база на Зборникот од Верковиќ",
пишувана од П. Лавров. Статијата е приклучена кон Збор:ни
кот и ги содржи следниве поглавја: Опис на гласовите, Опис
на формите, СиВ'такса (предлози, сврзници, извици, видови
реченици, редот Н'а зборовите) и Семантика.
Сериозна слабост на Зборникот, при неговото корис
тење за дијалектолошки цотре�и, претставува нередовноста
во лоцирањето на материјалите.
1.44. Во студијата за долновардарските говори24
С. Роман:ски, главно врз материјалите од С. Верковиќ,
користени од архиви и библиотеки, бидејtи чешкото издаIШе
22 А. Mazon et А. Vaillant, L'evangeliaire de Kulakia, un parler
slave du Ваѕ - Vardar. Bibliotheque d'etudes balkaniques, VI, Paris 1938.
23 Р. Lavrov а Ј. Po1ivka, Lidove povidky jihomakedonske z ruk.opisii
St. Verkovicov)fch. V Praze, 1932, sk. IV - 596.
24 С. Романски, Долновардарскииn roвop"D, МакПр, VIII,
1932, кн. 1, стр. 99-150.
24

на Зборникот се уште било во печат, се обидел да даде пресек
на македонските дијалекти од долниот тек на реката Вардар,
почнувајќи на_ север од Гевгелиско се до Солунскиот Залив.
Во предговорот, зборувајќи за материјалите Романски
прецизира дека не�ои од нив собирачот ги означил како
„Песни сфатбарцки ут село; Бугда:вди до Полелин: близу",
други како „Годишни адете (обичаи) от Мачуково", трети
како „Приказни от Пазар (Ениџе Вардар)" и ел. Треба да
се спомене дека на маргините од материјалите собирачите
понекогаш давале ценети забелешки за одвоениов говор,
пр. меѓу другите особености во материјалите од Ениџе
Вардарско под т. 5 пишува „. . . во Пазар и за машки и за
женски род кај придавките се употребува само формата за
, среден: род".
Авторот поопстојно ја разгледува фонетиката, а од
морфологијата се задржал само :в:а именките, заменките и
глаголите.
1.45. Иако периферен во однос на долновардарските
говори, гевгелискиот кој го зафаќа северниот дел, исто така
го привлекувал вниманието на славистите. Како сериозен
научен труд ни се претставува книгата „Гевгелискиот говор"
од Д.. Иван:ов25, излезена исто така во триесеттите години.
Авторот во почетокот дава географско-етнографски податоци
за Гевгелиско, а во вториот дел посветен на јазикот ни пре
зенпm·а комплетен опис (фонетика, морфологија, акцен:т,
одбра:irи прашања од синтаксата, текстови и регистар на
пореткИ

зборови).

1.46. на· прашања врзани за гевгелискиот говор пов
торно се навраќа Л. Милетич во списа�rието „Македонски
nреглед"26• Предмет в:а неговиот интерес е говорот на селата
што се наоѓаат северв:о од Гевгелија. Работена според матери
јали (МакПр, III, кн. 1-4), во споредба со претходно спомна
тиот труд на Д. Иванов, статијата на Милетич остава блед
впечаток, :в:едоволна задлабоченост во повеќе партии, особено
во фонетиката, па и превиди, пр. завршокот -ом за 1 л. ед.
25 Д. Ивановз:,, ГевгеЛИЙскмn говорз:,, Соф:ии, 1932, стр. 130.
26 Л. Милетичз:,, Кз:,мз:, особеноститh на гевгеЛИЙсКШI roвop'D,
МакПр, VIII, 1932, кн. 2, стр. 51-72.
25

.
саком ga ШUJlJM, за гевгел1rпрез.: шри сина сом ucupautuлa,
скиот говор ни изгледаат невозможни, исто така нелогичен
ни е резултатот а < t, под акцент во примерите: uрасака
шо е бuло (n�rkcrkкл); upag мене умрено.
-

,

-

_,

,

,

-

Сепак некои ·морфо-синтаксички проблеми се разра
ботени посериозно кај Милетич отколку кај Иванов. Такви
се примерите во врска со конгруенцијата во кои средниот
род, во служба на атрибут се јавува генерализиран и за трите
рода: м6јшо жена, мојшо вол, еgно човек, па дури еgно браќа.
Натаму побудува интерес проширената употреба на заменката
шшо: �уцовласи и10 само е овци и кози му е живошо.
-

,

,

,

,

,_

Милетич како ·интересна ја наведува употребата на
глаголите 'плаче', 'умре', 'пее' (некого), кои се сфаќаат како
преодни и се употребуваат со директниот предмет:
си
�
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,
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-

,

,
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-

илачех живошо. - му сииале воgаша и zo умреле вамиирош. не io uејахме (умрениот). И�сто ·така и глаголот (се) наuие
се сфаќа како преоден, според глаголот 'напои', и се јавува
с о партитивен генитив: нduuj мdiаршо в6gа.
Да завршиме со забелешката од Милетич дека сло
жениот сврзник за ga, во овој говор може да се јави и разделен:
не сам бuла за кuшки ga носам јас.
1.47. Подоцна за една деценија од досега спомен:ати
ве раб9ти, во четириесеттите години, се јавува студија за
воденскиот говор од В. Думев27• Авторот, во почетокот,
освен што дава историско-географски податоци за Воденско,
зборува и за местото на воденскиот во склопот н:а другите
долн:овардарски говори. Притоа тој критички се осврнува
врз објавените работи во врска со овие говори.
. Нашироко ја разработува партијата за гласовите,
особено за редукцијата. Во морфологијата главно се задржува
на имињата и глаголот, а бегло на неменливите зборови.
Исто така и од синтаксата се задржува само н:а неколку
особености. Обратно, партијата за акцентот прилично на
широко ја разработува. Прво зборува општо за· карактерот
местото на акцентот во долновардарските говори и критички
ги оценува претходните искажувања по одн:осново прашање.
и

27

8�42;

26

В. Думев», Воденскииn говор», МакПр, XIII, 1943, кн. 3, стр.
кн. 4, стр. 26--88.

Потоа задлабочено го разгледува, по суфикси, акцентот кај
имињата, а посебно кај глаголот.
*

години по Македонските студии на
списанието С5НУНК28 од Димитар
Мирчев се појави поголема студија за кукушко-воденскиот
говор. Како што кажува авторот трудот е работен, главно,
врз материјалите ОД к. Шапкарев и г.· Л'жев, што Мирчев
ги проверувал во Солун со информатори од Кукуш и Воден.
Ваквите. проверки биле особено потребни кај материјалите
од Шапкарев, бидејќи како што истакнува Мирчев: "за жал,
содржински богатите збирки на г-н Шапкарев имаат многу
'недостатоци во јазичен поглед. Г-н Шапкарев многу се влијаел
од охридскиот говор, како роден: и неговите особености ги

1.48. Само пет
Облак, 1901 год. во
.

пренел и во материјалите од други говори"

(429).

Обратно, В. Думев во студијата за воденскиот говор
освен кај Шапкарев наоѓа слабости и кај Мирчев и истакнува
дека неговата работа има потреба од дополнување и корек
дии, бидејќи „родниот прилепски говор на Д. Мирчев, крајно
различен од говорот во Кукуш :и Воден, не му дал возмож
ност да ги забележи деталите на овие два говора, кои се
доста оддалечени еден од друг (над 100 км.) и рз.зделени од
големата река Вардар"29•
Мирчев уште на почетокот од работата, откако дава
груби граници на подрачјето што го опфаќа во својата студија
(за кукушко-воденскиот говор), истакнува дека говорот во
Кукушко, иако покажува некои заеднички особености со
оној во Воден:ско, сепак има и повеќе посебности, на кои
укажува. Со право, понатаму истакнува дека се јавуваат
разлики дури во самиот кукушки говор, меѓу оној што се
зборува во градот од една страна и говорот во селата од
друга страна.
Понатаму Мирчев се обидува да даде што поисцрпен
преглед на различни фонетски прашања. Некои од нив ги
р�згледува често пати од историски аспект. Во морфологи·

28 Д. Мирч�в», Бiш-Бжки по Кукуmко-воденскин говор'b, СбНУНК,
XVIII, 1901, стр. 426-470.
29 В. Думев'b, цит. раб., стр. 21.
„
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јата поодделно ги разгледува формите на име11ките, заменките,
и глаголот, а многу бледо се задржува на неменливите збо
рови и на акцентот.
Ние во текот на работата, особено во фонетскиот
дел, кога материја.Лот ни налага, се обидуваме да п равиме
паралели мегу заклучоците што излегуваат од теренските
записи од една и оН'а што ни го нуди студијата на Мирчев
од друга страна.
,

·

1.49. Пак во триесеттите години, во еп. „Македонски

преглед" н:аново се јавува напис за кукушкиот говор од Г. П.
Христов3(). Авторот, за разлика од Д. Мирчев, без поголеми
претензии, за предмет на својата работа зел една поприродна
целина: кукушко-дојранскиот региоli, или како што нагла
сува авторот: „за да - се зачува појасно физиономијата на
двата говора и да се истакв:ат нивните нијанси, се решив да не
ги делам, туку подобро да бидат заедно и паралелно опи
шани, укажувајќи истовремено какви поклопувања и разлики се срекаваат во тие говори и во нивните подраздели .
,

"

Во оваа� не многу голема, работа авторот низ кон
трастивен метод најмногу се задржал на фон:етските каракте
ристики од кукушкиот наспрема дојранскиот говор. Од
морфологијата :нашироко го разгледува само глаголот.
Во натамошното излагање, кога ќе има потреба, ќе правиме
споредба со елементите од оваа работа.

1.50. Слабостите Н'а некои од· студиите, посветени на

долно�ардарските говори, како што видовм;е, често резулти
раат од несоодветно бележаниот фолклорен материјал кој
се покажува недоволно погоден да послужи како база за
дијалектни истражувања.

Освен тоа, песните како што е

познато не се многу препорачливи за таа цел,
нив

бидејќи

во

не може да се открие в:аполно карактерот на фонетиката

на говорот. Многу често н:апевот на песната, римата и рита
мот, ја менуваат бојата на гласовите и второ, песните кога
минуваат од едно место во друго, од еден во друг дијалект,

повеќе отколку приказните задржуваат во себе особености од
различни говори.

ао

28

Г. П. Христов"L, цит. раб., стр. 104-117.

Секако меѓу првите објавени работи од Кукуш, треба
да се споменат две песни печатени во „Б'bлгарски книжици"
од 1858 (стр. 346): Стадо пасе чобан ...(36 стиха) и Еј Ста
мат, млад Стамат (87 стиха).
Песните· од Кукуш што ги има во Зборgикот
од Миладиновци31, исто така :не ги одразуваат особеностите
на говорот или барем не во таква мера за да можат да се
.
користат како извори за диЈалектни истражувања.

1.51.

За пример ќе ја земеме песната Свети Георги, во Збор
никот се води под бр. 31, во која меѓу другите „нерамнини"
на фонетски план прават впечаток различните рефлекси за
вокалното .q,, дури и во една иста лексема : - там де:ка си
шета и е'лѕи си рони. - нели падна една жешка солѕа; еп.
, уште: - и тебе да н' те iолшне.
Меѓу непрецизностите од морфолошки карактер, при
сутни во Зборникот, ќе ја спомнеме наставката -ш кај глаголи
те во 3 л. ед. през.: - и там село се градело, што ми сшоиш
ден денеска (од песн:ата Болен Дојчин, бр. 154).
·

За приказните кај Шапкарев повеќе истражувачи
на долновардарските говори го истакнувале фактот дека
содржат многу неотпорности, одв:осно дека во нив се сеќава

1.52.

влијанието в:а родниот говор на собирачот.
Што се одНесува за приказните од Кукушка, треба �а
_
истакнеме, дека при споредувањето со нашите материјали,
при многуте слабости, на кои ќе се навратиме малку подолу,
ние :констат11равме и повеќе паралелности. Дури при одцелни
пр,о�леми, особено од син:таксата материјалот од приказните
што ro анализиравме-од кај Шапкарев понекогаш ни помагаше
некои свои колебања, и претпоставки или да ги отфрлиме
или да ги класираме како заклучоци. Но тоа се однесува
само на одделни прашања од синтаксата.
Таков беше случајот да речеме со проклитичка упо
треба на кратките заменски форми во императивот, што ни
изгледаше многу необична, скоро невозможна, и во таа.
несигурност многу ни помогнаа сличните примери што ги
забележивме во материјалите од Шапкарев32• Сп. примери
31
32

Миладиновци, Зборник, 1861-1961, Скопје 1962.
К. А. Шапкарев, СбНУ, т. IV, Софи.и, 1973, стр.

351-366
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.па io за1(.6ли и io uокри сос нешто. од приказната 208:
а сега оди на· брат
как си му чинИ:л, така оди fo сuасшри.
т:И, io вuки и него.
-

-

1.53. За жал тоа не може да се каже за начинот на кој
Шапкарев ги предава фонетските карактеристики на матери
ј з.лот, во кој забележуваме ред слабости и недоследн:ости.
Најпрво да го споменеме фактот дека најспецифичната
фонетска особеност на кукушкиот, а и на другите долно
вардарски говори, редукцијата ·на неакцентираните вокали,
не е доследно дадена� Имено во овие говори, скоро по правило,
н�а.кцеџтираните вокали е, а, о во почетокот и во средината
н 1 збороформите подлежат на р�дукција и поминуваат во
своите корелати: и, а, у. Оваа посебност во материјалите се
јапувз. само во мал бр:>ј пример3I: - ами е вуgеничарски

камин (209), - стигнала gy една вуgенuи,а (209), - сос iулеми
ма:ки. Обратно, многу почести се примерите во кои неакцен:ти
раните вокали се предаваат без измени, та на читателот му
се чини дека се работи за говор во кој редукцијата е спорадична појава. Сп. примери од приказната бр. 207: - сеgела .. .
uоучувала ...комшuскише (женИ) и им вел' ала (м. -- cugeлa ...
uуучувала ... кумшuскише (женИ) и им вил' ала), - оши о·ш
ш6uлошо в·uно ia болели (м. - оши уш-ш6uлушо вuно ia булели).
- uо-iолемио кр6шок (м. - u6-iулемјо кр6шук) - 209. - не
најgел ни вечера нишу камен (м. - не најgел ни вичера нишу
камин).
Кратките заменски фор:v.1и, како нен:агласени, по прави
Ј1О се изговараат редуцирано, додека во приказните каЈ
Шапкарев многу почести се примерите. во кои се чува прво
битната форма: се оuивала, ша се наuuла ни се разбуgув ал а
(207).- мајка-им се озабuла (209).- лfgошо се iлавuло (209).
io осшавuло (209). - ош малечок ше iлиgела (209). - ез ки
·ше изеgум. - ако речаш ga ме изеgеш

·

Поради блискиот изговор на

а

со неакцентираното

а има неколку случаи во кои наместо редуциранот,о е (> а)
се јавува а: му са брале (209). - само са чуguли. - са брdли
-ga iлegaut (212). За ова прашање в. т. 2.5.12.
Дека механизмот на редукцијата на К·. Шапкарев
не му бил познат, или барем не му обраќал внимание, н:и
зборуваат случаите во к:ои среќаваме редукција под акцент.
Сп.:
мајкинио uрешлuн (209).- Йрешлuно ми ушежне (209).
·

·зо

Предлозите 'во' и 'со' во овие говори, со редукција,
редупликација и елизија, поминале во уф (ф), и ус (с): - ус
неiо, уф-нuх и ел. Во материјалите од Шапкарев во голем број
примери редукцијата не е изразена: - во з:Имно време (207). во најголемото азно (209). - вов т6 време (209). - се завел
вов адИн тран (209). - сос едн6 дарв6 (207). - и го покри сос
нешто (208). - сос горештата вода (209). - сос карл:Иго
за носо и сос голем дим и прах (209). - тоа сос свир6лчето
(209) и е л.
Сепак има нотирано и примери во кои е регистриран
реалниот изговор: - ув царкви (210). - парв ув царевото
ми (212). -- сус сичките гулемци. - сус страх се приближали
.
(220).
·

Меѓу особеностите на југоисточните говори, на
фонетски план, сигурно треба да се споменат и случаите на
елизија на неакцентирани вокали, во резултат на квантитет
ска редукција: женша, момша, селшо и ел. И оваа специфичност
в.о материјалите кај Шапкарев не е доволно изразена: - от
топло вино 1<.окалешо бол'ат (м. - ... кокал'шо 56л'ат) 207. - и така анiелешо гу зели (м. - и така анiел'шо 0 (ry)
зели) - 209. - uријашелешо ти (м. - uријашал'шо ти) - 208.
1.54.

Согласките g, з, l, ж исто така, во бројни случаи, се
елидираат кога ќе се најдат меѓу вокали: н'оо ( : него),
мојш ( : можиш) и ел. Во приказните кај Шапкарев таа особе
ност не е доволно изразена: -ga io стопли вИното (м.-g-б
стопле вн'нто) - 207. - Луgошо, като сварш:Ил раб6Шаша
(м. - Лууш:о ка сварш:Илрабошша) - 209.
Сепак има случаи во кои: овие специфичности се изра
зени, но тоа е така маргинално, што се добива впечаток дека
,
се импортирани или погрешно запишани.еп.: - мажо и седнал
нејgе (. .. седнал нeige) - 210.
Во Кукушко, а и во соседните долновардарски Говори
вокалното л се рефлектирало во iiл: uално, вална и ел. Исклу
чок о� ова, освен во познатите случаи: Буiарин, јабулка и ел.,
прават глаголите молче и молѕе. Во приказната 209 погрешно
се јавува, и тоа под акцент, резултатот ал: - малчи, бре лудо,
ки не чујат.
.

'

w

,

'

Од консонантизмот, познато е дека во јужните
говори гласот х релативно добро се чува, особено на крајот
I.55.

31

на збороформите, да речеме како наставка за прво лице во
минатите времиња. Шапкарев, не можејќи да се ослободи
од родниот западномакедонски изговор, направил превиди
од следниов тип: - аз фарлuф и го ygpuф, го убuх (208).

1..56. На морфолошки план прво :ќе се задржиме на
вокативните форми. Кај именките од м.р., според нормата,
„формата за повикување се образува 'од општата форма на
именката со наставка -е или -у". Во кукушкиот говор вокатив
многу често се изразува со номинатив и повишена ин:товација,
а од наставките се употребуваат -е и -о. Во приказните од
Шапкарев се регистрирани и примери на. -о: - ним сuно, в:е
чинувај така (209).
извикала: м:И:ли мажо, мИли шрикошул'
нико (210).
Покрај ваквите примери, што се одраз на говорот,
среќаваме и случаи со наставката -у, што Шапкарев ги запи
шал сигурно под влијание на родниот говор. Сп.: - да му
речеш: „Пријашел'у, ед:И:в: човек сакаше да влезе"' (208). и рекла: „Царју, не ли сакаш ез да го за1<6л'ум каминут?" (212).
-

1.57. Промените кај глаголите во кукушкиот говор
се изразиле во изедначување на глаголските групи од пре
зентската основа: во 3 л. ед. како основен вокал се јавува -е,
а во 2 л. ед., 1 л. ми. и 2 л. мн. -и: мuсле (тој), мuслиш (ти), мис
лиме (ние), мuслише (вие).
Овие специфичности на глаголскиот систем во приказ
ните кај Шапкарев Iie се доволно истак11ати, среќаваме повеќе
примери во кои во 3 л. ед. основен: вокал се јавува а или и: да го сшоuли виното (207). - да стан:е, да зf6шви вечера (207).
гледал да ошuва н:а нИвата (209). - да налuва главата
на мајка му (209). - да Т<�6uа гроп за мајка им (209). - кату
видел брат му да беiа (209). - Бог сака да ни уб:Ие (209).
што да чинува сос козаро.
-

-

Во 2 л. ед. мн:огу често, погрешно, се јавува вокалот
е: - Да ra gонесеш на мајка на rрббо (209). - да g6jgeш пак
тука (212). - Ка ки g6jgeш, емо да вееш, емо да не вееш,
емо да ми gонесеш бакшИ:ш, емо да ми не gонесеш (212). Во
1 и 2 л. мн. освен и како основни се јавуваат вокалите а или
е:
да га донесеш на мајка на грббо, за да га зак6uаме (209).
ки излеземе да те ilречекиме (212).
-
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1.58. Во кукушкиот, а и во други долновардарски
говори, во императив, 2 л. ед. основнкот вокал и се обопштил
во трите глаголски групи: ним вuки, ним чеки (uepu, носи)
и ел. Во приказните кај Шапкарев ова правило не се почитува.
Сп. примери: - нИ:м_, сИ:но, не чинувај така сос мајка ти (м .
. . . не чuни така сос мајка ти),, 209. Има и обратви случаи: -

баче, две р6пки к6uи, две баби ти н6сум (209).
1.59. Од синтаксичките прашања прво ќе се задржиме
на изразувањето на посвојноста со кратките форми на личните
заменки, што во овој говор ги среќаваме редовно со роднин
ските имиња независно од тоа дали зборот кому му се при
пишува· припадноста е субјект или не во реченицата: - му
са-насмијал на-ма1к-му.
v

_...,.

•

,

,t.J

, •

Ваквите примери не само што ги набележува, туку како необични - и ги објаснува Шапкарев: - то И кажуве
на женаша-му (м. н:а жената-си) - објаснувањето е од Шапка
рев; исто: - да налИ:ва главата :на мајка му. Меѓутоа, многу
почести се синтагмите со кратката н:еизмен:лива заменска
форма за присвојност си: - за да измИ:е на мајка си главата
(209). - га занесел на мајка си на като (209). - го послушал
на nомЗ.Лкио си браш (209).
Лудото не послушал на браша
cu (209). Ваквите конструкции се необични .за долновардар
-

ските говори и многу е веројатно дека Шапкарев немал мож
ност да ги слушне од кукушани, туку нему му се поткраднале
под влијание на родниот говор.
1.60. Среќна околност е дека песните, објавен:и исто
така во Зборн:икот на Шапкарев33, се запишан:и од учител
роден во KyкyIII и за разлика од приказните презентираат
релативно пореална слика на градскиот кукуIПКи говор.
Велиме релативн:а, бидејќи се работи за песни,· а веќе истакнав
ме дека цивните можности на тој план се ограничени.

Оттаму произлегуваат и овде некои слабости

и

неускла

дености не само н:а фонетски, туку и на морфолошки план.
На_ пр. редукцијата, толку широко застапена во говорот, во
песните се јавува спорадично:

-

uолеiнал је, uозасuал је (песна

uолеiналје цар Кусшаguн. 129) .

33 К. А. Шапкарев, т. I, Софии, 1968, стр. 233-238.
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Од морфологијата да го споменеме присуството на
различни наставки за 1· л. едн. през. во два стиха од истата
цесна: да ми сготве, ga. вечерам. - да постеле, ga си леzнум
(123). Неуедначености среќаваме и во основниот вокал кај
глаголските форми за 2 л. едн. през.: - ga uричекаш парва
л'уба от лова (122). - ga му gtigeш дробно сено да еде (122).
сум послала ga си леiниш (123).
ела, сИ:но, ga веч.ериш (123).
.

,

,

-

-

-

други случ�и забележуваме ретка употреба на
поодделни форми и не е јасно дали се работи за архаизам,
реликт од порав;ешна состојба или пак за форма позајмена
од други говори. Имено �о :кукушкиот говор од прашалната
заменка за лице 'кој', _според нашите записи, не се употребува
општата форма 'кого', но во песната 128 среќаваме: - на
коf6 ки ме јуставиш? - на. коi� к� ме порачаш?
. .. В<>

.

�.�Ј.1.

1

Материјалоr од Кукушко �то во еп. „Македонски
преглед'' го објави Георги Христов34, иако по обем е помал
9д оној во зборниците од Шапкарев,, многу повеќе ги одразува
�аракт�ристиките. на го.ворот.
Анализата покажува дека собирачот во основа добро
ги запознал фонетските· .специфичности на одвоениов говор
и многу често . материјалот го предава така што може да
по.служи кажо база за натамошна јазична обработка.
·

.,.

Да почН:еме со фактот дека реДукцијата на неакцентира
н:Ите вока.ЛИ, За која рековме дека претставува една од главните
специфичности на долновардарските Говори, во материјаЛ:от
од Христов е така системски предадена што човек, ако има
некаков увид .во македонските дијалекти, лесно може да ја
одреди локацијата, се.разбира, сфатена во поширока смисла.
Ова ќе го илустрираме со неколку фрагменти: - буiаш
сшанах, наuравuх си tiнуш, убличех си gецаша,.... ga cuiti
кат( gа-беiиш. .
и gешшо ptigycнo c-yшuge g6ма. -- исшурве
-

_tr,:. �ла�и:шо. уф

кuceuto

.

ц

.

шурве

.

ia

уф uа;Јваша.

-Џо правило, на.законот за редукција на н:еакцентираните
.вокали не подлежат вокалите во крајните отворени слогови,
бидејќи тие обично претставуваат граматички знак за одредена
категорија.· Оваа особеност кукушкиот говор ја споделува

и

34 Г. Христов'b, Народописни материали по говора в» Кукушко
ДоЙранско, МакПр, IX, .1935, кн. 3-4, стр. 167-176.

Ј4

со доЈранскиот и гевгелискиот. Меѓутоа правилото не е
консеквентно спроведено па тоа нашло одраз и во одвоениов
материјал: - ануш бил сре�ишу �џi,рскију кунак. - ка сидна
детто уф неiовију ан. - и детто сус uајш6ну си шете из градут.
аку сте сто коли. д а са чинат петстутини. - пулвинта
�џiрсву ти гу дам. - не ки земиш, ама буiасвушу ки си кај1u.
�

,

,

�

Извесен превид, што се однесува до редукцијата, забе
лежуваме во префиксот upe- кој обично поминува во upa-//
uap-, додека Хр:истов го дава како Ири-: -uричека гу мајка му
рЗ.Дусно. - адна баба да га Ириiлеgе. Резултатот Ири- се слуша
во Полето.

·

Елизијата на неакцен:тираните вокали, како последен
степен: на кван:титативната редукција, веќе делумно ја илустриравме со некои од претходните примери. Таа фонетска појава
нашир око е застапена во спомнатиов фолклорен материјал
забележан од Христов: -gешшо се зарадува много. - срешт
наа го евр�јшо. - причикаа гу еврејшо пак. Освен кај имињата
uмше
елизијата е застапена и во глаголските форми:
-

адна дувица.
,

,

-

.

gунсе1ше му пуапка. - други петнаЈсе, наgкачве
,

, ·-

....,_.

,

ДО СТО.
Освен

вокалите во кукушкиот говор се испуштаат
и согласките, и вакви случаи има зарегистрирано: - кату
ка ме iлејш (гледаш).

1.62. Од морфологијата ќе се задржиме на некои преви
ди кај глаголскиот систем. Веќе рековме дека глаголските
групи се упростиле и дека сите глаголи во 3 л. едн. имаат
основен вокал -е. Тоа делумно е одразено и во материјалот: еска, вuке: мамо, ки излезум уф срансво. - анџијата гу
iлege ного, на-раце гу gарже. - си шеше из градут и ел. Но
од ваквото бележење има повеќе отстапувања: - адин gава
десет гроша. - апнал си, и ииша гу мо:м:та. - штом гу виде,
·таа услуб6жgа ги.
,

,

,

-

,,._

,

,

Глаголската придавка во овој говор се образува само
со наставките -н, -на, -но, -ни, независно на каква согласка
завршува општиот дел. Во материјалот, иако ретко, и на
тој план има превиди, еп. - и царут кату шресндш стое.

1.63. Од синтаксата треба да го одбележиме превидот
што му се поткраднал на Христов во врска со редот на зборо
вите. Имено, според нашите материјали, по правило кратката
3*
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заменска форма стои пред глаголот, па дури и во почетокот
на реченицата. Во материјалите од Христов ваквите примери
се реткост: - zy иише момта на детто. - детто za gage чешката. Обратните примери во кои заменските форми се јавуваат
како е:нклитики се далеку почести: - uричека iy мајка му
радусно. - пригутвИ: рИбата, исшарiа ia, расшарбуш�l. ia. исшјрве iy златто уф кисето и шјрве ia уф пазвата. - ygpuлa
му адИн: шамар, зела му чешката. - шураu1, iy пуртретут фуф
-

-

„_

,

.v

,

,

-

,

,

v

1самарта. - и стражарто фашш,аш iy, н6саш iy при чорбаџИта.
Во врска со изразувањето на присвојноста треба да
истакнеме дека во овој говор, кратките заменски форми,
освен со родниliските имиња се јавуваат и во други состави,
па такви примери има и ;во материјалите од Христов: - и
излезе рuбаша му ил' ago iр6ша.
*

1.64. Во Струмичко се судруваат три дијале:ктни типа.
Во првиот „поддијалект"35, кој е и основен, влегува градот
- и селата од централниот и западниот дел од Котлината, тој
пошироко се вклучува во штипско-струмичкиот говор.

Вториот тип ги зафаќа селата што се :н:аоѓаат на исток
од градот, во пазувите на Огражден и Беласица (Мокриево,
Мокрине, Смоларе, Ново Село, Стинек, Нивичино и др.).
Тие споделуваат ред особености со малешевските говори .
Во третиот „поддијалект" влегуваат селата во кои
живеат преселници од Кукушко, т.н. „бижанци". Тие, како
што рековме, се дојдени по Балканските војни, живеат компак
тн:о, ги има во градот, го зафаќаат источн:иот дел во т. н.
·„бижанска маала", натаму ги среќаваме уште во десетина
села во Струмичко (Свидовица, Сушица, Секирник, Борисово,
Турн:ово, Радово, Иловица, Штука, Хамзалија, Нова Маала
и др.) ..
Оваа дијалектна разновидност го привлече моето
вн:имание многу одамна, пред повеќе од две децении кога
во Струмица вршев наставничка служба. Присуството, или
поинаку речено „судирот" на овие различни дијалектни
типови особено се забележуваше на пазарот каде што покрај
35

36

Терминот „поддијалект" овде е употребен условно.

изговорот ж > а и о2 > а (рака, ракша, лаже, маiла)- осо
беност на „основниот поддијалект'', паралелн:о, т.е. многу
често, поради големиот број „бижан:ски" фамилии, или
поточно села, се ·слушаа и особености на долновардарските
говори (респ. кукушки говор) : ракша, рацшо, лаже, маiла,
баgник и ел. Сп. ја уште и синтаксичката специфичност: - ia.
виgех на м а1к-ши.
Третиот „поддијалект", оној што споделува особини
с о малешевските говори, не бе�е толку присутен, поради
релативно помала застапеност на претставители, н:о диферен
цијалните специфичности, особено акцентски, беа евидентни:
geuteшo, дури и ешешо См, женаша, iлаваша, и видливо го
организираа присуството на одн:осн:иов „поддијалект".
,

,

.

-

1.65. Организирано, почнувајќи од пр9летта 1963 год.
почнав во Струмичко да собирам дијалектен материјал за
потребите на Македонскиот дијалектен атлас, а парал��но
со тоа ја истражував и микротопонимијата од односново
подрачје.
-

.

.

Нешто подоцна, од 1975 год. длабоко ме заинтригира
говорот на „бижанците". При првите сондажни истражувања
се поставија повеќе проблеми. Прво се покажа дека посто.и
голема опасност од н:ивелирање на дијалектните специфич. пости кое се врши н:а повеќе нивоа. Иако „бижанците"
:живеат компактн:о, сепак економските, жен:идбените и др.
контакти со „староседелс:киот" а-говор, неминовно води
кон корозија н:а нивн:иот дијалект.
·

Ова особено е изразен:о кај оние што живеат во градот
и затоа се определивме основните истражувања да ги вршиме
во селата.
Навистина во „бижанските" села влијанието н:а „основ
ниот поддијалект" (струмичкиот) н:е беше толку изразено,
но затоа таму нивелацијата на дијалектот се врши на друго
ниво, бидејќи во истото село живеат преселници од различни
кукушки села, од Карадагот и од Полето, така што полека
се губат и оние не многу изразен:и разлики меѓу двата „под
дијалекти" од Кукушко. За илустрација ќе наведеме демо
графски описи само на неколку пункта, пр. во с. Иловица
среќаваме доселеници од повеќе различни села, неколку од
нив просторно во Кукушко се прилично оддалечени: Мо
р�рци, Поп·ово, Сурлево, Кан:џалија, Брест, Пат�рос, Владаја,
37

Ни манци, Штемница, Шекерлија, Диманци, Алиоџалар, Апо ...
столар, Казан:ово и Св. Петка. Во Секирник има од: Ајдарлија ,
Коџомарлија, Маловци, Крецово, Иџеларе, Амбар Ќој,
Гавалјанци, Рошлово,
Алексово, Владаја, Драгомирци,
Градобор (Солунско), Ливадово (Д. Хисар), Грамадна ,
Ѓољубас, Гола, Беглерија, Диманци, Казаново , Маловци,
Азпатор (Серско), Чигунци, Патарос, Сурлево, Дорбалија,
Планица, Ираклија.
Слично е и во другите �ела: некаде, како и во овие
што ги споменавме, во исто село живеат доселеници од 15-20
разлиЧiiи кукушки села, некаде нешто помалку но секаде
доволџо многу да придонесуваат за згаснувањето na регио
н:алните посебности Iia говорите.
Освен тоа, иако во релативно мал број,. заедно со
„бижанците" од Кукушко живеат и доселеници од друг и
дијалектни зони: Демирхисарско, Серско и Драмско, што
у�те повеќе придонесува за расколебување на градбата н:а
диЈалектот.
1.66. Сите овие моменти н:алагаа посебен пристап при
собирањето Iia граѓата, многу посериозен однос кон информа
торите. При нивниот избор, барајќи н=ајоптималн:и можности,
комбиниравме различни методи. Прво, настојувавме да
вршиме истражувања во он:а село каде што има поголем
број семејства од односниот пун:кт, така на пр. во с. Едн:о
куќево собиравме комплетен материјал, според нашите
можности, од пунктот Ниманци, бидејќи тие овде се во мно
зинство, пунктот Крецово, од истите причини, го истражу
вавме во с. Секирник итн.
Вториот пристап беше во настојувањето дадениот пункт
да го истражуваме кај информатори што сега живеат во
различ!fи села, пр. за с. Морарци собиравме материјал прво
во с. Иловица, од информаторката Јованова Лика, а
п овторно во Борисово од Aтaliac Јанев, или за пуl{Ктот Иџе
ларе основен информатор ни беше Ефка Колева што живее
во Иловица, н:о исто така ги консултиравме и информаторите:
Благој и Јордан Гавазови од Сушица и Илија Гугул'анов
од Секирник.
Како трета особен:ост во работата сакаме да го истакне
ме фактот дека н:астојувавме да собереме колку се може
пообемен материјал, снимен: на ленти. Дел од тој материјал
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� претставен во вториот дел од студијата каде
тираме: лексика, фразеологија и текстови.

IIITo

презен

Ваквите проверки и доуточнувања беа особено в:ужни,
бидејќи се работи за информатори што го напуштме родното
место пред 65-70 години, како деца од десетгодишна воз
р аст, а сега се наоѓаат на прагот од длабока старост.
Јасно беше дека се работи за последен момент: кога
постојат какви, такви, но сигурно последни можности да се
претстави и зачува говорот од Кукушка. Во слични случаи
се употребува фразеолошкиот израз ,,пет до дванаесет'',
во нашиов случај би можело да се измени во „дванаесет и
пет".
Затоа, откако за потребите на Македонскиот атлас,
комплетно - според Тематскиот прашалник - ги испитавме
пунктовите: Мотулово, Крецово, Амбар Ќој и контролните:
спрема Солув:ско Градобор, спрема Серско Савек, спрема
Дојранско Патарос и спрема Водев:ско Гумен:џа, систематски
и упорно, во втората половина од седумдесеттите години,
секое лето го користевме да бидеме меѓу „бежан:л:Иите''
од Кукушко.
·

Барајќи типолошки разлики со соседн:ите говори,
истовремено настојувајќи да ги откриеме различителните
елемен:ти в:а дијалектв:иот систем меѓу Карадагот од една, и
Полето од друга страна, продолживме да вршиме позадла
бочени анкетирања кај доселеници од следниве пунктови:
Морарци, Грамадна, Шекерлија, Гарбашел, Драгомирци,
Калинова.
Материјалите од овие, а и од претходно спомuативе
села ги оформија контурите на нашава работа, а потоа за
дополнување и доуточнување, со редуцирана програма се
задржавме на истражување на пунктовите: План:ица, Штем
ница (Сневче), Гола, Алексово, Ираклија, Беглерија, Маловци,
Гавалјанци и др.
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ФОНОЛОГИЈА

г

СОВРЕМЕНА СОСТОЈБА НА ФОНЕТСКИОТ
СИСТЕМ
Са м о г л аски
2.1. Во вокалниот систем на кукушкиот говор, како
и во соседните долновардарски говори, освен: самогласките
е: и, а, о, у, среќаваме и еден среднојазичен вокал, што го
предаваме со знакот а.
Графички овој систем може да го претставиме на
следниов начин:
и

ii

у

е

а

0

Споменатиов систем е релевантен: само кога самоглас
ките се акцентирани, тогаш тие по своите звукофизиолошки
особини не се разликуваат од соодветните гласови во литера
турниот јазик. Во неакцентиран:а позиција тие се редуцираат,
одн:осно се елиминираат опозициите е : и, а : а, о : у, а систе
мот се упростува до следн:ава шема:
и

ii

у

Резултатите на редукцијата, па и на обратната редукција,
често не се јавуваат во чист вид, туку се работи за гласови
омеѓени меѓу артикулацијата на а и а, о и у, е и и, одн:осно
а, т.е. алофони, што ги предаваме со соодветните знаци,
во позиција н:а индекси: момаша, покрај момq,ша,
покраЈ сел9шо.
.

,

сел0шо,

-

Освен: овие фонеми во кукушкиот говор среќаваме и
еден ред долги самогласки, кои се позиционо огран:ичеаи,
ги предаваме: ii, е, Й, о, у, а.
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2.2. Гласот а со својата физиолошко-фонетска природа
е среден глас од типот на а. Основната боја ја чува кога се
наоѓа под акцент, додека во неакцентирана позиција неговата
артикулација е поотворена и се приближува кон а. Според
З. Голомб36 неакцев:тираното а и а треба да се третираат
како една фонема и јасно да се потцрта слевањето на а со а
во неакцентирана позиција. Тоа, од фонолошка гледна точка,
вл ијаело така што запишувачите на дијалектеli материјал
ги мешаат групите ра (ар) и ра{ар). Сп. примери од архивата
на Ст. Верковиќ: варзуваш (м. врзуваш), fранчарош (м. fрн
чарош)31.

Во врс1(а со дистрибуцијата на гласот а во кукушкиот
говор забележуваме дека тој се јавува многу Често: во принцип
може да стои во сите позиции на збороформите - во почето
кот, во средmrата, а во појужните села и на крајот:бuа) камина,
сш6лува Иџ.
2.2.1. Ја замеgува н:осовката

забо,

зајuшо,
2.2.2.

ж.

во кореновите слогови:

рацшо.

Се

јавува

наместо

секундарниот

ер:

баgник,

лаже, маfла.
2.2.3. Го среќаваме во секвенците ар - ра, ал - ла ОД

некогашните вокални р и л: yiapлuja 'јака' (: грло), сваршu
'умре'' варба, ражнuца, жалш6к
·

(:

жолтица), вална, сланце.

2.2.4. Се јавува В'а местото на редуцираната самогласка

а_: блаf6ша 'блажина', жабујник 'жабарник', iражgаниц; наместо редуцираното е во соседство со сонант: иеиал, сшожар,
-

ограниче:в:о место редуцирано

и
и

о

-

,_ v

-

,

"'

во наставките -ова, -ово

-ове: саgаве (:сад), топ. Аfава Чешма Крец.
2.2.5. Се јавува на местото од соодветниот вокал во

зборови од турско, односно арапско потекло: асал 'имено',

gaлitzн �човек во був:ило од голема температура', аралак
'процеп'.
38 3. Голомб, МЈ,

г.

XIII-XIV,- стр. 218.

37 е. Романски, Народописни . материали
(Из'ЈЈ архивата на Ст. ВерковИЧ'D), МакПр,
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г.

VI,

Долновардарско
4, е. 99 и 108.

OTh

кн.

2.З. Долги самоглас:ки. - Прашањето за долги само
гласки во кукушкиот (и воденскиот) говор прв го поставува,
уште во почетокот на овој век Д. Мирчев38·• Тој истакнува:
„Остатоци од gекогашниот квантитет, макар и оскудни,
се среќаваат и во кукушко-воденскиот говор: шшо к'и ва

uuшум, к'и ми каажише ли?; ај g' 6јме на ло6јзшо; ко6зјшо
са укузuа; му искараа цела фаша уш ко6жјша. Во зборот
луgошо се слуша долго у: луушо ушка сваршuл раб6шаша. . .
Треба да се забележи дека сите именки од п-основа и t-основа,
преминати кон: п-основа, покажуваат долго и: имuјна, вримuјна,
клучuјна и др. Долго о и а се јавува во показната заменка
овb,-а,-о, која во кукушко-воденскиот говор се образува: за
м.р. воо, за ж. ваа, за ср. воо .
"

2.3.1. На прашањето што го покренал Мирчев опстојно
се задржал Д. Иванов во студијата за гевгелискиот говор39•
Според него: „...остатоците од некогашниот квантитет
за кои зборува Д. Мирчев во студијата за кукушко-воденскиот
говор до еден може да се објаснат како нова појава по губе
.
њето или преметnувањето на самогласки и согласки во
средината на зборот... Нема никакво сомнение дека е тоа
една лажлива или поточн:о нова должИн:а на самоглас1<ите.
Губењето на самогласки од крајот на зборовите не е пропра
тено со никакви промени кај претходните гласови. Така:
ман-са (мани се), gек (дека), gyp, шук, каg, ним (нимој),
нtiupaв-io, сшреш-iо и др. се просто скратени зборови поради
брзото зборување.Но кога испуштањето станува во·средината
на зборот, тоа ја менува градбата на зборот и предизвикува
промени... Ако се обидеме да ја изолираме артикулацијата
на некој глас во средината н:а зборот ние наидуваме на тешко
тии зашто таа артикулапија е органски сврзана со артикула
цијата н:а другите соседни гласови... Во случај, ако одн:осн:иот
глас, за чие губење или слабо артикулирање е даден: поТЦfК
од редукцијата, акцентот или некоја друга причина (склоност
кон антиципација, контракција со сосед:н:ата самоrласка,
метатеза, асимилација и др.), не може сосем да исчезне од
зборот, тогаш тој . остава траги врз, некој друг глас и на
тој начин ја менува артикулацијата на целиот збор".Примери38 Д. Мирчев'b; БКВГ, СбНУНК, кн. XVIII, СофШI 1901,

е.

430.

39 Д. Иванов, цит. раб., стр. 60.
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те од Мирчев: каажи ше ли, ло6зјшо, ко6зјшо Иванов ги објас
нува со скратување и антиципација на и кое заземајќи по
зиција ведпаПI зад претходниот вокал прави впечаток како
тој да е долг. Должината во зборот коожша според него

е добиена откако редуцираното ii во кожiiша се преметнало
пред ж, обусловено од брзата артикулација: коажша, а потоа
со асимилација: коожша. Слично објаснување Иванов дава
и за должината во мравша

од

мраваша, при што
.не
полниот (мисли редуцираниот) вокал ii се изместува и со
тоа го удвојува а-то во претходниот акцентиран слог: мраваша,
мрiiвша. За тоа префрлување придонесува и карактерот на
усната согласка в која се артикулира со скоро затворена уста
и со кра јно изменета позиција н:а говорните органи, додека
артикулацијата на самогласката а пред неа и по неа е една
,)„

иста, та сознанието за тоа ја тера устата да ја сврши работата
одеднаш, да ги артикулира двете а со едно отворање, а в-то
да го остави за потоа, кога ќе треба да се артикулира и блис
киот по место на артикулација дентал ш. Во куќша имаме
само губење на а (куќата), зашто у и а се оддалечени само
гласки, та слевањето во една е невозможно".

2.3.2. Г. П. Христов по односново прашање40 има
слично мислење. Тој исто така не го прифаќа мислењето на
Мирчев дека во случајов се работи за стар квантитет, туку
удолжувањето на самогласките го третира како ново и компен
зационо, добиено како надомест за исчезнатите гласови што
оставиле трага во некакво удолжување на претходната акцен
тирана самогласка.
2.3.3. В. Думев во трудот за воденскиот говор41 има
поинакво мислење од веќе споменатите истражувачи на
долновардарските говори. Тој не само што не допушта да
се зборува за остатоци од некогашниот квантитет, за што
се залага Д. Мирчев, тук у воопшто според него поимот
квантитет не е својствен на нашиот јазик, особено не на
брзите говори какви што се кукушкиот, гевгелискиот и во
денскиот, во кои редукцијата е една од најважните особини,
а таа - како што кажува Думев - не е погодност за развој
на долги самогласки, туку обратн:о нивен непријател.
40
41
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МакПр, г. Х, кн. 1, 2, е. 107.
МакПр, XIII, кн. 3, 1943, е. 39-40.

Задржувајќи се на примерите од Мирчев за долги
.
.
.
самогласки во случаите: си1н, иусширш, сми1а1не, нусе1не,
вримuјна, Думев аргументирано укажува дека се работи не
за долго и, а, е, туку за дифтонзи uj, ај, e.i, добиени со анти
ципација како во којн.
-

-

,

"'

,

.

,

.

Меѓутоа не сме убедени дека во . заменските форми
во (воо), ва ( ваа) неопходно е, како што тврди Думев, да се
гледа секвенца од два еднородни вокала, а никако од еден
долг, особено во северните села·.
·

Фактички, Думев допушта протегнат изговор, односно
извесно удолжување на вокалите, во било каков слог (на
почетокот, во средината или н:а крајот на збороформата),
само ако се работи за афектирана реч, кога се изразува за
чуденост, страв, изненаденост, потенцирање, прашување
и ел. Сп.: ji, ji
вuкаш uy неiо. Мори женЙ! Или кога некој ја
разбрал туѓата итрина му вика: „а" !
-

2.3.4. Самиот факт што скоро сите истражувач_и на
долновардарските говори се задржуваат на проблемот за
долгите самогласки, често пати и со противречни мислења,
ни дава доволна основа да забележиме дека се работи за
сложено прашање. И проф. Б. Конески, разгледувајќи го
овој проблем, иако од подруг аспект, забележува дека
слеаниот изговор на два еднакви вокала, не ја анулира
претставата што ја имаме во ваквите случаи за два едно
звучни вокали42•

2.3.5. Основно што ни се наложува при разгледувањето
на материјалот со кој располагаме е дека често, дури многу
често, се јавуваат состави од два еднакви вокали добиени по
различн:и начини, кои може да се реализираат како секве:нди
од два вокала (евентуално вториот пократок), или како
соодветни долги (во селата кон Дојранско) доколку не се
наоѓаат н:а морфемска грз.ница меѓу префикс и лексичка
морфема:
а) на крајот на збороформите, на морфемска граниuа
со флексивните морфеми:
знli (:знае) себишо Штем 'не е свесен ';
ае > аа > а: не

си

-

умарша на са-зна Вл 'смртта доаѓа ненадејно',
42 Б. Конески, Граматика ... , 1967,

е.

97.
47

'\ i1

еа > аа > а: раш в аре за-н'а Мут ( : неа), фраз. 'не му
е симпатична'; ус-н'а (:неа) ваuцуваш; машшd (: машшеа)
Мор,
·

ое > оо >

не

6:

iy-g6 (:goe)

gешшо Гола;

б) во средина на збороформите со метатеза пред кон
сонантот и слевање со претходниот вокал или пак само со
елизија на вокалот, при што се создаваат согласнички групи,
и за поудобен изговор претходниот вокал се удолжува:

оа > оо > 6: шиuолша (< шиuоолша < шиuоалша <
ШUUOЛatua); Н0кша ( < НООiШа < 1lOaiшa < НОiаШа), КОрша
(< ·кората)

Вл,

аа > а: клиudлиtа ( < клиuаалша < клиuалаша), шdфша
( < шаавша <шаваша) Драг; во односн9во село, во мн. форма
вокалот и се преметнува, но согласн:о со правилата за него
вата дистрибуција, не доаѓа до слевање туку се образува
дифтонг: iлtЦфше,
·

·

иа > ии > и: жлибЙ'нша (< жлибиинша <жлибианша
< жлибинаШа); мули'нша ( < мулинаша) Ал; тo:ri. ЛузЙ'нша
(< ЛузинаЦt,а) 'лозјата' Ир,
·

ие > ии >и: UЙ1 л'шо (< пилето), Мн'л'шо ( : чл. ф. од
сопствен:о ·име. Мuле) Вл,
. .

UO .>

UU

:> И:

Каl-lgЙ1ЛШО

крилото) Ал,

оо >
еп.

6:

(<

·каlIДИЛОТО), КрЙ1ЛШО (<

uросшо (< проосто < просото) АЛ,

уа > уу > ji: шу'лша (< туулта < туалта <тулата),
топ. Ку'лИ!-а Ир,
·

. уе > уу > ji: б у ршо ( < бурето): cii-gyuu бу'ршо;
. уште прекар Л'у'л'шо Анfо,
'

еп.

уо > уу > ji: ку'сшо ( <куосто < кусото) Мор,
ао > аа > а: fанк.dлшо (< ганкаалто < ганкаолто <
ганкаЈ1ото) Ал 'onoj што пелтечи', сукdлшо (< суКалот·о) Вл,
'•

аа > аа > d:

балgасша (< б8.лдааста < ба�дрз.ата) Вл;

·
в) : по губењето на интервокал:ните . консон:анти се
создаваат секвснци од два вокал(:l кои и да се разноро.zџrи, по
извршеното аналошко израмнување, пак се реализираат
како соодветни долги:
48

.

р1

на-рабуш Ш-клам ( > клавам) 'не држам
сериозно до нејзиното мислење'; са-uрам ( < uравам) на-буgла
Штем;
не-ј-uузнам ( < познавам) л'ујшо Мут,
аа > а:

1-lOlO

-

ао > оо > 6: на-Иашо g6 ( < да-го) uрачекме Ал; gб ( < да-го) ygмeнaut. 'да му помогнат, да го заменат' Ним,
ео > 00 > 6: н'6 ( < не-го) влаgејме 'не го употребу
ваме' шо не�ишо Мут,
ио >- оо > 6: Таранбукша н'о ( < ни-го) upygage; вugo, вugo ( < види-го) ua ш6о Вл,
иа > аа > а: зашо iua ( < ти-ја) gage, ош не-ј арна
Мут,

уа· > аа > а: ма ( < му-ја) заб6gуве уф zлdваша Ак,
уо > оо > 6: iр6бош ga мо ( < му-го) наuравум Ир.
2.3.6. Реализација на долги вокали, освен во лексичкиот,
забележуваме и во морфолошкиот материјал: во формите
за 1. и 2. л. мн. аор. на границата меѓу коренската и флексив
ната морфема, по загубата на х пред консонант од настав
ката (искараме, искараше < искара-хме, искара-хше, зн.
'извадивме, извадивте') Гола. Се работи за квантитет добиен
по пат на компензација.
Веднаш да истакнеме дека ова удолжување се јавува
факултативно, имено губењето на -х- од наставката е се уште
во процес, од истите информатори, освен ис�араме може да се
чуе и искарахме :и искараме. Од формите на аористот квантита
тивни дистин:ктивни признаци има кај глаголите од а-група,
3. л. ед. и 3. л. мн.: исшарча- исшарчd, избл'ува-избл'ува.
Да заклучиме дека реализацијата на долги вокали не е
општа особеност н:а кукушкиот говор, се јавува повеќе во
селата кон Дојран:ско и таму таа не е регуларна и не може да
добие третман н:а фонолошки квантитет. Пр3о, во мал број
случаи среќаваме зборовни парови во кои должината, односно
краткоста, е единствен диференцијален фактор: gy (предлог:
gу-шебе) - gy (вeillap), сшо (:број)
сшо ( : гл. стои), масша
(: чл. ф. од масш) - масша ( : чл. ф. од маса), второ, �од
истите услови н:а секвенците со долги вокали не постојат
-

опоненти со два еднакви кратки вокали.

2.3.7. Во поголемиот дел од Кукушко, оној што го
викаме Поле, во кој влегува и ·градот Кукуш, а особено во
појужните села, во споменативе позиции, на кои се задржавме
4
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пред малку, не го среќаваме очекуваниот квантитет на вокали
те, туку се јавуваат поинакви резултати. Сп.:
а) на крајот на збороформIПе, н:а границата на флексив
ните морфеми доколку се најдат два еднородни вокали, доби
ени со асимилација, тие се реализираат како такви, т.е. не
се

контрахираат:

(< лае), шкаа (< ткае) ,
е > оо: бр6о ( < брое), некоо ( < некое),
е > уу: чуу (< чуе) Иџ.

а - е > аа: лаа
о у

-

б) во средината на зборот, по исчезнување на вокал,
не среќаваме квантитет кај претходниот вокал, во смисла
на компензација за загубата:

и - а(у) > и: са-мuм ( < се мијам), са-шрuм
тријам), сuим (< спијам) Гар; но: жнuум Пост,
о - а(у) > о: iy-g6м
Крец; но: бр6јум Аќ.

(<

го дојам), сшом

(<

(<

се

стојам)

Во формите на 3. л. мн. вокалот од наставката се
чува, но редуциран: са-мuаш, ca-utpuaш, cuuazu,
.....

,

..... _

....

-

, .... _

-

,

..... _

и втор случај има кога, со метатеза, се добиваат групи
од еднородни вокали што се реализираат без контракција:

е - е > ее: зеел'шо ( < зелешо), сеемшо (< семето);
ако вокалите биле различни, по извршената асимилаuија
се добива, истиот резултат:
е -. о > ее: сеелшо

(<

селото),

( < на мерата),
а - е > аа: Буiааршо (< Бугарето),
о
а > оо: на-к6олша ( < на колата); уште: м-аа
uзgyuu к6ошша ( < кожата), а-gиiнуве н6окша ( < ногата);
е - а > ее: на-меерШа

·
-

в) по губењето на интервокални консов:анти кај ново
настанатите вокални секвенци пак се јавуваат две можности:
,

- кога доагаат во допир два едgородни вокали тие
го задржуваат својот статус:

а :

·

а > аа: брааша

(<

брадата), вааша

(<

вадата),

доколку вокалите што доаѓаат во допир се различни,

тие по законот Iia асимилација се изедначуваат, в:о го задржу
ваат статусот на секвенци од два вокала:
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г
а - о > оо: а-н6оѓе (: ја наоѓа) g6ма,
е - а > ее: iи збр а iувееша (: говедата),
о - а > оо: в6оша ( : водата),
о - е > оо: ga-g6o син-ми (: да дојде ...),
у - а > уу: uунууша (: понудата).
-

Во селата кон Солунско (Амбар Ќој, Иџеларе и др.)
паралелно со секвенците од два вокала: жеенша, сеелшо,
среќаваме и примери со нивно упростување: селшо (<селото),
жениtа ( < жената). Ваквото скратување, изгледа, почнува
да се сфаќа како модел, па и заменските форми Шоо, в оо се
реализираат и како едносложни: шо, во.
,

-

,

-

2.4. Губење на слоготворната вредност на вокалот и.
Во партијата за долгите вокали, присутни обично во Карада
гот, рековме по нешто и за одделните вокални групи, сега
посебно ќе се задржиме на примери од Полето и Карадагот
во кои како втор член се Јавува самогласката и.
-

,

На крајот на збороформите, на морфемската граница
со флексивните морфеми ваквите вокални групи се јавуваат и
неизменети: а-и (сна и саи-мн. од саја 'вид женска облека'),
,

е-и (с шреи), и-и (cutpaulyiuuu-мн. одсшрашушuа 'страво
тија', сшрамушuи 'органите за размножување'� iuuuцuu), о и (кои, мои). Истово го забележуваме и кога ќе се најдат да
морфемска граница со префикс, односно со партикулите
uo и не: не:� cii-нailipe gеш ш о ; u6-uшap уg-браш-му; не-Иgум,
така е к ога сегментот и е акцентиран, ин:аку се скратува во
ј: u6-јма�илuф, еп. уште: iu-jзiypeлa, ca-jcuapgeлa. Во Градобор,
таму се редуцираат и крајните вокали независно што се
морфолошки квалификатори, во 3. л. ед. през. среќаваме:
знај (: кој каgе знај), ipej ( слtтцишо ipei), исто: ycutapej, шuј
и ел.
Кога односниве групи ќе се најдат во средината на
зборот, ова - мислам на чувањето на вокалните групи престанува да важи, бидејќи и граматичката функција на
односн:иве морфеми не е толку изразена, тогаш се образу
ваат дифтонзи:, а вокалот и се скратува во ј: с шрамушuјше
ga- c u-uyкpujш , м6јше, змuјше, сшрејше. Истово се забележува
и во 2. Ј1. ед. и 1. л. и 2. л. :rvm., през., кај глаголите со општ
дел на вокал:
4*

вејш, вејме, вејше (вее 'јава'),

uејш,

uејме,
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uејше; cuujш, cuujмe, cuujшe; сш6јш, сш6јме, сш6јше; натаму
во имперфектот: шкајше, бр6јиtе, чујиtе - 2л. ед.
Има интересни примери во кои среќаваме нови групи
добиени со метатеза на и, скратено до ј: а - и: yбpajcuto
(:образите), iлајфше (:главите), зgрајфше (:здравите); е - и:
врејмшо (: времишо < времето), шејл'шу (: шелишу <телето);
о - и: uул6јсше (:полазите), к6јфше (:кофите); у- и: шујл'ше
(:тулите); а - и: зајuше.(: забите), мајшиtе (:мажите), gајкше
( : дагите 'странични штици на qype или каца'); исто и кај
глаголските форми: убујфше (: о5увише), сн6јфше ( < снбви:
ше), сшрујше ( < стружцше) - 2. л. ед. имперф., во мн.:
убјјфше, сн6јфше (2. л.' през.).
Ваквите образувања особено се чести во селата југо
западно од Кукуш. Примерите се од Драгомирци и Крецово.

РЕДУКЦИЈА НА ВОКАЛИТЕ

2.5. Редукцијата на н:еакцентираните вокали, т.е. нив
н:иот позатворен изговор, обусловен од скратувањето на
самата артикул�ција, е општа особен:ост на југоисто�ите
македонски гоџори, подразбирајќи го овде и кукушЈk:иот.
Оваа гласовна појава ја познаваат не само соседните говори:
воденскиот, солунскиот, дојранскиот, гевгелискиот, струм
скиот, туку „ . .. редукција на вокалите со вакви или слични
резултати познаваат бугарскиот, северните грчки говори
и ароманскиот. Тоа значи де1<:а нашите источни говори се
вклучуваат во една поширока балканска ареа во која таа
појава е позната. Несомн:ено дека во овој случај се работи
за заемодејство меѓу балканските јазици"43•

2.5.1. Описот на редукцијата е комплш<:увана работа .
.К. Мирчев во Неврокопскиот говор44, правдајќи се за извесна
�едоследност при бележењето на редуцираните самогласки
з�бележува дека секој што имал работа со нашите југоисточни
говори, сигурно забележил каков сложен проблем претста43 Б. Конески, Историја на македонскиот

34-35.

јазик,

Скопје 1982, стр·

44 К. Мирчев», Неврокопскилт:D говор"L, Годишник», СУ, ХХХП,
1936, бр. 1, стр. 5.
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. вува овде неустаН'овеноста и нередовноста во одiЈос на· .редуцираните вокали.
·

Веќе рековме дека вокалниот систем на нашиот говор
во неакцентирана позиција подлегнува на упростување, од
шесточлен системот се редуцира н:а тричлен; т.е. кај вокалите
разликуваме фон:етски силна (кога се под акцент) и фонетск и
. орот на
слаба позиција (кога не се акцен:тирани). Во изгов
вокалите а, е, о, забележуваме голема разлика зависно од
тоа дали се акцентирани или не.- Во неакцентиран:а позиција
а се изговара позатворено, клони кон а, го предаваме со q,,
е клони кон и - (�),а о кон у - (9), или пак доаѓа до нивно
совпаѓање, а тоа значи дека се неутрализира одн:оснава
опозиција во корист на последните (а, и, у).
Според Д. Мирчев45 центар на редукцијата во југо
источните говори претставува говорот во Кукуш и Воден
и колку се оддалечуваме од тој центар ( особено од Кукуш)
во правец кон Гевгелија редукцијата се чувствува послабо,
бидејќи тие граничат со говори во кои јасниот изговор на
вокалите е обична појава. В. Думев мислењето на Мир.чева
малку го модифицира: „. . . во споредба со редукцијата на
самогласките во Кукушко и Гевгелиско, воденскиот говор
зазема положба на центар, иако територијално не е таков"46•
Како потврда за своето мислење ГО истакнува фактот дека
во воденскиот говор неакцентираните а, е, о се редуцираат
скоро во сите позиции,исклучок прави само е кога ќе се најде
на крајот на зборот, па дури и таl\лу во заменските форми
ме, ше, се или партикулата пе вокалот ја трпи силата на
тој фонетски закон.
2.5.2. На преодот коН' Воден како :контролен го обрабо
тив говорот во Гуменџа. Матери:јалите не упатуваат на
фактот дека реду кцијата овде е прилично напредната: сре
ќаваме многу примери со редуцирани крајни вокали, неза
висно што се индикатори на граматички категории,та како
да се наметнува заклучокот дека односн:иов „фонетски закон
овде се наложил без остаток". Примери за редукција на џ во
крајни отворени слогови (кај именките од ж.р. на -а) : uраѓа
'праќица', ек.ура 'згура ', ч6uк.а 'клун', iаба 'печурка', флуска

45 д. Мирчев'b, цит. раб., 431.
46 В. Думев'L, цит. раб., стр. 25.
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i

1
!'

'плуска', салѕа 'солза', в6са 'оса', ѕранѕала, јувѓала 'објала',
абалчuна (на лице); редукција на е во почетокот на зборо
формите: исенцко сено, илен, иuшен, изuќ; во средината: кривеш
(независно што зборот не е од словенско потекло), geвuut,
gесиш, јарим, uuлинца, ѕивiар, билеѕи, топ. Калуѓир Камин;
именки на -ец: клuниц, увg6виц, uалиц, квасиц, јуниц, 1<.6биц
'вид птица', само во мал број примери има редукција е > d:
вечар, кuсал - во соседство на сонанти, но: бубрик; придавки
на -ин: вин6вин, iнасин, i р6зин, арип, лuчин, жеgин; кај именки:
,
_
к амин, иламин, ирешлин, сковрин, корин.
,

,

,

,

Прави впечаток редук.цијата е > а која се јавува само
на крајот на збороформите. Кога самогласката е самата
претставува морфема или пак е дел од морфема: се редуцира
специфичниот завршок кај именките од среден род е ( < љ):
црефца малечко, беба (: бебе) сарца, uuлuнцii ( < пилинце),
tарна, ip6зga (: грозде), неuца, врема за-кусејна, ќоша (:ќоше),
во збирната форма л'ygd (: луѓе), кај наставката -ове за образу..,
вање множина од едносложните именки: врашува, синува,
uашува, брузава (:брус), калкувii (: калк), (но и: gвеше вул6ве
поради близина на акцентот ?), веднаш да укажеме дека на
истиот темен глас завршуваат и rvµ�ожинските форми на
-иња: мiiidpujнii, 1<.yчujнii, мулинцuјнii, кон нив се приклучиле
и: лим6јна, udршизdјна, Цuidjнii, што убедливо зборува за
дејството на факторот аналогија. Се редуцира и карактерис
тичниот вокал е од трето лице еднина през.: ного малчii,
вел'd (он), снежа (:врне снег), g6жѓd, зевii (:земе), gagii; к'и
уiлdgна, gа-флезii (он), кај множин:ската форма од помошниот
глагол 'сум' : снd ( : д6ма cнii, идна пора cнii) исто: . cшii,
,
_
натаму во прво и второ лице м н. аорист: 1аgема, 1аgеша;
кусuма, кусuша; и имперфект: iлeguxнd, iлeguxшa; uguxнd,
.

,_

.__,

..,

v

,

•v

,

v

uguxшd; кај прилози: нашра (внатре).
Примери за редукција на о: усшен, ypuc, урех, убрdс,
убрахча (на почетокот на збороформите); на крајот кај имен
ките и nридавките од среден род на -о: up6cy, зарну, 6ру,

,

- ,_

_

-

сеgлу, илишку извур, жишну леи.
,

„

Примери за

селшу,
оку,
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илашнушу,
-

од

Воден: iувеушу,

gеушу,

на-бdбша, женша-му, на-мајка-му, камејна, . римејна

(според Думев,
,

редукција

'

,_

-

37);

ОД с. Тресино: вyjв6gii, золва, на-селшу,
__

на-неишу.
..,

,

На исток. редукцијата во соседниот струмски
говор се јавува во послаб обем. Ј. Н. Иванов47 забележил
дека тој гласовен процес само делумно го опфатил неакцен.
.
тираното о и довел до појавата на позиционен вариЈант Q·
Според него дури во драмската говорна група има повеќе
случаи на полна редукција о ·> у, но со многу исклучоriи.
Редукцијата е пообична во слогови пред акцент: урало, gубар,
купче 'конец', но: вuн9ш9, Иuсм9, сел9, и ел.
..

2.5.3.

Зборувајќи за редукцијата. на е авторот се задржал
на една специфичност на. говорот на е. Лехово, во кој е > q,.
Оваа појава е регистрирана во зборникот издаден од Лавров
и Поливка „Јужномакедон:ски народни приказни", а и самиот
С. Верковиќ ја прокоментирал. Какви ареали на односниов
терен зафаќа редукцијата е > и и воопшто нешто позадлабо

'
чено за судбината на неакцентираното е во останатите пун
ктови не успеавме да пронајдеме во трудот на Ј. Иванов.

Резултатот од редукцијата на а, пишува Иванов,
најчесто е позициска варијанта q,, во одделни пунктови и во
одредени позиции и гласот а.
Нашите истражувања од Демир Хисарско (е. Савек)
редукцијата ни ја претставуваат во многу позасилен:а фор�а;
о > у како на почетокот, така и во средината, па и �а краЈот
на збороформите: ygunuцa (: воденица), усшен (но: oiлegdл9),

-

,

-

,

шучuло, мушувилка,

,
руну,

,

с еgлу .

Исто така среќаваме и повеќе примери со полна редук
јаде),
ција на вокалот е во и во сите позиции: uge ( < еде
ug'dne ( јадење), изuк, илепче, вичера, gибели, ришешу, uишел
=

па и скели

(<

скеле).

Редукцијата на е кон глас од типот на а среќаваме и
во овој говор, особено покрај сонанти: ѓубрашо, ueuaл, нерас,
но и на крајот на зборовите, на местото од е во множинските
форми на именки од м.р.: нераза, кај деминутивни форми од
сре�ен род: uарл'анца, мул'анца, славејча.

2.5.4. Во
вокалите (е о)

јужниот соседен говор - солунскиот „ ...
во неакцентиран слог во сите позиции на
збороформите подлежат и на квалитетска редукција и по

стр.

Й.

Н.
90-114.
47

Иванов, БЈ>шарскИ преселнически говори, Софил,

1977,
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правило преминуваат во соодветните високи корелати. По
тој начин се елиминира опозицијата е : i и о : и. Сп. 'mori:
mu'r'etu, 'poli: pu'l'etu, cin'da: 'cendu. Неакцентираните /q, а Qj
се реализираат како среден глас меѓу /Q/ и /а/, но поблизок
до вториот [л]. Тоа значи во неакцентиран слог се изедначил
изговорот на спомеН'ативе три фонеми и1 се укинува опозици
јата меѓу /а/ и /Q/, одн. меfу /q,/ и /g/. Сп. л 1 rар, bлх'са, dлZ'dot:
dgs, sn'л'got: sn'џk, l'л'ta: 'l'џtu. .. 48".
Како преоден кон Солунско го имам истражувано
говорот на с. Градобор. Таму редукцијата исто така е силно
изразена, се јавува во сите позиции и во морфеми што носат
различни граматички информации. Прим�ри за вокалот е: во
почетокот на зборот: изuќ, илен, имuш, во претставката
. upe- (етел. n\\rk-): да ти uричека, uризuрнам; во средин:ата ·на
зборот: gевиgесиш, кеuишу, сикунgа, зилет-tу, нив6л'а, нивесша,
свикарва, uupuuлuцa (: препелица). На крајот на зборот во
повеќе позиции: а) кај именките од среден род: шеми (//
вархуш
темето), шели, gеши (бих), gив6јчи, ноќну Иuли
(// uuлe), uоли, guвy зели; б) кај наставката -ен за образување
придавки: сшребрин, усланин, iнасин, вреgин (маш), царин;
в) кај долгите заменски форми: уg-мени, на-шеби; г) кај личн:и
имиња на -е: Гоци Делчив, Мuшри уg-Илuја; д) во наставката
-ец (етел. - h.Цb.): вениц сил'анuц, gалмq,шuниц, Мq.киg6ниц;
ѓ) кај глаголите во формите за трето лице ед. през.: ноiо
си-UОШИ (:поте), НИ МОЖ ga-бug u, МИ-чуgu ШО на-мен, к 'u-умрu;
е) во формите на заповеден начиН' второ л. мн.: биiајши-сши,
виgеЈши, мулчајши; ж) во завршокот -е кај прилозите: uосли
(гу-нбсе лбшјут), yg-iopu (Иде), узiори, малци (малце), 6шши
(сакам), ушри (да-дбјдиш), ушри к'и-беiум. Оваа појава е
толку изразена што резултатот и делумно се наложил и во
соседство со сон:анти: к6рuн, iaбup, молuц, но: Иеuал, кuсал,
,
вечар.
·

·

=

"'

Примери за редукција на о: а) во почетокот на зборофор
мите: урашин којн', усн6ва, уфчар, уцеш, ygiyguнa (gу-амuна
дел од коледарска песна), усумнајсша гудИна, н'аа ( < не-ја)
усшаве он, уiламник; б) во средивата :на зборот: мозук, ми48 Б. Видоески, Фонолошки описи, српскохрватских / хрватско
српских, словеначких и македонских говора, АНУБиХ, Посебна издања,
књига LV, Сарајево 1981 г., Висока (ОЛА, 112), стр. 802.

56

f1 1
боли 6кушу, кулену, вујт<.у-ми, вуgуuаш, :иулuца, царвујаgну,
урехуву gарву, gyмiiк'uнu (mo сака да-каже); в) во членската
морфема којашто гласи -уш или -јуш: враис каминуш, еguнјуш,
gpyijyш пат, бел'уиt к6јн', микротопоними: Pugyш; Кечавуш
Риш, Начавуш Паш, В6gнијуш Азмак, Царн'уш Камин, Гуле
муи1-о Дарву, Мq,Лечкушу Дарву - низ него поминувале за
вода кога оделе, преку река; г) на крајот во именки или
Придавки ОД Среден род На -о: сеgлу, сеgлушу , курuшу, јасн,у,
лешну (време), i6лу (л6шу) месlЈ.!.у, зилену ош u6-хубуву, кај
лични .имиња на -о: Алеку гу-вел'ат, на-Марку.

,

2.5.5. Кукушкиот и дојранскиот говор и територијално
и инаку стојат близу, па сепак во одн:ос н:а резултатите и
степен:оt од редукцијата покажуваат разлики - ако Кукуш
и Воден: се цен:тар, како што рековме, тогаш Дојран прет
ставува еден вид периферија на одн:оснава појава. I-Ia таа
основа се разликува и говорот во јужните кукушки села од

реонот Поле во однос на северните - Kapagaiout. На пример
целосната редукција на вокалите, па и н:а оние во крајните
отворени слогови, ако е обична за јужн:ите пунктови, таа
се поретко се среќава колку одиме на север кон Дојран. Таму
крајните н:еакцентирани вокали често се изговараат само по
затворено, како позициони варијанти: q,, �' 9.
Сепак најзабележлива е разликата во резултатите од

редукцијата на вокалот е. Г. П. Христов49 правејќи паралела
меѓу дојранскиот и кукушкиот говор забележил дека „ . . .
во Дојранско неакцентирапото е поминува во а, а во Кукушко
во и", во поткрепа ги наведува примерите: uаш6к, наgабалел,

џалезо, исuачех, шеман, јасан, iребан, зак6Иан, каман, сребран,
Иашел (Дојран), спрема: Ииш6к, наgибилел, џилезо, ucuuчex,
- шемин, јасин, есин, iребин, зак6uuн, камин, сребрин, uишел
(Кукуш). Ваквата редукција кон:секвентно е спроведена само
во Дојран:, во селата, па и во опие најблиските, таа до�следн:о
се јавува во соседство со сонанти. Примери од Патарос:

бубрак, gевар, iушшар, вечар, мачанце, iребанци, лубiiнuца,
к6ран,. машанuца, рашешо, свакарва, шамdнушка, чараш6во
gарво, џалезо, џdлезно рало (зн. плуг), кај придавките на
-ен: iлаgан, жеgан, вреgан, и кај именките: uрасшан, каман,
ваiл'dн, Иламан, uрешл'ан, ·кај именки на -ец: Иаш(i,рушчанац
49 Г. П. Христов':b, МакПр,

r.

Х, :кн. 1 и 2, стр. 109.
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(покрај uашарузлuа), жuвац, uaлai�, к6ндц, клuндц, додека
во подруга окруженост резултатот и < е не е реткост. Сп.
пр. ОД Николич: билек, свишец, свишелник, свиg6к, uилени,
ликувuш, ниgел'а, лиuешка 'трева што се лепи', во др. говори
леuич, леuкавец; мишЦл'; од Патарос: вичера, gибел, gибелшо
месо, ми-са-залиguја н6кше (: лед), uлишкаш, но исто така:
св(}шулка, {!gва]м, уzл(}g ало.
_ ,

-

, .

,

Во селата кон Гевгелиско исто така се јавуваат двата
резултата е > и и е > а. Д. Ивано)Ј се труди да одреди некоја
закономерност, па од примерите му се наметнал заклучокот
дека предакцен:тв:ото е почесто се редуцира во и, а е > а
повеќе во слогови по акцент (ГГ, с. 67).
Материјалите што ги имаме собрано од контролните
пунктови ова негово мислење не го поткрепуваат. Само
како евентуалност може да се спомене и овде фактот дека
сонантите често се јавуваат како „катализатори" што го
олеснуваат преминот е > а. Сп. примери од Фурка: кра,веш,
uа-чес (:пет-шест) гудИн:и, зајшuн, iазар (: газер 'дно'), зален,
вајавица, чашв6рка (: кола со четири тркала), каманuч 'место
со многу камења' uашнајсе, баiанка (: бегалка), вазачка,
'
кај броевите на 'десет': саgамgасеш, усумgасеш, gаваgасеш;
кај придавки и именки на -ен: џалезdн, uазаран ден, машан
(извор), каман, uарсшан, uламан, ваiл'ан; именки Iia -ец: нерац
(: нерез), в аiарац (: јагорец), шеШвац, шр6скавац (: троскот,
пиреј), Сарбијанац; ОД Богданци: каман, р аман, џилезан,
чашварш6к, iiдс6к, uаш6к, uак6л (: пекол), uашалак 'петел'
но и иишел, ичаларник, zушшар, иалац..
-

_,

-

..,

,

_,

_..,

_

,

..,

Префиксот upe- редовно се редуцира во upa- или uap
(co преметв:ување): uарчесша, са-uарчесшаве, uарфек (:префект)
uарнуќувах (: преноќував), uapcyшu ( : пресуши) рекша, ка
не uapвapux и-јас(: како не преварив, како н:е стигн:ав порано),
uражuве (или: uаржuве). По аналогија и претставките uри
и upo- се редуцираат во upa-: нема кој ga-uapбepe gецша (:при
бере), ним-uаркажувајше (: прикажува), са-uрашишах ( : се
прошетав 'бев по нужда').
Оваа појава ја забележил и Иванов, ги наведува при
мерите· uрасшанавум, uрашешум, uраiарнаве, uрамена (стр.
67). За разлика од гевгелискиот и дојранскиот говор во ку
кушкиот реон: Поле претставката upe- почесто се редуцира
во Ири-, за што ќе стане збор подоцна.
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Во истите материјали (од пунктот Фурка) во друга
окруженост, или како резултат на аналогија, се јавува редук
цијата е > и: gевиш, gесиш, uис6к, свиg6к, михчuна (: месечина),
уф-ниgел'а, лиuешка 'вид трева', gишилuна, сиgелко, uишел,
нивисшул'ка, uлишинuца 'ѕид од плетени прачки, мачкан со
кал', џилезо, сичuло 'остриот дел од секирата', нивесша. При
мери од Богданци: сиgело, свишец, ниgiл'а, gишилuна и др.
Неакцентираното о исто така подлежи на редукција
која се движи од резултатот о > .у, т.е. од потполната неутра
лизација на одвоениве вокали, до делумно затемн:ување. Во
Дојранско како и во северните кукушки села на ова правило
не подлежи о од крајните отворени слогови. Д. Иванов за
соседниот гевгелиски говор (ГГ, Софија, 1932, стр. 70) по. грешно тврди дека редуцираното о скоро никогаш не се
совпаѓа со етимолошко у. Во материјалите што ги имаме
запишано во спомнатите пунктови Богданци и Фурка сре
ќаваме: увес, увесуш, ca-yupacu, ysi6pe, ушаgе, лузuјна, uyшii:upe,
.

.

,_

gy7geмe, gy1geшe.
,

Прави впечаток дека во одредена Позиција неак
центираното о се реализира како а. Ова е особеност на гевге
лискиот говор, а го среќаваме и во Кукушко, во реонот Поле.
Во дојранскиот говор се јавува маргинално. Во Фурка, а
особено во Богданци множинската наставка -ове скоро редов

аве: р6iаве (во Фурка: раi6 ве), к6лаве,
ежаве, gенаве, ipagaвe, суgаве. Исто така и во формите на
-ав, -ава, -аво : неiаф, неiава, неiаво, брашаво (gеше), јалава
крава, натаму и во наставката -авци ( < -овци) за образување
множина кај роднински и фамилијарни имиња: зешафци,
шашкафци, Мdмкафци.
но ја среќаваме како

-

Оваа вокалска промена Д. Иванов вака ја прокоменти
рал: во присвојн:ите форми како Мачукаво, Сеаво, Јуванавише
и др. од тој тип, скоро е невозможно да се определи точната
артикулација на гласот о во споменативе суфикси (ГГ, 70) .
2.5.6. Во врска со редукцијата на а во гевгелискиот
говор Иванов истакнува „ . . . крајн:ото а се редуцира во многу
ретки случаи, ако ја

исклучиме

положбата

во енклитики,

каде што во однос на акцентот со право може да се третира
како да влегува во предакцентски слог на зборот. На пр.

gq,-uмyм, gq,-jage, нq,-ш6а, gq,-бeiмe, или пак: мајкq,-му, cecшpii59

му .. . сите форми од ж.р. што свршуваат на а го пазат јасниот
гласеж на тој вокал скоро секогаш" (ГГ, 57).
Воопшто истакнува Иванов во Гевгелиско крајните
вокали многу ретко' се редуцираат: ураче, uлишаре, измиќаре,
сuнаве, вул6ве, сш6лiiве, ipagaвe и др. (е. 55). Аналогни се и
примерите од Богданци и Стојаково (од наши материјали):
н6jcute (:нозете), Иарле, fувеашо (:говедото), бу'ршо (:бурето),
кај глаголите: јаgме, сеgме, 6gме. Исклучок прави селото
Фурка, таму среќаваме: бpefaвii, (:. брегове), заба (: забе),
нeuцii, Сарба, чураuа, кај глаголите: уgејша, саgнајша, изваgеј
ии1 (:импер.,
мн. през.).

2

л. мн.), кажувма, вел'ма, зашварма, чукма

(lл.

Д.

Мирчев, кој своите иследувања ги базирал основно
.врз објавени материјали, особено врз оние од СбНУНК и од
Шап1сарев, истакнува дека на законот за редукција на н�а:к

центираните вокали, во кукушкиот говор, не подлежат крајни
те а, е, о и почетните а и е (БКВГ, 430). Материјалите со
кои располагаме, преку 200 стр. текстови чукани на машина,
ова негово тврдење само делумно го потврдуваат, пр. секое
почетно неакцентирано е се изговара редуцирано, а ч есто
достига и до соодветн:иот корелат и: изuќуш ( : езикош), илен
( : елен), иgн6ш (: еднаш) Гар, ирrент<.а (: ерген) 'девојче од
14 до 18 год.'. Сепак факт е дека крајните вокали, во фун1сција
на морфолошки знак за дадена категорија, тешко се препушта
ат на законот на редукцијата, но на ова прашање пошироко
ке се навратиме.
,

Зборувајќи за причините на јасниот изговор на почетни
те и крајните вокали Мирчев се задржува на физиолошкиот
фактор и додава дека крајните самогласки секогаш се слушаат
подолго отколку оние од средин:ата ва збороформите (БКВГ,
стр. 430). Д. Иванов во споменатата студија за гевгелискиот
говор (стр. 55) исто така се задржал на прашањето.за јасниот
изговор на крајните вокали. Го прифаќа мислењето на Мирчев
за влијаН'ие од соседните говори, но додава дека тоа дејствувало повеќе врз цела категорија имиња и глаголи, поради
што одвоенава појава и има толку голем опсег. Тој, иако во
зачувувањето на јасниот изговор на крајните вокали делу1V1110
го допушта и фонетскиот фактор, во самата артикулација
na вокалите во от�орени слогови н:а крајот на зборот, сепак

60

поголемо значење му дава на настојувањето да се зачуваат
крајните вокали како карактерни за одредени категории.
Независно што во воден:скиот говор се редуцираат
и: крајните вокали, со исклучок на е, како што е нагласено
во споменатата р.:tбо.та на Думев, тој сепак не можел да го
одбегне одвоеново прашање. Според него „. .. во вториот
случај (т.е. на крајот на зборот) е се зачувало како суштествен
гласовен: знак за род, број и ел. на цела група зборови; во
gеше, u6ле, uuлe гласот е е знак �а таа група именки од с.р.;
ако се изговорат редуцирано формите би се измешале со

.....

оние за множина: иерце - uepi�u или иерца, и оле - иоли,
а во изговорот б5лин од болен знакот за род, 5р�ј и значење
не се смешува" (стр. 36).
_,

_

_,

,

_

,

_

,

2.5.7. На прашањето за блокирање н:а фонетскиот
закон при редукција на последните отворени слогови во
поново време се задржува проф. Б. Конески50• Тој истакнува
како во гевгелискиот говор морфологијата И се спротивставува
на фонетиката и редукцијата ги одминува крајните вокали

бидејќи се носители на значајни граматички информации.
Така е и во говорот на северните села од Кукушко, поточно
во Карадагот каде што не се редуцираат ни а ни о кога се
показатели на родот: мома, село, исто така и во членските
морфеми -ша, -шо: м6мша, селшо. Вокалот -е не се потчинува
на законот на редукцијата кога е носител на морфолошкиот
знак за мн. м.р.: маже, gенаве, натаму кога е обележје на
средниот род: сарце, време, или за
uepe.

3.

л. ед. през.: саке, носе,

На тој начин Конески во врска со редукцијат а како
фактор, освен фонетски силна (акцентиран слог) и фонетски
слаба позиција (неакцентиран), разликува и морфолошки
силна и слаба позиција. Според тоа, редукцијата треба да ја
очекуваме особено во случаи кога се совпаѓа фонетски и
морфолошки слабата позиција51, а тие два услови ги исполну
ваат средишните, неакцентирани слогови: селшо ( < селу�ио
< селошо), момша ( < м 6маша < м6маша). Вокалите во однос
нава .позиција стануваат толку „н:ебитни" во соопштувањето,
За некои морфолошки пречки на фонетските
50 Б. Конески,
промени во македонскиот јазик, МЈ, г. XIII-XIV, кн. 1-2, стр. 11-12.
51 Б. Конески, За редукцијата на неакцентираните вокали, МАНУ,
Прилози, I, 1-2, Скопје 1976, стр. 58.
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што се случува, согласно со познатата навика да се зборува
брзо и економично, не само да се редуцираат широките
вокали во соодветни тесни, туку и целосно да се елидираат.
Со овие заклучоци, врз односново прашање, се дава
една заокруженост на.согледувањата на повеќето истражувачи
на долновардарските говори. Некои од нив редукцијата ја
објаснуваа само како резултат на силниот, експираторен
акцент, но во тој систем како проблем им се јавуваа вокалите
во крајни отворени слогови, што. не се потчинуваа на однос
ниов

закон.
Конески иако не ја негира важноста на фонетскиот

фактор .(динамичниот акцент) во ваквите процеси, со право
ја истакнува комплексноста на односнава појава која не може
само со него да се објасни. Како прво тој наведува дека
.
редукција срекаваме и во говори со тоничен или музикален

\

,

акцент, пр. во источн:о херцеговскиот дијалект во кој вокалните
редукции се толку присутни што често доведуваат и до сло
гов:н:а функција на извесни сонанти, пр. сакрла, вuкнши52•
Од друга страна морфолошкиот чинител се јавува во два
аспекта. Првиот се состои во пазењето на крајните вокал и
и нивниот отпор кон редукцијата со цел да се обезбедат
морфемите, а вториот е резултат на морфолошката функција
на акцентот во овие говори, кој служејќи 1сако различителен
знак на пр. м�ѓу формите на пр�зентот и аористот (вuка -

вика, 3. л. едн.) .. . причинува и да дојде, без пречки за
р1збирањето, д� слабеење на оние слогови што ја губат
релативната важност во пренесувањето на граматичка ин
формација, до с.крз.тување или целосно елимин:ирање на
вокалите во нив" (Б.К., За р�дукцијата .. . стр. 59).
„

2.5.8.

Соодносната врска меѓу редуцираните вокали и
акцентираниот слог во разните јазици е различна. Така, за
рускиот јазик А.А. Реформатскиј дава шема од која се гледа
дека акцентираниот слог за 1,5 пат е посилен и подолг од
првиот предакцентаран, а за трипати посилен и подолг од
другите н:еакцентирани слогови. Во англискиот, каде шт?
.
акцентот е исто така динамичен и има силна редукција, нај
слаби и најкратки се првиот пред акцент и првиот зад акцент.

52 П.
1956,
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стр.

Ивиn, Дијалектологија српскохрватског Језика, Нови
136.

Сад

Во однос на акцентираниот слог пропорцијата е еден спрема
три, а слоговите што остануваат од акцентот на два слога
помалку се редуцираат и нив:н:ата краткост во однос на акценти
раниот слог е еден спрема еден и пол53•
Иванов во Гевгелискиот говор (стр. 64) по односново
прашање искажал мислење што работите ги приближува
кон шемата на рускиот јазик. „Колку подалеку е акцентот,
толку посилна е редукцијата. Имено затоа во енклитиките
како q,мq., q,gнq, им1 редукција, а во зборовите со свој акцент
како акал, ајgуш - нема".

Д.

Нашите истражувања од кукушкиот говор, а мислиме
дека и во Гевгелиско е така, работите ги претставуваат малку
поинаку. :издишната струја со која се формира акцентираниот
. слог како да ја апсорбира сета енергија па вокалот во наредни
от слог· е најсилно редуциран:: iарлесин 'оној што го боли
грлото', неuцишо, кашин за u, исто ueuaл, т<.uсал Крец, топ.:
Свиши-Т6gар Крец, Кечавуш Риш, Малечкушо Дарво, Б6чвашi1
'извор', Кiiлgар маш а , Л'ал'увише Б а zучи Град, Б6и1аво 'праз:но
место' - турц., Тумбаша 'рид' АК, Гулемаша Чешма Пат.
Примерите со елизија, како најсилен степен: на редукцијата ,
се силно указание за тоа дека вокалите зад акцентираниот
слог најсилно се редуцираат: кuсло (: кисело) ypuie, н6iо
кл{тне (: клањање) gа-н6сиш g6ма (зн. поздрави), јарбица
(: јаребица), шесшо (: тестото), мухувu нша ( < мах овин аша)
Крец, топ.: Лq,зарца (: Лазарица) 'купишта карпи в поле',
Aiiiвuta Чешма (: Аговата), Лузuнша (: Лозинаша зн. лозјата)
Крец, Валшша 'место кад варвише маш:И:н:та' (- зн. возот)
Иџ, Cшygeнuta B6ga 'извор' АЌ.
М. Ивковиќ по односно:во прашање има скоро иденти
чно мислење: „Вокалот во слогот што е непосредно зад
акцентираниот слог осетно е повисок како од акцентираниот
така и од слогот што доаѓа по него. Затоа тој во најголем број
случаи најлесно се редуцир�, додека слогот по него подобро
се чува, еп.: реuа-ша р еu-ша цар уве, сuране, uмме итн" (ЈФ,
11, 1921, 3-4, стр. 262). За влијанието на морфолошкиот
фактор во овие случаи, што Ивковиќ не го споменува в.
малку понапред.
,

стр.

53 А. А.
198.

РеформатсКИЙ, Введение

в

нзblковедение, .Москва

1957,
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Проф. Б. Видоески зборувајќи за редукцијата во југо
источните говори, конкретно по односново прашање за
говорот во пунктот Фурка, малку пошироко ја поставува
работата. Според него „степенот на редукцијата особено е
силен во слоговите непосредно до акцентираниот слог"
(Фонолошки описи, стр. 746).
Значи, општо речено, за соодносната врска меѓу реду
цираните самогласки и акцентираниот слог, за кукушкиот
·

говор, респективно за долновардарските говори, повеќе
одговара табелата што се однесува на англискиот јазик.
2.5.9. Карактерот на фонетската окруженост исто така
влијае вр
. з ин:те_нзитетот на редукцијата на неакцентираниот
вокал. „Звукофизиолошки тоа е сосем нормалН'о,
зашто
артикулацијата на вокалите прилагодувајќи се спрема арти
кулациЈата на согласките полека се и�менува, а понекогаш
се изменува дотолку што се минуваат границите на една
дадена фонема и се добива друга"54• Така со:в:антите, како
што рековме, тоа особено важи за гласот р, се јавуваат како
„катализатори", што во едни случаи ја забрзуваат редукЦи
јата, воопшто, а во други ја усмеруваат во одреден правец.
Таков е случајот со вокалот

е,

кој нормално во неакцен:тирана

положба се редуцира во и, но покрај сонанти неретко се јавува
резултатот а: ueuaл, кuсал, сш6жар.
Наслонувајќи се на континуантите на вокалното р
(ар / ра), се случува кон резултатите од редукцијата на групите
ар/ра > ар/ра да се· приклучат не само групите ер/ре, туку
и ир/ри, во одредени пуnктови: uарвој ( < привој), iарбуле
( < iребуле) шранајсе ( < шринајсе), ним iy-uapшucкu (: не го

притискај) Грам. Оваа појава повеќе е присутна во северните
кукушки села, оние што граничат со Дојранско и Гевгелиско.

2.5.10. С. Романски во работата за долновардарските
.говори истакнува уште една особеност поврзана со редукци
јата: „Од друга страна пак, лабавоста својствена на говорот
при артикулациЈата на неакцентираните вокали, ги засега
и неакцентираните а, у и и во резултат на што им ослабнува
карактерната изговорна боја, и тие пак се доближуваат по
гласеж до неакцентираните а, о и е" (цит. раб., стр. 106).1-lатаму

МЈ,

64

54
г.

Б.
IV,

Вицоески, За вокалната система на кривопаланечкиот говор,
кн.

5-6,

стр.

119.

Романски оваа поставка ја илустрира со зближување на групи
те ар, ал И ра, ла СО ар, ал И ра, Ла И наведува примери ОД
материјалите ОД Верковиќ: барgаци, но варзуваш, ueuaл, но
и Иеuалша (в. 2.2.).
Наставката -о кај вокативните форми на именките
од м.р.: сuно, брашо, зешо, присутни во долновардарските
говори, С. Романски исто така ја објаснува со неинтензив
ниот изговор на неакцентираните вокали (ор. cit., стр.
131). Сигурно е дека овде припомоrнала и аналогијата спрема
соодветните форми на именките од ж.р.
Овде би можеле да се споменат и случаите: жена-мо-ј
( : жена му е). Веројатно и во овој случај покрај блискиот
изговор на неакцентирз.ното о со у дејствувал и факторот
. �налогија сnрема присвојната заменска форма од м.р., но
несомнено е дека лабавиот изговор, ако ништо друго, сигур
но приготвил почва за ваквото израмнување.

2.5.11. Редукција на самогласката а. -Она што веќе го
споме:н:авме за неопределената артикулација на редуцираните
вокали, особено важи за самогласката а која во неакцентирана
позиција покажува различни степени на р едукција почнувајќи
од алофонот q, па до темниот вокал а.
Степенот на редукци:ја.та на вокалот а зависи од тоа
во кз.ква фонетска окруженост се наоѓа, од тоа дали се наоѓа
во почетокот, во ср�дината или на крајот на збороформата,
дали е во отворен или затвор�н слог и колку е оддалечен од
акцентираниот

слог.

а среќаваме
во ср�дината на зборот во предакцентска и поакцентска
позиција. Сп. примери во отворени слогови: сшарuнша 'стари
от'' uазарчин (ден) 'пазарен (ден)'' маленко 'малечко' ушру
'
'
вачкаша отровот.", кашарок 'каша', сменкаша 'многу мрсно
свинско месо'. Ако судиме по елизијата, како најсилен степен
на редукцИЈата, тогаш слоговите веднаш по акцентираниот
слог се најмногу изложени на односниов фонетски закон.
Мн:огу често, �ко фонетската окруженост тоа го дозволува ,
т.е. ако. не се Јави натрупување на согласки, вокалот а пред
членската морфема -ша се елидира: усша 'устата', uујашша
' шупа покриена, но заградена само од едната страна, таму
чуваат дрва, алати и др. ', но: шuuкаша (Бојчуф Риш 'удПотполна

редукција на

неакцентирано

'

5
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Дојран са-гледе пу-т:Ипката, пу-варут') Ал, манgраша (по
елизијата овде би се создала група од 4 соглас1си), мусанgра
ша 'полицата' Крец; исто така: qрмасницша 'свршеп:ицата',
но черiаша 'овчарска облека како ќепе' Ир. Истите резултати
ги забележуваме и при редукцијата во затворени слогови,
пред и по акцент: ·умарнuк 'омарнина', бабл'ок 'лоша баба',
марлок 'мачор', комар 'комарец', враilчан 'врабец',. кокал
'коска', uiicilaл 'прав од брашно, се фаќа.по гредите на водени
цата' Грам, бумбар 'машката пчела што не работи', мiiнџарак
'вид гуштер' Мор. Обратно, Д. ·иванов во ГГ (стр. 64) истак
нува дека редукцијата во предакцентните слогови е послаба ,
. бидејќи во таквите случаи
се издига кон акцентот".
„.

.

а

се наоѓа во струјата што

Глаголските групи во овие говори се измениле: во
2. л. ед. и 1. и 2. л. мн. како основен се јавува вокалот -и, а во
3. л. ед. -е. По правило се смета де1\а ова е р езултат на аналош
ко израмнување. Сепак мислиме дека на аналогијата овде
припомогнала и редукцијата е > и, така се и зедначиле е и
и-група, а потоа кон нив се приклучиле и глаголите од а-група.
Во почетокот на збороформите редукцијата на а е
само делумна, а резултатот останува во границите на алофо
нот q,: q,рмасник 'свршеник', q,рмасница 'сврше:-rица', qрлак
q,раuлан кола, q,ршuн, но: ајашче 'летна кујна' ajgyv.J,, ајл' ак
'
'слободен, без работа'.
Во крајните отворени слогови а, по правило, не се
редуцира. до таа степен за да помине во својот корелат а ,
ретко, во соседство со сонанти (особено р), може да придобие
.извесна позатворена артикулација: ilyuapq,, сшарq,, сесшрq,.
Во јужните села, се јавуваат случаи со редукција на а на
крајот na збороформите во примерите: кусланка (: ми-сплите а
кусланки
плетеnки, опашки), наисна 'вистина' кuфкифца
'
'кијавица', gуламка 'кошулка', uаржал6кчиша 'полжавчиња'
Коџумарлија, Б6чваша (топ.), снаха, шашарка (шишарка),
=

балезii 'земјен сад за вино, со него канат

гости',

буб6ша

'пченкарна погача со урда', cuuga 'силен вете р', ѕасшра
балин

Град,

uресрама

11

са

'q,рмасникуиt ка oge uраф uаш уф

бабаша нд-i6сше' сuнкувuца 'чир што помодрува и многу боли'
'
'
блиguца 'кожна болест, загреб', лашка 'земјен сад со две
рачки' АЌ; сиt6ка имах, iyвegq, имах Иџ.
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Веќе истакнавме дека редукциЈата е тесно поврзана
со акцентот, но за ко:rу.шлетно истражување на неговото
дејство, неопходно е неакцентираните вокали да ги разгле
дуваме како сегменти н:а акцентските групи и композиции.
Само така може да се објасни редукцијата на самогласките
што се наоѓаат на крајот на Збороформите, но влегуваат
во различни проклитични или енклитични врски: нд-сланце

заваgа; на-золва-ми gевир; сесшра-му
g-6ge; ус-чuнii-ми Руиша Гар.
,
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�у-иушшувала

....

,

на-ука

На крајот на зборот, во секвенци со вокалот и, ак о
последниот е а тој се изговара затворено, како алофон q,:
ciiyш чuq, 'човек што го преработува млекото на бачило' ,
буклuq, 'дрвен сад за носење вода, обично се товара на коњи',
Цашiiрузлu(l 'човек ОД Патарос'' шuq, (не uу-враш, uy-шur;z),
·

намлuq, 'окосе:н: ред трева', uишимuq, 'единец' (имала мајка
син uuшuмuq,), q,pнuq, 'голем казан за перење' Крецово. Во
Градобор ваквите вокални групи го чуваат јасниот изговор ,
а зевот се избегнува со вметнување на ј: авлuја, нuја, шuја
.
.
шо-1-зна 1ше, шq,ксирашли1 а, свиши1а.
.

,

.

-
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,

-
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Редукција на самоглас:ката

е. - Резултатот
од редукцијата на гласот е спаѓа меѓу различителните особе
ности што го одделуваат говорот во Карадагот од оној во
Полето, поспецијално во селата кон Солунско. Таму резул
татот и за редуцирано е се јавува со особена фреквенција и
2.5.12.

во оние позиции во кои понасевер среќаваме а < е, пр. така
е во префиксот upe-, а специјално во соседство со сонантите.
Тоа значи дека во одвоениов регион неакцентираното е
скоро регуларно поминува во и: во почетокот и во средината
на збороформите, пред и по акцентот, речиси независно од

оддалеченоста од акцентот и карактерот на соседните гласови,
со извесни ограничувања на крајот на зборот и во затворени
слогови покрzј л. Сп. пр. од Амбар Ќој: а) во почетокот на
зборот: илен, изuќ Uазик), ишарва; б) пред акцент: Билас ца,

вирвирuцq, нимало ( раб6ша), uишел, cuge ама не gycиge, сви
карва, Иилени, uинџерка, циguлка, џилезо; в) по акцент:јаgиншо,
небишо, zueнџupe, камин, gевир; г)' во н:аставките: ен: женин,
ранин, канин, uуgбушин 'отечен од пиење' // uуuунесин, заlорин
11 жеgин; -ец: крацкq,виц' 'рскавица' кониц, јуниц, сшафуриц,
'
варiq,лиц ' јагорец', зајц, м6лиц; -енце: gешинце, шелин це, ушин
це; д) во префиксот upe-: са-uричесшуве, uризuрке низ-врашша,
-

5*
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арно на-uричика; ѓ) во клитики: .. .ша и биз -у�и и усшанал,
биз-мирак.
Во истото село - Амбар Ќој примерите со редукција
е > а се малубројв:и и во повеќето случаи видливо е влијани
ето на аналогијата: машанuца, uрашсаgашал, шранgафил
(: шаран), уште: не Ирафашu gруќ uзuk. Покрај сонан:тот л
забележивме неколку примери со е >а: ueuaл, кuсал, gаланки .
Во Беглерија оваа фонетска појава исто така е присутна,
но не е толку изразена. Оттаму се примерите: зер изuќуш

к'и-ш-iу-измакнум, uu ut uлaк 'петел' (инфор. знае
дека во Карадагот е: uашалак), во наставките: -ец: зв6ниц,
шеidвиц 'вид трева, има широки лисја', uалиц, i ражgаниц,
-ен: б6лин, iлаgин, жеgин, во броевите: сеgумgесиш, усум
gесиш, guвugecuш, чишuр'-сшушuни. Резултатот а < е се јавува
во ограничен број примери, обичн:о во соседство со сонанти:
iушшар, вечар, чареши, орал, ueuaл, кuсал, чешал'.
( < езикот)

Примери од Иџеларе, во слогови пред акцент: мижнuк
'камен што ги дели нивите', ниgел'а, uupнy ia, изuк, gивиgесиш;
акцент: gef$UШ, gecuш, ваiЛИ1l, ваguн; ВО наста
ВКИТе: -ец: МОЛИЦ, сил' анuц; -ен: uagнuн, ушеuuн, ilpuбepuн;
во префиксот upe- : uришиче, uр ичесшуве; во предлозите:
ВО СЛОГОВИ ПО

uрику-рекша, uрику-зugуш, uриз-живошуш. Ретко, покрај р
и л, неакцев:тираното е поминало во а: на-шрешша вечар
.
( ugaш нарачницше) , ueuaл.
Слични

примери

ни

презентираат

и

материјалите

од Коџомарлија: болин, iлаgин, uрасшин, не-ј-арин, џилезо,
..,

-

-

-

,

,

не ма-ири�леgуваш, paz исало, мулинце, сеgумgесиш, осумgесиш.
,

..,_,

,

,

-

-

Во Карадагот редукцијата е > и н:е е непозната, но

,

исто така срекаваме ред примери во кои неакцентираното

е поминало во а, и тоа не толку во северните села кон Дој
ранско, каде што регуларно е > а, колку во селата на северо
исток, кон струмскиот говор. Оваа појава особено е изразена
во пунктот Мутулово. Резултатот е > а, во соседство со
сонанти, познат и во други пунктови, таму е скоро регуларен:
Баласца (: Беласица), Иеuал, кuсал, Иријашал, зален, жалаg
ник, gалунка (: деланка), лоuан 'вид трева со широки лисја',
вечар, чареша, gевар, iабар, кашарица, iушшар, нерас, к6ран
(и: корин), рашешо, во префиксот upe-: upaipuзe, uрафашиtе,
upagagex,. uразuрке, са-uрачесшуве (но: uр ечисша) , upacage
уф-мекушо; уште и: си-ј-uрабери (2л. ед. импер.), карвуiлеш
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(: кривоглед), мiiшiiнuцa, мiiндсшул'ка (и: навасшул'ка), iаса
нuца, лубанuца, нав6л'а, кај глаголите: iу-ванча, спасела,
gунасела (и: gунцела), изнамушшех, ас сум ia-uajtiл, cajtix
ичумен, во предлози: upiig-Бyжuк, uраg-мен, uраз-нушша.
Во овој говор неакцентираното е се редуцирало во ii и во
друга окруженост, а не само в9 соседство со сонан:ти: баiали
yg-g6мa, Kupo не cage gумузеш, саче gарва, gеваш, gaвiigace,
uубdснел yg-uнtiut, на-uiiчалба и др.
Паралелно со овие суштест�уваат и примери со редук
ција е> и: а) во предакцентни слогови:Вишринuцаша (:ветар)
'таму ја паселе стоката, има.џо ритки, ритки' - топ., шими
нушка, нивесша, шилешко, мисuх, мисuла, uuчex; б) во слогови
по акцент ваквата реду1<:ција е поретка: к6равиц 'вид диња
со дебела кора', мушулениц, царвик, жgребишо, uмишо, из
буiарин 'измелезен': ваа iyguнa бусшано-ј избуiарин и ел.
Примери ОД Планица: чашвурујца, чашваршук, чареша,
свакарва, ueuaл, кuсал, к'и-uарцеgиш uрас-цешка, важgилuд
(: вежgа), но: uишел, ниgел'а, Иарсшин, к6рин, машин, iнасин,
камин, Ичинuца, gибела, iyвugapo;
ОД Морарци: cegaмgace, вазал, ueuaл, ушuшiiл,

к6рiiн,
iушшар, вdшна чареша 'вишна', но: uишел, UЗUI<, бинѕuн,
ни не-ј-uарiлеgин, кушелчиша, uишелчиша, uу-бижанцки, iарле
сuн 'грездав', uичало 'летна кујна', uиленu, Иuшел;
Штемница (Сневче): млаgуженац, мdшанuu,а (н:о:
машинчарка), бубрак, iабар, gевар, gеваш (но: gисшuна), к6uале,
uламан, Ирешл'ан, upiisupнe, Ираѕuрке, шаснајсша iyguнa,нo:
gибелшо месо 'заден дел од ногата, под клечката', uлишкаш
(: плеќи), ликувuш, шимел'' кривеш, вичера, слуб6gин, мuрин,
уzлиgало, иилени, лиунка, иинџерка;
од Алексова:Ирасаgашал, Иечан, вечар, зален, лубанuцша
(га-прувалИх), свакарва, џалезо (но: џалезин), ваgан, ciigaмgace,
gеваш, gесаш, uражиже (сланцашо), uрачисшuх (: uречисша),
шранgафил, uрашиче (кацаша), uiipaжлuф (uape
лути),
рашешо, uравашул'ка 'дел од разбојот'; во предлози: upaз
зugo, uраз-баџаша ucuagнa, uрiiмо-Бужuк шu-ygge, uраш-кашши
.
сшо1ше, но паралелно се Јавуваат и примери со и за неакцентирано е: бакарин-еј, . не-ј-ушв6рин, злашин заu, б6лин, нii
заuалино мupuce, q,рмасин, варѕино, iлaguн, аку не си-uазе
себишо, семишо са-исшурu, iyвugtip, вичера, н.ивесша, uишел,
uuлuн, upeguншo, Ирешлин, јаринце, карлиш, мачинце;
ОД

,

-

-

,

-

,

,

=

-

,

.
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„

од Грамадна: ваа вечiiр, лубiiн:uца, залена (но и: зилен-си),
, •

чашваршук, gва1саш, чuшири1саш, к' и-ш-ираварум gумаша
ќе ти го земам зборот), но: изuкуш, исабин н6ш („тапав"),
(
uлесин Смувла'), zражgаниц, сил'а ниц, мишuл';
, •

"'-

-

v-

-

-

""

,

,

-

==

Шекерлија: gеваиl, gесаш, cagaмgace, uарgел'ша
(upegeлa 'големо стадо овци'), uрас-Пиuарево, uрако-gими
нuко, не мa-upaiлegyвaut, но: не сум уuирuсувин,' UMUUlO, уф
ОД

ниg ел'v.Ј.а;
ОД Маловци: мајлем, шама

·

к'и-ш-·са-Ирајаgе, чареши,
gеваро, но: усшанuн леи, 6на-ј умрина, машин uзвур, уф-ниgел'а,
gешинце (маленко); на-Кuсалшq, B6ga, топ. во реонот на с.
Женско.
Одделно внимание заслужуваат кратките заменски
форми за ·директниот објект ми, ши ( <* т�, *ц) и поврат
ната си ( < * ѕ�), што ги среќаваме во јужните села кон Солун:

зашшо ми-лажеше вија на-мене; наuкун ми-фаши, ми-фарли
на-хаuсанаша шо; са1<.аха gа-ми-закол'аш арнаушише (Ватилак);
шам cu-pogux аз, ми-уgрu uу-iлаваша, си-л'уши, си-u6шиш,
J<:'it-cu-yuuj. Тешко е да се каже дали овде се работи за редук
ција е > и,· дотолку повеќе што од соседните солунски села
Сухо и Висока З. Голомб наведува : м'а, ш'а, са (Иусв'анши')55,
форми познати не само во долновардарските говори (Гевге
лиско, Дојранско, Кукушко, Солунско, Воденска), туку и на
запад в9 Костурско (с. Мокрени: ма, ша, са), Преспа, а и
во крајните источномакедонски говори, во Неврокопско56•
Мирчев претпоставува дека овде се работи за првична замена
на м�, т�, СА\ со мж, тrж, CIY\ и оттаму следува резултатот
ма, ша, са. Ако го прифатиме тоа објаснување на Мирчев
тогаш во формите ми, ши, си не треба да бараме редукција
е>и, туку најверојатно е дека се работи за аналошко израм
·

нување спрема дативните форми.
Обратно, во Градобор среќаваме во датив интересни
форми на -е: на-uuнуко ме-ј 'не ми е гајле' - фраз.; исто:
ше-ј, не ве-ј и ел. Овде, во основата, имаме регресивна асими
лација во составот од заменска форма и помошен глагол:
ми-е > ме-е, а потоа со редукција е од пом ошниот глагол
поминало во и, односно се скратило во ј.
55 З. Голомб, МЈ, XIII-XIV, кн. 1-2, стр. 219.
56 За ова в.: К. Мирчев'b, цит. раб., стр. 13.

70

2.5.13. Редукција на самоглас:ката о.
Секое неакцен
тирано о, првично или секундарна, како што рековме, ја
менува својата артикулација накај у, која се движи од зате
мнето Q до у. На степенот на редукцијата влијаат истите
фактори што ги спо�енавме: оддалеченоста од акцентот,
фонетската окруженост и местото во збороформата. Степенот
на редуцираноста на вокалите е многу неодредена и тешко
дофатЈfива, а забеЈfежЈfива е разликата само меѓу оние што
се наоѓаат на крајот на збороформите, од една и сите останати
од друга страна.
-

Примери во почетна, предакцентска позиција: урашин
к6јн, усн6ва, уфчар, уцеш, увес, ypuc Иџ; yg-iyguнa, н'а усшаве
Град; убрајсшо, убеци, уlлиgало, усшен, усн6ва АЌ; 9брахче,
9чuла, улшар, уб6р 'заградено, непокриено место за стока'
Гар; убела 'завивачи од шајак за нозете', 9блечуве, уuаше�
уuашах, ga-cii-9бyм, 9бујш Мут; 9џак (зн:. огниште), ygaa,

уснова;
,

куленша
i
(
ма-вариtаш, сус-муш6р, yg- yguнa gу-амuна), вуgуuаш, усу
мнајс�иа iyguнa Град; мушувuлка, куuuшо, кусuлш9, курuш9,
iуруцвеш Драг; булникаф, мулчил'аф АЌ ; u9л6јсше 'полазите',
uуфш9рак 'сено од второ косење' Ним; gумузеш, u9сшел'а,
uол' ане 'оние што живеат во Полето', Бужuн (соп. име),
.тiузuнша 'Лозјата' (топ.) Крец; С{lм9вuлцкио KajH{ll(. (топ.)
Пат; б) по акцент: Pu gyш, Царн'уиt Камин, Малечкушо
топоними од Градо
Дарву, В6gнијуш 4змак, Правјуиt Паш
бор; uесук, ш6uуве, 6кушо, Парнаруш 'рид со грмушки (пар
наре)' - топ, А Ќ; gуgакуш 'устата' Драг; м6зуко, ребрушо,
уушо (:увото), сунuзук, gеg9фшо (и: gеgафшо) Крец; зuлинuкуф
Жен; вашук, Вилuки uешук, Вели чииtваршук, uесук Мал;
Драмувица '.ниви, поле', Влiiшuкуво 'во близина н:а Арџан
во средината В'а збороформите, а) пред акцент:

-

скиот Ѓол' - топ. од Калинова.
На крајот на зборот, во отворени слогови, резултатот
у < 0 се јавува ретко: i6лу (л6шу) месшу, зилену, кuслу млеку
Иџ - почесто се чува првичната зон:а на изговорот, односно
редукцијата се движи во степени на алофонот оУ (9) : сиgелк9,
iлу9 ( gеше), Чифлuк9 (топ.), Н6в9 Сел9, кум9 лuс9, брашанш9,
gаржавн9 (училuшше) Мор; вешр9 Ирасшана, уре9 (и шесалша
са уф-неiо), CUЛl-l(J чешиш, ќо-о-uрацеgаш млекш9, Вајншf)
(< Ването) Кал; рацш9 ма-б6л'аш, кукш9 куке, и цiiрнuл9
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iа-вuкаш (iламнаша = болест кај житата), н6ш1и1 време Штем;
Мар9 (вок. од Мара) ск6р9 ga-cu-g6jш, блuјчк9 сеgум, чуменш9
Ним.
Предлозите во и со исто така подлежат на редукција.
Редовно се изговараат уф и ус: уф-uичалшо, уф-нuх, ус-к6ј
нцка кола. Спрема К. Мирчев, тој нашироко го разгледува
прашањето за овие предлози, развитокот одел вака: прво
со редупликација се добило сас, вав (наведува други примери
на удвојување на префикси од материјалите од Верковиќ:
сускарши иlлише, сускина коilцешо), по изјаснувањето на
еровите сос и вов дале сос и вов, потаму со редукција овие
поминале во сус, вуф и по отпаѓањето на првиот консонант
се до.било ус, односно уф57.
2.5.131. Иако нерегуларно и многу поретко, сепак
во повеќе пунктови, обично во одредена фонетска окруженост,
се среќаваат примери со редукција о > а. И Д. Иванов во
Гевгелискиот говор (стр. 70) се задржал на односниов про
блем: „ . . во присвојните форми како Сш9јакаво, Мачук9во,
Сеаво, Пешр9во, сuнаве, сuн9вшо, сваш9ве, свашавшо, Јувана
ви�ие, Мамк9ве и многу други од тој тип скоро е неможно да се
определи точната артикулација на редуцираното о во суфикси
те -ов, -ова, -ово, -ови" (2.5.5.) Понатаму тој сепак истакнува
дека е забележлива тенденцијата во споменативе случаи, а и во
сите други од тој тип, о да се редуцира во а. Заклучува дека
влијанието на гласот в во оваа фонетска промена е повеќе
ОД јасно. И ОД Н:ашите примери излегува дека резултатот а
за редуцирано о најчесто се јавува во наставките -ов и -овци:
саgаве, cagaфV.J,O, UOUCaвe, неiафше ЧUКафцu (но: кумуфцu),
Пешкава Чешма (топ.), Аiава Чешма (топ.), Тасафци и Араuа
фци (фам. имиња) Крец; неiава к'ерка Бег, шашкафцише,
неiафиtе gеца Мут; свашаве, Б6шаво (топ.) 'празно место',
турц., зugаве АК; кукаво ip6зge 'вид трева, раѓа ситни зрна
како грозје', шашкава, саgаве, нiШвјо, неiаваша-си кашша,
.

сакаве (сак 'глужд на дрво') Пат.
Во втората поголема група примери со редукција
о > а забележливо е присуството на сон:анти: раl6фчеша
57 К. Мирчев'b, Предлоз:итБ во и со B'b македонскиrh говори,
Принос'b КDM'b руско-б'bлгарскитв езикови успоредици, МакПр, г. VIII,
кн. 3, стр. 69-77.
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раiофче (рокче'), раiузuна ( : рогоз), валове, валофшо,
влаканшо, кр6саншо (со метатеза од: влакното, кроеното),
gанак, кушу ѕванец, на-мож gа-�у-ирашеше, ираиаgнало сичко,
на-шашка-му АЌ; раiуша 'овца со рогови', раi6ве , вал6ве,
калав6зник 'привремен пат низ нивите, коловозник', u6gмал
'дупка на брегот на реката, под некои корења или ел.', вујка
му Мут; неiави, МакрЙ1во (:Мокриево), Йлафца (:Иловица),
Муршина (: Муртино) Крец; веgрашо, шама, наuрасшак Ир;
(ми. ОД
,

.....

-
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,
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,
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-

-
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,
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други случаи:

шаu6ла ( : топола) Даут; уф-в6сак на
uравни, вилuка сабаша АЌ, сабуј-са Драг., еп. уште: С6лан
(: Солун) Ним.
·Примери со промени н:а акцентирано о кај бројн:ите
именки gвујца, шрујца, исто така и во заменската форма кој
( : куј саке нека бИде), присутни и во гевгелискиот говор, Д�
Иванов ги објаснува со наложување н:а акцентот на фразата.
Редукцијата „била туѓа на Кирило-методиевиот
јазик"58• „Меѓутоа, податоците што можат да се извлечат
од некои текстови од 13 век сведочат доста уверливо дека
во тоа време редукцијата на liеакцентираните вокали била

2.5.14.

веќе позната. Сп. од Струмичкиот апостол:

т�gфимd"59.

n�к��и, �dзЅмн�,

2.6. Елизија. - Брзата артикулација како општа

навика,
обусловен:а од физиолошко-психичката потреба да се збо
рува брзо, е една од главн:ите карактеристик и на долно
вардарските говори60• Таа брзина и изразито експираторниот

.

.

акцент се Јавуваат како причина не само за редукција на неакцентираните вокали, туку и за нивното крајно ослабну,
вање и отпагање.
Влијанието на односнава особеност предим:но ги
засега вокалите по акцентот и оттаму елизијата со право се
сврзува со тенденцијата на говорот акцентот да се ограничи
врз извесни слогови од зборот, обично на вториот од крајот.
Конкретно: кога збороформата суфиксно се раширува, се
налага, од причин:и акцентот да се задржи на одреденото

с тр.

58
29.

К. Мирчев, Историческа граматика на

Конески, Историја . . . ,
60 Д. Иванов цит. раб. стр.
,
,

59 Б.

1982,
59.

стр.

бЈ»лгарс:кИи

език,

1963,

35.

.1
i
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место, отпаѓање на самогласката пред новиот слог. Според
Иванов „ . . . и редукцијата и исчезнувањето на самогласките
и маат подлабоки причини во акцентот, кој се стреми да
го зачува местото" (цит. р. 59), понатаму додава дека „ . . .
стремежот на акцентот не е само да се зачува на вториот
слог од крајот, туку и врз кореновиот слог".
Најизразити примери за елизија среќаваме кај члену
ваните форми на именките, придавките и присвојните заменки
од женски и среден род, како во еднина, така и во множина.
Елизијата во ваквите случаи е многу честа, скоро регуларна,
доколку не се јават тешкотии, фонетски, на пр. натрупување·
на согласки.
Примери во ед.: iлишинuцша (: глетиницата 'жлебот' на буре, I<аца и ел.), кусинuнша (: косенината 'косиштето'),
сшар{тша (: старината 'стариот, главниот во куќата'), булеш
�иuнша 'болеста', нашша мома, gибелша
ж. р.; клиuалшо
(: клепалото 'клепката'), iлешшо ( : глетото), 6кшо, лuцшо,
.
·

ралшо (-ј gарвuно); брашафшо (: братовото) gеше, gеgафшо,
сесшринИ:lо (: сестриното), чuниншо (: чина 'стрина') - с.р.
Кај личните имиња: Т6мшо ( : Томе-то), Тушшо (:
Туше -то), Вајншо (: Ване-то), К6л'шо, Б6ршо, Маршо (:Ма
ре-то); но: Мuшкаша, Бранкушо, Дuнкаша;
примери во множина: рисшеншо (: ристене-то 'христија
ните'), крецув{тшо (: крецуване-то 'жители од е. Крецово'),
брашшо (: братето), рачкуршо (: рачкурето 'чекорите'), сиgе
лuнша (: сиделината 'гнездата'), шаркалuнша (: тркалината
'тркалата'); кулчuнша· (: кулчината 'колчињата'), uишелчиш
ша (: пителчитата 'петлињата'), ишрушшuнше ( : итруштините
'итрините'), uипчапuцше (: пинчаниците 'врвки со кои се
·

стегаат опинците') Крец;

примери во кои со елизијата би се создале согласнички
групи тешки за изговор: ушрувачкаша 'отровот', н6шваша
(или: н6шофша, не: ношви), шл'уuкаша 'лушпата', јаслuше
(или: јасалше), uuлчкише (: uилчки
мн. од пиле), мачumtаша
(чл. мН'. ф. од маче) Ир;
-

примери ОД Драгомирци: gувuцша (: ДОВИцата), сваќша,
q,рмасницша, gуламша (зн. кошулата), уШрша 'нива изорана,
но не посеана', крафша, шширuцша, малзнuцша, в6јнша, ipa
guншa, во каш:ша имаме удолжување на согласката ш - ж. р.;

74

u6шшо (: u6ше 'емајлиран сад за пиење'), uул6чшо, варшеншу,
сланцшо, валниншо, шесшо (: тесто-то) -ср.; чувецше, мом
ше, iаш:ше (: гаштите), варшенша, врашше, зaitlpuio, uо
сшафшо ( : ПОСТаВе-ТО 'корита ОД КОИ: добиците пијат вода'),
мајкинше (мн.);

примери ОД Амбар Ќој: зем�и'а, вешша (веждата), ал
шuцша, Иукаи1инша (покуќнината), косша мо-ј кукурузи, кукуру
зи; сшаuнал на-ласшuнша (: ластината), шарбушuнша ма-боле,
су'ша река, усша, но: ма (: му.ја) искарали злачкаша (ж.р.),
шecuto, руншо, uреgанш'о, и flujншo инширесно, Монш' о (: Моне
та - лич. име), услубуgуваншо, gypu на-челшо (с.р.); i!Јрше
(: гардите) ма-бол'аш, Ирасш'о (: прастето), нохш'о (:нохтето),
uаuуциш (: папуцето), gpyiapш'o, t;ipiaшШ'o (: аргатето), рац
�ио, научарше, сшdрше са-нусували (мн.).
Елизијата особено често, скоро регуларно, ја среќа
ваме во членуваните заменски придавки (како во еднински,
така и во множински форми): мојшо, швојшо (дете), мојша,
шв�јша, неШфшо, неiафша, нејнша (:нејзината), нејншо, неј
нше, нЦјнше (: нивните), нашшо (: вашето), вашшо, нашше,
ваиtше и др.
Примери од Кукуш (I\1Пр, IX, кн. 3-4, с. 167-176):
gешшо, момша, мојша мома, маа-му-са ракша, gва-шри мес'ци,
чак на-сарцшо ми-gуuре; мајсшуршо, сшражаршо, gа-си-uла
шум борчув'шо.
Елизија од посочениот вид среќаваме и во микро
топонимискиот материјал: Царн'уш Камин, Царквинша Мdла,
Мор,
Нирuзинша, ВаЛ�иа (: Валтата), но: Ѓолцкаша Kypua
Ѓорiеваша Тумба
Шек, Маринша Чешма, Гулемша Царква
Ал, Бн'лшо, Лазарца - Гар, Кuсалша Boga, Граguш: шо
рид, Пост; Луз:И:нта (:Лозината), но: Варбаша 'чешма', Жен
цкаша Кула 'кула кај с. Женско', Русалuцкише Гробuшша
'таму се истепале русалиите' - Крец, Воgн'уш Азмак,
Гулемшу Дарву, (и: Малечкушо Дарву), Жел'кинше Бuл'ки,
Град, Сшуgенша
Л'ал'уфше Башчи, Гаiл'уфшо Алчак
Boga, но Тумбаша
АЌ, Вишринuцаша 'таму ја паселе сто
ката' Каgинша Чешма, Поuуфша Чешма
Мут.
,

-

-

-

-

-

-

-

2.5.1.

Елизија на самогласки среќаваме и во нечлену
вани именски форми; пр. почетното о- кај именките uашка
и uuнци: на-uuнуко ме-ј 'не ми е гајле'; ус-uuнци gyjge, ус-uuнци
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.

.

'

zу-исирашиа - пог., иашкар ОНОЈ што жние на крајот Мор; м6лц (:молец), шеiвиц (:тегавец), u6Лни (:полан:и): ош
u6Лни са-жинuа, к6л'gе (: :коледе), uулвuна ( < половина:
аулвuа.а чувек сшанах) Ал:; уште: uлdнна (:- Пирuн uлdнна),
на-uулвuни ia-paзguлua Грам, еп. и: ша-ј кuсла-ли воgа? АЌ,
бu бул'ца (: биволица), л6бgа (: лобода==вид трева, кога е мла
да се употребува за зелје), upegнo (: предено), сuрне (:сирење)
Пат, uuјвица (:пијавица) Иџ, б6рна (:борина): сус-б6рна си
iу -барке 'се закача' Мут, сурвuца (:суровица) Сав, крdсшуфца
(: краставица), б раgуфца (: брадавица), вugлу ( < видело:
ОШ на-вugлу Са варнаа), вiiлcuueш (: Велосипед), сеgва iл а ва
-

-

_,

_..,

,

-

(: седава) Драг, мехца 'месеца' (: iyguнa и-шрu мехца) Гар,
л6шуш (: лошиот), кuсло 1v1леко (: кисело).
Исто и во роднинските називи: баче, баба, gego, жена,
мајка, шеша, чuт(о, чина, употребени атрибутивно, а и во др.
синтагми, пред клитики крајниот вокал често се испушта:
бач- Вано, ош бuiue висок му вuкаа Куџа-Вtiно (со баче се
обраќа невестата кон постариот девер), баб-Мирмена (:баба),
gелш Глиi6р (: дедо), овде, освен замена н:а втората согласка
g се јавува и необично исчезнување на крајниот вокал во
членуваната форма, причинето од аналогното израмн:ување
со членот -уш за м.р., бидејќи и именката по смис ла е од
машки род.; еп. од Иџ: неiувуш шашко; gеуш Киро Грам,
ќ-6gиме на мајк-ши, зн.: кај мајка ти Град; а-виgех жен-ши
Ал, иа чuк-ши Туше руgнuна, чuн Цофа уg-Морарци (:стри
на), gал' . gyjge шеш-ши Драг; Ј-lа-сесшраш-ши. . . (псост).
-

-

-

-

. 2.6.2. Елизија се јавуnа и во формите на показните и
личните заменки: gве чаши су-ва к.'и-uразниме (:оваа), ми
чуgи uto на-мен (: тоа), u6-л6ut лишан уg-во (: овој), yg ва чуреша
(: оваа) Град, уш-мен u6-вис6к (:мене), iy-к.yuu уш-шеu, на-мен
ме-ј сшрах Гар, и на-шеи не-ш шрибуве Ним; шачка (дем.

ф. од таа: шаичка > шачка) АЌ. �аменките: во (и: �60), ва,
вtia, вuа м. овој . . . се добиле со изра:мнување спрема формите:
тој, таа . . . (ДВГ, 124).
Кај глаголските форми во 1. и 2. л. мн. през.
основниот вокал се елидира, ако општиот дел завршува на
кон:сонант: шуварме - шуварше (: товариме - товарите),
качме - качше, уgм6рме - уgм6рше, uлачме - uлачше Ал;
исто така и во 2� л. едн. и мперф.: uмше gвii-шрујца к а лфи

2.6.3.
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Гар,

на-кашо си-уgмарше, а-б6л'�ие iлафша Драг, слушиtе
(: слушише), лајше (: лажише), мајше ( : мажи�ие), ilpajшe Ним;
кај глаголските придавки: нарdнна ле-ј сш6кша (наранена) ,
куuни шејве ( : купени ствари), ucuagнu yg-g6мa (: испаднени),
уште и кај глаг. именки: јdgиншо ( : јадењето), мuслин'шо,
cuim'шo АЌ;
еп.

уште

примери од гр.

Ку1\уш: gа-g6нсше, gунсех,

.., - ..,
,
,
gа-ша-изварме, ножgум еgна че�иа, колко но�о мож g-има,
..,
,

,

,

,_

,

,

,

иаgкачве, исшурве.
,

Кај императи:вните форми за 2 л. ед., особено ако
зад нив следува кратка заменска форма, се испушта настав
ката -и: сш6u-са на-неigин 'бегај одовде', збер-си uаршал'шо,
6ј-си (: збери си... оди си), сеч-му уg-лебо, 6сшав-се, ЗU:И-СU

уg-лубанuцша, заuиш-о беншо (зн.: прегради ја браздата по која тече вода) Мут.
Во множина, оби"(mо, наста�ките се чуваат: иcuagнejute
на-вонка, уgнисејше му уg-ш6о, но се -случува и да се испушти
крајниот вокал -е: ilучикајш-ме шука Ал, за.1\л'учејш-са уg
нашре, заiраgејш-са gy-к'upмuju4e, уgнисејш-му јаgне Бегл.
Заповедните глаголски форми немој, немојиtе со редукциЈа и елизија се скратиле во ним, нимше: ним ма-мачи; он
ila-шypuл gва ( CUlpaжapu), НИМ eguн; 1-lUM о-закачувu; ним ма
•

•

v

"*

чеuки, мa-iaguш1<".e Мор. Во множина често се комбинираат
двете форми: 1-lUMШe gеца, нuм-са-карајше; HUMШe-ge, 1-lИМ
чукајше.
2.6.4. Кај предлозите: зарgи мај1<".а-му са-скараа; ilypgu
ltмешо iу-зuма, ilypgu UlИрUШШо; ВО ПрИЛОЗИ: 1-taflкyм ( : Па
ПОКОН) к'и-.ш-uлашум, наuкунша ич iу-нима; н6uко ( : наопаIСу)

l<'и-ша-уgрум; н6uко са-убличе.
2.6.5. Примери за елизија среќаваме и во синтагмите
со енклитички и проклитички врски, најчесто на границата
меѓу кратките заменски форми, односно морфемата ќе,
сврзникот ga и збороформи н:а кои акцептски се н:аслонуваат:
g-усшајме сu6мин, 1-lOio gенуве на-м6ш g-изgржиме Мут; ќ-6јме
каg-нuх; ќ-ом, к'и-јам, к'и-g6м (ќе одам, ќе јадам, ќе дојдам);
g-ucuagнuмe зааgно, gвамаша кинисахме g-uguмe на-иана�uр;
-

,

,

,

,

,

""'

- ""'

v-

,

C-ucyшu шuшунуш; UlO g-uскарум; З-аgна ilygнuчapкa забравu
на-мајка (: ilуgничарка
крпа со која се прифаќа подницата,
овде уnотребено фигуративно, се однесува на снаата); н===
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аgну месшо к'и-в-на-уче ( : ќе ве н:аучи); ка с-исuушшu буршо
саша ракuа uсшиче; g yp-gy р6Икаша к'и-ut-i61le ( : дури ДО
гробот); g-6gyм, ам g-Има фајgе.
На проблемот на елизијата повторно ќе се задржиме
во партијата за согдаските, овде само ќе укажеме на фактот
дека при откривањето на некаква законитост каЈ овие скра
тувања се судруваме со комnлекс од причини и тешко е да
се оддели она што е резултат на дејството на редукцијата,
а таа, како што рековме, првиот поттик го има во динамич
ниот акцент, од она што претставува плод на други фонетски
процеси: асимилација, контракција, антиципација и ел. Спо
ред Романски (ДВГ, 115) поголемиот степен на редукцијата
во до.Лновардарскиот говор е причина за особената сила на
елизијата во него. Почетокот на односнава појава тој ја
гледа во случаите кога елидиран:ата самогласка се наоѓала
по сонантите ј, н, м, р, л, т.е. при согласки што можеле по
самата природа на работите да го апсорбираат до извесен
степен следн:иот редуциран вокал: u6јсуш, uланна, uмме,
немме, вичерша. Соседството на сонантите ние веќе го опре
деливме како „катализатор'' што го забрзува процесот на
редукцијата (в. 2.5.9.).
2. 7.

Непостојани вокали на апсолутниот крај на зборот.

- Во општиот контекст на редукцијата и елизијата, што се
вбројуваат меѓу основните карактеристики на југоисточните
говори, треба да ги споменеме и непостојаните вокали што
ги среќаваме факултативна кај многу прилози, предлози, сврз
ници, па и др. видови зборови, употребени како клитики.
2.7.1.

Примери за непостојана а: gyjge шук(а) уш-

сеgум саашо; ка си сиgнах шук, ка си заиалих аgин оzин; шук
uuши, шам uuшu и о-најgех АЌ; 6gме, ам не знајме каg-6gме,
ни са-зе свесша; ам ка к'и-усшариш, как к'и-iи-јаgии1; шарiнала
сас бабаш(а) Бно gy-egнa река и шам ма-руguла; gек са-сшаваш
....
....
,
gвеше реки; нек моо-искаре уш-коран, нек си сшоо; gек gаусшавум 6вцише? Има примери во кои сврзникот ga со елизија
....
се скратува само во g-: ми са-чини g-uмa нешшо на-окшо.
Изразот: ами како се јавува : ми ка (ниш-шака, ниш-шака ...
- ми ка сакиш ши?).
,

,

,_

,

-

,

,

,

,

-

....

-

,

,

,_

,

,

„

„

,

-

,

-

о: ка 6gум шам(о) и
шам uално с-челиuчuи; шам ми uалаха цел gен; на-вам фарлuх
2.7.2. Примери за непостојана
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аgна uушка ( : пукнал); прилогот како со елизија се јавува
едноспожен ка (как): кунgисаха Турцше на-куќша, а ОН ка
фашu ga-бeie; как iи-нусuхме, iи-варзахме шервеши на-муцкаша;
е убаво ка си-ш6лко ихшuбар; уште: наuкун ниш (:нишо) ми
баркнаа, ниш мa-ygpua; а и беiуш фашu uн.ак (:инако); ак(у)
умре gел-ши, не iи уgнисе и лајшше; ак сd-ариасни ga-cu
g6jш; ак ши шрибуве; о-варѕа укул-Иулвuнше; широко мо-ј
укул-врашо (фраз.: Ј1е�но му е); к6лк(о) gеца uмиш?; gyjge
вugум,
кулк за-6iинче (зн. многу малку се
. задржа); кам(о) g6-o
кам iu uарше.
и: уutШам cu-yggex
gyp(u) ·нd-селшо; gyp не g6нсише бајрат<о; gyp gа-са-варнаш;
ми бише сшрах, ош на-мрако кинисаа; он виgе јуруцше ош(и)
ugaш заg неiо, фашu ga-бeie; ош са-скараше (зо�ишо ... ); ил'
(: или) ua не ше-ј-арно; нел' (:нели) руgнuни не са-зuмаш;
ил' лош ил' арин, илим куш-Шеu ge-j Ал.
2.7.3.

Примери

за

непостојан:о

е: gd-ygpu козише yш-uta
g(e) Bapgap; каш (:каgе) g-6gиме, они са-лиiнашu; и кинисаха
с-неја уш-шаg, а уш-шам ѓол' uмше; којн'ише gа-н-iи-шрачкии.{,,
зер к'и-ши-uравиме как наuравuхме на-браш-ши; на-iор бuше
pugyш Гаiл'увуш Алчак - Граg, на-gол (:gоле) фашшише Ниiрu
ша; еш-ши шuа Идри, шо сакиш uрав-му АЌ. Многу често
од прилогот 'оште' се испушта целиот краен слог: gyjge
ош-сабајле, исто и кај извикот ajge > ај: ај су-зgраве; ај-бе,
маidрешки инаш.
2.7.4. Примери за непостојано

АСИМИЛАЦИЈА И ДИСИМИЛАЦИЈА НА
ВОКАЛИТЕ
2.8. Асимилација.
Израмнувањето на
вокалите,
како појава, често се испреплетува со др. фонетски процеси,
на пр. со редукцијата, и понекогаш е многу тешко да се утврди
главниот агенс за одредена измена. Пр. за сврзникот кушу
-

може да се претпостави ваков развиток, прво формата кашо
со редук ција поминала во кашу, а .оваа со асимилација во
кушу, натаму предлогот миl'и, еп. топ. од Град: Миi'и-Двеше
Реки, веројатно се добил на следниов начин: меѓу со редукција
поминал во миѓу, а оваа форма со асимилација во миi'и;
или од менѓуши со редукција се добила формата минѓуши,
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,
,а оваа со асимилација во минz ииш, или именките: gомазеш
,
и gушеме со редукција поминале во gумазеш и gушиме, а овие
со асимилација во gумузе�и ·и gyiuyмe (// gyiuuмe).
.

_

,

•

r

r

Од истиот пункт се и примерите: шuминушка (: темја
нушка), чикuа од чакија, хубуву (out u6ху буву) од хубаво преку
хубаву (во Градоб.ор се редуцираат и крајните отворени в о
кали), чибрuка од чубрuка, либинuи,а преку лубинuца од лубени
ца ( со редукција); од Алексово: cuuuнuu,a од сипаница, iурчу
л' ава ( < горчелава преку fурчил' ава), лис�иивuчка (лестов:Ичка
со редукција лисшовuчка, а оваа со асимилација: лисшивuчка);
во Крецово: лубунuца. Во Гарбашел прилошката формаgале
ко со· асимилација поминала во gелеко, а оваа со редукција
во gилеко, покрај ракuа (со редукција од ракија), среќаваме
и puкuii добиена со асимилација. Сп. уште од истиот пункт
името на с. Cвiiguфцa од Свидовица, во Гавал'анци: учумен
( < ичумен), iришuна ( < грашина), чилuа ( < чалија.) 'вид
трн, расте високо', уште: рикuа.

Од Амбар Ќој имаме забележано повеќе примери во
кои се чувствува влијанието на асимилацијата, пр. во формата
uашлаџане добиена од uашлиџане, несомнено е присуството
на односнава фонетска појава, натаму и именката 1<аршачuна
по слични основи е добиена од Т\аршечина 'купче земја поди
гнато од крт', во синтагмата Велика сабаша, поверојатно
е да се претпостави аналоmко израмнување сабоша > сабаша,
отколку редукција, бидејќи 0 се редуцира во а ретко и во
одредени позиции. Од истово село се и примерите: Сифилар
( < Софилар) 'топ., излетничко место', бусшум ( < бастум),
uuшима кру ша ( < питома), фурунџuа, со асимилација и
метатеза од 'фурнаџија', сиuиничаф 'оној што има траги од
пр�лежан:а сипаница', милечко од 'малечко' кое со израмну
вање поминало во 'мелечко', а ова со редукција во милеч ко,
истово важи и за gишек од geiueк - со редукција, а ова од
gушек - со аналогија, чибрuх.а ( < чубрика) 'га топат ус-леп
и сбл'че уф-натре, убуво мирИ:се'. Од Драгомирци: кисливuна
(: кисловина), к'елефша (глава).
Освен порано споменатите: убуф, убува, gyмy.зeut,
либин.uца, м и i 'и, овде треба да ги споменеме и заменските
форми некаа ( < некоја) жена (раб6ша), некоо ( < некое) gei· ue,
уште во неодредената заменска форма: крава нuиgна (:
ниедна),
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куче

нuиgно

(:

ниедно).

Асимилациопи

процеси

среќаваме·и на составот меѓу формата од помошниот глагол
за 3 л. ед. е и честичката ли, еп.: високо ле-ј ( : високо ли-е)
.
.
,
,
со асимилација поминало во високо ле-е, а ова со редукција
во високо ле-ј, но: gojge ли?, натаму на границата меѓу кратките
заменски форми и морфемата ќе, односно сврзникот ga:
g6-o-ygмeнaiu (: да го...) 'да му помогнат', gо-о-фарлиш не
о-фашум (< да го фрлиш ... - по губењето на i), ќ6-о-исuра
шум uу-чувек (< ќе го испратам ... - по губењето на l),
р6Икаша ga мб-наuравум (:гробот да му го направам), ма-а
искарали злачкаша (:му ја извадиле... ), чекахме јако на
uашо g6-о-uрачекиме уg-Н6во Село (g6-o < да го); еп. уште:
ка к'и-g6ох, ка к'и-леiпах, рациlО ма-бол'аа ( : goox < gojgex ·

')

1

по губењето на g и израмнување на о - е во о - о), ус-наа
ваuцуваш. Други примери: уроова буја(: ореова) 'кафена боја,
се бојадисува со лушпи од ореви', Сууша Река·(: суата)
АЌ, рууша овца, uuивица (:пијавица); во Беглерија запишавме:

ipuшuna ( <rрашина): uијжuна (<пајажина) .
Од Крецово кај глаголите со општ дел на вокалите а
и о 3. л. ед.:
знаа (<знае), иiраа (< иrрае) : с-иlраа uра
gечкаша, баа ( < бае): баа баба ШО баа, ua нејНШО сu-iу-знаа;
лаа < лае: ЦеЛа 1-lОШ Лаа, Не flрасшануве; шкаа ( < ткае):
iа-научuла ga шкаа; бр6о (< брое): зq,сшqлал gа-бр6о; сш6о
(< стое): мuрно си-сшоо. Други примери: убуфшо 6кце ( <
убавото), кучуви заби (< кучеви), мухувuнша (< махувинаша
< маховинаша), сиuиничаф (: сипаница), шиксирашлuа (<
таксиратлија), gужgул'аво време (:gожgил'аво со редукција:
gужgил'аво, со асимилација: gужgул'аво), uуiрубение (uо
гребение: со редукција> Иуiребение, со асимилација > uу

iрубение) Крец;
од Морарци: зииклuваша (< заикливата) кашлица зн. црна кашлица; уште: сиuиничаф, gилеко
gелеко),
uијжuна (< пајажина), русилuи, русилuцко оро (< росалии),
каршачuна (< картечина);

(<

ОД Мутулово: бушум (<бутим), жабунук ( < жабуњак),
машшаа ( < маштеа), ливичар (< ливучар < левучар).

Дисимилација.

2.9.
- Примерите за разедначување
не се толку многубројни: каршучuна : кртичина), шишун
(:тутун), сумар, сумарџuиша (:самар) Крец; красшуф ( : кра„
став), uapiyф, lарбуф, uмушо ( : uмишо < името), шиuола
6

(

i
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(: топола), залук ( : залак), iу-фашше сумаро (фраз.: мож е
да има непријатности), бачкu1, нuш;,�tулки (: ништелки) Ак,
од Градобор: брушл'ан (: брашл'ан), чумбер (:чембер), од
- Драгомирци:. браgуфца, красшуфца, красшуф; од Амбар
Ќој: чувuја (:чивија), 6ршима (:орт ома), чикулаиtка (: чо
колатка); чуфлu1\ Мут.
·

Преrлас на а во е. - Една од карактерните оGо
бености на градскиот кукушки -говор, во споредба со другите
долновардарски говори, .е. прегласот на а во е зад палатална
согласка. За разлика од источните бугарски говори во кои
односниов преглас се врши ако вокалот а е окружен со палатал
ни со�ласки, односно ако се наоѓа под акцент, во кукушкиот
говор по правило а се пр�гласувз. во е, ако се наоѓа зад пала
талните ј, ч, ж и ш, независно од ахuе:нтот и карз.ктер:>т на

2.10.

. -наредната согласка: вуgиничер, вуgиничере (мн.), iарнчер,
iарнчере (мн.), еничер (јаничар), uашлаџен, uаиtлаџене, шимен
. (темјан), кукушениц, кукушени, сулујененче, если (јасли),

ејце, ејца, �зе, ес (јас), чес (час 'после': к'и-g6јgум чес), вене
(јавне), чeiua, чешu, кучен, кучене, СИЛеНUН, сuлене, кај ЛИ9.НИТе
и мињ а Енq, (Јана), Енка, ЕнЈ, Енко, Сшуен (Стојан), (БКВГ,
.·

�·

441-.442);

еп. примери и од МПр.,

IX, 3-4,

. аgна Чеша,. чешкаша, еска, зенееш; ама
. соседни;те говори: ,ја м. е) .

е

170-176:

е.

lUЧO

излезе (во

Ова не е правило без исклучоци, бидејќи се среќаваат
.повеќе примери што не се потчинуваат на односнио:з систем.
_Според Г. П. Христов (цит. раб., е. 109) примерите: ере,

еlне, еве . (јаве)� �Cl-lЦ (јасни), што ги наведува Д.

Мирчев
(БКВГ, 443) од Кукуш се особеност на говорот на дојденци
во градот од кај Гуменџа. Христов ги дава и пр и мерите :
лајчер (лажичар 'циганин што продава дрвени лажици', фиr.:
о ној што се преправа, лаже) муравченин (жител од е. Морарци),
сиЛенин. Како пр:имери во кои немаме п реглас а > е, иако се
н�оѓаат зад палатални соrласки; треба уште да rи споменеме:

офчар, офчаре, Иријашал, ilpujautaлe, шаuка, жаба, жаби,
�иајак, ш4;аu,и, Бужана; уште: чирiша, лажа, крvша.
Освен зад споменативе палатални согласки (ј, ж, ш, и
ч) поединечни примери со а > е Д. Мирчев забележил и зад
р: чуреuе и кај глаголите вичирех, 'вичирели. Тој завршува е�
Претпоставката дека бројот на примери со преглас а > е
·

-

�
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веројатно е поголем, а нашите можности за проверки кај
информ.атори од градскиот говор беа сосема ограничени.
Во говорот на селата, и во Полето и во Карадагот,
и во оние што биле оддалечени само десетина километри
од Кукуш, пр�гласот а > е не е карактеристичен, се јавува
само во лексемит�:�иимен. (:темјан), шерка, шеркички (:шарка),
кукушениц, куку шенка, cypeut (< сурат: аgна нивесиtа алuс

cypeul
ако е убава); во р1зговор со информаторите на
неколку пати, од рз.злични села, ме прашуваа: кукушениц
не. си?, а во Мутулово запишавме: iрамq.шчениц 'човек . од
Грамадна'. Инаку, во другите примери: се чува а непрегласено:
вуgинчар, iарнчар, час (к'и g6jgyм), чаша, чаши, ас, аска, сил' a1-lUЦ гар.
-.

Во соседните говори примери со преrлас а > е се
јавуваат во мал број, тука и таму, без да формираат ареали,
пр. во Дојранско лесшавичка, ерем, куI<�у�иениц (ДГ, с. 25),
во Воден и Воденско: чеша, чеши, чирgак, еко 'јако' (БКВГ,
441), ОД Гуменџа : чeutu, чешкаша на кулено, чиреuа, чиреuи,
(според наши белеmки), од Солунско: . .
на теренот на
„

.

Богданско единствено во Негован а по ч, ш, ж, џ преминува
во е" (ЗГ, ДМГ, МЈ, XIII-XIV, е. 228), од соседниот се.рски

ијцешо
(со редукција од ејце), иснuк (со редукција и асимилација
од еснuк : јасник), ика (:јака), ибанџuа (:јабанџија), јеребuца,
uge (<јаде):суф л' au не са uge, оваа фонетска појава нашироко
е застапена на југ од Серез, во зилјаховскиот говор: ере,

говор, во е. Савех ги забележивме примерите: ијце,

јере, uолена, Иолјени, Иијен, жеuка, шерии 'шарен', чеzика,
офчере, офчерешо, но жаба, жаби (БПГ, 89).
.

И во неврокопскиот говор имаме преглас на палатално
а, во акцентирани слогови како а, кое често губи, извесен
степен, од широкиот изговор, а во неакцентирани слогови
имаме е, што тешко се разликува од етимолошкото е. Пр .:
еслаша, ереб�tца, eg'e, есш'е, И61ес, шемар'. Односнава појава
во овој говор се проширила и во заповедните форми (2 л.
ед., од а - група): слуш' еј, обuч'еј (НГ, 28, 29).
Оваа фонетска појава ја познаваат не само југоисто_чни
те, каде што е поизразена, туку и југозападните говори, еп .
примери од Костурско: ез6вец (:јазовец), ерuца (:јарица),

лuшеј, мравелнuт\., шкаеч (Тиолишча), чеша, кашеј, gаржелје, че
леиt (Вамбел), јерiмче, u6jec, челеш, кочен (Бобошчица), од Не6*
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страм:

жеба, желна (жална), кашеј, чеша, есuка.

Слични

примери се забележани уште во Кајларско, Преспа, Охридско,
на север односнава појава се шири се до Берово:

бр шлен,

чершаф, ч ек' uа и Радовиш: крешник, uолена (Фон. описи,
Сараево, 1981).
Според К. Мирчев (НГ, 25-29) причината за односнава
фонетска појава се крие во палаталноста на согласките, кои
во некои говори се :Изговараат помеко и го допуштаат пре
гласот, а во други се изговараат потврдо и не го допуштаат.

2.11. Лабијализација на и

во

у. - Оваа фонетска појава

не е широко распространета. Од градскиот говор Шапкарев
to забележил· примерот: ја ју-земи царно шуше; од нашиве
материјали се следниве примери: шранgафул, сјурмах (си
бuше), ноiо-ј iурчул' ава - не без влијание на аналогијата Ал, чу фл uк Мут, машурка (од машерка, преку маширка
со редукција), шуруu (: сируu, и овде не е исклучено влијанието
на асимилацијата), шуше Драг, каршучuна (: кршичuна).
-

Повеќе примери забележивме во јужните села, во
Полето кон Солунско: чуреша ( : н6шше аgно ви�иало чуреши;
вишало 'црешни наредени на стапче'), џурџан 'врабец', во
соседните северни говори: џивџан и џивџ6р; чувuа 'чивија',
кичуфчаниц (од кичевчанец, преку кичифчаниц) АЌ, чумбер
(од чембер преку чимбер - со редукција), учумен ( < М\ЧИ

менb.)

Иџ.

На граница со струмскиот говор: чуреuи (преку чиреuи
од чер�Ци), чумен Нег; еп. и од пунктот Савек: шушарка ( <
шишарка) 'мешунка ОД грав', вuшна чурјаша 'вишна', чуuара
шка ( : чепарашка), шуќер, и1улеже, чурен 'рачка н:а нож' (во
др. говори: черен). И пошироко на исток, во .серскиот и драм
·скиот _говор, има забележано примери со лабијализација:
ж'уберuнки (во др. говори: џибиринки), уч'умен', с'урмах,
ж'уф, ж'увина, ч'ул' ак (БПГ, 100). Натаму уште и во невро
копскиот говор, каде што се лабијализира и вокалот е; uеш'ш'у
ра и uен'ж'ура (пештера, пенџере) - нг, 17, 18. Од примериве се гледа дека и (е) се лабијализираат
во позиција зад палатални согласки, а особено зад фрикатив
ните: ч, ж, ш. Треба да одбележиме дека во спомнативе
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јужни села Амбар Ќој и Иџеларе од кои има повеќе примери:
за лабијализаuија, се чува мек изговор, освен на согласката
'
'
'
л и на ut , g , н '.

2.12. Метатеза.

Освен ан:тиЦипација на мекоста,
во овој говор, особено во јужните полски села, прави впечаток
присуството на голем ррој примери во кои во средината на
збороформите се префрлуваат неакцентираните, обично реду
цирани вокали пред согласките. Qваа појава е Широко распро
странета, особено во врска со континуантцте на вокалните
р и л, но на нив ке се задржиме дополнително кога ке ги
разгледуваме одвоениве гласови. Таа појава ја забележил
уште Д. Иванов (ГГ, 61, 62) и мисли дека е условена од брзата
.
.
артикулација, Ја споменува како една од причините за појава
на должина на вокалите: к6ажша ( < к.6q,жzиа < к6жq,ша),
исто и во нашите примери ваков вид метатеза често забеле
жуваме на граница меѓу основната именска форма од ж. и
с.р. и членската морфема: к6асша ( < козата) ми-умре, н6акша
( < ногата), gу-нееuшо ( < небето) са-слушше, уф-земанша
( < земната) Крец; (еп. од истиот пункт примери со удол
жени вокали што се добиле по спомнатиот :начин: ин
-

,

,

.

кажах на-бtiu-ши (< бааu-ши < баба-ши), Мул'шо Bticшo
прекар ( < Мулешо Васешо). Повеќе такви примери забеле
жуваме во Драгомирци: уасша (:уздата), кнuакша (: книгата),
шруаuша (:трубата), слuафша, см6алша, iламанша ( : гламната)
прекар, руаuша, меаќша (:ме
Гааuша Kupo ( < Гiiбаша)
ѓата), фуранша ( < фурната), царанша земна, сеаншо, вuаншо
(:виното), брашуншо, (:брашното); особено Често вакви
случаи среќаваме во соседство со сонантите р и л: iapgи
(:гради), ребарша (:ребрата), zapiiншy ( < iapнiiшo < гарнето),
кукiiлша (:куклата), шесалша, шесал 'ше (:теслите), јасалша
(:јаслата). Од Амбар Ќој: uесанша (:песната), с6фарша
( : софрата), кр6суншо 11 кр6саншо (: кр оеното), брашаншо
(:брашното), јаiаншо (:јагнето).
-

-

2.13. Други измени на вокалите.
Стсл. кор. ш11п
(ш�п11т4ти) се јавува со лабијализиран вокал, еп. ш6Ике,
шуuнуве 'шепка': на-ухшо ми-шуuна Ал, само шуu6шаш,
нешшо криаш, несомнено во врска со дејството на соседното
-

,

-

лабијално

, ..,_

.

.

.

Исти резултати се забележани и во Неврокопско
(ш'уuш'{!, ш'уuол'{!; НГ, 17), овде уште треба да ги спомеи.
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неме именката ч6Ика 'клун: на птица' и глаголот ч6uке (:кол
ва), покрај калве (: кук6шкише калваш).
2.131. Некои резултати не идат непосредно, ами по
ради �зрамнување на морфолошко ниво, на пр. промените
кај членуван:ите форми на цменкит� од с.р. на е : ИмуШо,
семушо, што ги запишавме од некои села од Карадагот,

инфилтрир ани од дојранскиот говор, бездруго се добиени
спрема другите именки од среден род на. - о (село - се
лушо) Ал., од Гола се примерите: јајцушо, сарцушо, uмуШо;
од Владаа: времушо, шемушо, uмушо ..
Сдично, со аналошко израмнување

спрема 1

л.

ед.

(н6сум, вuкум) се добиени и формите за 1 л. мн.: вuкуме
Владаа, gо-варшуме;
ќ-а-кажуме
на-браш-u; ќ-ii-Иuшуме
Крондирци. И овие глаголски форми се особеност на говорите
с�верно од Кукуш, кон Дојранско, в� Поле�ио ги немаме забележано.
·

2.132. Други случаи: а > у : шеiувиц (:тегавец), цар
т<уфша ( < царквата), uн,ук ( < инаку): Инук бuло Шекерлиа;

за.лук (:залак), убуф, убува, шаuуф 'тап' (нож), красшуфца
(:краставица) Гола; gум.ушар ( < домашар) 'маж· кој седи
често дома', Ираскува, Ираскуфци, во вqрчува и н6шува (:врч
ва, ноќви) имаме вметнато у Крец; ќ6руф (:ќорав), iарбуф,
скаржуф, убуф АЌ, Ал; uuuyф 'невешт', лuiуф, iарбуф, uuјувец ( : пијавец) 'трева од која се опијанува', браgуфца,
cyмapyut, 6блук (: облаI<) 'задното дрво на самарот, на не
го се намотува ортомата' Драг; уш-1<.Уќ�иа назуш, крас
шуфци (к'u-му-наберум), залук, ш6лкуви Кал; расuрували
Пат;
о > и: uuшима {круша), 6р�иима, чикулашка (: чоко
латка) АЌ, сифал'ка Драг, Гар 'ус-н'аа са-ткаа', шиu6ла (:то
пола) :М:ор, чиреuи (:чорапи) Гум;
а> и: красшив (:крастав) Гум, uјце (:јајце)- в.озмож
но со редукција од ејце, в.т. 2. 1 0., иснuк (:јасник), ибанџuа
(:јабанџија) Сав, ziuj�uнa (: пајажина) Гав, бришл'ан ( <
брашл'ан), gилеко АК, лисшувuчка Ал, uiлuчe ( : јагличе)
Пат, варбинак (: вр5анак) Драг;

у > и: сирме, џ имбuш Крец, gиќан Пат, gишек АЌ,
к'ишек-о-ј уш-рајо ucuagнuн Шек, к'ишук., к'ише Сав. Оваа
промена ја среќаваме. само кај зборови од турско потекло,
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во кои фонетската адаптација е извршена· на одпосниов
начин.
Во извесен број од споменативе вокални измени забе
лежливо е влијанието на асимилацијата: gумушар (:-дома�
шар), убуф, uuшима, u-ujжuнa (в. 2.8.), а кај други од д:исимилацијата: сумаруш, красшуфци, шиi16ла (в. 2.9.).
·

Овие промени не се јавуваат со доследна закономер
ност. т.е. не ги опфаќаат сите случаи од определена �озиција,
туку се среќаваат само во одделни збор�в�, односно во
некои зборообразувачки модели.

2� 14. Упростување

на

вокалните групи. - Факултативно

почетокqт на
·
ј среќаваме обично во народните песни, во
збороформите пред о и у:
Триста

ми

стапа

Јудриха

Триста ми гроша Јузеха
(од Морарци, _МПр. г. IX, кн. 3.-4)
Да си измИ бело л:Ице
Бело

л:Ице

царни јбчи

Јотварзаа И гердан јот гарлото
(СбНУ, V, 347, ib.

353.)

2.141. Освен старото пополнување на хијатот: вујко,
вујчuна, ваiлине, ваguца 11 вајца, вазал, важе, (но: uзба) Ал,
во овој, како и во др. долновард�рски говори, по губењето
на согласките g, i, з, ж и ел. во интервокална позиција, се
.
Јавиле можности. за нови ХИЈати.
.

Во северните села од Карадагот, кон Дојранско, ваквите
вокални секвенци се упростуваат cq стегање во долги вокали�
а доколку тие биле различни на стегањето му претходела изед
начување: воша (:водата) gyjge; uy н'о (:него) g-ucupaшuш;

не му ca-uyiygu женша (:жената). Кон: ова не подлежат во

калните секвенци од разнородни вокали на морфем:ската
граница со префикс и со партикулите 'не, ни, по': нuшшо
=

не усшави; ogu иоуч-си на-gворуш;· ио-арно шака ga-нauptijмe Гар (в. 2.3.5.).
,

_..,

,

,

_

,

v

,

-

_

,

,

-

,

..,

..,
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Во говорот на Полето вокалн:ите групи или остануваат·
неизменети: саа аку g6jge (:сега), брааша (:брадата) Иџ,
или пак се стегаат, но без должина: ut6 (gеше) < шоо < utoa,
ва (ж е на) < ваа АК.
Од ова се изделува говорот во најјужниот пункт кон
Солунско, Градобор, каде што во одделни вокални секвен:ци
непосредноста на вокалите се избегнува со вметнување на
гласот ј; пр. за групата е-а: iи беја 'сјагнета овца', уg-неја и
ел.; за и-у: чuју маiари-ј, топ. Правијуш Паш, В6gнијуш
Азмак; за и-а: уg-Турција ga uaлa, cвuu,{,uja, но: чи ва куќа?
-

(:чија); за

о-о: шв6јо, којо.

Како и во други солунски говори, пр. во Висока ( Фонол.
описи, 805) и овде ј се јавува во почетокот на зборовите пред
вокал, специфичност е дека тоа се случува и пред меки
самогласки: јеш,

јежуш, јехче, јела, је

Во говорот н:а Полето
вокала со

и

(Зл. ед. од 'сум').

Карадаr.от секвенци од два

и

како втор член, ако се наоѓаат меѓу согласки, се
реализираат како дифтонгоиди, еп.: -ај-: зајчко (< заичк.о <
заечко), жајuше ( < жauuiue < жабише) - в. 2. 4.

ИСТОРИСКИ

ПРОМЕНИ НА ВОКАЛНИОТ СИСТЕМ

Замена на старословенските 11азали.
Во кукуш
киот говор стариот изговор на носовките оставил многу
малку траги. Освен: примерот енiула, што го наведува Д.
Мирчев (БКВГ, 451) етел. amroy""' во Мутулово анiула, во
материјалите ги среќаваме уште овие примери: шрамбо АЌ:
аgно шрамбо guмua, во Гуменџа ја запишавме формата
шр амба (еп. етел. тртвd), гл. iанк.е (датка кога зборува) под услов зборот да е стар; во формата на бројот сшоuенgесеш
забележана .во Кукуш (НГ, 13), позната и во други места
(Серско, Неврокопско), К. Мирчев (НГ, 14) ја исклучува
можноста за остаток од ринезам и претполага дисимилацио
нен процес од uешgесеш, бидејќи носн:и�т елемент се забележу
ва само во сложените форми ileнg' есеш', но не и во uеш. Во
неколку примери имаме забележано неоргански назализам:
лимбеш, етел. лЕвед1� АЌ, натаму во името Јунiуславија Град.

2.15.

-

Забележливо е дека во соседните ·говори се среќаваат
многу повеќе примери од споменатиот ·назализам: ѕанtам,
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жаланgрук, Синgелчиву (село), iренgи, енѕа, бланgи, 'нечисти
пупки', од влжд11, iренѕа 'тивко плаче', анiула (Воденско, ВГ,
22), ОД Солунско: ченgу, ip'енgа 11 iринgаша, iувинgарин, ин
ѕuк, gaмu 11 gамб6, iанѕ6ш (ДМГ, 227), во материјалите од
граничниот пункт Градобор не наоѓаме примери со носов
изговор, на исток во мрвашки от говор iламбам, од серскиот
измунgри, еп. уште: иенgесе, gевенgесе, 1анза, шетал , иенgа
(од одвоениве говори, БПГ, 67, 68), во пунктот што ни е
,

-

,

,

. ,

_,

-

'

_,

контролен кон серскиот говор запиmавме повеќе примери:
енgар, u6-eнgap, манgо (етел. мжд�), манgре�� зiiii, канgруво
Сав; на север, од гевгелискиот говор Д. Иванов (ГГ, 73),
како примери со зачувана носовост ги споменува: ѕамба
'алатка за отворање дупки во железо или кожа', ранк.и, уште
ја споменува и формата земин (земинша) како нејасна. С.
Романски (ДВГ, 122) со право му возразува па Иванов,
првиот збор ѕамба е турцизам, а ранки е ономатопеја. Думев
пак (ВГ, 23) се задржува на збороформата земин, ја исклу чува
можноста за носов изговор, што ја претпоставуваше Д.
Мирчев (БКВГ, 451) и ја толкува како падежен остаток од
формата земна.
2.151. Како во другите југоисточни и источни говори ,
и во кукушкиот носовката од преден ред А\, за разлика од
западните говори, не се мешала со в:осовката т, така што А\
редовно се рефлектира во е: egap, ешарва, изuк (< езuк, со
редукција),
покрај
изuќ, ичумен 11 учумен, ичуминuца
(слама) Грам, во Савек ичминuк 'јачменчок на окото', м6јше
чеgа Ал.
2.152. Основна замена на носовката од заден ред т се
јавува среднојазичниот глас а. Оваа е општа особеност на
долновардарските говори, а северна граница на одвоенава
фонетска појава, во правец на струмичкиот говор, се јавува
пунктот Kocтypmro каде што среќаваме т > а.
. Резултатот а< ж nајрегуларно се јавува во коренските
слогови: вашук Ал, Гар, ваiлин Ир, во Бег: ваiлине, а во Сав:
ваiл'а; важе, вајшшо Драг, во Сав: важа; важнuца : 1. 'ни
за' (важнuца шиш'ун, крумuш), 2. 'колона, ред' (важнuца
л'уgе, вошки) Ним, вазал Гар : 1. 'јазол', 2. фиг. 'мал, ситен
човек', вашар Грам, Ал, Гола 'жлеб на дното ОД 'бурето во
КОЈ влегуваат страничните штици', етел. жтлинd, рус. ушо1љ�,
.

-

89,

во Амбар Ќој и Мутулово запишавме вашар, возможно под
влијание на месниот (струмички) изговор, во Бег: вашаруш,
в арiал иц (етел. жrv1b.) ' на в 6луш ucilai'е' АЌ, во Драг: ваiар;
ваgица (и: вајц а), вашре // ф иашре Крец, во Кук: уg-нашре,
во Ним, План, Сав запишавме нешре, оваа форма, според
К. Мирчев {НГ, 9) се добила од етел. в'hнжт�d' преку
R1b.i�A\1'�&, во КОЈ имаме замена на ж со љ зад мека согласка;
iaлau, iалабар, iалабарнUЈс Мут, Ир, iазuчки (6ge), iазо (му
са-iлеgе) Крец, iiiзuшшa (iулеми), idзерка (пеј.) 'дете со голем
'
газ Грам, iaзdp 'дно': yg-iaзiipo ufnuшe Гум, uу-iазуш, uyidзej
АЌ, обичај: во понеделникот, по свадбата, подароците
(„ша:Ижут") што се кај девојката ги носат кај момчето, zаба
'печурка', Гaauiua Kupo (прекар) Драг, iapgu Ним, zарше ма
б6л'аш АЌ, iаска, iасар6к Мут, во АЌ: iac6p, iахче-дем.
-



Крец, iiiciiнuцa, iнасин, iнасушuа (iулема уф-нuх) Грам, во
Сав: iнусан, gau, gаб6во gарво Грам, во Сав: мuute, gабуш,
gабuца АЌ, ·топ. Крuвио Даu Пат, gaia Крец 'странична штица
од буре, каца и ел.', gајќше - чл. мн. ф. Драг, во АЌ: gaia еп. погоре: вашар; жалаgник АЌ, Ал, Мут, во Сав: жалаз
ник, заu, забл' о
пеј. 'човек со големи заби' Грам, забица 'бо
лест на устата кај коњите' АЌ, во Гу м : назабица; ШО са-забиш?
'
што :м:и се потсмеваш' Ним, јанiула, јанiулче Драг, кашни
забе, каgел'а Бег, 1сdш 'подигнат дел ДО огништето': сеј ( < се
ди) - си н а-каша , зн.: остани си во својат·а куќа, 1<ашна 'кук6шкише шо лежаш' Ал, кашша Кук (�Пр, IX, 3-4, е. 170-176),
кашш6вник Гар 'добар домаќин', бискашник Крец, каuuна,
кал бо (е тел. клжно) Град, Ал, куu калбишша Мор, каш(уш-кiig
gа-знам, на-каgи них) Град, во Крец: каgе, ушкаgе, некаgе,
нuкаgе; 1<аgрава к.6са Мор, крак АЌ 'дрвена лопата со куса
рачка со која се принесува лебот до фурната кога се пече',
во Мут: кар к, е тел к9жr�, л ак (и срела) АЌ, лак 'направа
за дрндање памук' Сав, Лакише и: Лаќ.ше - топ. Крец, iu
-

.

лачме јаiниш: ша Гав (етел лжчи -rи, рус. разлука), шаи 11 исабин
(нош) Крец, шаuуф Гав, мака (и со придавско значење: _мака
раб6ша-ј к6Ианшо), са мачум Гар, машанuца, уg-машн'уш
Извур Аќ, не ми маши м6зукуш, фраз.: немој да ме занимаваш
со празни работи, маш6к 11 клуuушар 'расипано јајце' АЌ,
-

манgрец заu Сав, cegu-cu маgро на-zазуш АЌ, машкуgанци
'машки деца': само машку gан ци uмум g6ма, во Крец: мажеiа
'мажиште', во План: маж6к; са-мажu

90

Ал, нашрашнушо

'вна-

трешното' Гар (зн. милицијата), 6барч АЌ, етел. �н�жчh.
(за метатезата в. 2. 5. 21.), uукашнина Грам, uу-uашуш, uашиц
Град, uашuчка Мут, uagap, uage, но пообичен е гл. i6не Бег,·
Ираш Мор 'голем стап', етел. n�ЖT"h, уште: uарчка, uauкa,
гл.: uaue, pacuaue Крец, рациtо (ма-б6л'аш) Гар, рачuца Крец
'рачка на рало', ракавuци Грам, Ал, ракавуш Ним, pau,
рабишша Град, зарабе, uygpaбe Грам, ушшаш ( : ушшаgе
замина), уgанаш (уgанаш uичалшо)Гар, сшаuало Ше:к, не
сшаuна уш иgн6ш Град, кој сшаuнал на-ласшuнша АЌ, уш
скаuју�и, iулема скаuушuа Ним, саguлишша (мн. од суд) Град,
cagua Крец, ga-iy-cagaш АЌ, сашшо куш-н'оо Гар, саuша,
бела саба Крец 'саботата пред Велигден', сарбуiазuца Град
'шипка', сшарiа Град 'заграден тесен простор за молзење
ст�жrd; сак, сакуш Креп 'глужд :на дрво', етел.
CmK"h, рус. сук, ОД ИСТИОТ Корен сачка 'сува Прачка': lla-CaЧKU
uерахме Гар, саш, саgуфшо (gа-измuјш) Крец, шauiiн, шаuанар

овци' етел.

Гар:

1. оној што чука на тапан:, 2. неуреден човек, шарба

Град 'шајак замотан во труба',
трага од стапка'.

шшаuал'ка Град 'стапка,

Во повеќе од испитаните села од Кукушко придавката
кус се јавува во односнава форма, и склучок прави е. Мутулово,
тоа и по редукцијата на е >а се приближува кон: дојранскиот
говор, каде што среќаваме: касо, касичко, а во пуgктот Саве�<:,
кон Серско, ја запишавме глаголската форма са-касјаш (годи
ните) 'се скусуваат'. Исто и во градскиот дојрански говор
среќаваме: кае, каса (ДГ, 29). Дв9јниот изговор кус и кае
се должи на дублетните форми во етел. јазик: кжс'h и к�Ѕс'h,
веројатно затоа во повеќе дијалектолошки студии, во одделот
за рефлексите на ж не �е споменуваат овие разновидности,
додека Г. П. Христов ги наведува примерите 1<.ус, скусувам
како исклучок од правилото дека ж дало а (ОКДГ, 110).

2.153. Во кукушкиот говор, во коренск:Ите слогови,
освен рефлексот а за т, што се јавува најчесто, во поодделни
пунктови има случаи со у, о.
Така во Градобор среќаваме куќа (но: uукашнина),
во Кукуш: кашша; жилуgник Крец, жалуgник Град, но во Ал и
АЌ жалаgник, во Савек жалазник; со особена е1<спанзија се
јавува лексемата врук'uна, таа покрива поголем дел од источ
ните и југоисточните говори. Освен во .Кукушко, во пункто
вите Крец, Грам, Бег, Гар, Мор се јавува и како вурк?ifна,
·
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забележана е и во Гевгелиско (ГГ, 45), Дојранско: н6iо-ј
вурк'uна (ДГ, 30); натаму со широка распространетост се
среќаваат и лексемите: бубрак и ipyu (уiрубел).
Со регионална употреба и со повеќе разновидности
се ј а вув аат : cyguja,- на-суgо ga-ca-cygaш Ал, но во Крец cagua,
cag, натаму во Град саguлишша (мн . фор.), во АЌ са-саgаш,
во Сав cagua, но cyg; iужба Град, Гум 'тркалце за придржу
вање на гределот со јаремот', етел. rжжh., рус. iуж, во Мут
ја запишавме разновидноста iужва; кукол' Крец, АЌ, Иџ,
1V1ал, Мут 'паразит во житата', во Сав какал', во Град кукул',
еп. етел. кжколb., рус. куколb; uaнyga План, Мор, uyнyga Драг,
во Сан u6нyga, во АЌ гл.: са-uунуgесуве, ќо-о-uунgесе; u6uyк
Пат, u6uкуш Иџ : yc-u6uyк мј-оо-варна 'садот (со брашно
или ориз) бил преполн', исто така е и во пунктовите Кал,
Гар, Грам, Влад, Пат, Гум, Ним, во Рош и Мал u6uукче,
во Сав u6uчe, исклучок прави пунктот Мутулово каде што
запишавме uaiiyк (: uauyкo му-баiа 'многу се уплаши'), а во
Мор, Ал, Шек и Ним uauaк.
Прави впечаток дека во слична фонетска окруженост,
од истиот корен од кој е и u6uyк, скор� насекаде среќаваме
а < т во: Иаuка, гл. uaue, pacuaue (gарвушо наgуло Иаuкише)
Иџ, Кал, Гар, Шек, Крец, Рош, Влад, Пат, Мут; само во
Савек запишавме u6uкa, наu6uнува, а во Гуменџа uyuкa,
но тие се гранични пунктови и не влегуваат во Кукушко .
Во некои села се прави разграничување: лексемата
со рефлекс у (за ж) означува голема пупка, со зборообразу
вачката разновидност uyUliнuц (мн. uуuанци), еп. ајн uуuаниц
ca-uyggeл (од трендафил) Коџ, односно: 'пупка ОД памук'
Иџ, додека збороформата со континуантот а < т (uauкa)
се однесува на. мали, обични пупки, пр. на лозје, овошно
дрво и ел.
Може да се претпостави дека различниот резултат
ОД m (СТСЛ. ПЖП'b.) ВО UOUYK И uauкa Веројатно е обусловен И
од потребата да се избегне омонимијата, :независно што се
Јавуваат со различни наставки.

о < ж во Коџумарлија се јавува и лексе
мата кл6бо, клоuшо, така е и во говор9т на месното струмичко
население; слично во Гуменџа: кл6uко.
В. Думев во студијата за воденскиот говор (ВГ, 22),
зборувајќи за случаите ж > у во примерите: бубрик, ружам
Со резултат
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(зн.: спремам, украсувам), uyнyga и кујкја искажува мислење
дека се работи за позајмици од говори во кои има рефлекс у
од ж. К. Мирчев повеќето такви примери од неврокопскиот
говор се обидува да ги објасни како резултат на внатрешен
јазичен развиток, пр.· за лексемата уруже (обружен) допушта
асимилација од претпоставената форма *оу�жж·1·f. Зборо
вите ipyu, iнусан, pyia, нужgа и ел. ги објаснува како оста
тоци од редувањето на ж со оу, познато нашироко уште
в:>

старословенскиот јазик. Според Мирчев и во бубреi имаме

старо у (етел. вoyв�tr'k), а не

рефлекс

на ж од

формата

вжв�rkr'k, која, ако воопшто постоела, во етел. јазик
вторична (НГ, 9-11).

била

Проф. Б. Конески за лексемите куќа, врук'ина И др. ука
жува дека се пренесувале од север кон југ во меѓудијалектен
контакт, ·за ширењето на зборовите cyg и cyguja посредници
биле црковниот јазик и јазикот на администрацијата, а си
гурно е дека припомогнал:а и потребата да се отклони омони
мијата меѓу cag (чинија) и cag (правно тело) - Б. К., Историја,
49, 50.
Во примерите uouyк, uouкa, наuоuнува, uyuкa, клобо
појавата на рефлексите о, у од ж може да се објасни со влиЈание од �оседн:ите б, и во смисла на лабијализација.
За зборот кукол' етел. кжкол11 не

може да се претпо

стави влијание од посеверните говори, бидејќи во Дојранско
и Струмичко тој се јавува во формата к(а)ркол', а истава
форма се шири и прилично на североисток61•
Во примерите што бараат посебно објаснување, освен
кукол', треба да се споменат уш те: tужба (iужва), иако и овде
возможно е да се претпостави лз.бијализација од и:ндиректниот
допир со б (в), натаму останува уште: жилуgник, жалуgник.
Случаите со ж > а во ПрLrмерите Иаuук и вашар забе 
лежани во пунктот Мутулово, последниот пример (вашар)
уште се јавува и во Амбар Ќој, не можеме да ги толкува ме
инаку, освен како изолирана појава не без влијание на месниот,
струмички изговор.

-2.154. Општата форма кај именките од а-основи
завршува на - а: Не најgел ни вичера, ни камин; и-iа-закачuл
на-мајка-му сус-кdрлuкуш; и iа-ушеuуве на-бабаиtа. Романски
·

61

Б.

Видоески, МЈ,

г.

IV, бр. 7, стр. 161.
93

.

мисли, nогрешно, дека тоа се должи на широката
артикулација на неакцентираното а, со што одвоениов вокал
се приближува до редуцирано, неакцентирано а. „Оттука
и а во форм ите за акузатив ед., кај именките на а - основи

(ДВГ, 121),

(цiiрква, царкваша; книiа, свијна, леваша мишка, воgа 93 и др.),
за кои зборуваат Мирчев 451 и Иванов 74; нивната појава
е олеснета и од општиот стремеж на говорот за Јасна арти
кулација на крајните вокали. Таму пак каде вокалот паѓа
ПОД акцент, се јавува а: саша .шаја ioguнa 95, СQНОЌ 97 И ел".
Примерот, со јасен изговор, н:а акцентираното а: на-мајка-му,
што ние намерно го одбравме, јасно укажува дека Романски
направил превид, имено дека ж. во флексивните морфеми,
за разлика од коренските се рефлектира во а.

2.155.

Кратката акузативна форма од 'она' гласи а, ia

односно а, ia (со редукција): наuалнуве ш в6gа (чешша), сшане
злашо; неа iа-засшанах ga-a-uuшyм; а-зе х уш-шејко; iа-фа-

-

-

,

utuлu на-лишицша и zа-расииали; zа-уgнисели на-мајка-му накашуш. Интересни случаи ·на асимилација забележуваме
кога акузативната се наоѓа покрај дативната форма: ма
( < му ia) нусu мајка; не ма ( < му ја) gавум за-uари; ма искарал
uарчкаша; gа-ма gax u6арно к'и-бuше.
,

v

,

2.156.

-v

ж. во

v

-

,

глаголските

-v

„

наставки.

""

•

, .

- Во Зл.

""

мн .

пре

зент среќаваме а, кое често, особено во соседство со сонантите
р, л, и н, се редуцира во а: јаgаш, uuq.ш и сшанаш си-варваш;

и флезаш уф-аgна i paguнa, gека нема н6iо нар6ш и сеgнаш
на-аgна маса; ублечq.ш-iу зешуш и качаш са на- uајш6нуш и
, zиарzинаш; каЈ глаголите со општ дел на вокал: се шам сшоош;
, , , ич не знааш gа-кажаш; gа-са-измиаш; цел gен жниаш.
- v

•

""

-

-

'

,

2.1561. Во
, ,

""""

""'

""'

,

'-"

Зл. мн. аор. исто така· се јавува вока.riот

.

,

а: викнаа, zлug aa, куиуваа, или со редукција: измислuq., заиалиq,,
ca-uзiypeq, Гар; во Градобор: uусшујаха, изiуреха, викнаха.
-

,

,

-

Според _С. Романски „појавата на а м. очекуваното а (од

) во аористните
113, uagnaлe 101,
ж

и

ел.,

се

должи

и л-формите како кренаа

111, не бипgисаа
сuарснал 105, са варнал 268, заiинала 269
на аналошкото израмнување

форми од глаголи со инфинитивна основа на -а,

со истите
еп.

шеuа

(iy фаши, iy шеuа, шеuа, iy шиена уф еgин gол ... нема, немало
масло

94

98

и

ел.") (ДВГ,

121);

значи, како што зборуваше и за

·општата форма на именките од а- основи, и овде тој погрешно
очекува резултат а од ж.
2.1562. :истиот р�зултат за

ж

се јавува и во 3л.

мн.

вuхаа, Имаа, со асимилаuија: кр6ја ( < кројаа <
кроеја), жнu(i)ii ( < жниеја), варvлаа / / варшii ( < вiiршеа), во
Град: вu.1<аха, н6сиха, исто така е� чува х и во дојранскиот
говор (ДГ, 29); еп. ушге кај глаголите со суфикс -на-: cii
cyu-нa, риu-на, шуu-на, са-слим-на-л, исuаg-на-ла, ucuag-1-la-лu.

имперф.:

2.1563. Во lл.ед.пр.�з.р�дов�-Iо се ја:зува н1ставr<:ата -ум:

ез, i�ap биgејк'и, не можум ga gусшојум; ако jtigyм, вике uеш
ipout2, uлашшум uешнајсе, ca\tlo во Град се употребуваат
наставките -ам и -ум: к'и ша-uuшум, к'и знајш?; к'и-6gум ga
ви косум, но: к'и беiам, не сахам. Зз. тоа како се добило -у
во
наставката -ум има различни искажувања. Според Д.
Иванов (ГГ,· 43-45) „... сите глаголи без исклучок во lл.
ед. през. завршуваат на -ум, што не е ништо друго освен
лабијализирано а од q,-, о- пред м, како што се лабијализирало
а пред м во осум, сеgум, сум (в. А. Mazon, Contes Slaves,
... ., 14; V. Oblak, Macedonische Stt1dien, 14 ... )". Спо

-ум, на пр.
uлешум, м6л'ум .. . не може инаку да се објасни ос.вен дека
тука се јавува случај на редуцирано, во отсуство на акцент,
о во у, што значи дека наст. -ум Ја заменува постарата
-ом, на пр. uлешом, м6л'ом ... Затоа треба да се претпостави
ред Л. Милетич

(КОГГ,

54)

„

... наставката

дека формата uлешум се развила од постарата форма uлешbм.
Прашањето е дали тоа станало директно, со „лабијализација"
на еровиот вокал (Д. Иванов, 43) или со посредство на изја
снување на о во о, кое по:н:ата\.1у поради влијание на -м и

пор1ди безз.кцентност се лабијализирало во у. Последново
објаснение е· поприемливо (Ромg,нски, МПр, VIII, 1, 136).
Според тоа се налага да се прими како средна фаза постоењето
на формата uлешом" - понатаму Милетич наведува примери
од северните гевгелиски села: ими ош iuya сом, к'е си саком,
.
'
т<. -ugoм, саком ga ши1ом, нема шо ga аином.
Поинакво мцслење има В.Думев (ВГ, 60): „...формите
··на

-ум се среќаваат

и

во воденскиот говор, само кај глаголи

на суфикс -увам: не куuум zиаква cut6кa; куuум е од куuувам
-+

тсуиуам
_, v

->

куиум, т.е. со отпагање на в, а потоа и на а . .
_,

,

v

·

Верувам дека овие размислувања посигурно ги објаснуваат
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фармите на -ум во кукушкиот и гевгелискиот говор. Во тие
говори таа наставка се наложила скоро во сите глаголи".
2.1564. Зл. мн . презент од помошниот глагол 'сум' гла
си са (етел. tЖT"h): ОНИ ca-gyjgeлu Ираg-нас; са-са-нафнужuлu;
буiаши са-бuли .
.

2.16. Континуацпја на еровите.

- Во поглед на замена
та н:а ер�вип� кукушкиот говор� иако основно се вклучув а во
шир:>Киот а �ал мз.кедонски говори62 во кои 'h > о, � > е,
р
покажува колебања, во смисла на зачувување на првобитниот
·

изговор. Со оваа осо5ез.ост кукушкиот говор се јавува како
П?�Оден меѓу кр1јните југоисточни говори во Солунско
(Сухо и Висока) каде што во голем број случаи, во корено т
н1 з5Јрот на ме�тото на големиот ер И\1з. теме� глас63 и
и �нтр lлните македонски говорх во кои 'h дало о-.

> о: yg бозал' са- uрав е Пат, .во
Крец: б6зил'_, бочува, бочувар КУк, вонка (етел. R'htl"h), вунка
шнuчуф 'епилептичар' Гар, Романски оваа лексема ја дава
без редукција: вонкашничови (е. 117), вошка, вушлесин 'оној
ШТО има вошки' Иџ, gош (: варни, еарни gош, ga-cu-нtijgyм
iр6ш) Гар, gужgовна (fyguнa бuше) Бег, на-золва-ми (етел.
3Л'hRd) Ним, к6iа са-варuниш? (етел. K'hr'hдd) Ал, мухув uнша
uciiнa Крец, н6шва Ал, во Грам: н6шува (етел. H'hШTR'h)
скоро во сите испитани пунктови се јавува во ед. ф орма,
,
,
соика, соинан ко1н, са-суинах - иаgнах, ga-мy-utypuш саика,
сон, на-соне, о-сунувах шејко, сунлuф бuше Гар; кај заменските
форми: шо, во (чувек, gеш е) АЌ.

2.161. Сп. примери "h

-

,_

,_

""

.

""

-

-

""

""

-

,

,_

Од солунските села пунктот Негован, изложен на
влијанија што доаѓаат од север, најмногу се приближува
кон :кукушкиот говор, таму како што рековме rk и во акценти
рани слогови се рефлектира во е, а освен тоа во средината
на з 5ор о ф о рми те покрај доминантното а (од *"h.) се јавува
исто така и 064• Ваква двојност забележуваме и во Кукушко,
62 За за
стапеноста на р ефлексите на еровите во македон ските
а
е
диј л кти в. V. Oblaк, цит.раб., стр. 12, 14; К. Мирчев'D, НеврокопскииТh
говор'b, стр. 11, 15; Б. Видоески, Кумановскиот говор, стр. 40, 41; Б.
Конески, Историја .. ., стр. 35-39.

З. Голомб, МЈ, XIII-XIV, кн. 1-2, стр. 232.
М. Malecki, О zr6znicowaniu gwar Bogdanska w pd. - wschodniej
Macedonij, Lud Slowianski, III, 1, 1936, str. 90-106.
63
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како што рековме, само што таму, основен се Јавува резулта
тот 'h > о.
Сп. Ј(СЈСНО (са варuне), gа-не-си-g6јш каснуиtо, закас
иех (етел. K'hCHrk .ти), макне: ус-макналшо к'и-макнuиt Гола,
на-макнаа 1<ушу свиg6ци АЌ, iлеј gа-са-измакнииt 'гледај да
побегнеш' (етел. м�кнж'l'�t tA\), сане 'се суши'; к'и-исапаш
ак не му-шуриш в6gа Гола; исанала маЛокша (вид цвеќе)
Ним (етел. с�х:нжти); некоо gаска му-нема 'не се контролира'
(етел.

д�скtt).

Ваквиот резултат особено е изразен во ориентирниот
пункт кон Серско Савек во кој � редовно дало d: ванка, бач
ва,
базанuк ( : бозел), залва, pocu gаш, ма6 (: мов), снаа,
gве снаи, на-сан-ли?
Во Градобор оваа особеност не е толку присутна, та
му покрај gаска, спаха, ела снахо, запишавме и примери со
вокализиран �= б6зел', в6иtка, золва.
С. Романски во еден кон:текст со ер голем и ер мал ги
разгледува и вторичните вокали и задржувајќи се на примерите:
Баgник, лажа, маiла, маска, заклучува дека долновардарскиот
говор не бил целосно опфатен од првата вокализација, т.е.
овој фонетски процес во односниов говор „останал недо
вршен". Тој мисли дека задржувањето на темниот еров
гласеж во посочените примери било спомогнато од соседните
забновенечни и уснени консонанти (м, н, б, в, и л) и тоа го
поткрепува. СО Примери ОД суфиксните СЛОГОВИ: залак, ре1<:ал.
Натаму завршува: вокализацијата � > о во долновардарските
говори започната првично во определени случаи (суфиксни
слогови) и на определено место, почнала да губи сила пред
да ги опфати сите случаи со

119).

b.

и

"h

во „силна позиција"

Во повеќето од испитаните пунктови,

наместо

(ДВГ,
етел.

сн�к" среќаваме: снаа, снааша, исклучок прави селото Муту
лово, таму ја забележивме формата спаха, истава форма,
со невокализиран ер голем, се јавува

и

во Градобор (сиаха)

и во Савек: снаа. Но последниве две села се контролни, гранич

мi1

со С<?лунско

и

Серско, кои и не спаѓаат во Кукушко, тоа

особено важи.за Савек. Лексемата со ва�ва форма,- соа место
�,покрива голем дел од македонските говори. М. Петрушев7
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ски претпоставува дека во случајов се работи за секундарен
глас65•
2.162. Резултатот о < "h најредовно, без исклучок, се
јавува во суфиксните слогови. Не е ни чудно, бидејќи проце�от
на вокализадиЈата овие ерови првично ги засегнал, а освен
тоа некои од нив, на пр. суфиксот -ок <-"hк се јавува со особена
експанзивност, па во таква, вокализирана форма, се среќава
и во Солунско. Според Голомб, во конкретниот случај се
работи за позајмување на „готов суфикс'', а не за фонетски
пропее (ДМГ, МЈ, XIII-XIV, е. 233).
Законот за редукција на неакцентираните вокали,
особено во средината на збороформите, не ги одминал ни
случаите со о < "h. Сп.:
-"hк > -ок (односно -ук): вашук, куuuшук (:копито),
ilecyк (и iluc6к), ilиш6к (и ilешук), Велики чишваршук, рач6к,
кр6шук, с_унuсук (: низок), gубuшук, исШресук 'последното
дете во семејството'.
Како што спомнавме, во пунктовите: Мор, Ал, Шек,
Ним запишавме ilailiiк 'папок', веруваме дека овде во суфи:к
сот -ак не се работи за чување на стариот изговор за "h, туку
за аналошко израмнување спрема. -а- во коренскиот слог,
потпомогнато и со редукција, бидејќи иако ретко, сепак овде
се јавува и резултатот а за редуцирано 0 (в. т. 2.5.131.).
Зборувајќи за изјаснувањето на "h во о, односliо у,
треба уште да се спомене членската морфема која во јужните
села се јавува во полна форма: кii:ilaк-yш, на-iluнук-уш ме-ј
Град, изuќ-уш (: јазикот), вис6ќ-уш (:високиот) АЌ, Иџ,
заб-уш, мирак-уш Бег, а во северните, Карадагот превладува
неполната форма: gиќан-о, к'ишек-о, чешiiл'-о, но залук-уш
(cu-zy-gaвe) 'се кажува за човек што е многу дарежлив' Шек.
Сп. уште:· кiiк6ф, шiiк6ф, секак9ф.
2.163. Исто така и во пре:Риксите '11 обично се изјаснил
во ·о, а бидејќи акцентот ретко се префрла врз префиксите,
с_о исклучок на императивните форми за 2л. ед., затоа и
резултатот е обично "h > о > у; сукаршu, со редупликација:

сускаршu (к'ирмuјше), сускина iluнцише, субурu скел'шо,
субу ја uiiuyцшo, по: с6буј -са, u6сул' јаgиншо (2л. ед. импер.).
65 М. Петрушевски, Неколку експресивни зборови од охридскиот
·
говор, МЈ, г.. v1; кн. 1, стр. 51.
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Ретки се префиксите во кои се јавува а < 'h : ним
марu ќо-о-саб6риш Гар. Овде, како што се гледа, не може
да стане збор за аналошко израмнување, зн:ачи останува да
претпоставиме или дека вокализацијата не го опфатила
односв:И:ов случај, или пак дека се работи за редукција,
што е многу поверојатно: 0' > а.
Има случаи во кои префиксот се редуцира со елизија
на вокалот, еп. шрибуве gа-зберме лишнuнша (:собереме),
к'и-са-скрuе (: сокрие).
Понеобичен е случајот со префиксираниот глагол
'врие', кој се јавува во ·.формата завре: 6сшај-iи нека завраш ,
во аор.·: завре (в6оша) Ним.
Кај предлозите вb и со големиот ер исто така се изјас
нил во о, но овде процесот е малку посложен, за тоа в.т.
2.5. 130.; еп. уф-gиќано бих, уф-ракuа к'и-fу-шури�и, ус-uраафша

рака, ус-6рлише не к'и-живее Коџ.
2.17.

Континуација на

b.

-

Како

кај големиот ер,

и овде вокализацијата не се јавува во чист_ вид. Навистина
резултатот l\ > е е многу обичен, скоро регуларен, но исто
така се среќаваат и мал број лексеми во кои се задржала
артикулацијата на полугласникот. Интересно е дека истите
примери, со спомнатава фонетска особеност имаат широка
распространетост, односно се присутни насекаде во испиту
ваниов говор.
2.171. Примери за основната замена � > е: gинеска (по
обично: вааgин), gен визgен, yg Вилuigин нанаки (: Велиrден),

лека Mapua 'жена со лесно поведение', исто така и за маж
кој не е доволно сериозен, uуленка и: uулечка (си iув6ре),
уф-сеiашно време, сеiичка (в. понатаму за деминутивизација
на прилозите), шемно (бuше), рок шимнuца, уф aguн шесин
сукак.
2.172. Сп. примери во кои малиот ер не се вокализирал:
ласке 'блеска'' ласнал н6жо Ал, (етел. вл�с 1'tk7И), ласкувчеша
Ним (мн. од ласкувче 'светулка', срхр 'свишац') во Гар: бласкув
че. Кор. вл"h.с:- (л"h.с-) , не без влијание на групата лb/ол, широ

ко е распространет во југоисточните говори; го имаме забеле
жано уште во Дојранско, Гевгелиско, Струмичко. Со затво
рена регионалност се јавува лексемата цакло: бuсшар кушу
7*
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цакло, го забележивме во Крецово (етел. С1'h.КЛО, рус. сшекло),
има и други примери во кои денталите ш, g со прострујпото
:е поминале во африкатот ц, во Градобор ја забележивме
формата сшат<.ло; уште: сшабло, сшабла 'дебела гранка' Мут:
( : нар'И:guме СUtабла, сшабла), СТСЛ. СТh.НЛО И С:Тh.ВЛЈ.\, рус.
сшебелb, во Патарос со аналогија спрема групата -ол- се
добило: сшалбо.

2.173.

Побудува интерес формата на прилогот 'еднаш'
кој овде се јавува и како agнoiu Пат (зааgн6ч Ал, заgн6�и
Иџ) и како. еgнуш Бег (иgнуш Град). Според Голомб < *edb
noZb (ДМГ, 233), а С. Романски објаснува дека се работи
. о

за вторичен: ер <

2.174.

ж

(ДВГ,

118).

Во суфиксите редовен рефлекс за

h.

се јавува

е,

ако не е под акцент се редуцира во и:

кушел Бег, Ним, урел Грам (во Алексово: 6рла),
uишел, чеиtал' Крец, Кал,
-h.л:

-h.н: болин Иџ, Ал,

iлаgин,

gребин Шек, Пост,

uумешин

Кук,
-�ц: вениц Драг, �ут (етел.
маршувец Грам, м6лиц АК (во Пат:

RrRHh.ЦI!), скакалиц
малк),
·

Ал,
.

-h.нце: шелинце, gешинце Мор, Гар, uuлинце, мач'инце
•
Грам, Шек.

2.175. Коренот

ч11т-

во овој говор, за разлика од цен

тралните, поминал во чеш- (чешум, чеши�и),
uрачишех Гар.

2.18. Секундарниот ер.

со редукција:
·

Развитокот на секундар·ниот ер во кукушкиот говор, во општи црти се поклопува со
оној во другите долновардарски говори. На пр. заеднички е
-

резултатот а во коренот на збороформите. Но, исто така се
јавуваат и некои специфичн:ости со кои се разграничува ду
ри и самиот кукушки говор, односно се изделува говорот во
јужните села од оној во северните. Така, досл:едната замена
на групата *-tm"b со -tum е особеност само н:а пунктовите
од јужниот, полски говор.
Како што рековме во коренските слогови одредени
консонацтски групи се разлагаат со развивање на ii: баgни

вечир Крец, Баgник 'вечарша сuурши Божиќ' Град, лажичарин
'оној што лаже', исто: лажичарка Ал, лажiуман ( со комби100

Нација ОД лажiо И лажуман) , уште: маiла, маiлuл'аво (време)
Мор, маска: кушу маска се-ј чинuла Гар.

2.181. Групата *-tro > -tar: бuсшар „ (извур) Ним, Шек ,
во пунктот Гола запишавме: бuсшир, а тоа како да укажу�·а
:н:а првична форма *�trb > -ter; вешар (gyy) Гар. Во врска
со н:еинтензивн:иот изговор н:а неакцентираните вокали, се
случува вторичниот ер да се Јави и со поширок изговор, при
ближувајќи се кон а: uшqp , вешqр План, Ал, e gq,p (ypuc)
Кал, Мал, м6кq,р (: м6кq,р yg-g6ш не са-б6о) Гар, 6gq,p: gа
збериш 6gq,pшo (шишуно) Ним. Поинаков резултат се јавува
само во лексемата: свекур Крец, Пат, Град, на-свекуруш
АЌ, така е во повеќето испитани пунктови, темен вокал забе
леживме ·само во Савек: свекар.
2.182. За групата *-t lb среќаваме -tol: uик6л (: етел.
п�кл'h.) АЌ, Пат, со исто значење: кашран АЌ, во Мут, Град
акцентот е на првиот слог, па оттаму се редуцира -о- во
вториот слог: uекул; уф-uекулуш Гум, во Ал : uекал.
Во глаголската л-форма од примерите: рекал, ушuшал,
излеiал, тешко е да се рече дали се работи за вторичен: вокал
а, или пак за редукција о > а, по аналогија со групата 'bЛ.
Дури, пак во врска со неинтензивниот изговор на неакцентира
ните вокали, изговорот ал се приближува кон ал: рекq,л
Крец. С. Романски запишал покрај рекал и рекал (ДВГ, 122).
Различните резултати од редукција на вокалите, како
што може да се заклучи, создаваат сериозни тешкотии . во
одредувањето на она што е првично. Така во пунктот Шекерли
ја и Беглерија запишавме чешал' и на прв поглед би се со
гласиле дека се работи за вторичен вокал а, но во Гавал'ан
ци сме забележиле чешил', што обратно не упатува .на
резултатот -ел < *-tlb.

2.183. Секундарн:иот ер што ја разложува. групата
*-tmo, како што рековме, се јавува како различителен белег
меѓу говорот во Карадагот и оној во Полето. Во јужните
полски седа резултатот *-tmo >-ум ·е спроведен: консеквентно,
оо. сеgум, осум Бегл, Иџ, АЌ,
сеgумgесиш, 6сумgесиш
Драг, сеgумсшушuни, 6сумсшушuни Коџ, истата состојба
ја забележуваме и во lл. ед. од 'сум' и во наставката -��.ЈЈ!.
ед.: 6iЈум, убuжgум-iи на-uаше Коџ, во некои .од односниве
пунктови се јавува наставка -ум дури и кај глаголите со општ
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дел на вокал: uuyм (за мој uapu), са-смеум Коџ, во АЌ: ич
не јаgел-сум леи, вuкум, iлеgум, бр6јум, исто така и во П ост:
жнuум (цел gен сам), к'и-са мuум. Во Иџеларе: малѕум, uерум,
но: са-мим, к'и-са-скрuм, во Гар: шам си-сш6м, iи-бром
(uy-peiu), во Крец: 6рум, цеuум, но: жнЏм, вем, са-смем, кром,
сшом .
-

,

ова прави исклучок. говорот во Град, таму забележивме исто така сеgум, осум, усумна1сша zyguнa, сеgумgесиш,
ocyмgecuut, н:о во глаголските форми како да доминира нас
тавката -ам: ф6gам, uравам јурiани; нејќам, вuкам, беidм,
но: вugум, исто така и во помошниот глагол: сам yguл.
·Во селата на север од Кукуш се мешаат групите -dм
и -ум; -ам се јавува во сеgам (возможно за да се избегне
омонимијата со гл. сеgум 1. 'седам', 2. 'живеам'), а -ум во
осум, ycyмgdce; вака ги имаме запишано односниве броеви
во повеќе пунктови: Ним, Шек, Мал, План, а според пишани
материјали и во градскиот говор се употребуваат истиве
фopl\m: cegdм, осум, cagaмgace, усумgасе (СбНУ, дел I,
к. III, с. 9-11). Има села во кои групата -d'!f се јавува и во
.
едниот и во другиот случај: сеgам, осам, cegaмgace� 9самgасе,
сеgамсшушuни Ал, Мор, Грам, Гола, но во глаголските
форми {lл. ед. през.) превладува групата -ум: cd н6сум uу
Од
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iрацки, к'и-са-субум Гола, gd-са-uаршешум, сшdрiум, вuкум
Мал, uу-нашо iув6рум, но сум и сам, вuжgdм Грам, вuкум,
шеuум, но: ас сам g6нсана Мор; немум, g-uмум к'-иш-gа
gум, не сум излеiал Ал, сам. iu-ви;кgал, но: ас сум· зd-умuрне

Пат.

2.184. Разлагањето на груп:ата *-tnb со и: 6iин (еп.
етел. оrн1' е широко распространета појава, не само во долно
вардарските говори. Како специф:И:чност за кукушкиот, а и
за дојранскиот говор (ДГ, 32) е антиципацијата н:а мекоста:
ојiин Драг, еп. од истиот говор: крајфше (:кравите), шуј
л'ше (:тулите) и др. Спрема Селишчев66 ова и е добиено од
�, преку е, кое под влИЈавие на мекото н дало и.
Вокалот и, како секундарен вокал, се јавува и во кор.
сим- : усимна, к'и-усuмне (сшанувајше) Мор, етел. осв1'н-,
истава форма од Долновардарско ја споменува и Романски:
)

стр.
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66 А.
308.

Селmцев, Полог

и

его болгарское население, Соф:ии,
·

1929,

ga усuмне (ДВГ, 118). Инаку, односнава група -см- почесто
ја раздвојува -а-: к.'и-усамне Бег, Ним, Ир, Пост, Ал, така
е и во градот Кукуш (СбНУ, ор. cit. с. 9-11). Во Амбар
Ќој ѕвездата Деница ја. викаат самнул'к.а.
,
И во групата ЦRb.- се јавува како ·секундарен гласот
а: ��афше, расцафше Крец, н6iо сuшни цафчuна gаве Грам.

2.185. Замена на rk. - Со i<онтинуантот е < rk кукушки
от говор се вклопува во заедничкиот ареал на македонските
дијалекти, а се одделува од соседн:И:те говори: солунскиот, на
ЈУГ, во КОЈ во акцентирани слогови се чува широкиот изговор:
чув'ак., л' аu, м'асшу, в'ак. (ДМГ, 219) и серскиот, на исток,
во кој сnоред нашите белешки од пунктот Савек среќаваме:
iол'амо, л'аu, кол'ано, н'ак.ој (збор), ш'асшо. Со ваков, упрос
тен mесточлен вокален систем, без а, се одликува и говорот
на некои солунски села, пр. М. Малецки од пу�rктот Негован
наведува: нек.н'и, лешу, лебу, сшреgа, снек., сшрела, iнезgу61•
Ист ваков изговор забележавме во село Градобор: цева,
цеuуви, цеgам, gеши, фашuло .илесна (мувла), леи, шесшу,
лешу, лtшшу, бел, бела.
.

.

Она

што

претставува

специфичност

за

кукушкиот

говор е тоа што rk дало е, независно од карактерот на соседните
гласови. Така, освен во примерите gеу-ши ( < gego-шu) Глиi6р
Гар, млек.шо (исшиче) Ним, gа-не марgнум уg-месшо (клетва)
Грам, вениц, венче Крец, му-зе мерк.аша 'го казни' Ал, истиот
континуант се јавува и во групата цrk-: циguлк.а Гар ( <цедил
ка - со редукција),

цеgум, ga-upaцegaш

во

Гав циguло, ·а во Иџ циgал'к.а, iа

Ал, целина 'необработена нива', цеuуве

'прачки, се ставаат во преѓата, кога се ткае .да не се ме.шаат
нишките' Пат, цеuе

(к.'и-ш-расцеuум iлdфша) Кал, циuинuца

'цеuаница' Грам, цешк.а, цел Ним.

·

Со ваквата континуација на групата цrk:- кукуri:IкИот
говор, исто и дојранскиот, се изделува не само од другите
долНовардарски говори (во Гевгелиско: цал, цава, цало, цаgум,

цаguлк.а

-

ГГ, 74,94; во Воденско цалuвам, цаgам, цаuам,

67 М. Malecki, 0 zr6znicowaniu gwar Bogdanska w pd. - wschodniej
Macedonij, Lud Slowianski, IП, 1, 1936, str. 96.
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цаguлка, ВГ, 23), туку

и од говорите северно од Беласица:
м
к
стру ич иот, радовишкиот, малеш евскиот, ш типскиот68•

С.

Романски како исклучок го наведува примерот
раци (закл'учени раци), форма спомната и од Иванов (ГГ, 74)
и ја објаснува со аналогија според другите мн. форми на
и (ДВГ, 116). Обратно, Д. Мирчев ги дава формите раце,
нозе. Според нашите истражувања и двете форми се обични
во односн:иве говори, а тоа особено се потврдува во членувани
те форми: рацшо, нојсшо (: раце-zџо, н6зе-шо), покрај рацше,
нојсше (:раци-ше, нози-ше). Се определуваме за членуваните
фор�, бидејќи оние без член (раце и раци), поради редукцијата
тeIIIкo се разграничуваат.
Натаму тој како интересни ги наведува примерите
вилјал (од етел. вЕлr1кти ) , uувилјал (првиот од кукушкиот
говор) во кои широкиот изговор на rk „претставува добар
пример како дадени форми од еден говор можат во пооддел
ни случаи да прон:икнат во друг, соседен говор во вид на
лексичка заемка" (ДВГ, 117).
Во Дојранско, во е. Николич, Аканџалија па и Фурка
среќаваме ш ирок изговор на местото од етел. вокал rk во
имперфектните форми од 'сум', етел. в'kx'h.: уф-нuх бјах,
заgно бјdхме Ник, ка бах сви ра ч Фур; измиќарин бах Ак.
Според Л. Милетич „треба да се истакне дека во Гев
гелиско, во северниот дел, се јавуваат забележливи траги
од широкиот етел. гласеж а на вокалот rk особено во имперфек
тната форма, етел. кrk;('h., во кор.;}нски слогови по ц и с, во

префиксот ПQ'k-, еп. : бес крај баа Мир, кнuiише баа iрачки
Ков, gвајсе uapu башка баа Ков, ни баме шамо П. Се среќава
и редукција на rk. во а: не бах у куќша Г, gеца ка бахме Ков,
баа.звезgи (КОГГ, 57) . . . доста чести и интересни се покажу
ваат примерите со а м. rk: uрако sugo Мир, uрасака (етел.
ПQrkcrkк4) шо е било Ков, uрасекаша е меѓа Мир, ucuaie на
uрасекаша См, upag мене умрено Мир, земаша uрабарнах
Ков, uo uрако iарбош се uукнал Ков" - ib., 58.
Т. Маневиќ ц-Б- > ца- во некои македонски говори, МЈ, III,
1952, бр. 1-2, стр. 35-37: цаguлка, цафки, цанuл се (од Штипско); Iy.I_.
Кушевски, Д�лчевски градски говор, МЈ, IX, 1958, стр. 70: цаgа, цаguло;
К. Пеев, Белешки за лексиката и фразеологијата од Струмичќо, МЈ,
XIX, 1968 : цал'на (зн. ледина), цаg Илка.
68
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Милетич, во овој случај, направил неколку превиди.
Прво, во широкиот изговор во имперфектните форми во
Гевгелиско (бјах, баа) не мора да се кријат траги од некогашни
от широк изговор на rk, туку може да се претпостави дека
се работи за нова појава, асимилација, во 3л. мн.: беа > баа,
а потоа таа се наложила и на другите лица; еп. н'аа ( < неа),
н'оо ( < неiо). Ова наше мислење може донекаде да се сфати
како хипотетично (ДГ, 33), многу посигурно е дека се работи
за превид кога Милетич во: uр4ко (sugo), upag (мене), uрасе
каша гледа замена на rk со а. Јасно е дека овде _се работи за
редукција на неакцентираното е, кое во соседство со сонантот
р се по;вело по групите ар / ра, и место очекуваната редукција
е > и, .сме добиле е > а, а ова а поради неинтензивниот
изговор на неакцентираните вокали, можело да се сфати
и како а.
2.19. Континуанти на 'hl (*у). - Со рефлексот и од ста�
рото 'h.I (*у) кукушкиот говор се сложува со она што се среќа
ва во македонскиот, па и пошироко во јужнословенските
Јазици.
Сепак во периферните пунктови што ги истражувавме,
во веќе споменатите села Градобор и Савек во слогови без
акцент и покрај тврди согласки се јавува поинаков резу�тат темниот глас, што претставува една исклучителна појава во·
јужнословенските јазици. Се работи за глас што напомнува
на руското bI, но со артикулација што се приближува
кон а.
Во литературата што се занимава со одвоенава пробле
матика досега се спомнуваше само селото Висока (Солунско),
:како говор во кој се слеал изговорот на *у со *о во сите
позиции :бала (: *byla), кашка (: *kytoka), касалу (мл'ако)
( : *kysalo), машка ( : *mysbka), сан ( : *synb) (ДМГ, 236).
. Во Савек резултатот а < 'h.I е ПОЗИЦИОШIО ограничен,
како што рековме, во акцентирани слогови се Јавува замената
и < 'h.1; еп.: рабар (Н'о: рuба), o-pacuaшdx (:пита); еп. уште:
iуgанак (: годинак), шар6ко, uумана (:помина), шавачка uiлa,
масар6к, (но: мuска). Ј. Иванов зборувајќи за кон�инуацијата
на 'h.I во серско-драмските говори истакнува дека и;маат
еден континуант и, а во одделни пунктови и oz, н:о за разлика
од нашите примери тие се по д акцент: p-biбa, ш-b�ква, м-b�шка,
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cbm. Интересно е дека не се споменува ни селото Савек,
ни пошироката област Демир Хисарско како подрачје во
кое се јавува изговор а за *у.
З. Голомб проблемот на 'hl го поврзува со судбината
на полугласките и истакнува дека слевањето на *у ('h1) со
*'b. во заеднички рефлекс а е особеност на говорот во Висока.
И навистина, и во Савек покрај 'hl > а и *а дало а, така по1срај
рабар' има и; снаа, ма6 (: мох), ванка, бачва, нашкава, залва,
. базанuк (в.т. 2.161.).
Во Градобор бројот н:а примери во кои 'hl дало а е многу

помал: рабар, еп. уште: шар6к, шар6ка (:широк),
(:шишарка), исто како и: спаха, снахо.

шашарка

·Според В. Думев во воденскиот говор „само во збо
рот шрајам, етел. Т\\'111ти, има 'Остаток а за '111, како појава
позната почесто во. солунските села" (ВГ, 23). Ова објасвува
ње н:а Думев, за некаков остаток, нам ни е неприемливо,
поверојатно е дека овде имаме аналошко израмнување спрема
групата ра 1 ар; еп. uракажнuца 'приказна'.

2.20. Континуанти

на R, .ЈЈ· - Како и во другите дрлно
вардарски говори еднородните јужнословенски фонеми *1

*r подлегнале на разбивање на ·групи од две фонеми,
и наместо старата, една фонема - така н:а пр. до денеска
е артикулирано или третирано ll во српскохрватскиот Јазик се развила група од две фонеми, при кое втората вокална
компонента е а6·9•
Веднаш да истакнеме дека гласот а што се развил
покрај вокалното Jl често пати се изговара неин:тензивно,
како да се работи само за обид за негова појава, па оттаму
кај испитувачите на долновардарските говори не среќаваме
комплетна установеност во бележењето на спомnативе гла
сови.
Како потврда на ова да споменеме дека во материјали
те (според ДМГ, 238) од искусниот дијалектолог М. Малецки,
од Солунско, среќаваме шест начини на ·бележење на вокално

и

1. Jl (: бЈlкаш), 2. all (: UaJlвy) , 3. afla (: Kaflaila), 4. Jla (: боа
ша ), 5. ар (: gарву), 6. ра (: uраскам). Сепак превладува�т
примери во кои континуантот на вокалното n ни се прет-

то Jl

:

69 N. Ѕ. Trubetzkoy, Grundziige der Phonologie, str. 54 Цит. МЈ,

XIII-XIV, 236.
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ставува како група фонеми, имено р + вокален елемент од
типот на а. Едно е �игурно: вокалниот елемент што го при
дружува сонантот р Ја нема онаа интензивност и се изговара
многу пократко отколку, ,па речеме, во крајните западuи
говори. Разликите �о интензитетот на вокалните секвенци
не успеавме докрај да ги определиме, а уште потешко беше
да ги пренесеме и затоа се определивме само за знакот а.
2.201. Во врска со дистрибуцијата на придружн:иот
вокален елемент, во однос на р,.треба да истакнеме неколку
моменти; прво: во почетокот на збороформите вокалот а
по правило стои зад ликвидот: раш, рашша, раѓа Град, ранк.и
Д раг, раблq,к спарче од искршен сад, од него пијат вода коко
шките', се употребува паралелно со шушлак Гар, раѓа, pai'есин
АЌ, во Мут; ражgесин, ражgесуве. Примери со обратен ред
се реткост еп. А.рсуво . 'име на село' ваков изговор забеле
'
'
живме во Мут, Крец, Пост, Ал, арче (глагол) Пат, аршуфшо,
арш Гар.
·

·

;во едносложните зборови среќа�аме и ар и ра, но
превладува ра: брас, ipau, uрав, покрај карв и крав, _покрај
шаран и шран Крец, сарш 1. 'било на планина' (: uу-саршуш
6ge), 2.' 'рбет н:а човек' (: на-саршуш бил Ирак.аршин) А�,
сшарф 1/ мамиц (: збрах царве за-сшарф ) Гар, крас, врас (и:
наварс) камино, уште: аgна. врас сме 'на иста возраст сме',
сара, цран и царан Драг, во Град: царин, АЌ: царин gpou,
шарн и шар__ан 'багрем' Ир; вар 1. врв 2. 'теме' (: ма-уgри uy
варуш) АЌ, Грак (е.. . јарина, на-висока uланина) Гар.
·

Во средишните слогови вокалот може да стои и пред и
зад р, но забележлива е тен:денцијата да се обопшти првиот
случај.Ова го забележил Романски и го истакнува како специ
фичност, особено кога зад групата -ар- следуваат две согласки:
не са карсшаш 93, разкарсницише 93, не карсшено 95, измарзна
ли 95, Иарсшен 99, Иарсше 101, варшник 103, са шарчкаш 109,
обратните примери се реткост: красшосваш 93, шран 103,
сшраuал'ка 193 (ДВГ, 1 20). На ова прашање се задржал и
З. Голомб „Крајниот резултат pb 11 ра, или ар 11 ар е независен
од тоа дали. по *r доаѓа една или повеќе согласки (значи
пошrаку одошто во бугарскиот литературен јазик) ...''
(ДМГ, 238).
Нашите материјали исто така обилуваат со примери
во кои вокалниот елемент е препозитивен во однос на сонан-
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тот па дури и :кога групата се наога пред две согласки, еп.
варшешка 'шо са-бераш каламе' (направа) Гар; iарчмак 'грклан'·
уф-царкваша
Крец, но
:
iарчмакуш к'и-ш-iу-измакнум,
пункт се
gа�са-uракрасшум (уз-лефша рака), од истиот
и топонимите: Варбаша 'чешма', Дарiоф
'извор, место',
Красшо 'голем камен'; од Пат: Транкаша (место); барк/т
ypuc, ми-варши н6iаша 'ме боли', скарна 'нечистотија', llQ-
Ulapшuno (месшо) 'удрено', к'и-Шрлесе 11 уiразgавеј, варшuца
'мала врата'' шаркалак 'тркало' уште: 'круг' набарguло
'
'
'дел од разбојот'' варшено срхр. 'џилин: коњиц' варшинuца
'
'место каде што врти орачот', шакар - шакар: за вабење
кокошки, но gрамка Град; раскаваш ('рскавица), измарска
'настинка' iiдржал6к 'полжав'' uapiyф 'брз' ражино (брашно),
'
'
барл6к 'нечисто место', но: ilрафке 'пафта со крилјата' Драг;
варбанакуиt, варшуiлава 'вртоглавица'' изварш6лино 'нешто
округло', и: варшал6чно, царвинак 'црвена земја', 6варш 'мес
то каде што врти ораЧот', каршало 'на tарш'ше на-кук6шкаша.'
(коска), варлuво месшо 'лошо' gарча, gарчл'ава iyguna 'кога
'
продолжител:н:о врне' АЌ; шiiрнарник 'место со трње', ilар
вусшuн.ка 'крава која што првпат се тели', шарнак 'копито
ОД овца, Коза', варшшец 'многу лут сапун', шшарбл'ак 'човек
без заби' на-каркач 'го носи детето на врат'' скарнуф ':н:е
'
чист', варш6к 'место в река каде што врти водата', но: на
сШранлuво месшо Мут, топ. Гулемаша Царква Ал.
2.202. За застапеноста на рефлексот ар од вокалното
л, посебно за неговото влијание, мв:огу указателни се при
мерите во кои имаме редукција е > а, покрај р, наместо
очекуваното е > и, натаму тоа а се преметнува пред р, осо
бено во претставката u pe-: Шрбуле (:гребуле), uаржuве ( : пре
жива), Udpgeлa (: предела) 'големо стадо овци од повеќе
газди' Крец, uаршиче (: претече). бурuлшо Ал, ѓубаршо ( : ѓу
брето), шарсинuна (:тресенИiiа) 'волна што останува при
влачењето' Драг, uаркалвино (: прекалвено - 'удрен:о' (место),
uармешарин (: преметарин), ildpuuлuцa (:препелица) АЌ.

По претставката ilpe- се повеле и Ири- и upo- : uарка
жуве (: ilрикажуве), uарв.6ј (: ilpuвoj), са-uарчесшуве (: uриче
сшуве) Крец, саке gа-uарбериш gечкdша (:прибереш), io-j лен
аgин

лаф

ga-ilpaiyв6pe

( : прикажница) Ал.
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(:проговори)

Пат,

Иаркажнuца

Овде треба да ја споменеме и групата ар што се добила
со метатеза од -9т- : цело шарбо (: етел . rг9жва), 6барче мн:. форма(: етел. OHQmЧJ:\) Гар, uарш (: етел. П�m Tfh) , uарчка
(: ате зuмум аgна uарчка), кiiрк 'тркалезна штица за прине
сување леб во фурната' (: . етел. 1�9A\rfh ) Крец, iapgu ( :етел.

1"\)8'Д11).
Има и други случаи во кои среќаваме преметнување

редуцирани вокали пред р, не без влијание н:а груп�та ар:
марвулник (: мравулник 'мравјалник'), ушкарgе х (: ушкраgех)
Драг, Гарguшше (: .Граgишше 'м.есто, остатоци од населба')
Пост, барчеш, бiiрчеgуфци (: брашучеg) Аќ, Пат, узgiiрв еам
(: озgраf!еам) Шек, баршум (: бри шум); uар-мен (:Ири) Ал,
cuyputu царкафша (: cupozu.u) Гар, вурк'Ина (: вр ук'ина) Ал,
сшарiушuни 'париliки од риби' (: сшруiум шшuци) Пат, gd-j
uypgage ( : upy gage) , uypgdge (офцише) АЌ, Афурguша 'лич.

на

име'

(:

Афруguша:

Афродита)

Пат.

Оваа појава, освен во долновардарските, каде што се
среќава со поизразита фреквенција, се јавува и во др. маке
донски

говори10•

2.203. Вокалното ЈЈ· -

Контину�цијата на вокалното
{!- ни се-претставува слично како и кај вокалното g, имено
покрај првобитниот сонант се развил одделен: вокален еле
мент (а), т.е. се добила група од 2 фонеми·.
Сличноста ја забележуваме и во дистрибуцијата на
.
.
сегментите, имено вокалниот елемент најчесто се Јавува

пред ликвидот: калк, калкуш (ма-б6ле) Мал, вална, валнин,
валнушшuна (Изваgи валнушшuнше нд-р6са) Ал, валк, валчuца,
вdлчарНU/(. Грз.м, калнум, са-закалт-иiх, бала, жалчка Крец,
во Грз.д: gалб6к, iалшум аuуве, zалше жалчки 'има секирации',

жалшuu,а 'болест' Мор, Иална михчuна Гар, салза не u ушшu,
салзи Ним, во Гав: салѕи, засалне (са-засалнuх уф-нuх) , за
сални се - 2л. импер. Пост, во Пат: залне, лит.: засолн:е;
бала, балша (ушеии ја) План.
Примерите во кои вокалниот елемент е во постпозиција
во однос на сонантот л се далеку помалубројни: gлак (T6gap
бис коски - пог., зн. чад) Крец, во Пат има топ. Длаiио
?о А. Поповски, Изменување на групата р + вокал меfу согласки,
МЈ, XXIII, 1972, стр. 237-248.
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Риш� злашк.а, сланци, сланцуiлеш Град, gлажин, gлаiиавес,
сланцшу Драг, во А мбар Ќој пред 2 консонанта а редовно
се јавува зад л: жлачк.а, млазница (но: малѕе), iлашне (но:
i/Јлше), сланце, сланчуiлеш.
Како кај р и во_ си емепатава група среќаваме повеќе
примери. оо кои редуцираниот вокал се преметнува пред
сонантот л, приближувајќи се кон групата ал, иако тоа не
може да биде единствена причина, бидејќи како што ќе ви
диме пон:атаму, преметнувањето во некои говори (пр. Амбар
Ќој) е многу обично и во други· случаи, а не само покрај р и
л. Сепак дека аналошкото израмнување со групата ал не е
надвор од оваа појава зборува фактот дека о се редуцира во
а, а не во у како што е обично.
Сп.: iаралшо (:грлото), gр6uалша ( : дроплата) 'голема
птица', uiалша (:иглата), мешалша (: метлата), малguнцише
( : младинците), маiалша (:маглата), жеiалша (:жеглата),
кр6саншо (:кроеното), шеiалшо (: теглото) 'дел од ралото',
шесалша (:теслата), ублек.алшо (: облеклото), сеgалшо(: се
длото) АЌ, од Гар: брашаншо (:брашното), валguкаша (: вла
диката), веgаршо (:ведрото), к.ук.алша (:куклата), шаралшо
(:тарлото)

Гар,

в.

2.12.

Оваа особеност, наложувањето на групата ал, кукушки
от ја споделува со дојранскиот (ДГ, 33: балха, i/Јлшк.а, топ.
ЖаЛџ1,а B6ga) и со гевгелискиот говор (ГГ, 73: бала, валк,
вална, валнар, tалшум, gaлio, gалак.). На север односн:ава
појава се шири се до пунктот Костурино каде што среќаваме
влат\, влана итн., што претставува преод кон струмичкото
и малешевското вак., вана.
На исток, во контролниот пункт од струмскиот говор
Савек примери со групата ла се јавуваат почесто: млазнuци
ш'е (g6jgoa), влаци (но: валк.), жлачк.а, uлан, к.'и-uланаш , iла
шнува, gлак сшаu, сланцуiлеgо са-убраиtша к.арq, сланцишо,
отколку со ал: балва, јабалк.а.
Во Солунско (ДМГ) 239) исто така превладува групата
ла: gланук., млак.нувам, са uлаз'ам, сланци, слаба, влак., жлашк.а,
жлаш, наспрема: uалин, uужалшна 3л. ед. аор., вална, жалш
нuкаф.
На запад, во Гуменџа како подеднакво да се заста
пени и двете .групи: ла (злашка, шлачник, блаа), со мала пред
ност на ал (абалки, жалшuца, калк., валци, малча, uал(а)ж6к).
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2.2031. Случаите со у (ул) наместо вокалното .(} во
к
ле семите: Булiарин Ал, буiарцки изuќ (ДВГ, 120), Булtарија
Сав, во Гар: Буlарја;јабулка Аќ, Драг, Мут, во Кукуш абулко
(БКВГ, 449) се форми познати одамна и не само во долно
вардарските говори. Исто така познат е и начинот како се
добиени, се работи За лабијализација на а во у под влијание
на соседното уснено б. Во Гуменџа вокалниот елемент а не
се лабијализирал: абалка, во Град со јотација: јабалко.
2.2032.

Поопстојно разгл�дување бараат случаите во

кои вокалното .(}, како во централните говори, се рефлектирала
во ол: молче, мулчилuф (со редукција), молзе Крец,- Пат, во
Град: молчи
Зл. ед. през., м6лчаш, но: мfrJ(se, малѕаш, во
Драг: малѕе, но: мулзнuца, во Мут: молче, gа-ј-молѕум, iи
измулѕах, во АЌ м6лче, мулчилuф, но: малѕе.
-

С. Романски задржувајќи се на одвоениве примери
уште ве- материјалите од Верковиќ: молчаки
102, измолѕал 295, се обидува да ги објасни како инкорпори
рани од писеверните говори. Колку што нам ни е познато
долнQ.вардарските говори, и посеверните од нив, гевгелискиот
и дојранскиот, немаат контакт со говори во кои .(} > ол и
поверојатно е да се претпостават истите причини како и во
споменати

споменатите . лексеми:

јабулка и Буiарин
под влијание на усненото м.

-

лабијализација,

Придавката 'полн', етел. ПЛ"hН"h во неизменет облик
се јавува во пунктот Савек: uлан, Илана, во Гуменџа: uалн,
во Крец: uалан, Град UQЛUJ-l. Не може со сигурност да се
каже дали ова „полногласие" ( : uалан) се добило од чисто
фонетски причини - за полесна артикулација или пак се
работи за аналошко израмнување со придавката 'прз.зен'.
Веќе наспомнавме дека слична појава среќаваме и кај R во

шаран (: шран), царан 11 царин.
2.2033. Коренот ш.(}к- не само во југоисточните, туку
нашироко и во источните говори71 се јаву.ва како к.(}к-: �алве
'удира, толчи' : калце вошки, о-искалцах месшо 'го исчукав
месото' (со задниот дел од секирата), Искалци -iу ус-коuано
зборовите:

(платното) 'кога белат платно, го чукаат со копан', еп. уште:
о-накалвах 'го натепав', са-калваш 'се тепаат', кокошката
исто така
71 Б.

калве.
Видоески, Кумановскиот говор, стр. 55.
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Во коренот Х-d-Ц- по губење,.то на х за вокалното .q,
имаме вредност ал: алцке Гар, АК, исто така и во Дојран:
алцке, алцкум (ДГ; 34), а во другите источни говори, на север
од споменатиот пункт Костурино: аца, ацка.

СОГЛАСКИ
3.1.

Инвентарот на фонемите од консонантскиот
систем може да го прикажеме· на следниов начин.
Сонанти

Опструенти
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Фонемата н' се јавува само во јужните села, во оние
IIITo непосредно граничат со солунск�от говор.
Фонемите к, i во позиција пред предните вокали (е,
и) се јавуваат во алофони к', i'.
Исто така и фонемата л пред предните вокали и пред
ј има алофон л'.
Во јужните села фонемата ш во одделни позиции,
поспецијално во членската морфема се јавува во . алофон
ш '. Несомнено дека со оваа особеност споменативе јужни
села, иако периферно, се вклучуваат во ареалот со центар
во Солунско. Таму, во селата Сухо и Висока сите консонанти
пред предните .во�али се изговараат палатализирано, а ч,
ж, џ и �и ја покажуваат споменатава особеност без оглед на
позицијата во однос на вокалите.
Најмногу примери забележивме во Амбар Ќој: gеШШ'о
(:детето), уф-м6рш'о (:морето), м6мш'е, арiашш'о 11 арiат'о,
маiарш'о (:магарето), М6цш'о (:Монета -л. име),. н6хш'о
(: н6хтето), u6шш'0 'лонче' (: нaiiiiлнu u6шut'0 в6gа), uа�урш'0
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(: патуре то), u6cillyфШ'o (uосШ 'корито под чешма'), uарШи
занш'о ( : nартизането), ИраСV.Ј,'О (:прстето), ueiu'yш (:петтиот),
zueciu'yш (:шестиот) АЌ, ОД Бег: gешш'о (:детето), на сuанш'о
(:на спането), ОД Пост: маiарш'о, јаiанш'о (:јагнето), uмш'о
(:името). Сп. уште: ;земш'а ( iа - фарке) АЌ.
Слично како во Солунско (Сухо и Висока) така и во
пунктот Савек, контролен: со серскиот говор, палатализа
цијата во споредба со онаа во Кукушко е многу посилно
изразена и се уште се чува кај годем број согласки.
Таму освен пред вокали од преден ред: буg'е (: боде),
g'ива јагуда, uаш'uшка, g'иш'ил'uна, g'ен, g'el-l6, ш'uква, gyмd
iu'u, uашаш'и, кузuш'е (услеи:наа в peg) 'изумреа козите',
нuш'и (:н:ишки), н6кош'е, меш'ем, uиш'ел, луuаш'и (но:
луuаша), iн'uga, р'uба, палатализирани согласки среќаваме
и на крајот од зборот: калам6ш' 'трска', криваш', i6cuoш',
uiiiu'' инаш'' зеш', н,ауш' uазар'' uанаѓuр'' iyвegdp'' uрамашар''
'
рабар' uарнар'' бунар '' ајвер' ' зиuр'' сусам'' ypuc '' млаgус''
'
pagyc', лиi.с', кураu'; уште ut'иш'ун (:тут ун), ч'аша, ч'а ш 
т<а, ж' аба, ч' амуву gарву, ч'урјаиtа - и во туѓи зборови или
како континуанти на старата мекост.
Значи во Савек среќаваме голем број палатализирани
согласки со релативно широка дистрибуција.

Л,

Л'

3.2. Во кукушкиот како и во соседните говори разли
куваме тврдо и полумеко л'. Тврдото л својата нормална
артикулација Ја реализирз. пред вокалите од заден ред, на
крајот од зборот и пред консонант: лашка 'глинен сад со
2 рачки', к6калче 'зглоб', бубунисал 'се подул од пиењ е',
барл6к 'дел од нивз.та што останал необработен:', бабалак
'очув', uacuaл 'ситно брашно, се фаќа по гредите во водени
цата', колgувар 'ограда од камења', макул 'молчелив' Крец,
Лузuнша - топ. Пат.
Меѓутоа, во позиција пред вокалите од преден ред,
тоа тврдо л ја изменува својата артикулација кон алвеолите
и се добива алофон чиј изговор се пресретнува со полумекото
'
л . Сп.: кл'иuало 'клепка', јасшул'uш 'лаком', забл'ис, ЗQUТ\Л'uва
'
кашл'ица 'црна кашлица', исто како : ниgел а, uусшел'а, ни
в6л'�иа (ма-нашира) Кр�ц, ниgел�и, uусшел'и.
8
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3.3. Употребата на полумекото л' не се исцрпува само
со примерите во кои се чува старото палатално л, туку е
раширена ·и во многу други случаи, необични за централните
говори.
3.31. Полумек изговор на л' среќаваме пред задната
самогласка -а: скраuл'а 'скорпион', сул'арник 'солник', лuл'ак
Крец, сшел'а 'долн:иот, мекиот дел под самарот', uусии!л'а
Грам, чел'аш, фамuл'а Пос, ниgел'а Гар, баршл'tiн Пат, шил' ал
'�елал', кyuptiл'а 'вид остен, . со ноже назад за чистење :на
ралникот' Град, Шркл'ан Драг, мухл'а 'мувла' Мут.
-·
3.32. Пред задната самогласка -о: бабл'6к 'лоша
баба', забл'о (и на-забл'ошо) Крец, Пат, Ѓ6л'о 'така му викаат
на езерото' Пат, uарж6л'ки 'она што останува кога се топи
сланин�, маст' Град.
'

3.33. Пред задната самогласка -у: кл'учарка 'брава
Крец; во Град: кл'учарница, кл'уке 'колва', бил'ук (овци '
кози), л'урка 'волн:ена облека', во Пат: л'6рка, са-л'уше (са
л'ушаш), л'уgе Ал, uл'ускавиц 'божурика', Л'ал'увише Башчи
топ. Град.
-

3.34. Кај прид�вките со суфикс -л'аф: iурчил'аф Крец,
gамкил' аф Драг, мулчил'аф АЌ, брункил'tiф, вушкил'аф,
намиiл'аф Гар.
3.35. Полумеко

л среќаваме и во наставките -ал'ка,
-ул'.ка: варжал'ка, баршал'ка 'крпа за бришење', баркал'ка

1. 'голема лажица за мешање', 2. 'жена којашто прави
сплетки', л'у л'ка Крец, мушкал'ка 'жена која ствара расправии'
Гар, нивисшул'ка Крец, uраваршул'ка 'дел од разбојот', суфал'
ка 'дел од разбојот' Пат, шшаuал'ка, шруuал'ка 'голема пила'
Град.
3.36. На крајот од зборот:
зит во житата', сол', б6зил' Крец,

uрашсаgашал', 1<.ук6л' 'пара
мишuл' 'трева од која фаќаат
метил овците', чешил' Грам, фасул', шимел' План, uизул'
'о�:вор на ѕидот до огништето' Мор, ѓол', мил' Ал, мисал'
'крпа_ со која носат леб кога _одат в поле на работа' Пат,
жал', Ирuјашел', uашшумал' 'дел ОД :НОСИјата, nредник', рувел'
'револвер', фишuл', gимбел' Драг, чешал' АЌ, марс6л' Мут.
3.37. -Кај глаголите од типот 'молиши', 'хвалиши' во
lл. ед. и Зл. ми . през. редовно се јавува полумек изговор :на
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л': са-м6л'ум - са-л,16л'аш, са-фал'ум - са-фал'аш, са-жал'ум
- са-жал'аш Гар.

3.38. Пред вокалите од преден ред, како што рековме,
сонантот л се изговара палатализирано, а ТОЈ полумек изговор
се задржува и кога вокалот ќе се елидира: шел'иtо (:телето)
Крец, кал'шаша ( : калишаша 'кум'), скел'шо (:скелето) Пат,
бuвул'ца (:биволица) Град, к6л'gе ( : коледе) Дрз.г, И6л'шо
(:полето), бел'ше (:белите), зил'никаф (:зеленикав) Аќ,
Мuл'шо (: Милето), К6л'шо (: Колето) Гар.
.

.

3.39. Кај членуваните придавски форми на -л: кuсл'уш
( : кисели.от), бел'уиt (:белиот) Бег, gибел'уш (:дебелиот)
Пост.
3.40. Пред согласки: Иул'ка 'јарка' Пат, Жел'кинше
Бuл'ки - топ. Град, uaл'i�u - веројатно овде палаталноста
се развила според еднинската форма: Иалец АЌ.
3.41. Изговорот зеле (еп. 'зел'јс' во западните говори)
познат како особеност на источното наречје се забележува
и во Кукушко: еп. браме зеле за-Йорво uuge, guuфzuo зеле
И6-арпо-ј. Тоа не упатува на претпоставката дека

во

овие
говори новото јотување било извршено, а потоа се добило
полумеко л пред е, ако воопшто во времето на слевањето
на л + ј се уште имало палатално л12•

Н, Н'
3.5. Во развитокот на мекото н' во кукушкиот говор
се јавуваат две специфи1.mости. Прво, со затврднувањето на
мекото н' од новото јотување, на целото подрачје, имаме
една особеност што придонесува во оформувањето на дија
лектната посебност на говорот. Второ, со зачувувањето на
.
мекото н' од старото Јотување, само во ЈУЖН:ите полски села
истапува еден од елементите со кои се разграничува говорот
во Карадагот од оној во Полето.
.

.

Во говорот на Карадагот, значи, палаталното н за
тврднало скоро во сите случаи: бана, бани Мор, нuва, нuвша,
72 Б.

8*

Конески, Историја ... , стр.
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вuшна, 6iино, кнuiа Ал, неiо покрај н'60, н'аа (: ус-н' 60 iyвypux,
на-н'аа И gagex) Гола, Шек, Ним. Во вториот случај (н'6о),
со меко н', секако не се работи за остаток од старото јотува
ње, туку за вторично палатализирање под влијание на сосед
ниот вокал од преден ред, кој иако се елидирал, претходно
оставил траги врз н, во смисла на смекнување. Палаталното
н' затврднало и во имперфектните глаголски образувања:
са-клане gy земша, не iу-менум кумо Мор. Истото го забеле
жуваме и кај глаголските придавки: женин, канин. Натаму
наставките -(:z)н'е, -(е)н'�, добиени од -Hhl6 со новото јотув�
ње, што се Јавуваат каЈ глаголските именки, во ова подрачзе
гласат -(а)не, -(и)не: му
Мут, во Грам: јасше,
т\ланне Рош.

ygpu аgно калвине, јаgне (и: јаgенuна)
шеuне Алек, н6сне, к6uне Мор, ноiо

Во селата што се непосредно блиски до градот Кукуш ,
иако спорадичн:о, среќаваме траги од мекото н'; било во
примери со ан:тиципација на мекоста: бајна, којн, к6јнцка
(кола), било во туѓи зборови: gарм6н', uuu6н', Шишун' Крец,
но во односнава регија има и пунктови во кои среќаваме
примери со затврднато н, како во Карадагот; пр: бана, gyfla
но: којн Шек, Гар.
Новото јотување не оставило траги ниту во множински
те форми кај именките од среден род од типот 'Иоле'. Така
множинската наставка -ијна < -ин'а < и1њ.tz1, што е многу
обична во гевгелискиот говор (к учuјна, сарцuјна ГГ, 81),
во овој говор се среќава ретко и без антиципација на мекоста:

кучuна, сшаuчuна_ Грам, маiарuна Ал, шинџирuна Шек, шарка
лuна, сиgелuна Ним. Колку се приближуваме кон Дојран
наставката -ина се јавува се поретко; еп. буришша ( : буре),
времишша (:време), uмишча (:име) и др. (ДГ, 37), па дури
и: 6ришша (:оро), iр6з(g)ишша (:грозје) Мор.
Со поголема фреквентност, за изразување на мн.
.
каЈ именките од односниот тип, освен спомнатава наставка

-ишша (рабишша, саршишша, gенишша), се јавуваат уште:
-еша (uишелчиша, кушелчиша), -инка (мачuнка), и -ичка
(лuсшичка
од л�lхче) Ним (в.т. 4.14.).
-

Во јужните села забележлива е палатализацијата на
н во соседство со вокалите од преден ред: iнасн'уиt (: iнас
ниуш), ефшин'уш (: ефшиниуш), iлаgн'уш (: iлаgниуш), уште:

upegн'o (: uреgниуш) Крец, во Пост: царвен'у�и (: царвениу�и),
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во АЌ: б6лн'уш (: болниуш), yg машн'уш (: машниуш) уште:
tарн'шо (: iарнешо), од Град: iнасн'уш, сулен'уш (: сулениуш),

жеgн'уш (: жеgниуш,).

3. 5 1. За старото меко

1·

н' среќаваме различни резултати

во разл ичните пунктови, пр. во Коџомарлија и Иџеларе
мекото старо н' е на исчезнување, односно останале траги
во развојот на антиципирано ј: бојна, gујна, којнцка кола,

којнцка муа. Одвоениов резултат за н' во Иџеларе се јавува
и во прилог от gејна:. на-искраgеа на-gејна, на-uлаgнина.
Во Амбар Ќој, а повеќе во Градобор на показ се
примери во кои се чува фонемата н', од старото јотување, пр.
на крајот од зборот: сuн', сuн'о, к6н', натаму кај именк�:те
ОД женски род на -н'а: бан'а, вuшн'а Град; во Амбар Ко ј
б ан'а. Обратно, во морфемата -н�IЕ, од новото јотување, н'
затврднало на целата оваа регија: за-uuјне, уф-жнuјне, за
берне Град; од АЌ: н6iо кланине gа-н6сиш (зн. поздрави),

И�lјншо (o-ycшiiвux), сuанш'о, знајнш'о, мuслинш'о, услубуgу
ванш'о; ОД Драг: ypuiuнe, урuiиншо; ОД Иџел: коilине, маскине
1. 'тепање'' 2. 'пре1У.П1огу јадење'' уф-мисuрка каршине 'кога

се бере пченката'.

Значи, во· испитуваниов говор, за разлика од запад
ните, мекото н' од старото јотува:Ње релативно се чува, но
само во н ајјужни те села, а новото редовно се губи.
3.52. Во реонот Поле, во множинската

наставка за
среден род -ин'а мекото н' се чува само во граничниот
пункт Градобор: uеш киuчuн'а (кеuче 'црпка'), uилчuн'а,
маШрuн'а, шинџирuн'а, обратно во останатите пунктови
се губи: слеuи кушрuна, сира чuна, сарцuна АЌ, ОД Бег: се
MQШKU Mf!,iqpuнa, iyguнa, ОД Драг: сuрачuна, Cl<.UЛUHa, ушuна,

чувичина.
,

За одбележување е дека говорот во овие села го репре
зентира и средниот стадиум од губењето на мекото н' >
-јн': к6јн'уш, кујн'ар, к6јн'цка (кола), gујн'а, бајн'а. Вакви
примери забележивме и на запад во пунктот Гуменџа: рам6јн'
(врти поп), рамuјн'а, скилuјн'а, к6јн'уш.
3.53. Присутноста Н'а мекото
'
н

н" во овие говори услови

ла и појава на
во некои позајмени лексеми , пр. на
к рајот од зборот: uuu6jн', шишујн', gармон' (еп. син' и кон'),
натаму ликан'а 'голем земјен сад, тава' (еп. бан'а) Град,
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еп. уште од Гуменџа: рам6јн'. Во Амбар Ќој и Иџеларе :кон
сонантската група -мн- редовно се јавува како -мн': ламн'а,
uлемн'а, iламн'а, земн'а (еп. бан'а и uл ag1t'а :пладнина).
Разгледувањето на мекото н' ќе го заврши�е со укажува
ње за н:еговото присуство во корелацијата свршеност несвршеност, примерите се од граничниот пункт Град:

варне - варuн'а ( рано сu-варuн'а g6ма), сu6шне - сuушuн'а
(сuушuн'аш gy-upaio), заuне - зiiuiiн'a (на сет<.уј лаф), исто:
си-измин'ава.
х

3.6.

Општата тенденција во македонските говори за
неинтензивн:а артикуладиЈа на гласот х во долн:овардарските
говори. н:е е изразена, а кукушкиот и градскиот дојрански
.
говор во ТОЈ поглед покажуваат изразита конзервативност
и се поврзуваат со солунскиот и со неврокопскиот говор
(ДМГ, 247, 248; НГ, 51 , 52). Иако не сосема до следно г ласот
х во Кукушко, особено во појужните села, оние што граничат
со Солунско, се јавува во сите позиции.
Не многу често х се ср�ќава и на апсолутн:иот
почеток од збороформите пред вокал: хубава Кукуш (МПр
IX, 3-4 , е. 170-176), истава форма ја забележивме и во
Амбар Ќој. Повеќе вакви примери запишавме во Градобор:

3.61.

хубаф gен, OU/ И6-хубувu, xogu, шо xogaxa, хuшрус, x uшpjyut;
,
.
,
,
,
,
,
во туги лексеми: немаше ираво хич, харна смоква, хулера
(:колера).
Дека х во оваа позиција е во губење зборува и фактот
што вакви примери во соседните пунктови нема или се Јаву
ваат многу ретко, па дури и во Градобор покрај x6gu среќа
ваме и примери во I\О И х веќе се заменило со ф: ф 6g и uлautu;
ф6gам, uравам јурiани. Веројатно овде гласот х се повел по
почетната група хв - која исто та1\а поминала во ф: ноiо

са-фал'аш, фt;�лбаџuка Драг, ним
на-мене фарке шуваро Иџ.

са-фашши

за-зugо

Шек,

lia почетокот пред согласка х се губи во лексемата
рисшене Крец, во Мутулово: крисшен.
Во средината на зборот - употребата на х меѓу
самогласки зафаќа многу поголеми ареали. Се јавува и во

3.62.
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селата од Карадагот, иако не консеквентно: ухо-ухшо (ма
б6ле), но: врах - врао, урех - урео- Ал, исто и во Грам:
ухо - на-ухшо (ми шуuна), во Мор: урех - урехо (исанал),
во Мал: ус-аgн6 уо, врао (о-наслах), во Мут: guxyм (дишам),
zpex
zрехуве, но: zpeo му на-шиаша, урехо, но: змео, мео;
кuхавица, ахар 'сушина за стока', сечиншо ухо, во Ак: урех урео.
Во говорот од Полето исто така среќаваме , двое�
изговор за х во односнава позиција: заgих - заgихуш, сулухуш gа-си-зuме 'да здивне', но: мех - меуш (ма-б6ле) Коџ,
во Каз: мухувuна 'мов', но: урех - уреуш - урее, нaciiguмe
врао, во Иџ: yyiuo ми-скина, во Драг: uирgухуш (:пердув),
Дyxyвgeit (празник), заgихуш, но: змех - змеуш; iлух iлуа, суу gарву, во АЌ: бухал (:був), ухо, кuхе - кuхувица,
во Гар: т<.ихавица. Во Градобор чувањето на меѓувокалното
х е скоро регуларно: Влахuнка, снаха - снахи, вјаха (:јава),
вјахаш, муха (и: муа)-мухи, су швојшу уху, шuху времи, еgна
сшреха, на-вархуи1 (на темето), бух - бухуш, ми-боли мехуш.
-
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-
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З. Голомб (Д МГ, 247, 248) регуларно чување на меfу
вокално х во Сухо и Висока забележил само во формите
на аор. и импф. и го поврзува со морфолошката вредност
на таа фонема како формант на наставките за односн:иве
времиња (имаха, gtigyxa - 3л. мн .). Според нашите истражу

вања н:а односново подрачје х се чува во интервокална пози
ција, само во имперфектот, а не и во аористот, и тоа во град
скиот дојрански говор : вuкаха, н6саха, сш6аха - дг, 38,
а во кукушките села се јавува м�rогу ретко: шкајаха Крец.
Во тој однос говорот од Градобор ги споделува особеностите
ОД Сухо и Висока: шо x6gaxa, cegexa, бuха, шарчаха, закалнаха, размисиха.
,

,

х се чува
.
многу поконсеквентно, на целото подрачје: мухлесин леи,
фашuл мухла, м6хша, шахшабuша 'стеница' Ал, ахкајк'и
си-умре Мут, н6хш, н6хша Иџ, во Крец: н6хшо, i-t6xшu, к'и
уiлухнем, 6хшика 'туберкулоза' к'и са-иск.uхне, б6хча, бух
'
чалаци 'дарови за свадба', мехче (н:о: мео), 6хне, 6хк.е, к.рехшо
(дрво), iрухке (свињата), од Пат: к'и-изguхне, уg-нuхк.а (:�rив),
во Коџ: 6хне, но: к.uфке.
Во Сухо и Висока, според Голомб, пред согласка
х се чува доследно само во наставките за 1. и 2. л. мн . импф.

3.63. Во средината на зборот пред согласка
.

,

-
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Кукушко,
аор., nак од истите, граматички причини. Во
о б ратно, х од овие· морфеми е на исчезнување, особено во
:и

аористот: ка yggeмe на-Кукуш Ирак, iy-ucupaшuмe крумugо
(зн. п овршно копање) �л, о-исuразнuме шишеШо Гола, рано
са-варнаше Гар; во АК: gобре gyjgexшe (поздрав), чухме,
но: малечки бuме.
Во формите на имперфектот х исто така се губ:И: gек
сеgаме Ним, но почести се примерите во кои се чува: вuкихме,
вuкихше, бuхме 11 бuме Крец, орахме, орахше, но: к'и-ушugаме
Мут, јаgихме, носихме АЌ, ОД Шек: берахме, к.осахме.
На апсолутниот крај од зборот х консеквентно
се чува во имперф. и аор. : uмах браше, ia-upyвaлux лубунuцша
Ал, Крец, кај имињата исто така се чува: урех, мох Иџ, заgих,
iлух Коџ, Варшаламех 'празник' Гар, upax (и ueuaл) Гола,
врах,, iлух Мал, но бидејќи нема морфолошка вредност по
некогаш премИнува во ф и.Ли се губи (ДМГ, 248): кужуф,
к.ужуво // к.ужухо Гола, Крец, лоuу ф Ал ' трева расте високо,

3.64.

со жолти цветчиња, со неа ги трујат· рибите', рус. лоuух,
вар 'теме': на-варуш АЌ.
·

Замената на х со ф се јавува и во средината на зборо
формите, пред согласка: к.uфке, кuфк.ифца Коџ, во Пат:
кuфкувuца, uарфне, uарфке (со крилјата) АЌ.

3.65.

Се среќаваат, иако не многу често, примери во
кои х е заменето сој: к.uјавица, сујуш (: сух), мијлем, нuјни
( : нихни), нuјно Иџ, iлујуш Коџ, мијлемуиt Кал, ус-с6ја uyшuu
paut Гав (: соха) 'чаталесто дрво', сабајле Крец, uupgyj

( : пердух) Драг, iлујуш АЌ.
Примерите за губење на гласот х што веќе ги истакнав
ме, а и овие што следуваат, јасно укажуваат дека кукушкиот
говор не можел да остане надвор од општиот стремеж пр о
во македонските говори за елиминација на х:
нанаки Гар, gуни ша ламба Грам, ipuyшua, iри6ша Ир,
му-iлуо; guo-мy-cмapge Шек.

ј авен:

ман-са
семишо

*tj/*kt' /, *dj
3.7.

Г. П. Христов во споменатата работа за к:укушко
дојранскиот говор (ОКДГ, с. 111) истакнува дека групите
*tj/*kt'/, *dj во одвоениве говори по правило се рефлекти-
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рале :ео иlШ, жg, со незначителни исклучоци: раѓа, раѓасал о
Кукуш, Дојран, но: ражgа Морарци.
Ова тврдење на Г. П. Христов е само делумно точно,
бидејќи според нашите истражувања, иако основна замена
на целото кукушко. подрачје за прасловенските групи *tj
(*kt'), *dj е шш, жg, сепак присуството н:а ќ, ѓ не е така
спорадично, особено во јужните пунктови.
3.70. Говорот во северните села, во Карадагот, повеќе
се вклучува во системот на Христов: лешша, кашша, кашш6в
ник 'добар домаќин', iашши, н6шува Ал, во Мут; н6шви ,
иу�ишест<.а 11 н6шше (ии gyjge аgин ioc), iашшарлuа uuuteл,
разiа�ишин, сн6zиши Рош, свешzиа, к'и-са-убрашше цела вечар,
не-са-сешшум Грам, фашиtум, фашше Вл, све�иши, свишшел
ник, срешше, срешиtум Ним, неiо iy uлашшаш Мут, н6шва,
ка�иша Гола.

Покрај споменативе случаи, во истиот ар еал се при
сутни и примери со 1( (к'): цела ноќ, к'ерка покрај шшерка
Гола, во Грам исто така имаме двоен изговор: к'ерка и иtшер
ка, во Рош: ноќно uuлe, во Ним: саноќ, врејка, во Ир и Гола
врејќа, са-сиќавум покрај са-сешшум Шт. Истава појава,
антиципација на мекоста среќаваме и во формите на глаго
лот 'нејќе' кои овде гласат: нејкум, нејк'иш, нејк'е; нејк'име,
нејк 'ише, нејкаш Грам, еп. од истиот пункт аор. форми: нијк'е,
нијкаа.
3.71. Замената на *dj имала сличен развиток: вежgа,
сажgи, ражgа, ражgесуве, зужgе (:заоѓа), нужgе (:наоѓа)
Ал, во Грам: каgе сланце зужgе 'запад', и: нужgајиtе-са
aguн на-gрук 'да си помагате', во Мут: за6жgе, наожgе, изва
жgе 'плави', не ca-uyi6жgaш 'не се сложуваат, не живеат
добро', сме вижgали, и: вижgували, ОД Шт: вuжgум, вuжgе
(ноiо вuжgе и н6iо чуве), за-вuжgане б�/ше 'нешто многу убаво'.

Во истиве села, кај одделн:и лексеми присутен е и
рефлексот ѓ: меѓа Ним, Шек, во Грам исто: меѓа, но: межgу
селша, во Ир: мижнuк 'каменот, меѓник', во Мут: муi'и.нuвише,
од истиот пункт: раѓа, к'и pat'ece, но: ражgесин, рах<.gесуве,
upauai 'e (шама), во Мор: раi'исало, но: не ражgе.
Во дојранските села Николич и Аканџалија се изговара
paia, со тврдо i; еп. уште: изговорот Еgнокукуво наместо
Еднокуќево.
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Резултатот ѓ ( < *dj) повеќе се јавува во западните
e (: �аоѓа ,
села, еп. пр. о д Га� ал'а��и: з6l'е. (: ;аоѓа), ,�oi
,
во Вл исто : з6i'е, ноz'е; веz и покрај вежgи, вага вада не-1ваi'и 'не ги вади'. Романски мисли дека именката е изведен:а
од глаголот (ДВГ, 128); во Гола: заi'е (се шам си-заi'е),раѓа,

:

�

веѓа.
3.72. Рефлексот ќ за *tj го среќаваме и во морфемата

т<:'е (к'и) за образување на идн:о време: ќ-6м, к'и-јам, к'и-g6м
(ќе

одам,

ќе јадам, ќе дојдам), натаму во наставките
-ајк'и, -ејк'и, за образување на г.Лаголскиот прилог: uлачек
ј 'и
(си ygge), gyjge utарчајк'ин Гар.

Артикулацијата на тоа к' е без изразита фрикација
и не се разликува од изговорот на к кога ќе се н:ајде пред
предни вокали. Се работи за изговор на алофони чија арти, кулација се пресретнува, а разликата се неутрализира. Слично
се изјаснил и В. Думев во студијата за воден:скиот говор
(стр. 40): „Зак' и i' во гевгелискиот говор, како што ги бележи
Иванов, јас се посомневав, и затоа во Гевгелија го споредив
изговорот на ·к и i од tj, dj и пред меките самогласки; така
установив дека еднакво п алатализирано се изговараат к и
i во зборовите: меi'и (по Иванов) и cнaiu, и во двата случаи
слушав сосем еднакво палатализира:ао i; к'ерка (по Иванов)
и кеuе ; цвек'е (по Иваџов) и веке; луј i'е (по Иванов) и беiе.
Поради тоа означувањето на смекнатите к и i -к' и i' пред
меките самогласки со знакот ' за мекост не е оправдан:о:
не меi'и а меiи; Н:е кујк'и а кујки".
Сепак, ние ќ и ѓ пред предните вокали е и и ги предаваме,
условно, сок', i' не само затоа што се реализираат палаталн.
.
зирано, туку водеЈКИ сметка за традицијата и за етимолошкиот момент.
.

,

3.73. Во говорот на Полето присутноста н:а гласовите

ќ, ѓ е релативно поизразена, особено во имперфективн:ите
глаголски форми, но и не само кај нив.
Примери за ќ <

*tj (*kt')

од Амбар Ќој:Б6жuќ, божи

ќ6ф u6c, врук'uна, uранаќува уф-нас, са-н6ќ чукаш,к'еркенuка
'паштерка', но:к'ерка

11 шш ерка

,

u6виќшо л'уgе (:повеќето),

м а-срек'ише на-uаше (зн. понекогаш),
.
.
.
.
со ан тиципациЈа: пе1кум, не1каш, вре1ка, вре1каша.
ма-зе gа-му-uр иф аќум ,
.
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Случаите со шШ < *tj (*kt') исто така не се ретки:
лешша (jage, краф е . . . - пог.), iашши, iашшарлuа uишел,
Т<.tЈшша, машшеа, свешиlа, СВUШШеЛНИК, кај ИМПерфеКТИВНИТе
глаголи: gали са-сешшиш, ми-uрашше абере (болеста) АЌ.
3.74. Она што треба особено да се истакне, како специ
фичност на овие говори, е честата појава на палатални ќ и
ѓ, добиени „неетимолошки''. Прво ќе ги споменеме слу
чаите со палатализирање на к во ќ кај членуваните при
давски форми во кои соседниот вокал од преден ред и се
скратува во ј, а потоа како да се пен:етрира и го палатаЈ1из:ира
тврдото к: уg-gалб6ќуиt бунар ( < gлабокјуш < gлабокиош),
малечќуш ѓавул бuл (за некоја несреќа што нема сериозни
последици), малќуш upac, шир6ќуш gвор ( < широкјуш < ши, рокиош), сuчќуш леu ( < сичкјуш < сичкиош).
Интересно е и истапувањето н:а ќ на апсолутниот крај
ОД зборовите: ЗНаЌ (арuн), gруЌ (акал UMaX ШOiu), UЗUЌ, ИЗUЌуш,
цвиќ (и цвиќа), фаќ (има фаќ, фашлuа, веш) АЌ; во Градобор
примерите се со антиципација на мекоста: бубајќ, карлијќ,
оттаму се и примерите: свејќа, врејќа, кујќа.
З. Голомб спомен:ативе случаи ги објаснува како туѓо
(турско и грЧI(о) влијание: фармајќ 'отров', бенеќ 'човек што
се вози со кола', бишuќ 'лулка', илејќ, кунајќ, кои поради
својата бројност започнале да влијаат врз зборовите со
словенско потекло сок на крајот од зборот, така од инѕик
се добило uнsuk во Солунско (ДМГ, 245).
С. Ромаliски, конк�}етно за формата изиќ има поинакво
објаснување, имено тој претпоставува дека се· работи за
прогресивна асимилација од претходното и кое го палатали
зирало следното Т\ (ДВГ, 128).
3.75. Нови палатални ќ, ѓ, „без етимолошка база"
особено често се јавуваат во соседниот гуменџиски говор.
Таму освен во споменатите случаи на крајот од зборот:
изик, gрук и во соседство на вокали од преден ред: пискуш
(:нискиот > нuскјуш), среќаваме и многу други примери во
кои имаме вкрстување и создавање на нова група од ш +
ш(ј), од геминатот шш кај членуваните форми на бројliите
придавки што свршуваат наш: uешќуш од 'петтиот'. Групата
шј се добила на тој начин што мекиот вокал и се скратил
во f, односно го палатализирал претходното ш' (ши> шi> ќ).
,

,

,

,

-
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Потоа, за да не се изгуби изразпоста, се задржало првото
ut и се добило: uешќуиt. Исто се добиле и примерите gивешќуш,
gисешќуш. Инаку, во говорите каде што не се врши спомената
ва палатализација нормален е изговорот со скратување на
секвенцата шш во ш: uешјо, gевешјо. Ваквите образувања
веројатно се наслониле и врз резултатот �иќ (< *stj): шк'Ица,
клеU1к'и Гум.
Посебно објаснување бараат случаите: менќа . (ма
виgе), шамќа (и: шамоќа) 'таму'. Може да се истакне дека
формантот -ќа- освен овде се јавува и во имперфектните
глаголски форми: uушќа.
3.76.

Веќе споменавме дека во јужните села, во Полето,
новиот резултат за групите *tj, *dj: ќ, ѓ се јавува релативно
почесто отколку во северните. Таа разлика не е мн:огу голема,
но сепак се забележува, особено во имперфектните глаголи
и тоа повеќе во примерите со *dj. Така во Карадагот пре
владуваат формите н6жgе (и: нужgе), з6жgе (и: зужgе)
в. т. 3.71., а овде, обратно, скоро во сите испитани пунктови
во одвоениве глаголи се јавува резултатот ѓ (< *dj), еп.:
.з6i'е (сланцишо), н6i'е (не н6i'иш gруќ), но: фашше Драг.
Исто така е и во Иџ, АЌ, Пост, во Каз: за6i'е, на6i'е, ОД
Крец: ф-6сум за6i'е.
·

-

·

И лексемите меѓа и раѓа, во одвоенава форма со ѓ
превладуваат во споменатава јужна регија: Бег, Иџ, АЌ,
Пост, Крец, Каз, Гар, но: мижнuк Иџ, Каз. Сп. уште: миi'и
них uаѓаш АЌ, во Бег: муl'и них; во Крец: межgу нuх, топ.
од Град: Mul'u Двеше Реки; раѓаф, раi'есин Крец, во Иџ,
Бег: раi'исало. Во Драг, како и во Гар, покрај вежgи се јавува
и веi'и. и овде среќаваме н:еколку примери со „неетимолоmко''
ѓ добиени со вкрстување и аналогија, слично на случаите
со ќ: ваѓа 'вада' К,Ред, спореди гл. ваi'е (барзаша кучка слеuи
кушрuна ваi'е) АК. Ваквите примери особено се чести во
Гуменџа. Таму според млаgѓуш (< млаgјуш 11 млаѓуш
со вкрстување), аналогно се добиле и зgравѓуш, слабѓуш,

-

целѓуш Bapgap, суленѓуш.

Резултатот жg за *dj се јавува во истите пун:кто
ви, но кај други лексеми еп.: вежgи Драг, iражgаниц Иџ,
вuжgе Гар, Каз, р6жgе Пост; сите споменати примери плус
сажgи ги запишавме и во Бег, во Крец: gуважgе, upeжga,
3.77.
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вежgи, во АЌ: uyioжge (шака cii-uyloжge). Сп. уште: iложgи
мн. ( : шарне, iложgи).

-

Интересни и ограничени во својата употреба се импер
фектните форми: uiiжguнe и uiiguнe (:паѓа), нажguне (:наоѓа),
по нив се повел и yжgupe

3.78. Широка

АЌ.

застапеност

покажува

збороформата

чузgо, во која групата жg се изменила во зg со дисимилација ..
Односнава форма се среќава и во Полето и во Карадагот:
Мор, Ал, Шек, Гар, Крец (не сакум чузgо), Бег, Пост.

ѓвае, ѓване Бег, Гав (во Ку1<:уш : вее, вех
не) се развило ин:ицијално ѓ за сметка на безвучното х, што
се изгубило (ДВГ, 1 29) ? Сп.: uу-iарцко iи-ѓвајше мaiapuнuta,
Во глаголот

Гарци сШе Гар.

3.79. Проце�от на новото јотување само делумно го
опфатил кукушкиот говор. Во множинските форми браше
И л'уgе се губи ј, т.е. групата -r•t�j- > шј- > - ш -, а -д�ј- >
-gj- > -g-, без јотација. Ваквиот изговор е познат и во карз.
дашкиот и во полскиот говор; л'уgе (л'ујшо iлаgуваа Шоiи)
Гола, Крец, Ним, Бег, Иџ, бра�ие (сме) Гав, Гар, Мор, Грз.м ,
Ир, бра·ша Пост, Кал, Иџ.
Надвор од процесот на јотувањето останала и синтаг
мата шреиtа вечар Пост, а во др. пунктови се јавува во мн.

форма, пр. во Крецово запишавме: на- шрuше вечари ugaш

пара чницише.
Обратно, комплетно во сите испитани пунктови, со
извршено јотување се јавува лексемата сваќа Ним, Гола,
Бег, Иџ, Гав, Ир, Шек, Гар и на др. места.
Широката застапеност на оваа лексема во односнава
форма можеби припомогн:ала да се појави формантот -ќа
и во други зборови. Сп. в6јсќа, цquka АЌ; уште од Крецо
во гл. форми: вu.�аа,

саќаа.

Во соседниот градски дојрански говор и зборот сваша,
,
мн. сваши се приклучува кон останатите примери во кои
новото јотување н:е е извршено. Во Гуменџа исто така се
јавуваат различни резултати, еп.: л'ygd 'луѓе' (во овој говор
се редуцираат и крајните отворени вокали, в.т. 2.5.

2.),

во
други случаи ЈотациЈата е извршена: цвет<.а, шрек.а веча р, а
има и примери што го презентирз.ат средниот стадиј: брашќа,
.

.

,, v

-

,,

,

'-"

исто: свашќа.
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3.80. Палаталните гласови ќ, ѓ ги среќаваме и во туѓи
зборови : б убаќ АЌ, во Гар: бубајк, gиќан, gиќануш Крец,
пеј., уќурвее Гар, во „Град: уќурвеЙ, измиќарка
ќ6руф , ќ6рчо
(ма-наuр_авu) Ал, ѓубре, ѓубаршо АК, ѓ6л', уф-ѓ6л'о 'во езе
топ� од Пат, ѓунл'ук 'надница' Крец, ѓавул
рото' , Ѓ6л'о
(са-фашuл уз-ѓавуло) Ним, iЏнѓар 'магарешк!f трн' iuнѓiipшo
Гар. Од пунктот ]<алиново се топонимите: Kyupujшe 'имало
-

-

растурен мост', Кор Бунар 'извор ', во Крецово без јотување:

gjtiвyл.

3.81.
кот н�

Ќе заклучиме дека кукушкиот говор со развито

прсл. групи

*tj (*kt'), *dj

предимно во

v.лiu,

ж g се

приближува кон: соседниот солунски говор, на југ, во кој
го среќаваме истиот резултат.

З. Голомб (ДМГ,

246)

во глаголската форма

фаш'а(м)
lл. ед. през. гледа изедначување на првобитните �иш, жg
за lл. со ш, g од другите лица(? ,можеби: од др. времиња).
Ако

е

така, возможно е да се помисли дека тој не го зел пред„

вид фактот дека во овие говори се среќаваат презентски форми
и од свршени глаголи, па оттаму доа·ѓа и превидот, односно
претпоставката

за

споменатово

изедначување.

Сличен резултат за
Во

дојранскиот говор:

*tj (*kt'), *dj среќаваме и на
шч (кашча, сн6шчи, лешча)

север
и

јџ

сајџи), обратно, на запад во гевгелискиот и воденскиот
говор превладуваат случаите со ќ, ѓ: врејќа, кујќа, н6јќ, к 'ерка,
свејк'и, вејi'и, мејѓа (ВГ, 37,41), вре ќ а, iак'и и i ашк'и ... веѓа,
меѓа, нд6жѓум (ГГ, 76).

(вејџи,

На исток, во струмскиот говор, според материјалите
од пунктот Савек превладува замената

шш: лешша, кашша,

сн6шши, свешша, uлtiшша, ucuptiutшa и жg: ражgа, ctiжgu,
вuж gа, iражgанац. Но исто така присутни се и примери со
Ќ, ѓ: goutлa к'ерка-му, бужuќ, меѓу и· меѓа (покрај бразна).
Овде треба да се спомене и морфемата ќе, а и др. форми од
глаголот X'hrrrk 11и: ќ-оgаш, иик' е
ниќаш, но: нејку-iу. Не
се необични и примери со „неетимолошко" ќ на крајот од
зборот: изuќ, рамнuќ 'р ам ни ц а' , зимнuќ,
iнизguќ ·'tнезgо'.
-
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*ЅКЈ *ЅТЈ *ZDJ *ZGJ
'
'
'

3.9. Овие прасловенски групи во кукушкиот говор
дале l.UШ, жg; iу ш ш ар, клеиtши Бег, кpautUlQHUK (:крстениот
на кумот му паѓа крашшанuх), uyiuu.te (кацата), iu-pacuyutинea
gецаиш, ма-исuришшu, ШUlupa, iuiliupuцa 'ак не р6жде' Кал,
шшuца, gо-ш, g6жge (:ним ucilai'u g6жge), gужgил'ава (iygilнa)
Гар, во АЌ: gужgул'ава.
Во наставките -ишше, -ишша: cutapнuшute, бунuшше,
калчuшше, Русалu�џ<и Гp6бuiuz.ua

·

топ. Крец, gенишша

(cugex

н6iо gенишша), рабишџш, саршишша Гар, од Град:шремиш�иа,
gaiuutшa (gai 'рид'), шв6јше сz/,нишша.

Кај изведени глаголи со наставката -(ј)а, -(ј)аве:
т\рашшав�, uрушшаве Мут.
Во Гуменџа се среќаваат форми со Иlќ, жѓ: аушќаш,
шк'Ица· (:штица), кле�ик'и (:клешти), �ик'�!рува (крава), iу·шк'ер
(:гуштер),

g6жѓа

(дожди).
ѕ

3.10. Африкатот ѕ, освен во примери од етел. јазик, пр.
ѕвезgа и ѕвер Крец, се ср�ќава и во други зборови во кои го
заменува струјното з. Се јавува.
3.101. Во почетокот на збороформите: а) во група со
сонанти : ѕвuска Мут 'млада овца, уште не објагнета', ѕвизар
'млад овен' АЌ, во Град: ѕвиз6че, ѕвоне кушу ѕвонец, ѕранцала
Ал 'очила', б) пред самоглас:ка: ѕиlвар 'ѕевгар', ѕарѕалuна
'кајсија' Креп, ѕимuирек 'немирно дете', ѕинѕел' 'багрем',
ѕинѕилuво 'слаба материја, проѕирна', ѕuнѕилu-мuнѕили 'лига
вење', Ѕана - лич. име, и: Ѕанна Тuна Гар, ѕаgин, siigнu шш e
'задниот дел ОД колата' Мут, во АЌ: ѕаgнuк; ѕаgнuчки 6ge,
ѕарѕуваш 'зарзават', ѕuври Мут, ѕамба 'алатка �а отворање

дупки', ѕасра (ушре ѕасра 'утре сабајле') АК, во Град:
sacutpa, во Драг: ѕунка 'виножито', ѕаgна ѕвезgа.
3.102. Во средината на зборовите ѕ се јавува повеќе
во соседство со сонанти: бинѕuн, малѕум, малѕиш Драг, во
Мут: м6лѕе, измулѕах, во Крец: м6лзум, варѕе ( : варѕuн u6u
мuрно село), во Гар: салѕа, салѕи, 6ршума к'u-му-варѕиш, еп.
уште во Др1г: uуgѕемна в6gа; u6шupasu (:u6шuрак 'колан
од самарот') Град.
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в
3.11. Во кукушкиот, како и во другите источн:и гово
ри, етимолошкото в се чува во позиција меѓу две самогласки:
к·увiiнлак 'задниот дел 9д секирата', луuуве 'ограда околу ка
мењата во воденицата', uрава 'направа': gpy.ia uрава-ј кур�tш
ницша, ракавешка 'ракатка', скувале 'глота', мурк.уво(време)
емрачува' Мут, уgева 'преѓе', Пешк.ава
Чешма
топ. Крец, Крuвио Даu Пат.

'кога се

Аiава

Чешма,

-

Ретки се примерите во кои меѓувокалното в се елидира,
пр. шо ga-upajмe (:правиме), iu6 ga-upaм Гар, gа-усшајме
сu6мин Ал.
Напротив во соседните села од Солунско оваа појава
� прилично раширена, пр. според М. Малецки во пунктот
Негован, што самиот го одредува како преоден кон кукушки
от73 среќаваме: на iyjgapy(:на говедарот), ол6јшу(:воловите).
Во истиот пункт в се испушта и на почетокот од зборот пред
о: 6ga (:вода), 6л (:вол), 6сук (:восок). Ваков пример ние
забележивме во Градобор: 6нка бuше 'надвор беше'(: вонка).
Во _Ним, Драг, Мут и на др. места запишавме Име
наместо виме (uмшо и-бu:ие uално млеко), еп. уште царлuф

< царвлив.
Треба да го истакнеме фактот дека има примери во
кои се востановува в, во почетокот н:а зборот пред о, пр.
в6са 'оса' Драг, Крец, во Град 'стршенот' го викаат маШрешка
в6са, а 'олтарот' валшар. 3. Голом5 ОД пунктот Висока покрај
в6са го наведува и примерат в6iни ( < 6iни). Според него
„оздека имаме рз.бота со појава што истапува н:а границата
на двата говорни типа од кои едниот го развива во- во о-,
а пак другиот го чува во-; во врска со тоа има услови инди
видуите од говорот во- > о-, поддржувајќи го говорот со
зачувано во- да го застапуваат хиперпрз.вилн:о секое из
ворно о-, прзминато во во" (ДМГ, 250 - 251).

3.111.

Согласката

в како звучен опструент не може да

стои на крајот од збороформите и се реализира како ф:
кукушк.6ф gyu 'голема брадавица' Мут; аgинр6нкуф (чувек)
'мал човек' Гар, к'ел'уф, ќ6руф АЌ, билизнuкуф Грам, исто
73 М. M alecki , 0 z1·6znicowaniu gwar Bogdanska
Macedonij, Lud Slowianski, 111, 1, 1936, str. 100.
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w pd.

-

wschodniej

така и во предлогот уф: уф-урова буја,
во Крец: ф-6сум зii6i'e.

уф-милечќу�и џеа АЌ,

3 .112. Се случува во туѓи зборови место незвучното
ф да се употреби в: каавине, кааве, вафли покрај фафли, но
фуска 'женска поткошула', фусш ан, фир6н 'лош човек' Крец,
Шек, Мал, фiiрмiiз6н (: куш фармiiз6н ка се-ј наgул), факuр
'сиромав' (шака си умре факuро), фишuл', френк 'модерно
не.rрто', финер, фирмdн 'препорака' : ус-фир мане -ј она Гар,
АК, Мут.

џ
џ главно се јавува во туѓи зборови, турциз
ми, односно во образувања со балканскиот суфикс -џија
3.12. Гласот

од турско потекло.
3.121. Во.почетокот на зборот: џанки 'сливи', џаснин
'немирен', еп. уште џаске 'повлекува остро, одеднаш', џан-џuн

- iuouojнap 'полноќ) глува доба' Гар, џамбас, џамбазлак

,

џеu, џанgар Мут, џурџан 'врабец', џура 'последната р акија'
Аќ, Џuн Дол 'место' Стр (Гар).
3.122. Во средината на зборот: мiiџун, анџак 'посто
јано' (: анџах флези-излезu, uраве), Ајgанџuко 'чешма' - топ.
во „бижанската маала" Стр, ајнаџuја, иџел' 'крај' (му gyjge
иџел'о), екимџuја Гар, Крец, Мал, аршмаџа 'граблива птица'

(алuс кушу apu.tмiiџa), бабаџанчаша 'мали пилиња што

ги

ловат зимно време' АЌ, Ал, Гав, сараџа 'рана што се лекува
тешко', булмаџа 'болест кај бебињата' Гар.
3.123. Гласот

џ

многу

ретко

го

заменува

ж

во

словенски зборови пр.: џилезо Ше:к:, Крец, Гар, Мал, giiрџавна
рабоша Ак, а освен тоа, покажува забележливо присуство
во повеќе ономатопејски глаголи: џафке 'слаб лаеж од

куче' и фиг. за н�умесно пр�тестирање: шо анџа1\ џафки�и,
џuфке (: вpauчuuto uраве џuф-џuф) АЌ, џинi6раш 'ѕвецкаат',
пр. шумот од движењето на ситни, метални пари или нешто
слично, џварке 'тече со прекини во млазот, со шум'.

Да одбележиме дека во соседниот дојрански говор
гласот џ се јавува многу често во итеративно-имперфектив�1и
образувања: вuјџе (о-вz.'tјџум на-Иаше 'понекогаш'), изва1џе
'плави алишта'.
9
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СОГЛАСНИЧКИ ГРУПИ И ИЗМЕНА
НА КОНСОНАНТИТЕ

3.13. Упростувањето на согласничките групи со менува
ње и прилагодувањ.е на артmсулацијата на едната кон арти
кулацијата на соседната согласка од групите е појава позната
и од други говори.
Убав пример за тоа гледаме во измената на групата·
-вн- која со регресивна асимилација поминала во -мн- : iламна,
уiламник Мут, Драг, uлемна, уф-uлемнаша Крец, во Иџеларе,
Коџумарлија и Амбар Ќој се јавува со палатализирано н
iламн'а, uлемн'а; еп. уште рамно, рамнuца Гар, Ним, рамнuк
М ал, Шек. Истава појава ја забележуваме и во заменската
форма 'н:ивен': каgе uу-нашо, 1\age ·uу-нuмно Крец.
Избегнувањето на групата -вн- го забележуваме и во
коренот свbн- кој овде поминува во самн-: усамна Бег, Пост,
односно симн- (шака усимнах) Мор. Малку на подруг начин,
со елизија, односнава група се избегнува и во лексемата нук,
нука која така се изговара с:коро на целото подрачје: Ир,

(и: uаранук),

Мор, Крец. Само во некои пунктови
н:а југозапад среќаваме фнук, фнука Коџ, Драг. Во истиве
.села групата -вн- се чува и во прилогот в(ф)нашре, додека во
претходно споменатите среќаваме нешре Мут, Ним, односно
Ал, Грам

вtЈшре Грам, Ал.
Среќаваме и други примери во кои упростувањето
на согласничките групи се врши со отпаѓање на една од
согласките, така -мј- > -м-: лама (уз-gевиш iлави); зема (уg
земаша к'и-ш-шреснум) Мут. Таквиот изговор е обичен во
северните села и соседниот дојрански говор (:зема, земша,
jage куши лама
ДГ, 43), додека на југ и во овие лексе:vrи се
јавува групата -мн- (-мн'-): ламна, земна, на-земин ша Драг,
односно земн'а, ламн'а Коџ, АЌ.
-

3.131. Во говорот во Полето фрикативите е, �и на
морфемската гран:ица не можат да стојат пред африкатите
ц, ч : н6хче (:нос) Каз, Драг, uална михчuна (:месечина)
Иџ, uрахчuна (:прст) Коџ, убрахче Драг, лuхче (:лист),
махче (:маст) Иџ, михчuнка (:месо), м6хче (:мост) Бег,
брехчеша (:брест), урuхче (:ориз) Гар, ехче (:еж) Каз.
·

·

Во префиксираниrе глаголи на морфемската граница
односнава измена не се врши: са-исчишах, gа-исчuсшум Гар.
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Во селата од Карадагот прострујното е пред африкатот ч
ја менува својата артикулација и преминува во ш: брешче,
лuшче Влад, Рош, урu ш че, н6шчишо с јо ygpu Мут, или оста
нува неизменето: месце, мисчuна (ipee) Ал. Истиот резултат
се јавува и во соседниот дојрански говор: uрашче, убрашче,
-

фесче (ДГ,

43).

Обратно, во Гевге�иско, како
е

и

во селата од Полето,

пред ч поминува во х: н6хче, убрахче Фур, Богд.

3.132.

Плозивите ш, g на морфемска граница со фрика
тивите е, з се слеваат во африкати ц, ѕ: iувецко (месо), уѕаш //
ysagu ( : одзади), буiацву�ио мо-ј-iулемо, буiацко gеше Шек,
брацка g·елба, уцuреш са-наuравu (се извалка) Гар, zрацки
(живош), iрамацки санар (: Грз.мадна - име на село) Ним.
Согласката ш, освен тоа не се јавува во секвенци со
к (шк > ц): убеци (мн.), ед.: убеца Крец.

3.133.

Фрикативното е не се јавува во секвенцата
-ек кога се наоѓа во состав на суфиксот -ски (> цки): изuќуш
кукуш енцки АЌ, суфиларцка в6gа Гар, Јамболцкише бахчи
(место), Самовuлцки Puut
топ., Крец, карцко месшо (: кар
'суво, песо1сливо место'), к6јнцка муа 'голема мува' Грам,
-

тсусарцки // �иучuлцки камин, мушул�� ки // мушулеицки (: с.
Мутулово).
Иако ретко, освен по консонант, среќаваме примери
во кои групата -ски се изменила во -цки и кога И претходи
вокал: амбарќуuцки, топ. Русалuцки Гробии1ша Крец, кака
рацка (: какараска 'страчка') Ним.
Промената на струјното е во африкатот ц ја забеле
жуваме не само во суфиксот -цки. Примери во почетокот од
зборот пред вокал, односно пред звучна согласка: Цвешла
Цвешлинше gеца (: Свешла, лично име) Гар, царна 'срна' //
куршушка, царвуtаска 'шипинка' (еп. во др. говори: србо
fаска), натаму во средината: руцкало (: рускало "рскавец')
Гар, во Аќ: карцкавиц, 6ј g6нци брашно(: оди донеси брашно),
gунце уgа-Дабил'а Ал, gонцино gеше 'доведено од првиот
брак', и на крајот од зборот: uлац 'плас, дел од ралото' Гум.
,

За денталните плозиви g, ш пред л среќаваме
двоен изговор, иако измената iл ( < gл) е многу почеста, еп.:
iлешу Драг, iлишинuца 'она што е ожлебен:о со длетото' Крец,
во АЌ ваков пример забележивме и во средината на зборот

3.134.

9*
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сварiле 'сврдле'. Групата шл- > кл- во зборови изведени од
коренот Ш.(}К- кој се развил во к.l}к-: калве, калце Гар; еп. уште
клаuа (yg-н6fo 6iuн) Град, но: gалб6ко и шлее (огино) Гар.
3.135. Почетната груп-а uc- егзистира како uц- (ц-):
u цаЛе (uцалшо uца ле ) Крец, u,euta gа-ш-јаgаш (: пцета), uцуу
(:пцуе) Гар, uцуви суве к.6јнуш АЌ, во средината н:а зборот
исто така среќаваме uц место uc: шшu uца (:стипса) Крец,
шиuц.uа (: тепсија), вiiuцuлo 'боја растворена, спремна за
бојадисување' Ним.
Меѓутоа почетната група Ич- во овој говор не е необи
чна.: uчела, ilчиларник Крец, Кал, Ичел6к 'трева'� uчел'zие
Посr, Коџ.
Во одделни случаи се одбегнуваат н:а почетокот од
збороформите и групите вg-, вч-: gувец, gувuца Мут, во

·

·

Гум: увg6виц и увgовuца, чера и уфчера Гар.

3.136. Во повеќе села, во пунктови од говорот на
Полето, невозможни се секвенците е, з, ж + р ако зад
нив доаѓа вокал. Во таков случај во односниве групи се
вметнуваат секундарни плозиви g , ш: ме-ј- сш рам ga-iy

сшрешум, не-си на-uресшрама 'обичај поврзан со младожен
ците и свадбата' Гар, сшребро, сшребрiiна - uapa Иџ, сшреш шу
них, жgребе, зgрак, на-сшреш вечiiр, ус�ирен 'рачка од нож'
Коџ, са-сшрiiмуве, сшрiiмнuче 'трева, има бел uвет' Пост,
жgребuчка , зgрели , cutpea Каз, сшiiрмин 'јаже од ca:viapoт',
сшрq,м 6ша, сшреgа, сшриgу рек Град.
Но, има пунктови во кои првобитните групи сшр--,

зgр- се упростуваат со испуштање на плозивите ш, g, еп.:
лак и срела , сесра, зраве, среа, uуш- срејше, Срумица АЌ.
Ваков изговор на групите с(ш)р-, з(g)р- забележивм е,
во одделни пунктови, и во Дојранско: бu сра в 6gа, 6ciip нош
Ник, н.о в·о Фурка: сшрамлuви 'срамежливи', зgрел , зgрело,
од Патарос се топонимите: Сшреgнаша Чеиtма, СШреgношо
Поле. Артикулацијата на групите cutp-, зgр- во Фурка се
·

сложува со онаа од гевгелискиот говор, со кој има и др. слични
особености: сшребро, сшреќа, сшрам, сшрам6ша, сii- сшраму

вум, зgрел, жgребе, uзgpuiyм, сшреgа (ГГ,
сшрiiuал'ка 'стапка'.

78),

па дури и:

На запад, во Гуменџа, во одн:осниве групи исто така
се вметнува ш, g: сшрен 'рачка на нож�, сиtребро, сшреgин
upac, с шреќум , зgрак, а на исток - во Савек, обратно, ш
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се испушта и таму каде што етимолошки ro имало: cpyl(,
cpyio 'струг', сруШм, нек с ii -зрави и жuви, 6сра ва лна, срах
,
,
,
,
лозе чува, срику, срq,ница.
согласнички групи: чр-, чр'б-, по
правило се измениле во цар-, цре-: царнuло 'паразит ·во
житото' Грам, царин gpou, цiiрц6ре (uuл'шо), царнuца Аќ,
царвит<, царвес ин, царвинuца, царнuца (земја) Мут, црево,
црефце Ал, н:о чiiреша, чараш6во giipвo Мут, во АЌ: ч уреша;
вuшна-чiiреша 'вишна' Крец, ВО. Савек: чрево.
3.137. Почетните

·

3.138. Меѓу особеностите од кон:сонантизмот во овој
говор треба да ја споменеме измената е > ш, што се јавува

во одр�дени случаи, во групата сш (> шш): шшuuца (:стипса)
Мут, ш·шенuца (:стеница) Сав, шша uал'кише му iu-вugex 'ми
побегна' (но:с шаИЈ<�е,) лишшувuчка (:ластовичка) АЌ, натаму
почетната група ек- > шк-: шкриuчuна (:скрипци), шкраuла
( : скорпион) Аќ, шкuшн.ик (:скитник), шкuше Гар, пред само
гласки: utypyu (:сируп) Драг, ка ш-Шушuца (:Сушица - с.),

лишuца, мори лишuцо, ga-zu-6guш g6ма, к'и-ш;_6gум Аќ,
жеiаша uумuне и ај к'и-ши g6а ш Гар, ишиче (:исече) Шек,
пред согласка: н6шше (:носеше) Мал, шлес 'слез' Сав, со
метатеза: шл'уuка (:луспа) Гав; уште Шuupo (:Спиро) Гар,
лишкарник (:леска) Драг.
Мор,

Обратните примерИ се реткост, еп. с к6л'ка 'школка'
Гар, ск6л'ки Гум.
·

3.139. Елизијата, како што рековме, го менува обликот

на збороформите, а често дури и ги наштрбува.
Овде ќе се задржиме на случаите со удвоени консонанти,
што најчесто се резултат на елизија на неакцентираниот
вокал пред членската морфема. Појавата на гем:инати, иако
поретко, е условена

и

од други моменти.

Сп. примери за геминатата шш: iлешшо (< глето-то),
u6utшo ( < поте-то) 'емајлирана чаша', сuалешшо (< спалетото) 'голем волн:ен шал, жените го носеле место _џемпер',

каu6шшо { < капоте-то). - чл. мн. ф орма од каu6ш 'зимско
палто', брашшо

ше

(<

(<

брате-то)-ЧЛ.

плати-те) - чл.

мн.

МН.

форма ОД браш; UЛtlШ

форма од uлаша; кај rлаголите

со општ дел на согласката ш во 2л. мн.

(<

позлатите), uлешше

(<

: gа-iу-uуз лашше

плетите), клашше

(<

клатите).
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Бројот на случаите со други удвоени консонав:ти не е

толку голем: ygg6лt!e 11 ygg6л (uge), уggамна, уggелин, yggaнage
'онде': uјше
11 уggан/Ј.ш 'позади, онаl\1)7': шур-јоо уggан/Ј.ш
уggанаш Бурuзуво; uмме, немме (раб6ша), uрuмме (:примаме),
зuмме; најјавуguа. 'најскржав', најјус 'најпрв', најјак.
=

Поинтересни се случаите кога, од истите причини,
ќе се најдат во непосреден допир три согласки една до друга.
Во тој случај, за поудобен изговор, еднородните согласки:
втората и третата, се слеваат �о една, а првата се удолжува:
усша (< уста-та), iасша (< гаста-та), шесшо (< тесто-то),
ЧЛ. МН. форма, uapiuo ( < парте-то) upaculo ( < прсте-то)
ЧЛ. МН. форма ОД Иарш 'прат', ifpшo (< арте-то) - ЧЛ. МН.
форма. Сп. уште: бунuш:ша (< буништа-та), iр6биш:ша (<
гробишта-та), gв6риш:ша ( < дворишта-та) не ни биа заiраgни.
-

3.140. На составот од звуqен и безвуqен, односно од
безвучен: и звучен: опструент, како и во други говори, доаѓа
до едначење по звучност, т. е. не се Јавуваат секвенци од
согласки различни по звучност.
Она што треба да се нагласи како специфичност е
фактот дека во повеќе пунктови забележуваме стремеж да
се отклонат консонантските алтернации, т.е. безвучниот
сегмент од вторичната форма добиена како резултат на зако
нот за обезвучување на крајните звучни согласки, односно
на законот за едначење по звучност, се наложува повторно
во членуваната и во множинската форма. Сп. примери од
Мутулово: луuуве наместо 'лубуве ' : округли штици, се
ставаат околу воденичкиот камен да не се растура брашн:ото,
мн. форма од луu, која е добиена со обезвучување од 'луб';
од истиот пункт се и придавските форми: нuсук, сунuсук,
шешук м. 'низок', 'сунизок', 'тежок', во кои се наложил без
вучниот парник: од соодветната членувана форма: нискиот,
сунискиот, тешкиот. Во Грамадна исто така ја запишавме
формата нuсук, во Драгомирци: луuуфшо, луuаве, шешук,
во Град: лу uуш , џеuуш, џеuови, во Амбар Ќој: каgешуш,
жешук леи (: кадеж, жежок), но сепак: лебуш, во Морарци:
каgешо, нuсук, во Крецово: нuсук, сунuсук, во Гуменџа:
нисук, ирасуш, шешук.
,

-

,

-

_,

Иако ретко среќаваме и обратни случаи, кога :крајната
етимолошки безвучн:а согласка се приклонува кон моделот:

леи, но: лебош, лебови, т.е. обезвучена - на крај, а пред член134

ската морфема и во множинската форма - звучна согласка,
па така: увес, чл. увез9ш, иако етел. ф орма гласи ов�с11.
Сличен е случајот со името на селото Борисово, кое во два
пункта се јавува со -з-: уgа-Бурuзува (Иџ), од носно Бурuзуво
( Мут).
Слични случам наведува и 3. Голомб од материјалите
на М. Малецки од Солунско (ДМГ, 243) и ги објаснува како
резултат на вторично едначење, олеснето од етимолошката
изолираност н:а односниве лексеми.

3.141.

Финалните согласнички групи: -сш, -шш мн огу
често се пазат неизменети; пр: од Крецово: л6сш, лuсш,
iлuciu, но рас, м6с, од Драгомирци: чuсш, iасш, лuсш, цафш,
од Амбар Ќој: крехш, бресш, uрuшш, i6сш, н6хш, л6сш, iасш.
Оваа особеност ја познаваат и други јужни говори и
по се изгледа претставува специфика на појасот од Костурско
- Солунско. Сп. примери од Нестрам: бресш, чисш, iосш,
iорешч, но: б6лес, мое, од Бобошчица: лuсш, lлисш, gошч,
чушч, воск, од Т иоли шча: бресш, лисш, мосш, чисш, но:
жалос, pagoc, од Висока: мосш, uосш14•

3.142. Асимилација.

- Изедначувањето на консон:ан
тите е појава многу поограничена отколку кај вокалите.
- : брор 'трева',
Ги забележивме овие случаи: р-к > р-р
во др. говори: брок, брош; л-н > л - л: лел'но семе(: лен)
'се става на рани'; в -н > м - н: сшармин, сшармна ( : стрв):
се саке ga-auнe Мут; н -в> м -н: манасшул'ка; б- в> fi
б: бuбул (БКВГ, 456), бuбул'ца; ч -ш > ч -ч: кучичка(1(6жа)
Мут.

3.143. Дисимилација. -

И примери со разедначување
нема многу: р - р > л - р: iламушарн 'трева, грмотрII'
Драг; л - л > р - л: uаржал6ци, uаржал6к ( : полжав) Гар;
н - н > л - н: лишан, лишанлuф ( : нишан); н - н > н м: наламе АЌ; ч - ж > ч - з: чузgо Ал, Мор.; м - н
> в - н: gа-са-нафн6жаш.

3.144. Губење на согласките.

- Брзата артикулација
и изразито експираторн иот акцент, кој - ангажирајќи голем
дел од издишната струја врз акцентираниот слог - условува
крајно ослабнување на неакцентираните слогови, доведуваат
74

Б. Видоески, Фонолошки описи

.

•

.

, стр. 771, 756, 777, 804.
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не само до делумна редукција на вокалите, туку и до полна
елизија и на вокалите и на консон:антите.

Се работи за с тремеж кон економичност во зборувањето

што претставува едн:а од главните особености н:а долно
вардарските говори. Д. Иванов анализирајќи ги случаите
со елизија во соседниот гевгелиски говор, и барајќи ги причи
ните, истакнува дека стремежот на акцентот да остане врз
коренските слогови е една од најглавните причини за скрату
вање

на

зборовите.

На проблемот на елизијата, освен: Иванов се задржал
и С. Романски. И едниот и другиот истакнуваат дека секое
.
.
,
,
'·Мегувокално g се испушта кога ке се Н:аЈде во слог по акцент

(ГГ, 59, ДВГ, 129).
Сп. примери

л'yjiuo ( < л'удето) : ним
слу�ии шо лафаш л'ујшо, брааша ( < брадата) : му-сичели
брааша, iреаша ( --< гредата), iувеаиtо избиzало ( < говедото),
gеу-ши (< дедо) : на-gеушо Глиi6р нуко, 6ј-си (< оди си),
iол ќ-6јш, к'и-ш-6јме на-Кукуш ( < оди), iu6o са-iлејше ( <
гледаше), ешу iлејше 1<.аква-ј м�јша раб6ша, ga-cu-g6jш
рано ( < дојде), к'и-g6м 11 g6jgyм, вијш: gо-вЦјш, уф-чаша
gб-ucuujш 'се кажува за многу лично дете' ( < виде);
од Морарци: о-iлејш ш6о на-вис6кшо (: гледа), ga-мu
gtijш уш сменкаша 'месо од стомакот на свињата' (: даде),
и gа-јајце ua сме шаквu (: јаде), уш-свешша в6јч1<.а ga-ca-нauue
( : водичка), уф-ливајше о-виgе х (:ливада), ајп gен ia-ycшaвiix
сама (: адИн);
од Драгомирци: зајно бuме (: заедно), iулема (:и
малечка) Буiур6јца 'празник' (: Боrородица), ф-млајиlе iyguнu,
млааutо жuшо ( : младо), нанаки-ли сејше (: седете) 'онаму
ли живеете' , uушшuл брајчка (: брадичка), gвајсаш, шширuјсаш,
uејсаш;
од Амбар Ќој: му-gех 'му дадов', збер-си uаршал'шо,
6ј-си (: оди си), на-брасша си-лиiна (: браздата), брајчка (: бра
дичка) , в6оша (: водата), ша-iлем шо uравuш (:гледа), g-uн
кажиш на-g6а-ши (: gog-o - обраќање кон постара сестра),
ка не uјше и ас не ugyм (: идете), сешне к'и-јајме (: јадеме),
избраме јаiујше (: јагодите), руаша овца (: рудата); еп. и:
авакашо Глиi6р (: адвокатот);
од Мутулово: gа-ш-вuм, ќ-6јме gб-вuјме (: одиме, ви
ди ме), iлеј gа-не uаgниш (: гледај), к'и-си-6аш uу-свиши-Илuја
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од Креи;ово:

(: одат), uресна в6јчка (: водичка), уg-клајнцо (: 1<ладенец),
gа-uрацејш млекшо (: цеди), сеј-си мuрно (: седи си);
од Коџумарлија: iајша (: гајдата), uрејше (: предеше),
6јше (: одеше), к'и-краји.1,е (крадете), iрејше (: гредите), слу
б6аша. Гласот g се испушта и во лексемата i6cuo.
3.145. Согласката i најчесто се елидира од акузативни
те форми на личните заменки шој, шаа, шоа, еднина и множина,
употребени во состав со сврзникот ga, негацијата не, морфема
та ќе и кратките дативни форми од односниве заменки.
Примери ОД Амбар Ќој: go (< да го) ф/1рли�и, не 0
( < го) фашум, ga ма ( < му га) gax 'да му ја дадов', gapжajute-j
(: држете ги), ма (< му га) искарали злачкаша, gii ( < да га)
зuме, ќо ( < ќе го) u6шupe;
Од Градобор:шuја шо-ј ( < ги) знајше, кој к'и-ј (< ги)
uцј; од Мутулово: но (< не го) upuмa, шој ( < тоги) нuшшо
нел1iiхме.

Примери за елизија на согласката ж исто така
нема многу; од Мутулово: н6јци 'ножици', од Амбар Ќој:
ОН са-сшрuјше (l(Ofa yшugax), на-мојш ga-ca uc·upaвuut (:МО
жеш), gа-нuјш uy-ueш нuзи на-gен,уш (:нижеш), uраво gа-ми
кајш (:кажеш), ga не лајш (:лажеш), auнu-cu, ga са Ираблајш
( : преблажиш), geтta лејше (: лежеше).
Во формите на спомнативе глаголи ж се испушта
само во 2л. ед. през. и 2 и 3л. ед. имперф., значи наспрема
сШрuјш, сшрuјиlе имаме: (са) сшрuжум, сшрuже, си1рuжме,
сшрuшше, сшрuжаш, односно: (са) сшрuжах, сшрuжахме,
,.
,.
- , ... - ,
сшрижахше, сшрижаа; исто така наспрема ни1ш, ни1ше има:
нuжум, нuже, нuжме, нuшше итн. Единствено гл. 'може'
освен во 2 и во др. лица се јавува без ж : на-м6м, на-моме
итн . Г"'
.i ар.
3.147. Примери за елизија на з: блuјчко (: близичко)
Крец, еgнор6нкq,ви н6јчки (: мали нозички), к'и-lу-из.tрuјше
(: изгризеше, но изlрuзум, изiрuзе. . . ) АЌ, и ка бише ирtенка
Иа не вејше (: везеше, но: везум, везе), ич utа-нема gii-флејш
(:флезеш), исто:излејш и излејше (:излезеш, излезеше) Драг,
(обично : ucuagнe).
Сосема се ограничени примерите со испуштено н, м
и к : к'u-lu-g6jcuшe (: ќе ги донесеше), к'u-g6jce неко шејче
АЌ, не-lу- иам (: имам) виgено Град, нејgе ygpuлo iром (:некаде)
Мут.
3.146.

rl
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Еве уште неколку покарактеристични примери во
кои има испуштено цели слогови, па зборовите дури тешко
се препознаваат: 6фчка (: овцичка), на-м6ш gа-изgаржиме
ш (:·_братучед), рувел' ( : револвер),
( : можеме) Му!, барче
вајн (:ваа ден) АК, во истиот пункт предлогот 'како' се скратува
во ку, еп. срилушЌа 'змuја, куса ку варшено', а прилогот
'коiа' во ка: 6ш ка бuше маленка.

АКЦЕНТ
4.1. Во врска со морфолошкиот карактер на акцентот
:t·лакедонските говори можат да се поделат во две големи
групи. Кукушкиот говор се вклопува во источната група
говори која се одликува со неопределен, слободеН' акцент,
за разлика од западните говори во кои акцентот е определен,
фиксиран. Спрема Б. Видоески „границата меѓу овие две
групи, а тоа значи и меѓу спомнатите два акцентски системи,
оди по правецот Корча (во Јужна Албанија) - Долн:а Преспа
- Црна Река - Вардар - Пчиња (до над Катланово) Скопска Црна Гора"75•
Во спомнатава група источномакедонски говори, во
настојувањето за натамошно расчленување, се одделуваат
три основн:и акцентски типа: 1. говори со н:еопределена и
подвижна акценгуација (малешевско-пирински акцентски тип),
2. говори со Н'еопределена и неподвижна акцентуација (штип
ско-воденски тип), 3. говори со огран:ичен:о-неопределена
акцентуација (тиквешко-костурски акцентски тип).
Спрема М. Ивковиќ16 границата на говорите со неопределена и неподвижна акцентуадиЈа, во кои спага и кукушкиот
говор, се протега Н'а север од Солун и ги зафаќа ·говорите во
Пазарско, Мегленско, Његушко, Воденско, Кајларско, Кукуш
ко, Струмичко, Радовишко, Штипско и Кочанско. Б. Видое
ски одвоенава говорна група ја проширува со овчеполскиот,
кумановскиот и кратовскиот говор17•
.

.

,

75 Б. Видоески, Акцентските системи во македонските дијалекти,
Лзб, Скопје, 1970, бр. 3, стр. 1.
76 М. Ивковиh, Акцентски системи српско-македонских говора,
ЈФ, П, 1921, књ. 3-4, стр. 258.
77 Б. Видоески, Кумановскиот говор, стр. 95.
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На ова, релативно големо пространство, се јавуваат
извесни акцентски разлики, особено е забележлив интензи
тетот па акцентот во долновардарските говори, кој апсорбира
многу голем дел од издишната струја.
4.2. Во почетокот на нашиов век, првите истражувачи
на долновардарските говори акцентот го детерминираат
како полуопределен, двосложен и неподвижен78• Д. Мирчев
се повел по ова искажување и забележил „. .. со исклучок
на членуваните вичирша, pagycuta, сшарусша, или состави
браш-мu, мајка-му
од зборови со кратки заменски форми
во никој друг слу чај акцентот не го менува местото. така што
Цонев со право го nарекува неподвижен и двосложен" (БКВГ,
-

-

470).
Дополнително на ова прашање се навраќаат Д. Иванов
и В. Думев. Првиот, во студијата за гевгелискиот говор,
земајќи ги предвид множинските и членуваните форми: сuнаве,
сuнавшо, натаму ИМПерфеКТНИТе МiiОЖИНСКИ форми: 1-lОСаХме,
1-lОСаХШе, ОДНОСНО ИМПерфеКТНИТе образувања: 1-lаilалнуве,
разguuл'уве, истакнува „Од примерите што ги изliесов јасно
е дека во гевгелискиот говор, спротивно на досегашните
определби (Цонев, Мирчев), паралелно со двосложниот се
шири и трисложниот акцент, притоа и едниот и другиот не
се „полуопределени", туку скоро целосно определени, ако
не ги земеме предвид исклучоците, што ќе ги има секогаш
додека има соседни говори" (ГГ, 106).

В. Думев го проширува и доуточнува искажув�њето

н:а Иванов со примери во кои се акцентира последниот слог:
чувек, уфчар, односно четвртиот Йчувица, кукушкушу и
заклучува дека „... акцентот во кукушкиот, гевгелискиот
и воденскиот говор е разносложен, ... т.е. го среќаваме на
првиот слог од крајот, на вториот, на третиот, па и на четврти
от: uиш6к, в6сук, Влаgуву, Рuсшувица" (ВГ, 20).
Меѓутоа, Думев понатаму греши кога се обидува да
го побие мислењето дека акцентот во овие говори е Јiепо
движен. Сакајќи да го докаже обратното тој предвид ги зема
и промените што ги внесуваат лексичките морфеми: в6gа,
но вуgинuи,а, но вуgинчар.
78

Б. Цонев'Ј>, СбНУ, XIX, 1903,

стр.

25.
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Обратно, Милош Ивковиќ (ор.cit., с.263) го поддржува
мислењето на Цонев и Мирчев и разгледувајќи го акцентот
низ парадигмата (само со граматички наставки) ги третира
овие говори како говори со неопределена и н:еподвижна акцен
туација. Кон ова _ис�ажување на Ивковиќ подоцна се при
дружува и Б. Видоески кој истакнува дека „паради:гматичнос
та на акцентското место е главна одлика на овој акцен:тски
тип и е спроведена во сите зборовни групи готово без исклу
чоци" (Акцентските системи ... - е.

8).

Како исклучоци ќе

споменеме множинс1rnте форми од вол, uou и poi кај кои
се ат<центира наставката: вул6ве, uyu6вe, руiове. Со ваков,
ги

пр3несе� акцент, одн:осниве лексеми се Јавуваат нашироко
во источните говори. Оваа нарушеност на парадигматс1сиот
акцент ја споменуваат и Ивковиќ (првиот и третиот збор,

46)

и Видоески (првиот и вториот збор) во Кум. говор, с.
95 и во Кратовс:ко79• Д. Иванов во Гевгелиско исто така го
забележил ова префрлање на акцентот, но со третман на

'С.

неустановеност, бидејќи на истата стр. (ГГ, 103) бележи и
в6лаве и вул6ве. Кон овие исклучоци треба уште да се додадат
IПvШераТИВНИТе форми: ручu, НО ручајше, ела (дури и: елувu)
но (!Лајше, уште повеќе кај префиксираните глаголи кај кои
во еднинската форма акцентот се префрла врз префиксот:
заuиш-си, но зiiuишејше-си. Ова е исто така несталожен:а
појава, имено има примери во кои се јавува двојно акценти
рање, т.е. покрај новиот се чува и стариот а1сцент: уgнес-јб,
усшав-се; во вториот пример имаме интересн:а замена на
кратката заменска форма за lл. ед. ме со „повратн:ата" за
менка се: усшав-се, ич не-ма-бuве, м. усиlliв-ме.
Независно што не е спорен фактот дека акцентот во
овие говори е разносложен, сепак од материјалите се намет
нува и заклучокот, а тоа го истакнува и Д. Иванов (ГГ, с·. 58)
дека акцентот се стреми сепак да се задржи врз вториот,
односно врз коренскиот слог. Тоа многу добро се гледа во
оние двосложни зборови, што примајќи ја членската морфема
го �спуштаат :крајниот вокал од основниот збор и акцентот
.
пак останува на вториот слог од крајот: село - селшо ,

,

-

села - селша, враша - врашша - враши - врашше, каЈ
,

,

-

,_

,__

-

,__

.

Видоески, Местото на акцентот во кратовскиот говор, МЈ,
год. III, бр. 3, стр. 60.
79 Б.
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глаголите:

ии�иум - ииши�и - иише - иии1ме
_

,

_

,

_

,

_

,

_

,

-

- uuiuute -

uuшаш и ел.
Фонетскиот фактор, како и во др. при.мери, понекогаш
ја оневозможува

доследнат а

р е ализ ациј а на односн: ава појава,

пр.: шесла но шеслаша (или: ш�салша),
(или:

кукалша) .

возможни

кукла

но

куклаша

Инаку би с� сЈзд1л-� С:)rл1с:-1ич:ки групи

не

за реализациј а .

Присутноста на ф ак тор �:п пар1дигматичност во

систе

мот н а акцентирањето во ов�1:� го:зори најјасно се забележува
во случаит� кога кај некои суф�ксни обрз.зувањз.

до

дошло

пом естува ње на акцентот кон почетокот, пр. орел: орли >

орал: . орли ( 6ралуш, 6рiл'ш') или венец: вiн!��l > вениц:
венци. У ште поуказат�лен е сл у q 1ј � т со едни:нската ф�р�1а
рок КОЈа се проширила со н1сгач�с1та -ов спр�мз. м.ножинскат�1
форма руi6ве,
- ,

руzов

-

-

за да се запа зи

п1р1диrм1тичноста на акцентот:

- ,

руzове.

Од истите причини, подв ижните

самогласки

е

и о,

што обично се губат во множин�ките форми кај одредени
двосложни именки, во овие говори се чуваат: иашел - иашеле,
-

...,_

...,_,

Гiд�иелче - uашелчиша, сук6л - сукале (в. ДГ,

„

50).

4.3. О снов н ата рз.злика меѓу штипс:ко-воденскиот акцент
ски тип од едпз. и пирл:з:ско-м1л�:1ез-;r<иот од друга стр1на
се состои во тоа што во првиот ти п акцентот се префрл ил
од посл�дниvт отвор�н сл о г на пр�тпоследниот.

На ова

прашање

опстојно се з адржал М. Ивковиќ, кој забележил

„ Ден ес ка

на отворен крз.ен слог акцентот стои само во неколку

случ а и : 2 и Зл. ед. аор . (шарча - шiiрча) и формите за ж.

и

ср. ро д t;iguн: f!,gнa - q,gн6. ВЈ с по м енативе примери јз.сно
е

дека та:свиот акцент е внесен од другите

форми. Овие се

сите, и единствени, случаи со акцент на последниот слог
во овие говори за кои би

смеело

да се тврди де:<а се

н а стан ати

на домашна почва. Акцентот на отворлr краен слог во брое
вите uaegaece, шијсе, cagaмgace, gaвagace (Дојран) не морз.
се вбројуваат во овие случаи, одно сно к рз. јниот слог не
тре ба да се смета за отворен, бидејќи по с лед ното -ut можело
да

да отпадне дури откога гласовниот закон

за

повл екув ањ е на

акцен:тот о д крз.јниот отворен слог пр е стан ал

да

ва жи. Има

уште примери со акцент на отворен крз.ен: слог, но тие с�
нанос

од

стр ана во поновата епох а . Такви се примерите:

во Дојран, К укуш веичеирша, со исто значе њ е се употребува

141

и часка; во Дојран варканu 'бргу'; турските зборови башка,
ко џ а итн.; блаѕе-му, блаѕе на шебе; во Кукуш браш-мu, додека
во сите други говори е браш-ми; во Кукуш, Дојран коiа,
сеиiа покрај постарото ка, са, а во сите останати говори к6iа,
ceia покрај ка, са, .зборот шоiа (Воден ... ) во Дојран гласи
ш9lај со затворен краен сло�, од која форма акцентот можел
да биде внесен во коiа и сеиiа; итн"ѕ0•
Искажувањата и на Д. Мирчев и на М. Ивковиќ имаат
потреба од дополнителни објас11ув�ња.
Прво, освен спомнатите· членувани форми: вичирша,
раgусша, сшарусша, забележивме и други именки во кои
акцеН'�от„ се задржал врз крајните отворени слогови; пр. од
Амбар Кој: ни ga раб6шаш, ни чисшуша gа-gаржаш, лоша
миризмd uguiue, iулема gалбучина, уф-вујна-ша, се рамнина
бише, на-висучина на-можум gа-сшом, ОД Мутулово: ка не-мо-ј
iриуша 'греота', Иразо {ca-ucyutu), се марснина са-наuравuл
си, gалбучина, висучина, уф·шимни1иi-ша си gyjge, од Крецово:

tUKOЛO ilpaвuxa, на-ШКОЛО-ШО, нашша слубуgа Httige iii.
нема, вујна, вујн.u, уш шаа �иирина, од Шекерлија: uриз ну-шша,
од Градобор: iуришиlИна (iолема), gулнина, вујна, уште: кој
каgе знај, во Грамадна: нуќша; ОД Кукуш: излизеле gвише
,
кучишша.
Исто така кон спомнатите.примери со акцент на пос
ледниот слог, што се добиле со аналогија од другите форми :
аgна, аgно (спрема: aguн), натаму аор. форми шарча 2, Зл.
ед. (спрема: шарчах), треба да се споменат и заменските
форми шаква, шакво (спрема: шак6ф), унаква, унакво (само
во случаите: шаква, ун.аква, ама свар шu раб6ша), натаму:
НОВО

каква,
,

какво.
Од материјалите од МПр. IX, кн. 3-4. с. 170-176 од
,

Кукуш се примерите: анџuјаша уш-шува наuриgне, ga-cuia
как ga беzиш; анџuјаша куiа си куuе сол', куiа си куuе брашно,

на-башша-Й, шака, какво gа-носе, чукнал на враша-ша.
Случајот со акце:н:тирање н:а заменската форма во
примерот браш-мu, што го наведува прво Д. Мирчев (БКВГ,
470), а по н:его и М. Ивковиќ не успеавме да го забележиме
во нашите истражувања, меѓутоа во некои села од Карадагот
(Алексово, Мутулово, Ираклиа), а според материјалите и
во градскиот кукушки говор, во извесни синтагми од роднин80
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М.

Ивковиn, цит. раб., стр. 264-265.

i

1

11

ски имиња и кратки заменски форми се чува старото место
на акцентот: gушел_ g6ма и кажал на-жина-ш-му. Бидејќи
ваквите именки се Јавуваат само во акцентски композиции
во кои крајниот отворен слог , влегувајќи во однос со кратката
заменска форма, пре_станал да биде отворен и тие не пречат
на правилото за двосложно акцентирање, ваквите случаи се
обопштиле и кон н:ив се приклучиле и. други роднински имиња
1IIтo не се акцентирале на послед:н:иот слог: iа-уgнисел на

·

мајка-му на-кашуш; мајка-му фчерашин леи gаве на-Мuцо;
gешишо Илаке uу-мајка-му КукуШ, ОД Алексова: шшам на
�ишерка-ми ши iа-вuкиш 'мислам дека ќерка ми ја викаш',
на-мii,јк�-ши gа-ин Т<.ажиш, од Мутулово: уш-шшерка-ми м6.иа
(зн. внука, женско мало дете).
Овие образувања се наложиле к:ако модел така што
кон нив се приклучиле и некои роднински имиња од машки
род, во членуваната форма кога завршуваат на вок:ал: ка
ga-il gукимасиме ричiл маж6-Й. Има пунктови во кои се јаву
ваат примери само од последниот случај, пр. во Морарци
имаме: нii-мажо-ши, но: на-шшерк-ми, на-мајка-му; во Муту
лово по именката 'маж' се повела и 'син': мажо-ј ак tа-вuт<.е,
исто: и- он и сино-му аgно-са.
Во говорот во Полето ваквите акцентски типови не
,

,

,

....

се обични, еп. примери ОД Беглери: на-мајк-ши, на-сесшраш
�ии, на-мажуш-и, ОД Постолар: на-жеан-ши, на-сесшра-ми.
Бројот на лексеми со акцент на последниот отворен
слог особено се зголемил со примањето н:а ред туѓи зборови,
респ. турцизми; еп. примери од Мутулово: аба 'груб волнен
штоф', а uсана боиtча 'широка крпа за завиткување', бина
'висока куќа', gулма 'кошула', gaлia: 1. 'бран', 2. фиг. 'некоја
непријатност што траела подолго време', замба 'метална
направа за отворање дупки', кашла 'далечно, зимско пасиште',
ниринgе 'направа за рендосување дуњи и ел. за варење слатко',
машшарба 'бокал од чинго', ус-машаша (t-ygpu), маја : 1.
,

'потквас за сирење', 2. 'странична, голема греда од покри
вот', мн. маu; каве, кавешо, Иарча (agna Иарча сuране),
uанча: мu-ggi agna uанча ypuc, uojp a'долниот дел на буката
ОД Воденицата', uасшарма, сафра : 1. 'стомачно заболување,
кисели:н:и', 2. 'нервоза': сафра ма-фашше; сарма 'јадење',

сјурме 'дрво за потпирање на портата', шамбура, ќумбе 'ви
сока печка' ќуше 'ќоше' чане 'вилица': ка к'-умре чувек чанеша
'
'
к'и-му-варзаиt, чашма 'главна греда од покривот', џура 'пос143

ледна, слаба ракија', од Амбар Ќ ој : бина, јабана 11 јабанgа,
касdба, кума 'покрив со 4 стреи', мира ' ширина , поле',
сирме 'дрво за запнување', ќуфше, ќуфшеша 'ќофте', кdud мa ,

џаgе, нd-џаgешо, шише; од Грздобор: gушуме, сурме, кавине,
шилuме 'пресно сир ењ е', ОД Гар: булмаџа, бил' а, каilама и др.

Веќе истакн:авме дека двосложното акцентирање
во овој говор е прилично експонирано. Освен со примерит е
в� кои акцентот се пр � ф р лил на вториот од по�ледниот отво
р3н слог, бр е>ј от на. оваа ка�егорија именки се зголемил и со
оние rnro прзобитно се а:кцентир з.л е на· третиот или на
четвртиот слог од крз.јот, пр. : михчuна, руlузuна (еп. шток.
4.4.

меqечина,

рдiозина).
Во други случаи, кога акцентот остан:ал на ста р ото
ме�то, нз. втор иот слог се појав ил нов сп ор еде н акцент, чиј
инт ензитет е мз:огу пЈ:;лаб, ил�1 кз.ко шrо вели М. Ивко:виќ
услови за
(ор. cit. 262 - 263) се работи за посто е њ е
р1звивањ� на спореде н а-к:цент"; CI. пример и од Амбар Кој:
cu.r.iкyвuцa, cu !.i.r<yвu��ua
таiхувuца,
'чир што помодрува'
'
кuхувuи,ша, uрzuлешчеша; топ. Гаtл'узуиtу Алча!( Градо5ор;
од Му г улов о : бu1улu�а, т<:аш?Ј.рuца 'верверица', tушувuца
11 жq,бар 'гол·�мз. птица, личи н1 шrрх, се хр1ни с1 жаби',
лесшувuца, Ираскувu·1р; од Мор1рци: маш1рu·1,r1, каршачu,ча;
од Гр з.мадна манgарџu1.
„.

.

.

„

за б �ле живме во
пунктот С1l3�_к: машурuца_, цuiapu:�u 'џимиринки', аф-б6лницti
vvtа, аф-иилu1Ј,иј аш2, jepeбu�fJ, лiсш!iлu1,1,а, красшавuца, uagaвuцa,
Многу по:з��ќе пр:и:\1ер:а со

дв.:>�.н: акц�.в:r

бuулuца,

�и�нџерчеша, јарiiнцеша, uрасанцеша, момичт<аша,
ражан6ва слама. Во овој го :з о р и квз.л-и:тетот на вт о рични от
акцен:т е од подруг к а.р .1-к:т�р, имен:о ИУI3. ин:тензитет што стои
парз.лелно со првичниот акцент.
Пр 1шз.њ ето за вт ори qниот акцент нашироко го раз
К.
ч в
Мир е
во студ иј ата за :н:еврокопскиот говор81•

гледува

Двоен акцент ср�ќаваме и во некои сложе11и зб ор ови :
'
јан,ѓоз лuја
р �зр ЈХ , ч1J(ar-tguutлuja 'чове:< со големи з аб и ,
'
ќорuилuч 'лилј 1к ; ел. и: cмapguк6uiiл 'мало жапче' Пат, н а
таму во сrе�е:ну.ван:ита форми н:а качествените придав ки :
.
- , -,
,.
- , ...,. ,
,.
,
ио-�иарен, на1-висок, од н:о :но каЈ прило з ите : ио-�орце, на1'

'

наuрigи, нај-на-вис6хо и ел.; еп. ушrе: uарq,баба, zlapq,gego.
81

К. Мирчев», НеврокопскилТh говор:&, стр. 54, 55 ..
Ј
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4.41. Акцентот :кај именките од машки род. - За раз
лика од соседниот воденски говор во кој парадигматичноста
на акцентот се нарушува во множинските форми од едно
сложните имен:ки, оние што се зголемуваат за два слога:
враиt6ви, зиg6ви, сшул6ви (ВГ, 74), овде акцентот останува
на старото место и во множинските и во членуваните форми:
кл'уч - т<.л'учо - кл'учуве - кЛ'учувшо, capuJ. (зн. грбна коска)
- caputo - саршуве - саршувшо. Оваа особеност к укушкиот
Ја споделува со соседните северни говори: гевгелискиот
(ipagaвe, iраgавшо, gв6раве, gв6равшо, ГГ, 102) и дојранскиот
( gр6буве, краuуве, чuруве, дг, 47).
Непроменлив останува акцентот и во оние :�vшожински
форми Што се образувани со наставката -ишша: uаш - u а шо uашишша.

Кај повеќесложните именки од м. род, како што
рековме,· акцентот е разн:осложен. Особено е бројна групата
именки што се акцентираат на последниот и претпоследниот
слог.

4.42. Именки со акцент на суфиксот:
'човек кој сака да си игра со деца', uлишар:
1. 'непечена цигла', 2. 'големо парче сирење', смашукар 'јајце,
маток', сулинар 'мразулец' Крец, uарсшинар 'трговец н:а ситн:и
предмети', шанчар , iiдрнар 'грмушка' Гар, ѕиiвар, кацар,
шкимбар Грам, кq,utлuчap 'оној што кашла многу', баснар
'гаталец', u aiuкap 'оној што жние н:а крајот' Гола, gyжgap
'вид пиле, поголемо од врабец', q,сшар 'постава на палто'
АЌ.
Ретки се примерите со акцент на слогот од основата:
-ар: gешишар

сш6жар, бумбар;
-ан: лажiуман

'лажливец', шарлан Ир, gишл'ан 'човек
со големи заби', враuчан 'врабец' Мор, јурiан, gyiaн 'јастреб',
q,рiаван, uиликан 'штрк', Гуiул'ан (прекар), брушл'ан 'бршлан',
џ арџан 'врабец' Град, во АЌ: ftурџан, но iавран, шаuан Крец;
-ак: iрузgак 'грозд', манџарак 'вид гуштер', уџак 'огниш
те ', шарак 'гребло' Мор, варбанак 'врбјак', uуфшурак 'се
но од второто косење', uарвак 'ракија' Ал, чакмак 'кален
челик за секнување оган од камен', кулак 'геврек', и ли
било што завиткано во круг, басамаЈ(. Грам, варснак, чакал
gак 'дрвце што го регулира мелењето на житото', шарнак
'копито ОД овца, коза' Крец, gygaт<. 'усна', uaшuagaк 'вид
10

145

.i
1

'
птица, потполошка', шаркqлат\ 'тркало , малак 'млад бивол',
U,/,QMOK 'рогоз' жабуп'ак, топ. Азмак 'извор' Град;
'
-ач: калвач 'чукајдрвец' АЌ, iiyлyuaч 'капаче' (исто:
uулуuачка), q,pidч 'сточарсI(И термин', топ. Тfк.q,ф
/јрiач,
'
'
Ба1<рачуш; казлач rлина Крец, upuiaч 'скутник', gарскач
'плашливец', лажач, т<:увач-о Глиi6р Гар;
-от<.: мажашрок 'маЖиште', жалиt61<. 'жолтица', бq,бл'ок
'лоша баба' мачар6к 'мачор' uаржал6к 'полжав' жабар6к
'
'
'
'голема жаба'' чuмч6к 'јачменчок' каutар6к 'каша' чаuарок
'
'
'растојание меѓу палецот и показалецот', марл6к 'мачор',
мисир6к 'мисир', idcap6к 'гусак', uашар6.'< 'патор' Крец,
наiарб6к (agu.ч наiарб6к сач ки) 'заграб, нарамник', ран6к
з а колење', uарл'6к:
'свиња што се храни интензивr.10
1. 'машко прле', 2. 'машко дете' Грам, барл6к 'дел од нивата
што оставал необработен' АЌ, Ичел6к 'мирислива трева',
чич6к 'трева што се лози, има многу ситни трње', во говорот
на староседелците: чuчка, но: нduрасШут\. Мут, вашут(, завuук,
Иесук, вели чишваршук Крец.
Именките �а -ер и -ир обично се акцентираат на пос
·

ледниот слог: iрузgубер, аскер Ал, килер 'шпајз', 11ишшер
'вид ноже' Град, бирбер, uuuep Гар; uiicшup, вамuuр, uaшup
'бочва' Грам.
так
Именк те
-аш (-еш,
- ш ( еш,
) с
)
-uш � т?
на
а_
и
:
-иш и а
е
с
акцентираат на последниот слог: сура(е)ш 'лиuе': убува-.Ј
на-сура(е)шо, шqxcupaut 'несреќа', вygyilaш, Иреiаш 'вол што

се впрегнува', ѕарѕаваш 'зеленчук', шахшiiбuш 'стеница' Гр:�м;
саклеш, бирикеш, авакаш АЌ;
audш, буgеиl (насшинал-сум ма-уguраш буgеже), каgеш
'чад', iармеш ( уg-жел'ка iармеш 'кога нешто мало се прави
силно'), cмiipgeш (погрден израз: cмapgeuJ. .и нd-смарgежо),
имuш 'овошје' Ир, аuеш Крец;
-ија > иа: лушушuа, uишимu а (зн. син единец) Крец,
шат<.сирашлuа 'несреќник', ајнаџuа 'мрзливец' Ал, q,pнua 'голем
бакарен сад за перење' Гар, ахчuа 'готвач', куимџuа 'златар'
Драг;

-лија > -лиа: балgувалuа (од с. Балдовци), uашурузлuа
(од с. Патарос), амбар-ќујлuа (од с. Амбар Ќој);

-лак: кувii.нлак 'задниот дел од секирата', iабарлак
( : габер), уџаклак 'огниште', iнасушилак, лушушилак Грам,
бiiбалак 'очув', кавалак 'ѓезве' Крец, варбалак 'врбјак', rабир
лак (:габер) АЌ.

·
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Други случаи: ilapмon 'прекар', аgам 'чекор', калам,
'
uишќун 'ќепенок'' шрион 'мала бичкија'' мисал' ткаена крпа
за завиткување леб', шил'ал, uизул' 'мал отвор на ѕидот до
огништето, таму се ставаат ствари', uисќул' 'туфка', gаул

'главина н а тркало', .сарај 'ограда од камења', разбој, убор
'заградено место, но непокриеН'о, за стока'; санар, балgар
'задниот дебел дел од ногата', авар Пат.

4.43. Кај именките на -(н)ик се забележува двојност во
акцентирањето, во едни леI\семи се акпенти:ра основата а во
други суфиксот.

а)

насејник 'вид
баница',. зелник, Иувојник 'повој', еп. бих на uув6јнuца 'на
мало бебе'' воgник 'умивалник'' армасник 'свршеник'' сшројник,
сул'арнит( (: солник), зубuлник (: зобник), зм��јарнuк, мравулник,
крашник 1. 'вид баница', 2. 'краешник од лебот' Грам, кармник
'скопена свиња' АЌ, жалаgник, млечник 'вид баница, во
средината има запечено млеко' Ал, uушкумнuт( 'вториот сведок
при венчавањето', рuбник 'вид баница во средината со кромид
и риба' uчиларник, змијарник, лишичарник, валчарник, кукуиt
'
карник (пообично: 1<:ашна), жилуgник Крец.
б) примери со акцент на суфиксот: брашiiнuк 'брат
само по мајка, или само по татко', uриснuк 'н:екиснат леб',
марснuк 'маснотија'' варшнuк, карлuк 'стап со кука на крајот
за фаќање овци' Ал, рабушнuк 'работлив', шиквинuк '.баница
со рендосава тиква', guминuк 'баџа', мижн�lк 'меѓник', вишлин.U.1(
'чеп' Крец, баџинuк 'горниот дел од оџакот', iаркл'а.нuк
'грклан', к?Ј,финuк 'ѓезве', шарлаiанuк 'сад во кој се чува
примери со акцент на основниот дел:

зејтин' Грам.

Двојно

акцентирање

-ел: Иеuал, орал, учuшал

среќаваме

и

к ај

(на. основниот дел), но:

именките

на

uишел, 1(.ушел

(на суфиксот) К рец, во Град: uешал.
-ен. - Именките на овој суфикс обично се акцентирани
Н'а основниот дел: iребин, ваiлин., камин Крец, корин / / к6 ран,
uрасшан Мор, но и н:а суфиксот: усшрен 'рачка' Крц, усшен,

ичумен, маршвен АЌ.

-е ц се акцентираат на основ
ниот . дел: uалиц, uашиц, ;кuвиц, маршовиц, iарgуборец Грам,
Ил'ускавац 'божур', лаuаgац 'штавел', Леuкавiiц 'трева' Мор,
свешиц, UUЙ8ИЦ 'паразит во житата'' жuлавиц 11 �иеiавиц,
uуiаниц 'стаор', мармариц К рец.
По правило именките на

10*
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Како
4.44. Акцентот кај именките од женски род.
што истакнавме, . независно од исклучоците, во овој говор,
по правило, именките од женски род на -а, што се акцент�рале
на последниот отворен слог, се приклучиле кон ОНОЈ тип
именки што се акцентираат на претпоследниот слог. Нивниот
број се зголемил со примери (повеќесложни) во кои акцентот
од коренот се префрлил на пенултима.
_
-

-ка.

Овој суфикс особено често се јавува кај именки
образувани спрема соодветни. именки од машки р о д, но
има и примери што се изве�ен� од глаголска основа. По
правило таквите именки се Јавуваат со акцент на слогови
од основниот збор. Сп. : ерiенка (: ерrен), кукушенка (: куку
шениц), ipaжgtl,нкa; еп. уште: Иуаuка 'закуска', увешка 'на
рамник' каgанка 'вид врабец'' ронка 'трошка'' брuчка 'жилет'
'
Гола, сменка 'сало откај стомакот на свињата', gалк.а 'гран
ка' Мор; кусланка 'плетенка од коса' Гар .
-.

бројот па двосложни: суфикси деривувани од
суфиксот -ка. Таквите именки редовно се вклопуваат во
правилото за двосложно акцентирање:
Голем

е

-ал'ка: шшаuал'ка 'стапка', варжал'ка Крец, мажал'т<.а
'штица за мачкање при малтерисувањето', има и прекар
Мажал'каша, баркал'ка, ш�µиuал'ка Га р ;
-ачка: ушрувачка 'отров', жинувачка Крец, iлиgачка,
бајачка, шијачка Грам, лажачка, рункачка, вар�иачка, ушиuу
вачка Гар;
-ул'ка: нивисшул'1ѕ.а 'ласица', Шшиuул'ка 'инсект', uравар
. шул'ка �'дел од разбојот' Мут, закачул'ка: 1. ·'закачалка', 2.
'оној што се задева', uоgмишул'ка, замушул'ка 'завивач' Гар;
-учка: fлавучка

'пеј . од глава', каuал'учка 'ќулав:ка' ,

Мор;

-ушка: нашаршушка ' удрено, „нашаршено" место' Мор,
Марушка (име), смарgушка 'инсект' Гар;
-арка: машинчарка ' урда' ' кл'учарка 'б ра ва' маiисничар
'
ка, �арнарка ( б аница со тарана), ши�иарка 'мешунка од грав',
сусарка 'дива метла', шq,н,чарка 'онаа што го води танецот'
Крец.
Со акцент на суфиксот се јавуваат и именките на -ава:
бул'ава 'болка' Грам, жишќава 'жештина' Бег, жалшава,
бил' ава, царнава Гар ;

148

-оiиа. - Кај именките образувани со овој су ф икс сре
ќаваме· акцентирање на последниот отворен: слог: сшрQмуша;
ipuyiua (греота): ка не ше-ј iриуша? Гар, во Град:. ipи6iua.
Со акuен:т на претпоследниот слог се јавуваат и њv.�ен
ките образувани со ·суфиксот -ика, -инка: gулчuнка 'долче'
Крец, iлуiuниа 'плод од трн', куманuка 'вид трева', uишрuк.а:
1. 'кадела', 2. фиг. 'за големи снегулки', gулнuнк.а 'долина'

АЌ.
4.45. Именките со суфиксот -ица (-ница, -вица), изве
дени од именска или придавска основа, двојно се аrсцентираат.
Во овие разграничувања веројатно оставиле трага и прво
б итните. акцентски типови:
а) со акцент на суфиксот: ичуминuца, с6јкарuца 'вид
·птица' Ал, чеuканuца 'измислен:а расправија' Гар, iлишинuца
'жлеб', жалшинuца 'жолтица' Крец, сарбуiазuца 'шипинка�
Грам, за врашнuца 'тупаница', uарлuца
'женско
магаре'

11
1

.1

АЌ ..
б) со акцент на.основниот дел: враск.расница 'раскрсни
ца' Ал, uув6јница 'слава кај родителите на новородено дете',
сусамница 'баница со сусам' Кр·ец, курuшница 'многу голема
каца', uл'ускавица 1. 'силен дожд', 2. фиг. 'тепање', iушувица
'голема птица' Крец.
Кај образувањата со суфиксот -ичк.а акцентот останува
главно врз производната основа: кашшичка, iлавичка, 6фчк.а
( < овцичка), мумuјчк.а 'шамија', рuјчка Ал, но ако основната
форма завршува на -ица, тогаш акцентот се префрла врз су
фиксот: лишuца - лишuчка, маiарuца - маiарuчк.а Мут.
Именките образуваirи со наставката -ина, главн:о, ·се
акцентираат на суфиксот: вујчuна Мор, булишшuна 'болест',
ишрушшuна, iлавuн.а, каршучuна 'крт' шарбушuна 'утроба'
'
'
кусинuна 'косиште', сшарuна, сш_арuнша 'стариот' Крец,
сук.iiнuна 'н:еmто што е сукано, бан:ица и ел.' Грам, siipsaлuнa
'кајсија', но: јарина 'втората волн:а', лiiсшuна, сниiувuна Ним,
·

б6рна, н овина Шек.
Кај именките од женски· род на согласка во членуваната
форма, а кај некои и во множинската, акцентот стои на корено
виот вокал: iн6ј - iн6јша - iн6ишша - iноишшша, б6лис б6лисша - б6лисши - б6лисше Ал, u6муш - u6муzиша, мuлус
- мuлусша Шек.
борина

f/

·
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Повлекувањето на
4.46. Име11ки од среден род.
акцентот од крајliите отвор�ни слогови кај именr<ите од
женски род, за што зборувавме пред малку} го забележуваме
и кај именките од среден род. Значи, именките од типот :
'уше', 'јајце', 'ре5рб', се приклучиле кон именките што се
акцентираат на вториот слог како во еднинската така и во
множинската, одн:осн:о во определената форма. На пос
ледниот отворен слог се акцентираат само некои туѓи зборови,
-

ниринgе, сурие.
Кај повеќе�ложните именки забележуваме двојност
во акцентирз.њето: кај некои именки с� акцентира основниот
дел, � кај други суфиI\сот:
-ало, -ило. - Образувањата со о:зие суфикси се
акцентираат на претпоследниот слог: iрускало ('рскавец),
l(ii,нguлo Крец, iанкало 'пеј. за оној што пелтечи', Бучало,
карш·ало Гар, кусuло 'рачка на коса', сукало, мушувuло (:мо
тало) Ал, кучuло 'пород' : лошо кучuло, чурuло- 'матало во
бутимот' Рош, убувало Гола:. но: вugало; уште: бурuло,
ваuцuло 'растворена боја' Мут;
-ишше. - И именките на -ишше ги среќаваме со акцент
на суфиксот: uaзapuutzue, бунuшше Ир, топ. Царквuшше Град,
сшарнu�ише Драг, но: с6лишше.
каминuшше 'камењар',
е п.

-uиtша се јавуваат

со акцент
Мут,
на основниот дел: шарлишша (:трло), utpeмuшuta
gенишша, с�iнишша (шв6јше) Грам, gаiишша, бреiишша Гар,
Множинските форми

лојшша

(<

н:а

и

лозишта) Ир, но: бунuшша, сшарн �i ш ша

и

ел.

Кај множинските форми на -eiiia аr<I1ентот стои на
ист�от слог како во основниот збор: кл tiхчиш а (: клахче),
урехчиша, кpauчuuta, uаржал6чеша (: uаржал6че), сш6лчеша,
Иuшелчuutа, iалаuчиша, вuрчиша, но ако акцентот со додавање
на множинската наст. останува на четвртиот слог, тогаш
се појавува и: вторичен акцен,т: uреuлешчеша (: uре uлеш),
uл'ускуфчеша (: uл'ускуфче) АК.
_

Именките изведени со суфиксот -це и дериватот -енце,
се акцентираат на слог од основниот збор: окце, 6кцишо,
ушинце, u6линце, млекцинце, вuнцинце Иџ, јаiнинце, мачинце,
uарлинце Грам, gешинце, но: маiаренце Ал.
И именките со суфиксот -че исто така се акцентираат
на основата: gубuче, ракафче, uиликанче 'штркче', шаркалаче
(дем. од шаркалак 'тркало'). На истиот слог како и во основ150

ниот

збор се акцентираат и образувањата од женски род�
ypycu:Uчe (: ypycuu(j)a) 'вид цвеќе', змuјче, жаuче Гар, uајЧе,
лас�и увu ч е Крец.
Множинската наставка -ина во поглед на акцентот
се однесува како лексичка морфема. Овие образувања редовно
се акцентираат на наставката, како и во повеќе источни го•
вори82: ма iа рuн а, кокq,лчuна (: к6кq,лче 'коскиче'), сшулчuна,
шишuна Грам, во Град наставката гласи -ин'а: киuчuн'а
( : кепче) , кулчuн' а, кучuн'а, па � �иаркалuн'а (: шаркало),
сшарнишшuн'а (: сшарнuшиlе).

4.�7.

Акцентот на сложените именки. - Кај сложенките
,

акцентот пага на втората ко�лпонента, независно· дали таа
претставу�а глаголски дел или именка: gушуваgнuк, сла нч у. ,

,

-

- ,

'-" ,

карвуии1ц, шарнориц, gушу1 аgник, шресуиаz.ика, uzpaopuц,
gумазеш, смрgик6uаниц, слашкоtазиц, леuоусшиц, леuомуцка,
iороцвешка.
-

,_

zлеш,

-

v

•

-

'"'

•

,

-

Исклучоци среќаваме кај он:ие с.џ:ожени именки што
се без составен вокал, кај нив акцентот паѓа на слогови од
првата компонента: Ѓурѓ6вgин / / Ѓурiувgин, Пешк6вgин,
Илuнgен, Пишр6вgин, Красш6вgин, uминgен, ќ6рuилцч 'лилјак',
ќ.6puuge 'вид пита', gивеgишлиа 'човек со гол еми заби'.

4.5. Акцентот кај придавките. - Парадигматичноста
на акцентското место се забележува и кај придавските обра
зувања. Кџј нив, како и кај именките, акцентот не го. менува
местото во различните граматички форми, а се разбцра, .
се раководи спрема акцентот на формата за машки род:
,:

,

висок, висок.а,
,,високше.

,

високо,

,

,,

,

-

-

, -

високи, високу ш, високша, високшо,

И овде, кај придавските образу вања, забележуваме
двојnо акцентирање: па суфиксот и на слогови од осн:овниот
дел.

4.51.

Придавски образувања со акцент на суфиксот:

-аш, -иш (-овuш): upeiaШ (gубuшук), са каш, UЛUШЈ\аШ
'плеќест', uрилиiаш 'личен' Грам, ликувuш (uзвур), јасш улuш,
билижuшо (месшо), _имувuш 'богат' Крец;
ѕ2 М. Ивковиn, цит, раб., ЈФ, IV, стр.· 57-58.
·
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1,

1;
1

1'

-лив: iypguлuф, инашлuф, шашаклuф 'оној што гледа
настрана' Град, во Драг со исто значење: насшранлuф, маiла
лuво; милуслuф, царлuва ( јабулка) Гар;
ако има перде на очите, маразлuја 11
-ли(ј)а: uupguлua
булникаф, фашлuа 'вешт', има: фаќ, јалii.нџuа 'olioj што
мн:огу лаже', уралuа 'нива што се ора' АЌ;
-ес(ш): браgес Град, беличесиtи Мут, валналес 'ако има
влакна по телото' Ир, цуцулес 'нешто издигнато, со цуцул'
Ним·'
-ан: баркан изuќ. Град АЌ.
-

4.52. Образувања со акцент на основата:

-ин <-ен: исабин Грам 'тап', ражино (брашно), сuрасина,
смусина, сјаiнина, избуiарин 'измелезен', царвесин, измuс
лино (НеШШО) 'направено добро', шapUU!-l (: UtapUUH за леu-еј
'гладен'), но: зилен, шарен Мут;
-ин: мисuркин 'пченкарен' бабини (�1асале) 'приказни''
'
iаскuно јајце, кук6шкино месо Шек;
-ски (-цки): бuвулцка кожа, сшарцко муабеш, вакуфцки
gвор Град, iрq.мацко месшо, кусарцки камин Мут; со проши
рување на суфиксот: рекинцка (риба) 'речна' Крец, топ.: Рf
С(lлuцки Гр6бишша, Самувuлцки Рuш, Женцкаша Kfла Крец.
4.53. Кај образувањата на -ав среќаваме двојност во

акцентирање::rо:
а) со акцент на суфи1ссот: iулуiлаф, булникаф, сиuiiни
чаф, zvрчил' аф, жалшунав Грам, gужgил'ава iyguнa Драг,

g(lMKU.�' аф,

мулчил'аф, i улимичаф АЌ;

со акцент на основниот дел: iарбаф, uрехнаф (uрехни
' бенки по лицето'), билизнuкаф, цdрвинuкаф Град, лuiуф,
скарнуф, красшуф Мут.
Кај п�својните придавки на -ов исто така среќаваме
ДВОЈНО акцентирање:

5)

а)

оние што се изведени од лични или роднински
имиња имаат акцент врз основниот дел: Усмануфшо gеше (: Ос
ман), Сшујанува мајка, .шејкуфшо uалшо (: шејко 'татко'), Јур
gанува кашша, еп. топ. Гаiл'увушо Арiач, Л'ал'увише Башчи
Град, Пешкава Чешма, Aiiiвa Чешма Крец, Б6шiiво 'место' АЌ;
б) со акцент на суфиксот ги среќаваме, главно, обра„
зувањата споре-д имиња на растенија: увизоф, увиз6ва, ражи
н6ва Драг, царничк6ф, шушуново семе, чарашово gарво, gабово
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Мор, Ал; исто така: к.ук.ушк.6ф gyu 'голема брадавица', с ур6ф
'непечен', бужик6ф uoc, вилик.6ви u6сши Грам, но: iр6зg ува,
иtлuвува (ракuа).

- Во акцентирањето н:а
заменките отстапувања од двосложниот и третосложниот
акцент забележуваме само кај заменските придавки. Такви·
се качествените кои се акцентираат на последниот слог:
шак6ф, у1-lак6ф; според н:ив и на отворен слог во формите
за др. родови и за множина: шiiква, шак.в6, �иак.вu, _унак.ва,
унак.в6, ундк.вu. Исто така се акцентираат и праmалните:
4.6. А1(центот кај заменките.

как6ф,
каква, какво, какви, какваша, какв6шо, каквuше.
.

.

Кај посвојните, неопределените и негираните, акцентот
паѓа на почетниот слог: нашша, ваиtша, нuјнше, некакуф,
, некаква, секакуф, нuкакуф, ИСКЛУЧОК прават формите ОД
заменката 'негов' кои се јавуваат со двоен акцент: неiуф и
неi6ф, неiува и неi6ва, неiуво и неi6во, така е и во говорот н:а
староседелците.
броевите. - Формите на бројот
. 'еgен' кога се употребуваат во своето вистин:ско значење се
акцентираат на последниот слог: (a)uguн (: gвајс u-guн),
а (и)gна, а (и) gн6, но ако се јавуваат со значење на 'некој' тогаш
акцентот паѓа на вториот слог: аgни gеца ма-uишаа; аgна
жена си-сејше на-uашо.
Во акцентирањето lia десетичн:ите броеви од 20 до
90 среќаваме неуедначеност. Во јужните села, во говорот на
Полето, таму се чува -ш на крајот, акцентот паѓа редовно
, - на вториот слог: gва1 саш, шри1саш, чишири1саш, ие1саш,
сеgумgесиш, осумgесиш, gевиgесиш АЌ, истиве форми, со
односн:иов акцент ги забележивм� уште в9 пун:ктовите Пос
толар, Коџомарлија, Иџеларе. Во Драгомирци постои
обид за појава на вторичен акцен:т на првиот слог: cegyмge4.7. Акцентот кај

·

, •

-

,

,

""

-

, •

"'-

-

•

v

1'•

.....,_

-

сиш, осумgесиш.
4.71.

Во говорот на Карадагот, а и во непосредн:ата
околин:а на градот, крајното -ш отпаѓа, од 20 - 50 акцентот
се јавува на вториот слог: шрuјсе, шширuјсе Гар, чиширuјсе,
uejce Крец, а од 60 - 90 во одделни пунктови се акцентира
последниот отворен: слог: cegaмgace, 9самgасе (и: усамсе
и 6сам) Ал, во Мугулово и Шекерлија: cagaмgace,ycyмgace,
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во Кукуш: усамgесе (од материјали), но има села во кои
акцентира третиот слог: cagaмgace, усумgасе Ир.

се

повеќесложвите броеви (до 19) во Полето се акце:нтираат н:а претпоследниот слог: шшири, uеш уш,
gесиш, gисеш'уш, иgинајсиш, gванајсиш, uишнајсиш АЌ, исто
и во, Карадагот (од 11 - 19 без крајното -ш), впрочем како
Двосложните

и

-,

utpuнajce

uguнajce,

и во десетиците:

- „_,

-

Мут.

Во стотиците од 400 до 900 среќаваме двоен акцент.
Така е и во Полето: чишuрсшушuни, сеgумс�иушuни 11 сеgум
сшuни Бег, во Амбар Ќој: чеширсш6UlUНИ, сеgумсшошинu,
и во Карадагот: чешuрсш6шни, 6сумсш6иtни и: 6сумсиtушuни
Шек, од Кукуш: uешсш6шин и ueutcшyшuнu, ОД Мутулово:
_

.,.--

,

_,

,

чи�иирс�ушини, сеgа:мсшушини.
..,

-

_

,

4.8. Акцентот кај глаголите. -

Во глаголските форми
акцентот во овие говори врши граматичка функција, на пр.
служи за диференцирање на аористот и презентот ил� импер
фектот.

4.81.

Формите на презентот, имперфектот и на глагол
ската _придавка (делумно) се поврзуваат во една група со
акцент врз корен:овиот слог. Сп.:
,

,

,

,

,

-

,

..,._

,

презент: орум, ориш, оре, орме, орше, ораш; жниq,м,
жнuјш, жнuе, жнuјме, жнuјше, жнuq,ш Шек. Кај префиксира
ните глаголи ситуацијата не се менува : gii-uз6puш, к'и-из6рум
и др.;
каЈ итеративните образувања, обратно, акцентот се
fавува на суфиксот: шо-ш-шрибуве, шам си-зајgуве (покрај
Зq,ожgе), рано си лиiнуве (покрај лиiuне), сшимнуве, сиgнуве,
скурине, варине, zрешаве и ел.;
,

.....

,

-

-

,

орах, 6рише, 6рише; 6рахме, 6рахше,
имперфект:
.
.
.
.
ораа; жни1ах, жни;ше, жни1ше; жни1ахме, жни1ахше, жни1аа.
И овде итеративните суфиксни глаголи се акцентираат на
,

, .tJ

,

,

,

...,

, . ""'

-

,

суфиксот: нешшо ми-шрибувише, рано си лиiнувише, сшимну�
више, варинше, скурнувише.
.....

,

,

4.82. Глаголска придавка. - Акцентот кај глаголската
придавка во долновардарските говори покажува релативн:а
неуедначен:ост и тоа не само на регионален план. Имено,
различн:о акцентирање на глаголската придавка освен во
одделните дијалектни зони среќаваме и во еден ист пункт ..
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Така на пр. во Воденска акцентот редовно паtа па
наставката: guzaн, guiaнa, guzaнy, guzaнu; учен, учена, учену,
учени; мuиtен (ВГ, 76, 77) исто и во Солунско: уgбиран
(ДМГ, 147), обратно во Дојранско се акцентира кореновиот
слог: беiан, н6сан, додека во Гевгелиско среќаваме случаи и
.
.
од првиот и од вториот тип: зави1н, изве1н, ушворин, но и
.
.
ушвурен, исто: gy1geнo, ричено, сукано, умрено, изви1ан, в�gана
и ел. (ГГ, 102).
_

_

,

,

_,

....

_

,

,

,

-
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,

,

-

,

,

,
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,

,

,

,

Во Кук:ушко исто така среl(аваме двојно акцентирање,
дури и како што рековме, во едно одредено село. Сепак во
говорот на Карадагот превладуваат формите со акцент
на вокалот од основата. Сп.: шиа не са јаgни уш-чувек, шук
уg-мрави,. биз-gинар еј g6jguн, не-ј најgин на-uашо, покрај
ucupdн, ucupdнo Ниманци, ОД Мутулово: измuјн, ндuuјн;
леiнин, бugна-ј шаа раб6ша; и 6ни ileiлuнкu сшанаш, но: сланца
шо бише зајgено; изурана нuва, од Кукуш: ucupaкyguн cвeut
(зн. протеран), изварш6лин; од Шекерлија: ни-умрин-ни-жuф;
ранин, женин, од Гола: заiuнин, исшечин, ОД Ираклија: чукнин,
ucudgнuн.
Двојното акцентирање го среќаваме и во говорот на
Полето, но почести, особено во појужните села, се формите
со акцент на суфиксот. Сп. примери од Амбар Ќој: зак6вина-ј
gаскаша, м6чино-ј gешшо?, скаuина iлава, изgИiино (бише ѓу
баршо), но од друга страна: ќушек Имаш јаgено, Имаш uруgа
вано и нii-Cкoue, ус-сичена рака (ми gyjge), лuсшуш еј-uишан,

суgрана ми бише к6ашша, ши не бuше руgен, од Беглерија:
уршумuсани gубuци (зн. врзани), но: рuзи визани, ушкриен.
Во Градобор по правило акцентот се јавува на суфиксот:
каш к-оgиме они са-лиzнаши, има gy1geнo чишири иаши, не
iy uам виgено, Има зимано uенција, немам фуgено, не бих руgен,
барк.ан изuќ, бdркани бИа, барк.ани сме, калисан 'канет' но
'
измИјн, uук рuјн, изабин 'тап нож'. Слична е состојбата и
во соседниот серски пункт Савек: ут\алван 'убиен', заiраgено,
уценеш, ранеш, но: uаgнаш, леiнаш, жен'ша ( < женеша). На
запад, во Гуменџа исто така се акцентира наставката: iу
Имам чуено, кdнеш, лиiнаш, рdнеш, uаgнаш, ушиuан и ел.
..,_

,

,
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-
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4.83. Втората група ја сочинуваат: аористот и л
формата. Кај нив акцентот паѓа на вокалот од основата.

-

Аорист: бра-х, бра-0,
бра-(х)ме, бра-(х)ше, бра-а;
gyjge-x, gyjge-0; gyjge-(x )мe, gyjge-(x)шe, gyjge-a; во Гра155
1.

до5ор: gyjge-xa. Исто така и во префиксираuите глаголи:

(cii)-uз-мu-x, из-мu-0, из-мu-(х)ме, из-мu-(х)ше, uз-мu-ii.
Глаголската л-форма: виgе-л, виgе-ла, виgе-ло, виgе-ли,
кај префиксирани глаголи: изiриза-л, изiриза-ла, изiриза-ло,
из iр иза-ли поинаку се акцентира л-формата кај глаголите
од типот 'рече': река-л, рек-ла, рек-ли, но и: риче-л, риче-ла,
риче-ли Аќ. Иџиларе: јаgе-л, јаgе-ла, јаgе-ло, јаgе-ли, но и:
...,
,
...,
,
,
,
..,
река-л, рек-ли, уште: уш и � а -л, ушu'.tИ-ла, ушиш-ли, вии1а-л,
вu;,,и,-ли; еп. уште: са-з бра-ли, ':е-ј-сuа-л, uu-лu.
,

,

,

_

_

_

4.84.

Глаголскиот прилог има акцент на вториот
слог од крајот: нусејк'и, сичејк'и, уgејк'и Крец, нусувајк'и,
зимувајк'и АЌ, во Град: јаgек'и, уgек'и, смија1с'и, сичек'и, во
Муту.Јiово: сичејк'ин, сшруiајк'ин, смијајк'ин. Глаголските
прилози на -ник се акцен:тираат н:а последниот слог: варканuк,
покрај варканuа (: ниа на-варканuа , а 6ни не сшанни).

4.85. Во кукушкиот говор глаголс1<:ите �мен:ки се акцен
тираат на коренот: јаgине (јаgинш'о), ypuiuнe 'подждригну
'
вање

'

к6uане (к6uанш'0 ), мuслинш'о, uuјнш'о, навуgнјвинш ' 0

AI{. Оваа особеност тој ја споделува со соседниот дојрански
говор, еп. 6ране, шеuане, шр6Икане (ДГ, 75), а се разликува
од гевгелис1сиот во кој се акцентира претп'Оследниот слог:
jiigejнe, куuајне (ГГ, 77).

4.86. Формите на императивот акцентски се изделу
ваат од споменативе два акцентски типа: презентски и аорис
тен. Фактички, во 2л. ед. се акцентира кореновиот слог,
а во множина наставката и така се нарушува принципот за
парадиrматичноста на акцентот (в. 4.2.): куuи - куuејше,
носи - нусејше, зuми - зимејше. Кај итеративните глаголи
на -уве, акцентот се префрла врз суфиксот и во еднинската
форма: куuуви - куuувајше, зимуви - зимувајше. Кај пре
фиксиран:ите глаголи во еднина се акцентира слогот од пре
фиксот: насоли - нiiсулејше, наuаси - наuасејше.
Ако императивната форма е придружена со кратка
заменска форма, во постпозиција, тогаш вокалот -и од нас
тавката за 2л. ед. отпаѓа: 6gн.ec-io, заuиш-си, зuм-си, 6 блеч- i о
и ел.

4.9. Акцентот кај прилозите. - Самиот граматички
карактер на прилозите не овозможува сеопфатност во
одредувањето на системот на акцентирањето. Сепак, не-
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ретко, кај сложените прилози забележуваме одредена акцент
ска закономер:ност. Така, на пр. во образувањата со предлогот
на- акцентот обично се јавува на основниот дел: на-наки
избиiа (зн. онаму), исто: на-нам, нii-ваки (зн. ваму), и: на-вам,
на-вашре Мут, на-вечара (шва време, смех, шаквu раб6ши,
саа нема џан-џин чувек), на-аgноч 'веднаш', н- оuко (опачки),
на-вонка 'надвор', на-јава или на-соне Гар, на-gол, на-засtира
'наутро', на-g6лце Мор.
Истото го забележуваме и.кај други сложени прилози,
па дури и кај оние што се со два предлога:уф-не�ире, y-gaнaut
(бих), uу-куремо (uagнa) 'ничкум', uу-iазuчки, у-фчера, за-uу
вонка (z�ujax аuуве) 'за вршење нужда', но:наg-вечар (си gyjge).
4.�1. Извесна системност се забележува

и

во акцентира

њето на степен:уваните прилози, кај кои: имаме два акцента,
еден на честичката (uo, нај), а друг на основниот дел: u6-на
сшреш, u6-на-ваки, u6-час 'навечер' u6-yggoл, нај-на-варо
'
(нај на високо), нај-на-крајша (засшiiна).
По како предлог не се акцентира: uy-geнe или uу-вечар
(ама ga -cu-g6jш), iiу-вујнuчки (cii-uyзgpaвyвe), uу-сшарцко.
Честичките не- и ни- :како компоненти на сложени
прилози се јавуваат со акцент: нејgе ygpuлo iром (:некаде),

нitjge не 6gум

Мут.
Бројот на прилозите со акцент на последниот отворен:
слог не е голем: куiа ( gyj ge) 'кога', според материјали од
грз.дскиот говор, во селата к6iа, исто така и cula (си ygge).
Сп. уште два-три примери:шака (не-бuве gа-uравиш), зашо (са
с1<арахше?).

4.10. Акцентот во реченичната

низ а .

- Во

врска

со

акцентот во реченицата кукушкиот споделува со другите
источни говори повеќе особености, што се различителни
во однос на западното наречје, особено во акцентира
њеrо на синтагмите.
4.101. Во џредлошките синтагми акцентот секогаш си
останува на слог од именката (заменката), т.е. предлозите
се јавуваат само во проклиза: uу-земна и uу-небе, уш-uазви
,
- .....
- �а-изваg ил, врас-неzо, на-zлава, ираg-мене, на-иаш zу-сшришел.
- .....

.....

,

...,

,_

.....

-

,

...,

_ _,

-

-

,

I1склучок претставуваат некои петрифицирани изрази
во кои акцентот паѓа на предлогот, пр.: за-gуша рiiзgаваш
Алексово, во Савек: 6-gyute, односно во изрази со прилошко
значење: go-ciipцe ма-gужиже. Со пр оклитичка употреба се
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јавуваат и

сuурши-сабушша, укул-каш
uурgи-мајка-му.

сложените прилози:

шиtи, наврас-нuх (мене),

4.102. Парадигматичноста на акцентот го ограничува
префрлањето на акцентот и во атрибутските синтагми во
кои и именката и атрибутската детерминанта си имаат свој
акцент: uарвушо лuбе, суу-gарво; си-уiлеgуве мома бело лuце,
ЦарНU јочu; Царвен ШUКер, СЈХО ipoзge, J(ytuy ilравнаша iyguнa.
Сп. примери од топонњv.�ијата: Кечавуш Рuш, Нuчавуш Паиt,
Прtiвијуш Паш, Воgнијуш Азм.tiк, Царн'уш Камин, М алечк.ушо
Дарво Град, Ktiguншa Чешма, Поuуфша Чешма, Свеши Трујца
Мут, во Крецово атрибутот акцентски се наслонува на имен
ката.: Свuши-Тоgар. Во Патарос покра ј примери во кои се
акцентираат и двата елемента: Белио Кtiман, Крuвио Даu,
Длаiио Рuш, Сшрigнушо Поле, забележивме и акцентска
целост со тросложен акцент: Глаgно-Поле.
Детерминантите што означуваат сродство или про
фесија исто така си имаат свој акцент: gеуш Kupo, чuнша

Марушка, вујчин Тана, баб Шuл'ка, чuк
Фиgанчишо-, бирберо Насо.

Рuсшо, gокшуро

4. 103. Како што е нашироко во нашите говори, кратките
заменски форми со посесивно значење, употребени посmо
зитивно во однос на именката акцентски се наслонува
ат на

,

нa-cu iu e бухчалаци: на-з6лва-Й, нd-чuк-му,
, на-кум-му, на-неzувуш шешин; ув-ву1чин-ши, upa-

истата:

на-ву1к-му,
geg-мy. ·Кратките заменски форми прават акцентски целости
'tJ

•

'-'

,

v

,_

-

, _

•

-

v

во синтагми со именки што се акцентираат на последниот
ОТВОрен СЛОГ: uлаче uу-мајка-му, yш-iuШeI!,Ka-MU мома (в.
и

4. 3. ).

4.104. Кратките заменски форми со гЈ1аголот образу
ваат акцентски целости, независно дали се наоѓаат во пре
или во пост-позиција, но секогаш само како клитики.
Кратките заменски форми во овој говор обично
како к литики стојат пред глаголот: a-uuшe бtiб-му; 6ge,

му-ј-земе вуловшо Аќ; си-iу-клаве уф-џебуш Ним; iy-фtiiuшe
за-ракша, мy-iy-gtiвe Гола; iа-нужgе баб-му умрана Грам.
Примери со енклитичка употреба на заменките во
однос на глаголот се поретки, ги наоѓаме во синтагми со
глаголскиот прилог и ли со формите на заповедниот начин:

слушајк'и-iу неiо
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ezu шо ми-сшанti, iлugtijк'u-iy са-суuна

Ир;

iaлiudjк'u-a жtiuшa ca-зagiiвuл Грам; gај-му-ј на-браШ-Ши,
зduuш-ia бразgаша gа-не-шече Мут; т<.лај-iу на-муцкаша 'стави
го в уста' Гр�д; зuм-си, ним са-сшрамуви Гар.

Партикулата 'не' во синтагми со глагол никогаш
го презема акцентот од глаголот; на-м6јш ga-gajш џуаu
4.105.

не

Иџ;

на-м6жум p6u ga-бug yм,

на-мужели gа-а-земаш

Гар.

Во состав со глагол што почнува со вокал, честичката 'не',
обично, се скратува во н: ga-н-ucuagнe uу-в6нка Ир, но ако
се потенцира особено елементот на негацијата тогаш имаме
два акцен:та: и врз глаголот и врз н егацијата: Шакв6 нешшо

не аресум; он кажал: „не знам ас"; нuшшичко не ус�иана, се
pac-uyc ygge Гар.

Два акцента среќаваме и во случаите кога меѓу нега
цијата и глаголот ќе се најде помошен глагол или заменска
форма: ga не-са-насмее на-нuт<.уј Мор; не-iа-знiiм уgуфчера,
не-ми-шрибуве нuшшо Ним; не-ми-gави акал,

uapu ми-gави

Гар.
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МОРФОЛОГИЈА
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ИМЕНКИ

Об р а з у в а њ е

н а

и м е н к и т е

5.1. Меѓу особеностите што ја презентираат
сликата на дијалектот секако спаѓаат, иако не со особена
нагласеност, и специфичните зборообразувачки форманти,
односно наставки. Затоа во работава се задржуваме не само
на најпродуктивните наставки, туку и на оние што претста
вуваат одредена особеност, односно архаизам. Да истакн:еме
дека во овој говор се уште се јавува старата наставка -ие,
стегната во -е, каЈ глаголски именки од свршени глаголи,
но само во одделни лексеми; како одр·�дена специфика тре
ба да се сirомене и наставката -инка за образување множина
кај именки од среден род на е натаму зачестената употреба
на формантите -лија (за означување припадност на населено
место) и -ава (за образување на супстантивирани придавки
со прилошко значење).
-

,

5.2. Имиња на лица.
Кај именките од машки род
освен општораширените наставки -ик (-ник), -ар, -ач, -ец со
честа употреба се јавуваат и образувањата на -ин, -ул'ка,
-лија. Сп.:
-

-ик (-ник). - Најчесто се врзува со глаголска, придавска,
односно со именска основа: gунисинuк 'доведен син', gусил'нuк,
брашинuк 'брат само по мајка или татко', uусакалник 'љубов
ник'.
-ар. - Карактерен признак на именките образувани
со овој суфикс е означувањето на професија, а поретко у кажу
ваат и н:а некаков друг однос спре�а именките од кои се
изведени: варшинар 'чергар, фиг. човек што лаже', маtариш
шар, ваiлинар, gишишар 'големко дете', кукушкар 'крадец
на ситни работи'. Оваа наставка многу често се јавува во
комбинација со наставката -ин, што се изделува како особе
н:ост: рибарин, ваiлинарин, измиќарин, жишварин.

11*
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-ач. - Со оваа наставка се изведуваат именки, најчесто
од глаголски основи, што означуваат дејност: урач (и: урачин),
iушвач, краgач (и: краgачин).
-ец. - Овде, за разлика од западните говори, :наставката
-ец се изговара редуцирано -иц и се врзува генерално со именки
што означуваат национална припадност: Макиg6ниц, Сарби
јаниц, додека за означување припадност на населено место
или крај (особено од име на село) почесто се користи наставка
та -лија. Наставката -ец често се јавува проширена (-анец,

-чанец): uрилиuчаниц, Анiличаниц; еп. уште: бижаниц, iулемиz.�,
маршовиц.
. -ул'ка: Uраваршул'ка ( : 0-ЗHtlM ШО uраваршул'ка-ј, ЗН.
превртливец), шресул'ка 'плашливец' закачул'ка 'немирни к'
'
(н6iо закачул'ка бuше), шшиuул'ка 'немирник' уште значи и:
'
'стоногалка', uоgмишул'ка (оној што „монтира"). Се образу
. ..,

-

,

ваат од глаголска основа, а се однесуваат и на машки и на
женски род.

-ли(ј). а. - Оваа наставка иако од туѓо потекло се јавува
со особена фреквентност кај именки што означуваат припадник
на село: мурарцалuа (е.· Морарци), uашарузлuа (е. Патарос),
балgувалuа (е. Балдовци), iapgyбypлua (е. Градобор), кара

gалuа (од Карадагот, област во Кукушка).

-џи(ј)а. - Турската наставка -џи(ј)а освен: со туѓи се
јавува и со домашни основи. Најчесто служи за образување
именки што значат професија. Се поврзува со именски и
придавски основи: калајџuа, Варџu(lша (g6кшуро), исuулџuа
'наполичар', iулемџuа; ако основата завршува на незвучен
консонант, тогаш н:аставката гласи -чија: ѓунл'укчuја 'оној
што работи н:а надница'.

-ин. - Оваа стара наставка во кукушкиот говор има

широка употреба. Освен со именки што значат националн а
·припадност: 4раuин, 4рнушин, Евреин се јавува и со именски
основ и што означуваат припадник на населено место: кусшу
ранин (с. Костурино), баничанин (с. Баница); проширена:
iра�gанин, сил'анин, натаму, како што рековме, се среќава
заедно со наставките: -ар (измиќарин) и -ач (урачин), а исто
така и кај неколку именки што во други говори се јавуваат
без односнава наставка: амалин - амал, касаuин - касап,
вражач.
�рiашин - аргат, шuионин - шпион, вражарин
-
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5.2.1. Имињата на лица од женски род се образуваат
од соодветните од машки род со наставките -ка, -ица.
·

Оваа н:аставка се јавува и деривувана .(-арка,
-ка.
-ачт<.а, -лика). Служи за образување на имиња со зн;аче�е
шушунарка, мiiшинчарка, мушуфчuка,
помен
акционис:
измиќарка, жишварка, iлugачка, варшинарка ниаgна (Жена
што многу зборува и лаже); имиња со значење на жители
ipiigyбypлuкa,
на населени места: сил'анка, кусшуранка,
караgq,лuка; натаму со пејоративн:о значење: лажичарка
'жена што прави сплетки'.
-

.

Образувањата· со оваа наставка не се многу
-ица.
чести: gувuца, шкиитица, армасница, свишица.
-

,

,_

,

..,

-

,

Системот на именувањето
5.2.2. Сопствени имиња.
во Кукушка, како и во другите источни и југоисточни говори83,
покажува, не само во фондот, туку и во зборообразувањето,
свои специфичности во однос на западните македонски
говори и тоа: а) отсуство-на образувања со наставките -мир,
-слав, -оја, б) отсуство на аугментативно-пејоративни образу
вања со суфиксот -ишше, в) реткост се и женски имиња: добиени
според името на мажот: Колевица (Никола, Коле).
-

Најчести сопствени имиња од машки род се со наставките:

-ан: Сшујан, Трајан, Милан,
-ин: Бужuн,
-ко: Мuшко, Наско,
-а, -ија: Никола, Илuја.
Со овој суфикс (и со неговите деривати -ше, �ле)
-е.
се образуваат хипокористици кои мн:огу често функциони
раат како стилски неутрални, а основното име, од своја
страна, останува како службено: Йле (Илија), Гоце (Никола),
Коце, Дuне (Костадин), Туше (Димитруш). За одбележување
е дека сите овие именски форми се членуваат: Мuл'-шо, Мuл'ч
-

шо, Кол'-шо, Гоц-шо.
Во служба на формант за хипокористици се јавува
и суфиксот -о, но со поограничена употреба: Йл'о (Илија),

83 К. Пеев, Белешки за антропонимијата во Стр�ца, Onomas
tika jugoslavica, V, 1975, 111-117.
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Дuн.о (Костадин), Мuшо (Димитар), Т а шо (Атанас, покрај_:
Таше), Тушо (Митруш, покрај Туше).
Женските личн:и имиња најчесто се образуваат со
наставките: -ка, -ена, -ана. Како кај машките, така и кај женски
те лични имиња не се ретки случаите хипокористиците да се
сфаќаат како основни имиња: Дuнка (Костадин:ка), Шuл'ка
(Василка);

-ка: Рушка, Мuлка, Велuка, Верка, Славка, Трq.јанка,
Лuка,
-ена: Рисшена,
-рна: Бужана.
Во именувањето на роднин
5.3. Роднински имиња.
ските односи покрај источните македонски особености забе
леживме и некои р�гионални специфичности. Така лексемата
шејко (зн. татко) е особеност на градскиот кукушки говор;_
во полските села се јавува името мажовuца (зн. жена што
и�а (жив) маж): на-може мажувuца gа-са-i},лач'е yg-gyвuцa
АК; обраќањето баче, браче (кон постар брат или девер)
има поширок ареал на употреба - се среќава и во Полето
и во Карадагот. Во обраќањето кај именките од машки род
-

среќаваме повеќе форми на -е: шаше, баше, баче, но и чuчо,
.
.
ву1ко покрај ву1че, а во женски род превладува -о: м амо, покра ј
.
,

,

.

,

.

мале, шешо, ву1но.
,

-

,_

,

Фамилијарните имиња се образуваат со наставките:
-ци (Ашuкци, Пашрuкци, 4рнаушци) и -овци (-евци): Ил'
овци, Сш6јковци, Мuлевци - последнава наставка се јавува
ако фамилијарните се од лични имиња. Во фамилии без
маж по старешинство, односно кога жената се наложила
како главен субјект во куќата фамилијарните имиња се обра
зуваат од женски имиња со наставката -ине: Руиtкине, Марине.
И во наставките со кои се
5.4. Имиња на животни.
образуваат ими�а на животни среќаваме некои специфичнос
ти. Таква е �rаставката -ок, што се јавува со особена фреквен
ција. Освен -ок продуктивни се уште и наставките: -ец, -ар,
-

-ак, -ник.
-ок: ран6к 'свиња што ја хранат интензивно - з�
колење', ѕвиз6к 'млад овен', мачар6к Гар 'мачор', во АК
марл6к, uаржал6к, мисир6к;
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-ец: мармариц ;мало жапче, полноглавец; Драг, варiалец
Др аг 'паразит кај животните, јагорец', uуuаниц Грам 'вид
птица', јаgиц Мал 'кршалото од грбот на·кокошка, со него
се обложуваат деца';
··

-ар: бумбq,р Крец 'машка пчела', клуuушар Крец · јај це
маток',. жабар / / iушувица 'голема ·птица со долг .врат, личи
на штрк, се храни со жаби', карgар АЌ: iu-gex 6фцише уф
Асuарух карgар (ги дал на пасење), кушар АЌ 'преграден дел
од трлото'; еп. уште образувања. со разн:овидноста. -арник:
gужgарник · 'вид глиста', кук.ушкарник; ..
'

-ан: uил'кан ·Мор 'голема птица,
Ал 'врабец', gyiaн Иџ 'сокол' -. турц.;

,

враuЧан

штрк',

-ак: ilaшuagaќ Грам 'сиво пиле, слиЧно на еребица':
к'и-iу-сшаuниш и gyp шуiај к'и-лешне, манџарак Мор ·':вид
голем зелен гуштер', слиuушрак // мижушрак Гар ·'нешто
што е скоро родено „залеuни му-са-6чкише'"; баблак Грам
'птица со долги нозе и долг клун, бела а има и црн:и пердуви';
еп. уште: калвач Ал 'чукајдрвец';
-ник : мацурник Драг 'муцка на свиња', мравулник Гар.
.·:
5.4.1. Најголем број имиња na животни од ж.р. "се
образуваат со наставките:
·
-ка : баuка лќ 1. 'голема морска школка',. i. �в о�а ,
uул'ка Гар 'јарка', сшрилушка 'вид змија,· :Потскокнува',.
бубул' ачка Гар 1. 'бубачка', 2. фиг.: куш бубул'ачка бuш·е g6g
Рајна и ua н� uyiygu; uрусарка Крец. 'лИчи na врабец,
_ ·· најмно;гу
малку _е поголема, има жолтеникава боја, пее
·
„на-свиШ Чеширuјсе";
·
•

•

•

.. „ . .

•

·

·

'

·

·

·

-ица: uмница Мут 'болест на в�мето на кравата',
gујнuца Аќ ;овца што дои, �·јагнето се вИка gујак', zарлица
Грам 'помала од гу.Лаб, жолто-сиВа' .
.

·

5.5. Имиња на растенија. -. Овие називи nајЧесто се
·образуваат со наставките:

-ка (или проширен:а): gалка Гар 'гранка':·: ка yutцyilypux
аgна gалка уg-јабулкаша; сусарка Крец· 'дива метла', -lleuкa

Ал 'вид трева, се лепи по нозете', мал'ка ·ним: чукан: кубdк

-

клас од пченка без зрна, шлешка Пат 'мешунка .од грав И

ел.', шл'уuка Гар 'луспа', gрамка

Ал 'жбун', .иувuвка· М·ор
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'трева што се лози, се витка по други треви', наggавка Кр ец
'трева со члеliчиња, служи за бојадисување', во Пат uриgавка,
-жuлувка План 'трева со долги лисја, се става на рани'; еп.
уште блаiuнка Крец 'вид даб', iлуiuнка Крец 'плод од трн',
куманuка Грам '�ид трева';

-ица: жuшница Крец 'слама ОД пченица', шушница
Гар 'трева со дебели лисја, ја јадат свињите', i6рница Мор
'дива круша, зрее наесен', сарбуiазuца АЌ 'плод од шипка';
'
-ец: мачиц ( < мачец -. со редукција) Крец - така се
вика тревата, додека е млада, а цутот е бужана, uuивиц Грам
'паразит во житата, има ситни зрна, ако јаде човек од нив се
опијанува', смулец АЌ 'има корен како „жир, iлавичкаша-ј
црна"!, лаuаgец Гар 'штавел', жuлавиц Крец 'трева', в. жu
лувка;
-ак: царцафак Пат 'трева, со неа бојадисуваат, има
син цвет, го ставаат на удрено место', кубак Мор 'плод од
пченка, со зрна', варбанак Крец 'место со врби', шамак Пат
!трски во блатото', ч�сшак Пат 'густа, ситна шума';
-ина : ласшuна Грам 'лозинка ОД тиква,- лубеница',
ѕарѕалuна К рец 'кајсија';
-че : gримлuвче Пат 'вид качунка, има модар цвет',
сшрамнuче Гар: 'трева со бели цветови, во средината има
црно, во минатото имало повеќе црно, „бидејќи кај луѓето
имало повеќе срам"';
-·ан: кушшран АЌ 'го има онаму каде· што има вода,
расте колку пченицата, раѓа многу ситни зрна', gарџан Крец
'расте во оризите, дава мали зрна како просо, светликаво
сиви';
-ок:

чич6к

,

'

АК вид трева со многу трње, се лози по

земјата', uчел6к. Грам 'мирислива трева, со неа ги мамат
·

пчелите, ги тријат кошниците'.

5.5.1. Со други наставки : чик6р Гар 'пенушка', кулуuuш
Пат 'има плодови како компир, плоски се, р.астат меѓу :к:орењата. на габер, има розов цвет', блусшур Драг 'штавел',

рамон Крец 'вртип<;>п', базалак Крец 'вид трева', сшреiло Град
'кај житото, ОД класот ДО коренот', вражил'ук. Град 'врти
поп' - „6ши

Аќ
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враже",

шр6скуш

Град

'пиреј',

шашула

'расте високо, има шишарки како оре:Qи, има бел цвет

·

како инка', бучумuш АЌ 'смрдлива трева, личи на магдоносѕ,
шеренuiа АК 'се лози по земјата, цафше бело и црвено,
ситно', gимл'ус АЌ 'мирислива трева, се става во јадењето',
бизел' АЌ 'грашок', бакла АЌ 'зрнесто растение, како бо.
ранија', чинар АЌ 'јавор'.

5.6. Имиња на предмети.
Во врска со образувањата
што означуваат називи на предмети, орудија и материја,
треба да се истакнат следниве. особености: поголема продук
тивност на наставките -ило, -ал'ка; ретка употреба или отсу
ство на наставките -аш, -ул'а, -ача.
-

·

5.6.1.

Образувања од машки ·род

-ник: вишлинuк Креп 'чеп', лuсник Мут 'млади гранки
од даб, ги редат на дрво и ги даваат на стоката зимно време',
баџинuк Крец 'горниот дел на оџакот', баgник Гар 1. 'вечарша
сuурши Бужuк', 2. 'човек стар, што седи цел ден дома: „ка-ј
сиgнал куш-некуј баgник"', iаркл'анuк Крец 'грклан', во АЌ:
iаршмалник, Шзнuк Грам 'метална ламбичка на газија', gи
минuк АЌ 'отвор на покривот за излегување на чадот', зубuл
ник Мут 'зобник', uув6јник Крец 'повој', gрубарник Мут
'вид пита направена од млеко, јајца и иситнети сукани кори',
маслинарник Мор 'сад за масло', крумиgарник Крец 'јадење
од кромид и риби', воgарник АЌ 'умивалник';
-лак: минgарлак Гар 'софа, кауч за седење', куванлак
Крец 'задниот дел на секирата со кој се кова', асшарлак Мор
'постава на палто', uашлак Аќ 'пасиште', бq,лшалак Крец
'железо углавено во горниот воденичен камен, го врти каме
нот';
-лук: gумузлук Грам 1. 'долниот дел на воденицата
каде што се чаркот и бабата', 2. 'род, сорта домашни животни
што се чуваат за приплод', бурсуклук Гар „л'ушне: ш6-ј ш6о

бурсуклук", еп. бурсук 'јазовец' ; еп. уште: завијушук Гар 'завој,
кривина

на

пат';

-ец: варшшец

АЌ

'мн:огу лут сапун, кога се вари се

собира одозгора, на врвот', uалиц Гар, зв6ниц Мал;

-ок: наiарб6к Мут 'нарамник сено', варш6к
в

река каде што врти водата', варшал6к

но

(зн.

АЌ

'место

АЌ 'круг'; еп. вршал6ч

округла);
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-ач : upeiaч Гар iпредник, го носат жените врз фустанот
за да не се валкаат'.

со

5.6.2. Образувањата од женски род најчесто се јавуваа!
наставките:

-ица (-ница) : алшuца Мор ' парче штоф во вид на клин,
се става на ракавите', сусамница Крец 'вид пита со сусам',

курuшница АЌ 'голем сад за грозје,_ колку помала

соба',

вiiршинuца Крец 'место каде што врти орз.чот со плугот',
враскарсница АЌ 'раскрсница', iнујнuца Мор 'бронка', iлuutuнilцa

АЌ,

еп.: iлt!шо, зiiврiiшнUца ГЗ.р 'тупаница, шамар';

-1\.а: болка Крец 'женска кошула', uуgл6шка АЌ 1.
·'парче кожа, се става во опинците', 2. 'нечиста жена', б6л'т\.а
Мут 'болест': уg-л6шша б6л'ка-ј фашин;

-ачка: иiрајачка Грам 'играчка' : не'-ј за-иiрајачка;
-арка: шарнарка Крец 'вид пита, во средината има
тарана', барка Мут 'локва вода (на патот)', uуgнuчарка Крец
'крпа

за

бришење';

-ал'ка : буал'ка Мут 'копан, лост, со н:его го мешаат
џибрето', баршал'ка Гар 'крпа': uмах аgна баршал'ка за-саgуф
шо g ек јок са-чина кој знаа;
Се јавува во ограничен број примери: сам
нул'к.а Град 'ѕвезда што се јавува наутро', расциuул'ка Мор
'меѓупростор, цепнати:ва';

-ул'ка.

-

-ина : каuанuна Грам 'стопена маст', uujжuнa Гар
'Пајажина', gy лнuна (: долинка), јарина, к6зина,
блажuна.
5.6.3. Во среден род забележлива е наставката -ло,
одн:осно проширена -ало, -ило: uичало Грам 'летна кујна',
лазiало Мут 'детска санка', iруцкало Гар ('рскавица), вишаЛо
АЌ ''чуреши, нареди-ј на-стапче тб-ј то вишало", сшавјало
Гар 'место за лежење, прибежиште: шам м6-ј сшавјалшо';
сичuло Грам 'остриот дел од косата', бурuло АЌ 1. 'буре',
2. „са-чинuл алuс бурuло" (дебел човек), буguло АЌ „ус- gве
велосипед, ваuцuло АЌ 'за
шарк.алuна 11 френи,ко шаркало"
бојадисање („ваuцувне")', кусuло Ал 'рачка на коса', uлишuло
Гар : gај-ми шб uлишuлшо (зн. нешто што се плете, за
· едно со
преѓата и иглите), јаgало, uијало Бег: g-uмa јаgало, uцјало,
-

ga-gpyio не шрибуве.
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5. 7. Имиња што означуваат дејство. - Во образувањата
на овие именки, освен познатите факти - од литературниот
јазик или од други говори - присутни се и не мал број специ:
фичн:ости.
-ие. - Старата- наставка -ие, за образување на глагол
ски именки, еп. етел. nитме, како што спомнавме, во скратена
форма ја забележивме во с. Мутулово во зборот јасше (со зна
чење: исхрана на свилената буба врзана со 9дреден период од
нејзиниот развиток, има: uарво јасше, вшоро јасше). Истава
лексема ја споменува и К. Мирчев од неврокопскиот говор:
есш'е; уште и: uиш'е84• Во истиот говор, а и во други села
нормално се употребуваат јаgине, uujнe, исто: јаgало, uијало
зборот
во друг контекст. Во Градобор го забележивме
KЛ(Uiаше СО �лачење поздрав;
-ње.
Најпродуктивната наставка за образување на
именки што значат дејство -ње во кукушкиот говор по затвр
днувањето на :мекото н', се јавува во формата .-не: орне ( <
орање), јаgне, шеuне, оgне, освен во селата кон Солун. За
одбележување е дека, иако во поограничен обем, ја среќаваме,
и со глаголи од свршен: вид, еп. пр. од Патарос: и уg-мен
gа-носиш ноiо uросшане, ноiо кланне15;
-

-(1-l)ица.
Во овој говор суштествуваат глаголски
именки со наставката -(н)ица: шеuанuца 'тепачка'; еп. уште:
од еди. форма јаgне како множинска н:ормално се јавува
jagнuu,u (со н:ијанса на nејоративност или пренебрегнување):
на-масша имше секакви 1аgници;
-

..,

,

_

,

,

..,

. ..,

,

-вица : uл'ускавица Крец 1. 'силен дожд' (:каква uл'ус
кавица-ј вонка, gек ќ-ојш?), 2. 'тепање' (: са-чу uл'ускавица,
OflO Гоне iу-шиuал gешшо), врескавица (: ca-guma аgна вреска
вица, кој на-кој ygupшe не 31-tајш);
-нина : суканuна

Крец

'јадење

од

тесто,

сукано',

шарсенuна Драг 'остатоци при тресење, а и при влачење на
волна'·
'
84 К. Мирчев1', Неврокопскилn говор1', стр.

67.

85 Т. Димитровски, Кон Миклошич:евата теза за потеклото на
старословенските г лаголски именки образувани од свршени глаголи.
Реф ерати на македонските слависти за VII конгрес на славистите ·во
Варшава, Скопј е 1973, стр. 19-23.
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-еш : буgеш (: аgни буgеже uуШ-uлешкаша ма-изgеа),
в!Ј,раеш 'пр·олив' ( : уш-uиu6н варвеш фа�ише); варвулеш 'мно
жество од нешто во постојано движење', смарgеш (ниаgин) погрден изрз.з, uapgeш, uуфеш (физиолошко испуштање на
гасови);

-ло :јаgало, uијало, каршало 'коска',
рuба уф иtава (Д.И., ГГ, 116);
-ба : uичалба.

еп.

и:

н6саа uечаво,

Прегледqв на суфиксните· образувања што означуваат
дејство ќе го завршиме со формите без наставки во кои
глагодската основа добива именско значење: пр. uек Гар

(: н6iо-ј вурк'uна, iулем uек фii.шu); фаш 11 фаќ(: Има фаќ 'вешта
е'), натаму именката uлак (: нејкум uлак уф-кашши); оваа
именка во другите народни говори има ограничена употреба
(Б. Конески, Граматика . .. , 1967 год., стр. 275).
5.8. Имиња на апстрактни поими. - Во овие образувања

-иа, -оша, -лак:
-иа: винчанuа (не си-uл'увум на-винчанuаша), qрбашuа
'неуреден' (човек, жена): ш6 t;ipбaшua жена-ј; сирумашшuа
Мо р (са-б6рум ус-сирумашшuаша); iулушuа, сшрамушuа.
се

среќаваат наставките

Последниве две именки освен со апстрактна се јавуваат и со
конкретна содржина; еп. u6криј-си iулушuаша // сшрамушuаша;

-оша. - Оваа наставка се јавува во ограничен бро ј
примери: сшрам6ша, iри6ша, чисш6ша. Сите три збора може
да се чујат и со акцент на последниот отворен слог: сшрамуша,
iриуша, чисшуша, в. т. 4.44.;
-лак. - Изведенките со оваа наставка се најмногу
бројни. Освен со турски се јавува и со словенски основи:

ајл'азлак., аuашлак., t;�рамилак. ( : ус-t;�рамилак. не са-живее), iиниш
лак 'флегматичност' (: ш6-ј ш6о iинишлак. уш-шеu, збер-се
аgн6ч), uyutлaк 'безобразие, неморалност' (: и-шашку-му-би�ие
шак6ф uушлак маiаре), iнdсушилак, сшрамушилак.;
-ло. - Од глаголски и именски основи се образуваат
апстрактни именки со наставката -ло : му-са зе виgалшо, каЈ
С. Романски, стр. 133: су н6iо вugало; gyjge на вugулшо; шеiло
и шеiлuло (шеiлб, gyjgeлo, к'и са-шеiле); кучuло - во смисла
:на карактер, наследен: лошо кучuло; биснuло ( : аgно биснuло
"'

к.а ме-ј-фашuло).
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Доста често се среќаваат наспоредни образувања:
сирумашшuја и сирумiiшшилак, сшрамушuа и сшрамушилак;
-ава, -ева: бул'ава 'болка' (:уg-бул'ава ич не м6жум
gii-cuuм); арпева ( : уg-арпева не сеgум g6ма).
Кон прегЛедов на формите со -ава, -ева ќе укажеме на
една специфичност: при образувањата од придавска основа
освен што е опредметен: признакот на придавката: бел - бел'а
ва, се укажува и на множество од дадениот признак: cшiina
жалшава 'се однесува на место врз кое има попаѓано многу
жолти сливи', или: баuро-ј бил' ава 'ридот е покриен со снег';
уmте: па-шиu6лша-ј царпава уш-чафки.

5.9. Наставки за изразување чувствен однос_
5.9.1. Образување на деминутивно-галовни именки. - Ве
ќе истакнавме дека овие говори според бројот на наставкитс
за о.бразување на деминутиви (и аугментативи) во споредба
со централните и северните покажуваат извесна сиромашност.
Така наставката -ица не се употребува за образување на
деминутивни форми од именките во женсr<:и род. Место
'водица', 'главица' и ел. среќаваме в6gичка, iлавичка, б6зичка;
но: рачuца 'рачка на рало'. Натаму суфиксот -е за образување
на деминутиви од машки род не се употребува, исклучок
ѕвuзе (: ѕвизак) Пат, Мор, а од женски род се јавува само во

ограв:ичен број лексеми; наставката -ца за образување на
деминутивни форми од материјалните имев:ки не е во употреба
(еп. махче Гар); исто така деминутивните образувања со
наставката -уле, што се среќаваат во западните говори,
во овој говор ги нема, а со -ле се реткост. Од прегледот е јасно
дека инвентарот на наставките за образување на деминутиви
не е мв:огу богат, но веднаш да истакнеме дека и со постоеч
киот фонд на односниве наставки деминутивизацијата е
многу обична во нашиот говор, дури многу често не се оста
нува на една наставка, туку за да се засили деминутивн оста
се придава и втора: крафчепце, лuхчинце, вuнцiiпце, змuј
кичка, еп. пр. ОД е. Роман:ски, стр. 133: мачипцuјпа.
Деминутивизацијата е толку раширена, иако бројот на
наставките не е особено голем, што освен кај именките
се јавува и кај броевите: gвечки, шрuчки; кај прилозите: i6рце,
шамичка, во некои императивни форми: iлеј-i-ички рuбич
кише. Овде фактички се проширува кратката заменска
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форма со наставката -ичка. Сп. уште: вuј-i-ичка (м6мичкаша);
еп. уште:. јај-i-ичка (uge).
Најпродуктивни наста-вки за образување на демину
тиви каЈ именките од машки и среден род се:

-це: ,окце Драг, мехце
iувешце АК;

�рец,

селце, млекце, ц рефце,

-енце (-инце): tумнинце, uрасинце Мор, лuхчинце Грам,
jaiflUflЦe Крец, леuчинце, gешинце, iрозgанце, убрахчинце Гар,
мачинце, млекцинце Аќ, ушинце„ кучинце Пат. Иако во ограни

чен број, наставкава се јавува и со именки од женски род:
р�luчанце Мал, iахчинце Гар;
-1!е: кра uче (: краn), iра�че (: грст), uрахче (: прст) Гар,
изuче Драг, каминче, лuл'че АК ( : лuл'а,'< 'јоргова:н:'), u6Шuалче
·

(: u6шuал) Пат, чумберче Град (: чумбер), ајарче АЌ, ѕвиз6че
(: ѕв��збк 'млад овен'), куремче (: курем), бакарче Мут 'котле';
-ле:
Со овој суфикс ја забележивме само лексемата
кочле во с. Мутулово; именката сварiле Штем го изгубила
деминутивното значење; еп. уште.: ueiuлe Влад, Мор.
-

Кај деминути:вните образувања од женски род најфреквентно се јавува наставката -ичка, добиена со вкрстување
н а -ица и -ка. На то1 начин Ј·а ограничува нивната употреба,
особев:о на наставка а -ица која и в:е се среќава во демив:утивн и образувања од женски род. Суфиксот -ичка делумно се
јавува и место.наставките -иче и-че. Сп.: нивесшичка, iрахчичка

�

покрај iрахче, iахчичка покрај iахчинце Гар, ракuјчка, уgајчка,
gуламичка 'кошулка', брајчка Драг, 6фчка Мор (: овцич ка),

6фчки (: овцички), буличка (: була 'божур'), uланuчка АЌ

'дива јагода'. Интерес побудува фактот дека Мliожинската
форма од оваа наставка освен со именки од женски род:

рачки, ракички, н6јчки, н6iички, ја среќаваме и со именки од
среден рад, еп. 6чки, 6чички Гар. За скратувањето рачки,
н6јчки, 6чки (еп. го и примерот 6фчка, 6фчки) в.т. 3.144.
Деминутивната наставка -ичка врзувајќи се за завршо
кот -а кај именките од женски род, се пренела и кај извесни
МНОЖИНСКИ образувања на -а : ЛUСШ-UЧКа, изведена ОД ПЛу
ралната форма лuсша, присутна во . овој говор ( : шо лuсша
исuаѓале), исто би било и објаснувањето за множинската
форма gеч-ка и gец-ичка, изведени од 'деца'· (за ова в. и друго
објасН'ување во ДГ, стр. 70). Наставката -ичка и во лексемите

лuсшичка и gечка го задржала своето деминутивirо з:н'ачење.
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f1

-че. - Оваа наставка има ограничена употреба, но
сепак присутна е во кукушкиот говор, а поретко се Јавува во
соседIIИОТ дојрански говор..еп.: жел'че, змuјче АЌ, Мут,
б6хче Град 'со неа се завиткува рубата', uајче Мут (:патка),
;кti-Иче Мор, iахче Др�г,јанiјлче Рош, манguче Грам (:мандија),
ypycuuчe Гар 'нешто што предвреме цвета, а исто така се
однесува и на девојче со непристојно поведение', лишиtувuче
Ал (: ластовица), во Крецово: ласшувuче. Со оваа наставка
образуваат деминутиви и едносложните материјални именки:
махче (: маст), но: крахчинце (:крв) за да се избегне омоними
јата со крахче (: крст);
-

�:

бuбе ( : бuба 'шатка');

-енце: бuшинце Грам (: бишка), iлавчинце Крец,
це Гар, усшанце, рuuчанце Мал (-че + -енце);

tахчин-

-ка. - Оваа наставка се јавува како диференцијална
во однос на посеверните источни говори. Освен во кукушкиот
се среќава и во гевгелискиот, а ретко и во дојранскиот. Сп.:
utарвешка (: шарвеша 'крпа за завиткување', со исто значење
:и: ш амuјка) Мор, минguл'ка Штем 'крпа за нос', крушка,
шиuцuјка Крец, уgајка, змuјка покрај змuјче и змuичка Вл,
· кuјка Ал, куuанка, суларка Грам,
чикuјка (: чикuја 'ноже'), ра
gуламка Град 'кошулка', во Драгомирци: gуламичка, uуiачка,
во Амбар Ќој: uинџерка.
Спомнатава наставка -ка во корелација со -ина (-ијна)
се трансформира

-инка, со која образуваат множина
имен:ките од среден р�д на -е, но со деминутивно значење:
мтаринка, иарлинка, враичинка.
..,_..,

,

5.9.2.

- ..,

во

,

..,_

,

Аугментативни и пејоративни образувања.

-

Во кукушкиот говор и воопшто во источните, а посебно во
југоисточн:ите,

се

забележува

една

изразита

сиромаштија

како во бројот на наставките за аугментативни образувања,
така и во нивната фреквентност. Најпродуктивната наставка
за образување именки од односниов тип во западните говори
-ишше, во нашиот говор �ако да не постои, па дури и во на
зивите на места во одредени региони е изместена од -ииа
(во Крецово место
нq, . соседниот

52),

1

1

L

'косиште' среќаваме косен.Ина). Независ

воденски говор, според. Думев (цит. раб.,

не ја споделува оваа особина; авторот таму забележил:
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женuшче, бабuшче, gешuшче, мажuшче. Од нашиве матери
јали успеавме да извлечеме само: iлавuшше и рачuшша Драг.
-ок. - Оваа наставка во западните говори се јавува
со деминутивно значење, еп. 'денчок', 'грашок' (Б. К�, Грама
тика 1967, II, 290), а во нашиот говор се јавува и со аугмента
т:Ивно и со пејоративно значење, еп.: мажашр6к (цел мажа
шр6к сшанал) Крец, жабар6к Крец 'голема жаба', кашар6к
Мор 'каша' - со иронија и презир, со сличен чувствен однос
е и именката бабл'6к 'лоша баба' .Штем, исто uур6к Ал 'оној
што се лути постојано, не му· се погодува', ран6к Грам 'свиња',
ѕвиз6к Град 'млад овен', сшарч6к Мут 'погрден израз
за дедо',
· uиж6к Гар (са-наgул куши uиж6к), uарл'6к АЌ
'поголемко машко прле', марл6к Ир 'мачор'. Со оваа нас
.тавка, и проширена, .се образуваат имиња од повеќе
машки домашни птици: uашар6к 'патор', мисир6к '1:11исир',
iас6к 'гусак';
·

-ина. -. Оваа на�тавка се јавува во ограничен броЈ
лексеми, но има поширок ареал. Се среќава и во североисточ
ните (КГ, 132) и во југоисточните говори. Примерот iлiiвuнa
освен со аугментативно значење се јавува и како назив на
дел од тркалото, еп. уште жив9ипtна Штем, суканuна 'нешто
што е сукано, зелник'. Се јавува и проширена (-ешина) : м9ме
шuна 'со нијанса на пренебрегнување'; освен во говорот на
,,бежанците" од Кукушко, зборот се среќава и кај старо
седелците;
-учка. - Мал број примери имаме. забележано._ и е�
аугмен:тативната наставка -учка : iлавучка Мор ( : их iлавучко
ниаgна), каuал'учка Мут 'ќулавка';
-ул'ка : закачул'ка 'оној што се· задева' Грам, а во
Гарбашел зн. 'закачка на која се закачуваат крпите';
-eia : мажеiа Мут

( : цел мажеiа сша1-tал);

-л'ак : шшарбл'ак Мут 'погрден израз
нема заби', мишил'ак Гар 'болезлив човек';

за оној

што

-л'о : лutл'о АЌ 'дете што претераIIо се мази', мукл'о
Гар 'он:ој што не зборува, што не разбира', смарgл'о,ушл'о,
сшрашл'о, шресл'о 'плашливец' ( : шресл'о нuaguн), забл'о;
-ко : uлачко, gapg6p"кo, барб6рко, влечко;
-чо : клаuчо 'оној што оди несмасно', клечо Гар·'слабуњав, со слаб карактер', лаuчо Гар 'тром, неработлив човек'.
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Им е н с к и
1

ф о р ми

'

5.10. Именки

од маш:ки род.
Во кукушкиот говор,
како и во другите југоисточни говори, аналитизмот се јавува
скоро во чист вид. Си;те именки, вклучувајќи ги и сопствените
-

имиња и родствените именки имаат една единствена форма
за н:оминативната, генитивно-акузативната, дативната а поне
когаш и за вокативната форма: Гу-виgех на-Динuш. -Buтa-iu
ly на-Мuшшо Крец. - На-gеуш Глиi6р нукуш. - На-бач

Кол'о му-кажах. -Уз-Блаi6ј зааgно бuхме на-Сшрумица.
На-браш-му на-Анq,:ишаиt. На-мажо-И на-Мара Штем. -Уg

-

браиt -м и gpyiapo
.

Град.

Кај сопствените· имиња и родствените именки, според
завршокот на номинативната форма разликуваме четири
групи: а) имtнки на согласка: Apiup , Acuapyx, Вашuл', овде
се вклучуваат и личните имиња од типот Миш6ш, Блаi6ј,
кои во западните и во северните говори86 завршуваат на
-а (-ија, -оја) : Методија, Благоја; б) именкит е на -а во овој
говор се малу5рЈјни: Илuја, К6сша, Никола; в) именки на
-о : Арсо, Крсшо, Ванчо, шашко, во градот шејко; г) именки
на -е: Мuл е, Дuне, покрај Дuно, Баче 11 браче (зн. постар
девер).

Кај сопствените имиња од последната група, оние на
-е, општата форма многу често се членува: 0-uишувах Дuпшо

за-uазарлако.
Ус Пешришо на-м6јш gа-са-разбериш. - Гу
сшришна Muл'uto? Гар.
-

-

Во о5разувањето на општата форма, во овој говор,
како и во другите југоисточни
западни

говори87

среќаваме

(МЈ, XI-XII,
едн:а

стр.

120),

балканистичка

а и

појава,

имено односнава форма ја придружува предлогот на, иако
не со апсолутна доследност: Гу-ви:-аtах нii.-Лuyнug, ама не
gyjge. - 0-накалвах на-Ѓ6рiишо. - Гу-ушиuали на-маж6-u
Штем. Се разбира оваа појава е присутна и кај именките од
женски род.
86 А. Поповски, Гостиварскиот говор, Гостивар 1970, стр. 57.
Б. Видоески, Кумановскиот говор, стр. 185.
87 Б. Видоески, Дебарските говори, МЈ, XIX, стр. 72-73. А. По
повски, Реканскиот говор, докторска дисертација, 1979.
12
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5.11. Вокатив. -

Едма од особеностите на овој говор
е и честата употреба на вокатив без наставки: А ба-мајмун,

заири бе, заири бе; - еј рибар, мликар; - ела бе шура; - вол
ниаgи н; - Иван; - ела Сшујан, покрај Cutyjane; - Ташко,
веле, саа-са gуило . uapuiue; - Даи, ричел, gy-nugeл' а uаарше
азар ga-мu-j-чiiнuut; - Вујко, gу-нашше ga-uy шшuut ајн чувек.

Во ваквите примери без наставка се забележува едно удолжу
вање на последниот вокал, една специфична интонација. Нив
почесто ги среќаваме во северозападн:ите (Штемница, Плани
ца, Ниманци) и јужните села (Амбар Ќој, Алиоџалар),
оние во кои влијанието на турскиот јазик било поизразита;
за ов.а в. Б.К., Граматика, 240, според која изразувањето на
вокат1�в без наставки е особеност _на турскиот јазик.
Од син:тетичките вокативни форми прават впечаток
образувањата со наставката -о (се јавува и кај едносложни
и кај повеќесложни именки): Ела зешо, g6јнци-zа и мајка-ши. Еј uacшupo, ел gа-ш-uuшум нешшо. Ваквите форми како нео
бични ги споменува и С. Романски (ДВГ, 131): cuno, вuки io
царувуul син на-i6сше, и ги третира како остатоци од старата
форма за вокатив, при имиња на Й-основи, етел смноу, со
поотворен изговор на крајното неакцен:тирано -у како -о,
а во врска со неинтензивниот изговор н:а ненаrласените вокали.
Уште ги споменува примерите од Гевгелискиот говор: чuко,
брашо, царо (Иванов, 84). Ова објаснување може да важи само
делу�о, зашто обраrnата редукција на ненагласените само
гласки повеќе се однесува на релацијата а < а, и в о овој
слу:ај неинтензивниот изговор како фактор тешко можел
да Ја изврши оваа промена, ако не се придружила и аналоги
јата според вокативните форми од женски род (жен-о, ceciup-o)
еп. уште: ia виgех пеа - според io виgех неiо. Секако не без
влијан:ие н:а аналогијата се и вокативните примери во ВГ
(е. 48): брашу, брашку, валку покрај жену, змuју, мечку,
.

лисицу.
Д. Мирчев во БКВГ, е. 458 за образување на вокатив
покрај наставката -о, ја споменува и наставката -у: „во вока
тив нема строга последователност; имаме cuny, но и сuно,
сuне, чувек, чувече, Боi- Боже, uou - u6ue, но и: �ирикушул'ник - шрикушул'нико, јунак - јунаку", на с. 459 н:аведува:
,

цару, уфчару, i6сшу, т<.амину. Наставката -о, според Мирчев,
се

Јавува место

17 8

у

-

поради израмнување на основите, спрема

што и во мн:ожина именките од м.р. о-основи
како да се од у-основи (с. 458).

се Јавув�ат

Од правилата што ги има во граматиките за образување
на вокатив со наставките -у и -е, за кукушкиот говор како
да важи само она дека личните имиња на согласка се Јавуваат
само со суфиксот -е: Бужuне, geg Глиi6ре, доколку не се
употреби, како што рековме, номинативната форма. Кај
другите именки од м.р., независно дали се едно или повеке,

сложни и на каков I<онсонант заврЦiуваат, тешко да се устано
ви некоја закономерност во употребата на едната или на
другата наставка: Царо,рекал, gа-ши-каЖум gек са-скрu уфчdро;
•

- Му в�л'а�и: чисшuши царо, шук aguн чувек на-uашо ...; -

слиudши и кармнико 'машка скопена свиња'; - Брашо, слушu,
вечарно време кач-са на-шdа шиu6лша; - Ми ШtlV.1.-ШU, ричел,
сuно, как бttше жиф uмише аgна uјшка, 6guute на-л6ф; Дај бре сuно, веле, и на-мене нешшо за-б6iа; - Дујgе-ли бе
сuно?; - Ajge сuно, веле, шu вари на-царо кааве; - А-бре
gефо, ричел, ши уше и10 Има ga-вujiu уg-нас.
Во некои пунктови, пр. Крецово, наставката
да се генерализирала: мажо, зешо, сuно, iyвugdpo,

-о

uacшupo

како
и ел.

Примери за употреба на наставката-е: Царе,ричел,6gu

ceia аку саки�и gефо go-вujш;-Бpdute, фарли брuчо, рекла cec
шpauta; - П6uе, ричел, 6gu вugu иtо uраве ш6о Луушо; Боже, б6;ке, вил' ал, само ga-g6jge. - Taute, шо са-умиш?; Ричел: gа-пе-ми-си-ши шашко, шаше?; - Пубрtiшиме, му-уg�увурил, gа-са-качме iope.
-

,

..,

..,

,

_

,

именките на -џија во вокатив се среќава турската
форма - со скратена наставка: Ч6рбаџи, iaзga, ак-ше-ј-ма ка

Кај

уg-мене ...; - Еј б6заџu, викнуве,

6gu

ваки.

Множински наставки. - Во образувањето плу
ралис кај именките од м.р. забележливо е присуството на
наставк�та -е која покажува силн:а експавзивност. Се јавува
главно кај двосложните и повеќесложните именки. Потеклото
на овој суфикс не е единствено, веројатно во него се слеале
следните првобитни наставки: -е од старите консонантски
основи (*plamene), -ије од старите основи на -и (*nogotije),
на крајот, што е најважно, колективниот суфикс -uja (*bratrija).
Интересно е дека токму колективниот суфикс извршил ре
шавачко влијание врз формата на тој мешан множински

5.12.
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суфикс (ДМГ, 179). Исто и според Д. Иванов (цит. раб. 79)
оваа наставка се обопштила со аналогија од збирните форми
на именките од с.р.: л'уi'е, uарше (uарш 'прат'). И К. Мирчев
во НГ (стр. 68) зборувајќи за причините на необичната рашире
f!ОСТ н:а наставката -е на прво место ги споменува случаите
во кои наставката е наследена од ст_сл. период: имен:ките на
'
-ин, -шел' и -ар , а кон нив и неколку примери од меката а
основа од ж.р., к·ои несомнено ја чуваат множинската настав·ка -е < /.\ уште од етел. период У6фце
QtЊЦI.\ и др., но
-

најсилно било влијанието на збирните именки од ср.р.
на -и1е. На ова прашање се задржал и С. Романски (ДВГ,
стр. 132). Тој напомнува дека множи:н:ските форми на -е е�
сфаќаат како збирни и го примаат соодветниот член за
ср.р. Ваквите множинск� образувања ги среќаваме уште во
�оседните говори: дојрански и гевгелиски (ДГ, стр. 67 и
ГГ, стр. 79).
Множинската наставка -е се Јавува каЈ двосложни,
рачкуре,
именки:
повекесложни и неколку едносложни
рачкур-шо (: рачкур 'чекор') Креп, uул'ане, uул'ан-шо (: uул'а
ниц 'оној што живее во полските села'), рuсшене, р исшен-шо
(: рисшен 'христијанин'), марс6ле, gувеце, чураuе, крецуване

(: т<рецуваниц 'оној што �ивее во с. Крецово'), маже, маји1-шо
(маж), бјЈаше, браш-шо Крец; забе //-ба, нишане, i6сше,
Шuuшаре, чураuе - Штем.
Во јужните села кон Солунско каде што се редуцираат
и вокалите од крајните отворени слогови, покрај наставка�а
-е : к6uане, налан.е Град, 6швуре, Буiаре, iyвugape - АК,
почесто ја среќаваме наставката -и: убрdзи, jypidнu, налани,

.

мажи Град, раци, н6зи, калчуни - АЌ. Во ова двојство на
изговорот тешко може да се одреди дали под раци, н6зи
не се крие наставката -е, која (како неакцентирана) нормално
се редуцира во и. На ваквата можност не упатува не само
членската морфема -ut0, која оди со именки што завршуваат
на -е : рацшо, нојсиtо - значи треба да се претпостават форми
те раце-шо, н6зе-шо, туку и примери со редуцирано крајно
-е: шеми (===теме), gеши бих, времи, не мож ga-б ugu Град.
Според Д. Мирчев во воденскиот говор (БКВГ, стр.
459) работите стојат поинаl\у, таму скоро сите именки од
·меки �-основи и некои од н- и и-основи множина образуваат
на -и : к6јн - којни, учuшил' - учuшили, уфчdр - уфчари,
'
сил анин
сил' ани, лdкаш - лахши, н6каш - н6хши, zалад iалаби. Бидејќи во воденскиот говор не се редуцира крајната
самогласка е треба да се исклучи претпоставката, дека овде
_.
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може да се крие факторот редукција, независно што множин
ската наставка -е е широко застапена во другите долновардар
ски говори; како што рековме освен во кукушкиот се јавува и
во гевгелискиот (ГГ, 79), дојранскиот (ДГ, 68) а и во солунски
от (ДМГ, стр. 180). С. Романски во ДВГ (132) наведува ·пове:ќе
примери од материјалите кај Веркови:ќ: аgешешо, орачешо,
имише 'плодови', бубакешо (едн. бубаќуш 'памукот'), лис

шешо, iложgе, iuнiape, uрасши-шо,

нокши-шо

и

л'уЙ-шо -

последниве _три примери авторот ги приклучува кон мно
жинс1<:ите форми на -е, имено тргнувајќи од .претпоставката
за која зборувавме погоре - факторот редукција.
Множинската наставка -е на се�ер го зафаќа и. сrру
мичкото подрачје, а како граница се јавуваат селата кон Радо
џиш. На исток се среќава и во драмскиот говор: .селене, ipoзgape, gевере, iалабе (БПГ, 144).
·

Наставката -ове за образување множина кај повеќе
едносложни именки има уште поширок ареал почнувајќи
на југ од Солунско, таа преку говорите во Кукушко, Дој
ранско, Струмичко, Радовишко се шири се ДО штипскиот
говор, на исток се споменува во серскиот говор: в6лове,
gенове; сн6uове, ipagoвe (БПГ, 146), во соседниот воденски
говор Думев ја споменува наставката -ови: сшул6ви, gвур6ви,
gар6ви, gууви (ВГ, 44).
Во селата кон Солунско формата -ове се јавува по
ретко (сарuуве), а почесто се слуша -ови : саgуви, ipagyвu,
н6жуви, брuчуви Град, но како што рековме во одвоениов
говор редукцијата е > и на крајот на зборот е обична појава.
·

Во нашиот говор наставката -ове (-уве, -аве) често се
јавува напоредно со nаставката -ишша, а поретко и со -а:

сноu - сн6uуве 11 сн6uишша, gен - gенаве 11 gенишша, сџн -:
сuнуве (-аве) / / cuna, лис - лuсшуве 11 лuсша и ел. Суфиксот
-ове го среќаваме и со именки од некогашната мека основа,
така покрај gенуве, idзуве среќаваме и к6шуве, н6жуве 11
н6жаве. Отсуството на суфиксот ...еве по етимолошки меките

согласки З. Голомб го споменува како една од разликите на
говорот во Солунско со бугарскиот лит. јазик (ДМГ, стр.
176, ва пр. 5уг. лит. коневе). Д. Мирчев наведува освен -ове
и -еве : т<.л'учуве, крал'уве и крал'еве, стр. 448.

Според З. Голомб. наставката -ове, која претставува
:к:онтив:уација на псл. наставка за ном. плур. кај у -осliовите
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(synove), се обопштила кај едносложните именки благодарејќи
на својата морфолошка изразност (ДМГ, 176).
Суфиксот -уфци за образување на множина кај патро
нимичните називи _на -о е познат во повеќе говори, овде
специфичност претставува не само неговата редуuирана
форма,. туку и извесна проширена употреба. Така освен со
именки од машки род: Гошуфци, Асuарух9фци, вујкуфци
кјмуфци, сuнуфци - Драг, по аналогија може да се чуе по
,

некогаш и со именки од женски род. Сп.: вii чекаш вашше
шашкуфци, мајкуфци; интересна е и формата 6џуфци (:оџа)
Савек, во Гуменџа : 6џувii. Освен аналогијата за ваквите
случаи веројапrо придонесла и расколебаноста на кате
горијата род што се�јавува во овој говор. Во Солунско е забележана друга специфичност, освен со именки што значат
сродство неретко се јавува и кај називи на животни : буфуфци
-

,

(:був), кукуфци (:кук зн. кукавица, а во ДМГ, стр. 177 по
грешно „ластовица").
Со суфиксот -и множина образуваат оние едносложни
и повеќесложни именки што во еднина завршуваат на г
-к, -х. Тој ја континуира псл. наставка за ном. пл. -и кај о.
основи, што ги палатализира претходните задноЈазичн:и
согласки: бuк - бuци, бек - бези - бејсше Штем, gубuшук gубuци, брези (:брек) Мут, Влах - Власи, валк - валци валцше, врак - врази - врајсше, uиш6 к - uиш6ци и uешук uешци, чишвiiр�и6к (и: чишваршук) - чишвiiрш6ци; еп. уште:
-

,

јунец -јунци, вениц - венци, шарi6виц - шар i6фци
Наставката -ишша, позната како наставка за
.

образу
вање множина кај некои им:енки од среден род што означуваат
место (бунишше - б унишша), н:атаму кај збирн:ата множин:а

од неколку едн:осложни именки (gрум - gрумишша, uаш uаши�иша), во овој говор има поширока употреба: gен gенишша (покрај gенуве), рабишша (: pau), саршишша (: саршуш

на uланuнша) Крец, во Мор формата gенишша ја забележивме
со број: gве gенишша што јасно укажува дека тука не се работи
за збирн:а множина. Овде, а и во соседните села што rра1iИчат
со дојранскиот говор оваа наставка има особен:о широка
употреба кај �ожинските форми од среден род (в. поnатаму):

јаiнишша, �умнишша

Штем. Исто така широка примеIЈа на
односнава наставка забележивме и во јужните села: сuн -

сuнишша (: шв6јше сuнишша), gенишша (: cugex ноiо gенишша),
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шремиш�иа (:трем), gаiишша (:gai 'рид�), бреiишШа, рабишШа
.
(:раб), gабиш�иа, саguлишша (судови) Град.
Повеќе од авторите што ги истражувале југоисточните
говори оваа наставка или не ја споменуваат или само бегло
на неа се задржуваат (ГГ, 81; ВГ , 44; ДВГ, 133), обратно
3. Голомб консултирајќи го искажувањето на Мазон, Вајант
(L'€vang. de Kul., стр. 91) еп. пр.: iраgишша, gв6ришша,

с6нишша, gенишча, зiешишча, сuлишша, в6лишша, брашучен
gишша) забележил: ,,. . . пренесување на суфикс-наставката
за неутр. -ишша во пл. маск. е општа појава во говорите на

јужна

Македонија"

(ДМГ,

180).

Форми за збирна множина на -је, -ја во овој говор се
јавуваат ретко. Така во Градобор имаме запишано крuлја
(ус-крuлја лишајиtе), uepja (на-рuбаша Иерјаша); нuвја БКВГ,
447, сн6uе (:uуш-сн6uишо са-скр�tл)1 iл6же Мут,р6бе на-Турцше
Мор, л6зјаша (во Драгомирци лузеа), исто : зеле, iр6бе, но
и 1qJuлa, uepa. Поширока ареална употреба имаат лексемите:
браше (брашiио), во ДВГ, стр. 33: брашја; л'уgе (л'ујшо) (:ним

CЛJUlU

ШО

лафаш л'ујшо), uарше (uаршшо).

Интересни множински форми среќаваме со наставката
-а: чuрува, iлиgача, лекува, к6Иана, заба (кашни заба) Крец,
uишела Град; особено често се среќава во Драгомирци:

бајача, кf мува 11 кfмуфu,и, ракава, раба 11 рабува, кужfфа,
калчуна, gв6рува (gв6руфша), шимел'а, бруса (:брус 'камен
за острење') но и: брусуфше, спореди уште: н6iо uаша-ј бuла
АЌ, разб6ја, gарм6на, кола, м6сша, ipaga Мут. Во мате
ријалите од МПр., IX, среќаваме: шри gена и шри н6шша
со аналогија, во Гуменџа: н6iо uаша, мажа. Од сосед
ниот серски говор, с. Савек: лuсша, самара, зашура.

-

Прашање е дали овде се работи за аналогија според
формите за збирн:а множина без јотација: крuла, uepa, лuсша
Мор, односно според исто.ветните форми за избројала мно
жина, или се добиени според множински форми во кои може
да се допушти во наставката редукција е > а, потпомогната
ед.), бајача (:бајач
ед.), ракава
со аналогија: раба(:pau
ед.), односно под комплексно влијание на спо
(:ракаф
менативе фактори.
-

-

-

Во повеќето испитани пунктови (Мор, Штем, Алек,
Грам, Гар, АЌ и во други) еднинските форми клас и лис
се употребуваат и како �ожин:ски: uн-gagex лuс на-бууuша; -.
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ga-.Jagмe, еп. уште примери од материјали:
браме клас
за-офицере ajpu (одделно) леiло, за-аскеруut ajpu леiло. Интере
како и во дојранскиот говор,
сна множинска форма на ц
среќаваме во името на детската игра каминци (од: камин)
Гар.
Избројаната множин:а се образува со наставката -а ка
ко и во останатите говори. Специфично за овој говор, како
и за другите југоисточни говори, е дека именките, независно
дали се едн:осложни или повеќ�сложн:и, употребени со број,
ја чуваат формата За избројана множина: iupu-чuutupujce
gинара; само о сум мехца бuше вујнuк; чишuри аршuна иЛашно.
Во ваквите состави немаме забележано форми на обична
множин:а.
.

,

...,

'

,

-

-

и,

Формите на избројаната множина толку здраво се
држат во кукушкиот говор што може да се Јават и во состав
од две именки кога едната е атрибут на другата: gва млечнu
ка - gрубарника, gва рuбника - крумugарника, меѓутоа ако


атрибутот е придавка тогаш таа може да се јави и во форма
за обична множина: gва сuва iалаба, покрај gва сuви iалаба.
5.13. Именки од женски род. - Во изразувањето на
.
падежните односи каЈ именките од женски род, како и каЈ
.

оние од машки, среќаваме чист аналитизам. И кај личните
и кај роднинските имиња, како и кај сите одушевени (и неоду- .
шевени) се среќава само една форма: на-баб Сш6јна золваша;
на-иtам бuхме yc-g6g-Bepчa; - уш-царuцша наg6лу, фаши
нa-peut; - вш\на царицша сус-сише иумаzачки; - вичера ин6сум на-м6мша; - о-фарлuл нај-на-врао на-шиа6лша; ...,

, -

gyjgeлa

,

-

ga-ia-вuge

v

,

-

, -

-

""-

,

,

'

руаuша.

5.13.1. Вокатив.
Како и во другите говори вокатив
се образува со наставк:ите -о, -е кои го заменуваат крајното
-а. Треба да истакнеме, како особеност на овој говор, дека
наставката -о се Јавува многу почесто.
-

Наставката -е се среќава во ·стилски обоени дијалози,
кога односот меѓу говорителите е нежен, кога во повикува
њето има елементи на деминутивност или галовност: нuм
ма р-Маре; - Page ga-g6jguш, чу-ли? Инаку та� регуларно
се употребува кога се повикува жена според името на мажот:
Ванiел'це, Димишрuјце ( g6ма-си?), Рuсшифце (овие образува
ња се јавуваат ретко и тоа само во вокативни форми), кај
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другите именки на -ца во вокатив може да се чуе -е, но тоа не
е редовно: Е, веле, царuце, уф-нашио кавиџuа Има еgно gеше...
А, ричел, кумо лисuце, шu yggeкa шuа рuби?, инаку: Мор маiа
рuцо (исто: бuвул'цо) ниаgна. Наставката -е може да се чуе
.
.
- ,
и каЈ именките на -ка, но .и тоа не е регуларно: е1 иасширке
(рано gа-са-варниш); - Злашке gii-ia-goнcuш баu-ши, но:
iувиgарко и на-iувиgаркаша; чин Шuл'ко (Шuл'ка < Василка);

gумак' uнко, gома си?
Имињата на -ја во вокатив се јавуваат и со едната и
со другата наставка: сшрuн Mapuo и сшрuн Mapue. Именката
мома се јавува само со наставката -е (барем во нашите матери
јали): Как, веле, моме, ши о-сакuиl UlOO t�арсќо син?-Е мори
,
, ,
,.
,
,
'
моме, ши к и-zлеgиш умрин чишири1се gена; а свака со двете
наставки: свак'е и свак"о. Д. Мирчев (448): Mapue (:Марија),
Бое (:Боја), uyuague ( : попадија).
Како што рековме наставката -о се јавува многу почесто: фарли, веле, сесшро, чешило. - А ga-бeiMe сесшричко.
- Дека-ј мiip мамо шаа uушка? - Мор шо gа-uравме, веле,
б або, за-леu! - Ej-iu-gu жено, ама шоо шо ни-са-навиа. - А

мори жено, ричел, збер-си акало Грам; - Бравос бра-жено,
ем си-iу-шурuла gа-са-варе. - Йiри момичко, uipи сама. Е, мори gевојко, он ка к'и-сшане, к'и-ш-наiраgе. - Сшани
Пе�иро (ном. Петра), сшани шчерко. - Мори баснарко; 6фцо
(бuшко, кучко, кук6шко) ниаgна; ела снахо Град.
За разлика од машкиот род, кај именките од женски
род вокативната форма релативно добро се чува. Сепак и
.
.
каЈ нив, иако р�тко, се Јавува номинатив наместо вокатив:
Анашшашица gек си?; мачка нugна! Грам.
Како особеност на овие говори тр�ба да се истакне
дека во состави од две именки, па дури и кога се како сложенка,
вокативната наставка се додава кон двете :компоненти: Добар
gен кумо-лuсо. - А ричел, кумо-лисuце. . . Ним. (в. Б.К.,
\'
Граматика, 257: кума-лисо).
Ова се пренело и во состави од атрибут (придавка)
- именка: мори убуво моме, мори вреgно uумаiачко.
5.13.2. Формите за множина кај и:менкит� од женски
род редовно ги среќаваме со наставката -и: лашки (: лашка
'глинен сад СО две рз.чки'), СЙЛUНU ( : CUЛUlla 'слезина'), шapбy
ШUllU (: шарбушuна 'шкембе'), рuзи (:рuза. 'крпа за брише185

ње'), gулами ( : gулама

'кошула') Крец. Така е и во соседните
говори, според објавените студии (ВГ, 45), (ГГ, 81), (ДВГ,
133), (БКВГ, 460).
Освен во примерите што ги третираме ка1<0 остатоци
од старата двои�а: раце, нозе (рац-шо, појс-шо), покрај раци,
.
пози, наставката -е за мнржина каЈ други именки од женски
род иако многу ретко, се среќава во селата на североисток
од Кукуш: 6фи,е, к6зе Штем. Д. Мирчев (447) наведува: ли
ваgе (:ливада). Не е исклучен:о овде овие примери да се
внесени од соседниот серскИ говор, во кој се забележани
именки од ж енски род со односнава наставка: ране, моме,
uланине (БПГ, 145); од неврокопскиот говор Мирчев ги
наведува примерите: зв'азg'ешо, сф'ашш'еш'о, iор'ешо (НГ, 70)
и ги објаснува со влијанието од формите за збирна множина.
,

Ваквите форми на -е ние ги забележивме и во е. Конско
(Гевгелиско), а Д. Иванов во ГГ, 81, од е. Петрово (пак Гевге
лиско) го наведува примерот uoiaчe (
Ти uoiaчe не jageu1,
-

нa-iioiaчe мирuсаш).
5.14. Именки од среден род.
Во образувањето на
множинските форми на именките од среден род кукушкиот
говор (и дојранскиот) покажува особености со кои се поврзува
со солунскиот дијалект, а се одделува од другите соседни
говори: воденскиот и гевгелискиот. Така во материјалите
од нашиот говор мн;огу фреквентно се јавува старата мно
жинска наставка -h.T4 од хонсонан:тските основи на -t- и
п
а не е регистрирана во работите за гевгелискиот говор
од Д. Иванов и Л. Милетич, во студијата за воденскиот
говор од В. Думев, па дури не се спомнува ни во он:аа од
Г. П. Христов за кукушко-дојранскиот говор. Како што
спомнавме, одвоенава наставка се среќава во говорите во
Солунско, таму среќаваме: јаiн'анша, uuл'анша, ш'елчанша88•
-

,

-

-

,

Спомнатава наставка е :изместена и од говорите во
Струмичко, Радовишко, Штипско, Кратовско89 и Кумановско90•
Зl�ачи, општо речено, така стои работата на це.nото говорно
подрачје со парадигмати чен акцент. Во малешевските говори
88 З. Голомб, цит. раб., МЈ, XIII-XIV, кн. 1-2, стр. 186.
89 Б. Видоески, МЈ, г. 111, бр. 6, стр. 138.
90 Б. Видоески, Кумановскиот говор, стр. 142-143.
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обични се множинските форми: жgребеша, шелеша91, н о тие
говори спаѓаат во друга дијалектна зона. За ова немал по
датоци 3. Голомб па зборувајќи за иновациското проширу
вање на одн:оснава наставка запишал дека „-Л\ т" е до толку
интересна во говорите на С-В, што во другите македонски
говори не се јавува (Mazon, Vaillant, ор. cit., стр. 96)".
Во кукушкиот говор исто така забележуваме инова
ц:иско проширување на употребата на суфи:ксот -еша. Се
јавува не само кај првобитните именки од среден род со
суфиксот *еп, туку и со други именки од одн:осниов род,
па и со туѓи зборови:кушелчиша ( : котелче), к6лчиша (:колче),
uишелЧеиtа (:петел) Крец, брашчеша, иленчеша (:елен) Мор,
uрахчеша, Ј(раuчеша, н6хчеша, џанiарачеша Гар, особено
· uр
често се јавува во селата кон Солунско: вuрчиша, мt;тq,сш
чеша, црафчиша, клахчиша Алиоџалар, урехчиша, iалаuчиша,
(uл'ускуфче зн.
uаржал6чиша ( : полжав), uл'ускуфчеша
цвеќе), сш6лчеша, моз6лчеша, к6uчиша, раi6вчеша, uреuлеш
чеша (uреuлеш зн. дел од пасмото), с6рчеи1а АЌ, славејчиша,
шруuчеша, к6јнчеша, зiл6uчиша Град. Во Мутуло·во иако
забележивме повеќе примери со односнава наставка:р6кчеша,
Ј(оранчеша, три илошчеша, сепак лексемата име не се приклучила кон нив, еп.: Имаш н6iо имена,. во Савек: uмеша.
,

..,

-

-

,_

-

Примери од соседниот струмски говор: конguрчеша
(: конguрче 'бардаче'), шенџерчеша, сш6лчеша, јаранцеша Сав.
5.14.1. Ушт·е една особеност на множинските форми
кај именките од среден род, што веќе ја споменавме, заслу
жува да биде посебно истакната. Паралелно со наставката
-ина за образување на мн:ожина кај именките на -е од среден
род, односн:о со корелација на истата и на деминутивната
наставка -ка се апстрахирал нов суфикс -инка за образување
множина кај односниве именки со нијанса на деминутивност,
односно галовност.
Овој новообразуван суфикс покажува особена експанзив
ност, се јавува во повеќе испитани пунктови: мачuнка (:маче),
Иилuнка и uuлчки (:uuлe), uулuнка (:И6линце) Крец, ирiинчuн
ка (: ирlенче) и ирiенчиша, бишuнка Град, iахчuнка (:iахче)

стр.

91

84.

М. Кушевски, Делчевски градски говор, МЈ, г. IX,

кн.

1--2,
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Драг, симишчuнка, uрасuнка, uuutлuнкa АЌ. Во струмскиот
говор истиов суфикс е добиен по друга основа, од аугмент�
тивната наставка -ина + деминутивната -ка, бидејќи служи
за образување на форми од едн:ин:а, но пак надвладала деми
нутивноста: н,ивјасш'инка, браg'uнка, женuнка, уg'uнка (
водичка), офчuнка Сав. Ј. Иванов (БПГ, 149) зборувајќи за
деминутивите во серска-драмските говори Ја споменува
==

само наставката -инка, истакнува дека е многу типична и
дека сејавува со именки и од машки и од женски и од среден
рЈд: 1-lOCUHKa (:НОС), барuнка (: бара), женuнка, iлавuнка,

-

,

иарчинка.
·

.

5.14.2.

Како што рековме, наставката -ина се Јавува

паралелно со -инка, само што таа е стилски неутрална: utuнџiipuнa (:тенџере), лицuна, рамuна Ним, лишuна (: лише
'лишај') Штем, во Мутулово: лuши; сирачuна, скриuчuна
Гола, во јужните села наставката гласи -ин' а: киuчuн'а (: кеuче
'лонче'), кучuн'а, uулuн' а, uил чuн'а Град.
Н�зависно што именките од среден род на -о, мн:ожина,
обично, прават со наставката -а: iарло - iарла, село - села,
кај н:еколку именки се обопштила наставката -ина, што е
уште �дна потврда за нејзината експанзивност: шаркалuна
(: мн. од шаркало ), виgрuна (:ведро), сниgелuна (:седело),
шарлuна (НО И: шарлuшша: Ulapлuш:uta не ЗНајш дека биа?)
Мут.
Прегледав на образувањата на множинск�џе форми
кај именките од среден род ќе го завршиме со укажување Н'а
наставката -ишша. Таа наставка повеќе е карактеристична
за дојранскиот (ДГ, 70); отколку за кукушкиот говор и се
јавува во северните села, гранични со дојранскиот ГО1:ЈОр:

tумнишша, јаiнишша, шарлишша Мор; н6iо 6ришша uмше
аgно време, сеgлишша (:седло) Мут.
·

Именката окце во множина се среќава како 6чки,
скратено ОД ОЧUЧКИ (покрај: окца), ИСТО: рак.ИЧКИ /1 рачки
( :ракичка) , 11:6јчки 11 н6iички (: н6iичка).

5.15. 9статоци

ОД падежните форми. - Во овој, како
и во . другите Јуrоисточни говори, аналитизмот прилично
се експонирал. Забележливо присуство на остатоци од син:те
тичките форми се јавува само во прилошки зборови: уф
кашши еј-усшавин; цела iyguнa уф-uусшели бuше АЌ (зн.
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на-беiо раб6и-1,ше на-иулвuни Иџеларе; у ф 
земи, уg-земи, на-земи; yg-sage са -бушна Крец; ел u6 на-i6рце,
са-слимна yg-i6 pцe, g6лце к'и-ш-чекум; yg-нaupegи к'и-с-јавише,

тешко болна);

ceia кој-знаа gек ca-cшyuu Гар, нај-наuреgи iy-шypua - алис
ку џабаш u 2 Рош; ни з u ие, 1-lU леше iа-бu ве; на-uаше на-gене
т('u-g6јше Мут; gве auчu·-ta на-giне Мор; сн6ш�ие ранко са
ва рна, upegu сuше

Крец;

Грз.м;

у-з6рu

Ал;

uу-вичери чуЈ(Наа на-џамо

uу-вичере к'и-са-заuниш уg-зајсланце

Ниманци;

ca-iua

iua pgиcax

не знам на-јаве бuше, или на-соне; на-Иулвuни ia

paзguлuja

Шек;

еп.

cкpiliuyм са-iлеgаш

уште: сш6ј uр6сшум
АЌ; кај заменки: чуму

ц ел
ши је

gен

Град,
�иеби (од

песна) Град.
Во Савек ја забележивме интерс:;;ната форма o-gyute
'задуша': o-gyu1e му-gаваzи.
Уште во не1сои клиширани изрази: браш браша не
ране; yg-gegu - upagegu; gyp gy-б6ia.

Плуралија тантум. - Специфичност за кукушкиот
говор е дека формите за плуралија тантум не се многу омилени.
Така познатите лексеми: ноќви, јасли, ножици што во повеќе
говори се јавуваат само во мн:ожина овде ги среќаваме во
еднина, особено првиот збор. Нашите материјали укажуваат
дека н:а целото подрачје егзистира: н6и1ва Грам, Крец, Жен,
Гар, со фонетските рз.зновидности н6шува Алек, и6шфа Драг,
т-Lс'lиtкува Сав, спореди во израз: ус-сuсшрушо (вид ноже)
ga-ia-ucшpf;iuiu н6шваша; покрај јасла Алек, Драг, среќаваме
и јасли Гр а д, Крец, место 'ножици' запишавме нужuца во
5.16.

Гар.
5.17. Проl\1ена на родот. - Во долн:овардарските говори
категориј ата на родот е прилично расколебана. Во тоа се
сложува=�т с:1те а-втори кои пишувале за нив. Треба да се

истакне деха промените ги засегн:але не само именките од
женски род на согласка., уште и тоа дека тие промени се
уште се во пр:>цес, дека с� јавува едно колебање и неустано
веност. Така во ДВГ, стр. 133, се нагласува дека gен се јавува
не с1м:> ка ко именrса од м.р. (на gенуш), но и како именка од
ж.р.: шаа gен, но и: utoa gен, gенша. Д. Иванов (ГГ, 82) истак
нува д�ка и зборот крај г:и има и двата рода: аgин крај, но
и тЧЈајша, ваа (шаа) крај. Ваквата ситуација убаво ј а дефинирал
Д. Мирчев (БКВГ, 457) кога напишал: „Во кукушкиот говор
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'i

одделни зборови, но не на секое место, и не секогаш, го
менуваат родот: ваа gин, ваа gан, во песни среќаваме к6јнаша
м. к6јнуш, на-м6аиtа iарба, на-м6јаutа живош".
Кон овие би можеле да се набројат и повеќе примери
од нашите материЈали: g6бро-вечер, покрај: цела вечер, еgна
ве чер, вечерша; z.u6o Иесук,, покрај жалша Иесук, са-исшурu
uесукша (и: uuc6кuta), царвен краф, покрај: крафша мо-ј-л6ша
Иџ, висок врах, но: на-врахша (са качuме), шо жар, жаро,
но и жарша Мут. Во истиот пункт од женск и род се уште:
крај (крајша к'и-uуg6рме), iној (заuечiiна iн6ј, шаа iн6ј ), мушу
вuлка (:мотовило), uрuшка (:пришт), uек (: на-Пишр6вgин,
уф-шqа uек), чесна (:чесен: лук), од среден род: лuсшо (лис:
аgн6 лucuto скинах), шарбо (:'шајак завиткан: во труба', може
би за да се избегне омонимијата со шарба (:труба), pygo
(:руда), iлuсшо (аgн6) - глиста кај човек, куко (: кукуиtо
кука 'кукавица'), бухо (:був), iрано (: iy-upacaчe iрано
гранката), лuше (:лиша). Во Амбар Ќој во среден род освен
споменатите лuсшо, шрамбо (остаток од назализам?) ги
забележавме и: набарguло ( : набрдила), вечаршо покрај вечер
===

�иа, слuко (:слика), амбуланшо (м. амбуланта), каршо (аgно
каршо) - м. карта.
Во Град во женски род освен споменатите: муШув uлка
( : мотовило), gpyiaшa gен, крај - крајша, среќаваме уште и
сабалина - сабалинша, ИроШОЈ\QЛИШа 'портокал'' џаgе (џа
gешо-ј на-Иалнина), во машки род: uguн-gвa вечара. Од Кре
цово кон веќе истакнатите примери ќе ги споменеме уште
следниве: uлuia (:плик), yiapa (:угар), ушрувачка (:отров),
жеiла ( : жегол), кувална ( : наковално), рачка ( : раЧец).

·

Како и во соседните говори: гевгелиски (ГГ, 82)
и солунски (А. M azon, А. Vailiant, L'€vang. de Kul., 102);
ген итивно-акузативната форма p6ga (од 'род') се сфаќа како
именка од ж.р. и се употребува место pog, роgнина: ем саpoga, ем са-шеиаш.
,

..,

-

,_

-

- На кукушкиот говор, како и на друппе
долновардарски говори, не му се познати членски морфеми
добиени од старите показни заме�rки ОНТ))., ОНТ))., ch., туку
само оние од ТТ))., Т4, то. Д. Мирчев (БКВГ, 457) дури и опис
ното изразување на прилогот 'денсс-ка' со: ваа gин и ваа gан

5.18. Членот.

во овој говор го поврзува со отсуството на форми од зам.
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с11.

Овде определениот постпозитивен член во м.р. ед.
има две форми: полна-уши скратена -о (-у). Со ова кукушкиот
говор се приближува кон соседниот појужен говор - солун
с�иот ( ДМ Г, XIII - XIV, 182), а се одделува од другите
соседни говори: гевгелискиот (ГГ, 80), во кој среќаваме:

свекуруш, нишану�и,' валтсуш и воденскиот во кој според в.
Думев членот глз.си -уш и -(ј)уш, од -ош, -(и)ош преку -ош,
-(j)out: сшолу�и, крајуш.
Од нашите материјали, не само лексички:, туку и микро
топонимиски, може да се заклучн дека полната членска морфе
ма -yut се јавува повеќе во јужните и западните села, а непол
ната -� во селата

што

граничат со дојранскиот говор во
кој исто така имаме -о м. -оиl: курабо, чуветш (ДГ, 71), односно
со струмскиот во кој се јавува во неполна форма, но имR
различни модели.

Д.

Мирчев, кој не прави разлика во смисла на комплек
сно разграничување на кукушкиот и воденскиот говор, а
уште помалку укажува на разновидностите внатре во одделни
говори, не ја забележал разликата меѓу едниот и другиот
говор, што ја споменавме погоре. Според него неполниот член:
се јавува само во случаите кога елементот -о од членот е
акцен:тиран: маж6-И, но мажуш, инаку скоро редовно се
·

задржала

согласката

-ш

(БКВГ,

457).

Примери од Ниманци:
од Гола:
урео, сшрахо;
ОД
iушшаро, зајцо, оlино, маж6-ј;
Мутулово: Чучуруко
'селско маало', Тумуро 'рид', Capuo 'река', Ајвалако 'ре:ка со
вирови', ,,ас сум с1-банал там"

(топоними); од Крецово:

изuкуш, шанчаруш, врауш, Иоuкуш, но и uouкo, шуваро (враз-;
мен), топоними: Красшо (голем камен), Разлuвако (ливади)
топоними од Патарос: Крuвио Даu, Белио Каман, Длаiио

Риш, Куuачо, Герено; ОД Градобор: uашуш, к6јн,уш, топ.:
Пал'а6руш,

Pugyш,

Царн'уш Камин, Бак раЧуш 'извор'; од

Драгомирци: убразуш, gуgакуш, забуш, куремуш, уфчаруиt,
но: вешеру гу-уднисе сеншу; ОД Амбар Ќој: чашамуш 'рас
крсница', топ.: Парнаруш 'рид'; Беглерија: оlинуш, уiламни

куш, топ.: Крај-Ѓол'уш;

од

Иџеларе: uарgинuкуш,

уф

чишвар

шукуш, топ.: Азмакуш, Кунакуш; од Гавал'анци: на-изuќуш,

cutpayzu,

uишелуш;

ОД

Маловци: беiуш, uашуш,

uарсШуш.
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Именките

од

женски род ги среќаваме со членската
сш6мнаша, женша, apuuuшa; исто и кај именките

морфема -ша:
од м.р. на -а: вdлguкaiua, aiq,шa, чурбаџuиша.
5.18.1.

Во членуваните множински форми особено кај
именките од м.р. забележуваме специфичности кои имаат
, ..
пошироки ареали, се протегаат на повеке Југоисточни г овори,
а се во непо
. средна вр�ка со разлиqните наставки за образување
множина. Според 3. Голомб (ДМГ, 182) раширената упо
тр�5а на членската морфема -шQ во множинските форми кај
именките од м.р. несомнено е поврзана со третирањето на
плуралис како колективум. ,,За тоа придонесле структурално
ј а зиqни мотиви, имено употребата на колективните форми

во функција на плуралисц, благодарение на што станал можен
.
.
процесот на аналогна деривација што оди по линија на соодветпропорција. 1-Iајверојатно овој процес во почетокот ги
на

1

зафатил само именките од м.р. со плурал на етимолошко
-е, а потоа по пат на аналогија ги опфатил и другите именки.
Слично толкување дава и Д. Иванов (ГГ, 80), тој објаснува:
како што од збирните именки uapute, л'уѓе имаме uарш-шо

л'уј-шо (л'удето), така и од свекуре, алшајне, gв6раве
..., светсур-шо, алиtаЈн-шо, gворав-шо.

(партето),
имаме

,

-

-#

·

,

-шо се обопштила и кај множин
ските форми на -ове: СШОЛу8-ШО (ПО елизија на -е ОД сшолуве
Utо) , свашув-шо, iа:Јув-шо, вул6в-шо. Во Гуменџа по истите
се позела и име�rката оџа: 6џi1ве, се реализира оџава, чл.
6џiiв-шо.
Членската морфема

Со членот -шо се јавуваат уште и двоинските форми
,. рац-шо, но1с-шо, натаму неколку именки од ж.р. што во множина завршуваат на -е: 6вце-шо, к6зе-иtо, бразgе-шо Гум,
-#

·

-

но:
што

6чи-ше, yulu-шe.
се

јавува

и

Во

АЌ

членот

во ваквите случаи:

-шо толку се наложил
ма-б6л'аиt 6чишо.

Нормално, именките од среден: род се членуваат со
споменатава

u6л'-шо ( <
од м.р. на

морфема

-uto:

сел-шо (<

село-то),

gеш-шо,

поле-то). Кон нив се приклуqуваат и некои именки

-о кои

без да го пр�менат родот се членуваат како

да се од среден: чuк-шо

(:

ЧШ(о),

gey-iuo

(:дедо). Во Гумен:џа

односниве именки дури и се сложуваат со атрибути од среден
род:
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м6јшо ииiшко (gego).

Од различната употреба на членот -шо (со сите имеIIКи
што завршуваат на -о, -е, независно од родот и бројот)�
gеш-шо како браш(е)-шо, како овчар(е)-шо, како рац-шо, как�
бразgе-шо, како Г6ци-шо,. како Маре-шо, натаму од употре
бата на членот -ша со сите именки што во сингулар завршу
ваат на -а, независно од родо:вата припадност (жен-ша како
аШ-ша), 3. Голомб (МЈ, XIII-XIV, 182) изведува заклучок
дека членските морфеми во овие говори не се вистински
членови бидејќи ве го покажуваат родот на именката: тие
се само „артикли", т.е. морфеми со·чисто граматичка функција
што служат за изразување на категоријата .на определеноста.
Одделно ќе го разгледаме членувањето на оние именки
од машки род кои во множина завршуваат на -и: сукаци,
валци. Тие, како и именките од ж.р. на -и се членуваат со
�орфемата -ше: валц-ше, марлоц-ше, мисироц-ше како жен•ше.
Со истиот член ги среќаваме и роднинските имиња- на -овци:

ву1к.авци-ше, шашкавци-ше, според нив и синавци-ше.
. Во врска со проширената функција што ја има суфиксот
-ишше, во овој говор почесто отколку во други, во мн:ожина
се среќава членот -ша: шарлиш: -ша ( < тарлиштата), iумниш:
-ша, 6риш: -ша, уште пофреквен:тно се јавува во членуваните
множински форми кај именките на -инка: маШрuнка-ша, кучинка-ша, мачинка-ша и ел.
,

.

,

....

-

....

-

-

....

,_

,

....

....

,

-

....

-

\

-

Прегледот на членувањето на имен�ите ќе го завршиме
со уште едн:а специфичност на овие говори. Имено, ЈЧIЧниrе
имиња што завршуваат на -е, -че, -ка, -ко, а Поретко и некои
географски имиња се јавуваат члевувани (в. 5.2.2.): Томи-шо,

Г6ци-шо, Д6јнчи-шо, Бранку-шо, Мii·шка-ша, Винерка-ша,
во синтагма: Глуuув-уш Иванчо АЌ. Исто така се членуваат
и прекарите: Јајчар-о· Пешри-шо, Изiоран-јо Цtiн-шо. Од гео
графските имиња со член, повеќе пати и од различни mtформа
тори, го забележивме само името Џумаа-ша, често со доза.
на пеЈоративност.

П.РИДАВКИ
6.1. Образување на придавките.
Во врска со образува
њето на придавките во овој го�bр забележуваме неко.Лку
специфичности. Прво ќе го·споменеме"мешањето на суфиксите
што се јавува кога тие не се акцентирани. Некогаш тоа е резул-.
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тат на редукцијата, np. суфиксот -ен се измешал со -ин, а
кон нив се приќлучил и суфиксот -а н, другпат тоа е врз база
на аналопiко израмн:ув·ање; пр. проширената употреба на
суфиксот -ов. За одбележување е честата употреба на турски
зборови со наставката -лиа во служба на придавки. Исто
така паѓа. в очи ·честата деминутивизација na заменските
придавки со показна нијанса, натаму зачувувањето на извес
ни архаични образувања и ел.
·

·

6.2„ Качеств·ени придавки.
Во образувањето на
качестве:в:ите придавки суфиксот -(л')ав се јавува релативно
често: буцкил'дф шел' (:боцка), gамкил'аф 'шарен во лицето',
iумнил'аф 'извалкан', uаршил'аф, вошкил'аф. Овој суфикс
проширен во -икав, односно -никав на придавката И дава
значење на умалителност (Б�К., Граматика, 316) на особеноста
на која се однесува: жалшиникаф (не е: жалтикав), зил'никаф
и ел.
Во случаите кога на последниот слог не паѓа акцентот,
суфиксот -ав се помешал со -ов, што обично се јавува кај
односните придавки и со редукција се добил -уф: шуiуф
( : шуга), сеgуф 11 сеgаф· (зн. обелен); и: фширнuчуф 'оној што
·

·

-

сака само"по негово да биде', со слично значење: uрuчуф;
иииуф 11 иииаф Гар.
Сличен е. резултатот и во проширениот суфикс -никуф
.:·
(// -никав) : .билизнuкуф 'не сосема бел', царвинuкуф; и: uра
фашнuчаф 'оној што лесно се лути'.
Вакво мешање на споменативе суфикси наведува и
Романски од Долновардарско, но посочува и обратни приме
р:И: tар.буф, но: u6uaвa браgа, gpeuaвa ѓуuка, 6рлавша сuла (ДВГ,
134). Во последниве примери мислам дека не се работи за
:в:аложување н:а суфиксот -ав, туку најверојатно имаме насЛ<?Н
на. редуцираните наставки -ав ( < -ов), -аве ( < -ове): неiаф,
неiава, сш6лаве Драг (в. 2.5.131.), а веќе рековме дека неакцен
тираното а и а треба да се третираат како една фонема (ДМГ,

218).

Суфиксот -лив, како и во др. говори (Граматика, 317),
претставува една од најпродуктивните наставки за образување
·На ПрИДаВКИ ОД именки (И .глаголи): бuiурлuф (камин), чаuар
лuф 'со чатали', зимурлuф (: ·се мо-ј-сшуgено), сшрамижлuф,

:ilucyклuвa (нuва), царлuф, uунуслuф (: ш6о шо не са-каре ус
. л'ујшо) Гар
.

.194

Образувањата на -ив, познати од западните говори, овде
не се среќаваат, еп. милуслuф (не: 'милостив'), жалуслuф.
Наспомн:авме дека суфиксот -ен со редукција по:минал
во -ин: арин, gалiувечин (: они сuше са-gалiувечни), бабунесин
(: uyggyjн уш-uuјне), gалечин (руднИна), gр6бин бусuл'ук.
Кон нив се приклучиле и оние со суфикс -ан изведени од
г лаголи од а-група: заковин, исиукин ..
Придавките на -ес се јавуваат релативно ретко, обично
се изведени од именка: gуgаклес 'оној што има големи усни'
(gygaк 'усна'), шuлес (: шuлка 'н:ешто со врв'), кукалесши
нози (: к6кал 'коска'), шаркавалесшо 'нешто округло', заблис
'со големи заби', бурсуклес: 1. 'оној што лесно се лути', 2.
'човек со големи усни'.
Меѓу специфичностите на овие говори би можело да
се спомене релативно честата употреба н:а суфиксот -аш,
што се јавува кај придавки изведени од именки и придавки
со значење на изразита застапеност на особеноста: усшаш
'зборлив' (: а gна усшаша, не-ш-усшаве gа-uраiув6риш), ка
лишаш 'црномурен', 1\YCMtlШ (: кусмаш чувек), КУШЧtlШ (:СО
широки коски), uлишкаш (: со широки плеќи), луuушаш 'оној
,

-

,

што има широко лице'.
Примери со суфиксот -uut (-овиш) нема многу: ликувuш
(uзвур), жqлувuш 'жалослив' (: н6iо ме-ј жqлувuшо gешшо),
со исто значење: iриувuш, варувuша (в6gа), iласувuша (-ј ноiо,
.
са-слуше наgалеко), имувuш Драг.
Суфиксот -чок, редуциран во -чук, се среќава во придавка
та малечук, која се јавува паралелно со малак наместо 'мал'
'
инаку многу пораширена е формата за среден род на -чко:
вис6чко (дете), широчко (место), gалб6чко, uлuшкичко, gалечко,
употребени со нијанса на умалителност.
Ретко се јавува и може да добие третман на архаизам
суфиксот -ашш, од партиципите на -шш, го забележивме само
во примерот: лежашша (вода) во Мутулово и Драгомирци.
Веројатно би можело да се најде уште некој пример, но
сигурно е дека нивниот број е ограничен. Аналогни се обра
зувањата: uлешuќне иiле, сшојаќња војска (Кумановски говор,
·

еп. уште: iорешшо (придавка и прилог).
Суфиксот -лиа како што рековме, има широка употреба
кај турски зборови со придавско значење: шикирлuа 'розова
боја', лим6ншабишлuа 'со непостојан карактер', Шјлилuа,
акаллuа, бил'Цлuа, а во ограничен број примери се јавува и

154);
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кај изведевки од словенска основа: фашлuа 'оној ш то брзо
работи', �абунлuа 'зеленкаст' (: жабурнак).
. .прегледав на качествените придавки ќе го завршиме со
суфиксот -уш, што има Многу ограничена употреба, еп.
црвенуш (чувек) 'црвеникав во лицето', мекуш: 1. човек со
мек карактер, 2. орев со мека лушпа, зилинуиt 'зеленикав'.
6.3. Образувац.е на односни придавки. - Суфиксот
;.ов, за образување на посвојни придавки, ја раширил својата
употреба и се јавува наместо суфиксот -ев кај некогашните
меки основи. Го среќаваме кај придавки изведени најчесто
од лични и роднински имиња: Кел'шашув Насо, Ранкув Љriмо,

.

Аљокув Санgе, Kaiiiiнaкyв Димишрuа, вујкуво, ч uкуво, брашув,
шејкув,: мачков снек 'пр�иот снег', орлув нос. Сп. - месни
имиња: Кечавуш Рuш; Начавуш Паш, Кан'ава Варба, Л'ал'у
више Башчи Град, Аiава Чешма, Пеиtкава Чешма, Казанаво
Крец.
· ·
.Кај ·женските лични и роднински имиња припадноста
пообично се искажува аналитички со предлогот на, отколку
со присвојни.придавки. Сепак неретко, се среќаваат придавски
образувања на -ин: Божин Џоко (:Божа), Miipuuн Кусшаке
(:·марија), Цвешлин Трајчо (: Цвешла < Светла), Ташкин
Вашuл' (:Ташка}, уште: бабино (: нуче), .cecutpuн, g6guн
(: goga_ 'постара сестра'), золвин, ишарвин.
Посесивниот суфикс -ји се јавува многу ретко и . без
-ј-: .на-божи fpou, божи син Мор, во Драг: б6жиш син. Како
што рековме меките основи се приклучиле кон тврдите и во
.среден· род образувањата на -ји, иако ретки, завршуваат на

-о: офчкQ (месо)� еп. уште: uилешко, шилешко, чузgо.
Во повеќе случаи суфиксот -ји е изместен од -ин, однос
но проширен:. -ински, еп. рекинцка (риба) Грам, кук6шкино,
zаскино (месо), козино (млеко) Град, во Гола: 1а)зинцко; во
Ал: кравинцко (млеко) во Драr: кузешко, но во Грам: крафцко,
·во .Гар: т<рафчко.
,

Во обра3увањето на другите односни придавки најчесто
се јаву:uаат суф�сите -ов, -ен, -цки ( < -ски): каршачuнуви

gуuки, урова буја, заuурнuчуво време, ноќно uuлe АЌ, учуменуф
.леи, цiiрвујаgну gарву, уфчерашно gеше Гав, чириш6во gарву,
к6јнцка кола, вакуфцки gвор, маfарешка воса, fалаuцко изuќ
(:Јнајал), жишварцки месиц Град; еп. ушtе ОД истиот пункт то
понимот: Жел'кинше Бuл'ки, 6ралцко јајце, змuјнцки лук 'вид
·
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трева', шарнарцка коса, gумакiтцки маабеш, ·кусурна чаша
(-ј шаа), изuќуш кукуш!нцки Иџ. Сп� уште м�сни имињ�·: ·Рј�·
салицки Гр6бишша АК, Крунguрцкаша Kypuja, Самувuлцкио
Кајнак Пат.
Обични се образувањата на -ин (< ен): кашин заа ,
i6рин, g6лин, ѕаgин, но: баgни вечар.
.

6.4. Формите на придавките. - Во овој говор кај
придавките, како и каЈ именките нема никакви остатоци од
флексијата, т.е„ општата форма се изедначила со номинатив
ната: gешшо ia-gage злашнаша че·шка;- си куuuл убуф царвен·

,

којн.

Натаму, определената форма на -и скоро напол;но
исчезнала од говорот. Остатоци се јавуваат или во месниТе
имиња илfl во некои определби од религиозната терминол�-
гија, ciI. Свиши T6gap - манастир во Крецово, од ·истиот
пункт се и: вилuки Иешу1<:., баgни вечар; во Мутулово: вuл.uкu
uoc, бужuк'и uoc; еп. уште: чузgи шеј Гар.

вилuки (uешук) запишавме И вели:·
вели Иешук, вели-чишваршук Кал, АЌ, НО дистрибуцИјата на
Освен

формата

·

споменативе образувања не овозможув� да се набележат
ареали.
_
Определената форма нешто поширока употреба _има
во ПуliКТОТ Градобор, таму освен споменативе примери ги .
забележивме и случаите·: uарви баршучеш и сшари сваш.
Множинските форми за сите· три рода, 1сај придавкИ:те;"
се јавуваат со наставката -и: шукашни чувеци, -iј;леми зарна,

.fЈбуви моми.
6.5. Членување и степенување џа придавките. . - Кај
придавките како и кај именките трајниот член � редуциран ..
само на една форма, добиена од сrарата показн:а заменк�
т'h. Во говорот В'а Полето се јавува полн:ата членска морфема
-(и)ош која со редукција да.Па -(и)уш односно -(ј)уш, а во_
случаите кога ме�оста се слева со дретходниот �онсонант,

члеliот се скрат�а во -уш: булникавјуш, gаџкил'авјуш, ви-..
с6ќ.уш, нuсќуш АК; л6шјуш, mасн'уш, топ. Шир6ќуш . Бунар_.
Иџ, од Градобор: Правијуш Паш, В6gнијуш Азмак, Гуле
мијуш Дол.
На запад, во Драгомирци фонетските промени течеле
поинаку, таму членската форма -(и)уш се скратила. во -uш!..·
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белuш којн, царниШ кусшун, . Мариниш . мiiш, во Беглерија
покрај: убавиш (илек). запишавме царн'уш.
Од непосредната околина на Кукуш се примерите:
блаѓуш, кuсл'уш, но шшарбЙо Крец, нii-cшpegнuo, uо-малечќб;
шесниуш Шек, според материјали од градскиот кукушКи говор
паралелно се јавуваат форми со неполна и со полна членска

ануш бил срешчу царскију кунак, неiувију ан; нii шрешију
. .
иаш, не1ни1уш покрај не1нуш.

форма:
- ..,_

,

-

.

, .

-

·Обратно, во Карадагоr по правило придавките во
машки род се јавуваат со „наштрбена" членска морфема
-(и)о, односно -(ј)о: немио // немјо, шаренјо Мор, чузgио којн,
скаuјо, висоќо Ал, бuсшрио, 6сшрuо Ир, еп. топ. ОД Патарос:

Крuвио Дiiu, Белио Камiiн, Длаiио Рuш.

Кај формите за женски и среден род, доколку не се
јават фонетс:ки,пречки, скоро по правило вокалот пред член
ската морфема се елид:ира : усланина, но: усланинша, скаuша
шiiмua, Н'о: маiарешкаша воса, топ. Калgармаша 'пат', Бочваша,
Гулемшо Дарву, Малечкуш9 Дарву Град, од Иџ: бранша,

iлешшо (: iлешушо), бурuлшо (: бурuло), кацiiша, egpuo ичумен.
Во членуваните множински форми наставката -и мно 

гу често, доколку нема други фонетски пречки, се испушта:

шо ус-смакнинше uаншt;�лоне, широќше вежgи, уф-gужgул'афше
gенуве, но: кукурузнише (зн. кадравите) АЌ.
6.6. Начинот на степенувањето на придавките во општи
црти се ·сложува со она што е општопознато во македонскиот
јазик: со додавање на партикулата uo (за компаратив) и нај
(за суперлатив) пред основната форма на качествените при
давки (Б.К., Граматика, 307) : uо-маленко, нај-маленко.
Сепак забележуваме и некои специфичн:ости. Пример,
кога се сака да се истакне застапеноста на одредена особина
се употребуваат и двете честички, прво за суперлатив, а по
неа за компаратив: нај-uо-iулемјб цреu к'и-ши·о-gаgум; нај
uо-царна уш-сuше бише она; нај-uо-усшаша (ако многу зборува)..
Оваа особеност ја спомен:ува Д. Иванов за серскиот говор,
и И дава третман на трет степен (: нај-uо-арно си бе шам;
нај-uо-iајрезам, БПГ, с. 158), истото е констатирано и во
К укушко ОД Д. Саќов: ез сум нај-uо-вис6к уш-сuчкише92•
92 Д. СаКbов, Принос nм реЧНИIСа на кукушкии говор, Б-�,лгарска
диалектологии III, Софш, 1967, стр. 331.
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Да споменеме дека овде и старата комnаративnа форма·:
'uовеќе' се јавува степенувана со двете партикули� он н_ај-u6
· ви!<'е.„.
//нај-u6вичко лuри uмше; ш6о шеј нај-u6ви�ко ми-се!"q,риqа Гар ..
Исто така за особено истакнување, ваместQ че сти
. ч�
.
ката нај често се употребува турцизмот ќуuшiн: ќуuшен
буiаши са ; ќуuшен убува бuше ; ша� gулама ќуuшен.:це�ј-ЏЈ,uр6кџ. :
Со исто значење се јавува и честичката ен: ен ба�µ, ·рuше: (зн.�1:
најпрв беше); ама шоо ен gибел бuше; ен енiир11ак·'nрслед�н'.-„

.

, Како што веќе споменавме, из р азит а застапеност на
одредено качество, особено на бои, се искажува . и со .суфиl\сQт·
-ава , iпто се додава кон придавката (в. 4.1.), пр. бил'ава бuше.
(зн. се било бело ОД снег ИЛИ СЛ.), ИСТО така: жалшава, царнава.
(бuше)· и ел.
.
Степенувањето на некои општи именки е појава поз
зната и во овој говор: u6-чурбаџuи са-6ни, - u6-мирак мu
бuше uу-сесшра-ј, -. u6 рабушнuк yg�нeio нема (оваа именка
по правило се употребува со nридавско значењ�: ноiо раQуш
нuк жена-ј шаа); еп . уште: нај-на-варо са-�скачu - со при-.
лошко значење.
Да нагласиме дека зборот мака овде многу често се
јавува со прилошко значење: мака живем, а може да стои
како определба пред друга именка: мака рабоша-ј к6uаншо
(м. мачна раб6ша . . . ), еп. уште: ноiо мака-ј учиншо. Во
првите случаи таа нормално се сте
. пенува: нај-uо-мака он
живејше, - u6-мака-ј gа-сеgиш g6ма, - нај-мака-ј ак не ши
�увораш.
.
.
Честичките uo и нај се јавуваат во образувања со глаго·
ли и имаат прилошко значење: ио-са-1аgаш ка са-ирасшо1ни,
- u6-cuuм ка сум изм6рин, - u6-са-л'ушаш ак им-gавиш,
марснинша на1-gарже с ишус, - ио-шра, ак му-шуриш . сол .
Сп. уште: нај... ме-ј мака за-мајка-ми,
u6-ме-ј сшрах ка· сум.
сам.
·

.
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6. 7.

Посвојни заменски придавки.· - �ај овие -придавки

11

интерес побудуваат извесн:и фонетски промени Што довеле до·„�,
изедначува:Ње на некои форми; еп . за 1. л.: мој� мqо ( за ж.
и с.р.), мои, -i (мн .), наш, -а, -о, -и, чл.: м6о 11 м6јуш син, м6јша
нuва, м6јшо, м6}ше сuнуф ци (шшерки, gеца), нашб 11 нашуш,
нашша, нашшо, нашше; за 2.л. : швој, ·шв6о (ж. и е. р.);· шв6и,
-i (мн:.), ваш, -а, -о, -и, чл.: шв6о. 11 шв6јуш, �цв6јша, шв�јшо�
шв6јше, вашб 11 ва�џуш, вашша, вашшо, ва�:ише;_ за 3. _л.: неiуф, .
-

„

· ..

!

неiава, нeiaiJo, неiави (:ми.), чл.: неШвуш 11 неiафјо (им6ш),
не iафша (си кашша), неiафшо, неШфше; за ж.р.: нејн, -а, -о,
-и; нијн, а -о, -и, чл.: нејнб 11 нејн'уш, нејнша, нејншо, нејнше,
нuјнб 11 нuјн'уш, нuјнша, нuјншо, нuјнше..
-

,

Веќе споменавме дека во овој говор е изгубена разликата
.
.
мегу ме�ите и тврдите основи, така е и каЈ посвоЈните заменски
форми, кај кои се ген:ерализирала наставката -о: наш-о-ј ш6о
gеше, исто: вашо.
Посвојн:и заменки образувани од основата на демон
стративпите заменки 'овој' и 'оној' овде не се употребуваат.
Место нив среќаваме синтагми од: предлог на + показна
заме�а ш6о (шаа, шuа) или в6о (ваа, вuа) + предлог шук(а)
за лица што се во близина, оДl{осно шам(о) - за лица
што се далеку: на-ш6о шука, на-ш6о шамо, на-ваа шука, на,

-

�

utиa шам.
-

-

,

6.8. Кај заменските придавки за качество и количество,
освен фонетските и акцентските специфичности, интерес
побудуваат и деминутивните образувања. Сп.:

шак6ф, шаква, шакв6, шаквu, со чл.: шак6фјо 11 шаков1уш. шакваutа, шаквошо, шаквише;
.

-

- "'

,_

- "'

,_

- "'

,_

ш6лкуф, ш6лкува 11 ш6лкава // ш6лква, ш6лкаво 11
шолкво.
-

,

Во југозападните села Беглерија, Драгомирци забеле
живме, од г.riедна точка на зборообразувањето, многу инте
ресна заменска форма: ш6лик 'толкав'. Секако се работи за
архаизам, бидејќи географската оддалеченост го исклучува
српскохрватското јазично влијание. Односн:ава замен:ка се
јавува уште и во Гуме:аџа93, а во бугарските дијалек�и М.
Младенов.ја забележил во ихтиманскиот говор94• Сп. етел.
ТОЛКК'h, рус. шоликиu, срхр. шолики.
Формите 'ваков', 'онаков' не се јавуваат во кукушкиот
говор; само во одреден контекст, во изрази од типот: ним
ми кажуви шакв6шо, унакв6шо; исто И во Дојранско (ДГ,
73)� Обратно во пунктот Савек ваквите форми не се необични:

.
унаков чув1ак.
"'

,

.

93 К. Пеев, За македонската дијалектна лексика, МЈ, XXI, 1970,
127.
94 М. Младенов, Лексиката на ихтиманс:кии говор, Б»лгарска
диалектологu 111, Софm1 1967, стр. 91.
стр.
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Многу често овие Заменски придавки се јавуваат во
деминутивни форми: шаквачка бuше ка ша-g унцее, шаквuчки
маленкu, ш6лкq,вичко маленко; ш6лкафко, ш6лкафТ<�а.
Во Крецово деминутивната форма ш6лкавuчка се
јавува и скратена: ш·очка (шочка бuше шоiи), исто и: шочко.
.
6.9. Во групата на прашал:н:и заменски придавки· спаѓаат: как6ф,каква,какво,каквu,чл.:как6фјо,какваш�,какво
шо, каквuше; еп. какоф ин-еј u6мџнуш (зн. како живее);
.

колкуф, к6лкува 11 колкава 11 к6лква, колкуво 11 к6л
кво, колкуви 11 колкви,чл. колкуфјо, еп. ух, колкави рачuшша
,

имиш .

.

форми: как
,вочко (јбуво gешинце),каквачка,каквuчки,колкафко (uuлинце),
к6лкавички (uрахчuна), колкафки (ga-бugaш).
И овде многу се чести деминутивните

6.10.

Заменската придавка саш, cauta, сашо,· саше (во
крајните јужн:и села) и сuше (на север од нив), според Д. Мир
чев (БКВГ, е. 462), е добиена од Rb.Cb. + T'h
вbCbШ'b, -а,
-о, а таа се скратила во саш, -а, -о, -е, но сише; еп.: саш леи
о-изgеше, саша снаiа ма-боле; се шо uмше си зе - саше шејве.
=

r-

..,_

.

..,_

-

За добивањето на односниве заменски придавки, Видое
ски во работата за заменските форми во македонските говори95
го дава следново објаснување: по губењето н:а b од зам.
вbCb, од формите за ж., с.р. и множина, со метатеза на в и
с се добиле: ева, еве, сви, а со аналогија и форма за машки
род: сав. Натаму, по губењето на в, во овие говори, се нало
жила акузативн:ата форма за женски род, а бидејќи ж овде
дало а, се добила основна морфема са-, која се проширила
co инкорпорациЈа на членот: са-ш, са-ша, са-шо, са-ше.
•

...,

_

..,,,_

...,

_

v

-

Во о�ие заменски придавки членската морфема не
само што редовно ја придружува Заменската форма, туку
и наполно сраснала со неа, при што го изгубила своето членско .
значење. Тоа натаму условува, во одреден контекст, спрема
потребата, и повторна упо�реба. на членот: сашјо 11 сашјуш

(леи), сашша, сашшо. За одбележување е дека повторното
членување како да е поприсутпо кај формите за машки род.
90 Б.
Видоески, Заменските форми во македонските дијалекти,
МЈ, XV, 1965, стр. 66.
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Со значење на споменатава заменска придавка за
количина саш, често се јавува и формата: сuчќо (: сичкио),
односно сuчќуш (во јужните пун:ктови), сuчкаша, сuчкушо,
сuчкише, добиена од истиот корен в&с- + морфемата -ч&ск
( � -чк-). Во оваа заменска придавка, како и во придавката
сdш, члеllската морфема наполно сраснала со формата на
придавката: сuкчише qи-са-збраq,, - сuчќуш· имuш са-расиuа, сuчкаша iлава мо-ј бела. Оваа форма е особеност Ila_ јужните
говори, ·во појасот: Костур-· Солун- Неврокоп (Б. Видоески,
Заменск ите форми, 65).
Треба да го потенцираме и фактот дека покрај упо-:
требат·а на двеве форми саш и сuчќ6 (сuчќуш), паралелно со
нив, со исто значење се Јавува и придавката цел, -а, -о: целша
fлава мо-ј рани; -. асал целша раб6ша ши ta-pacиua. Според
истата 'рз.бота за заменските форми, стр.- 65, оваа специ
фичност ја познаваат периферните говори, јужно од Преспа,
Лерин и Гевгелија.
Исклучок прави прилогот визgен во кој се чува стариот
заменски корен в&с-, без метатеза: визgен сш6јш uрdш-уiли
�

,

·

-

·

.

gалшо.

6.11. Со неопределено-зн:ачење ги среќаваме заменските
фор�-dИ: некакуф (и: некуф), некаква (и: нfква), некакво (и:
нГк(!о), некакви (некви);
секуф (и: секакуф), сiК.ва (секаква), сГкво (секакво), се
кви (секакви). Сп. уш-сiК.во uuлe месшо не ca-jage; - неква
шрева шам, ликувала.
-

,

-

,

,

6.12. Бројни придавки. - Карактеристично

за та.ка
наречен:ите редни броеви е дека обично завршуваат н:а соглас
ка, а не на -и. Тоа особен:о важи за оние од 1 до 3: uраф,
вiиор, шреш, а и од � н:атаму покрај на наставката -ши, ги
среќаваме и на -ш (со исклучок кај сеgми, осми). Сп. аз бих
чишварш (покрај: чишварши), gисеш, gвајс, но: gвајс(ш)-и
·

uарви.
Кај бројните придавски форми за ж., с.р. и мн:. од·
бројот 'еgен', често се јавува вметцато н: уф-uравно време,
уф-uравнаша gаржава. Вакви форми се забележани и во сосед
ниот солунски говор96, а и воопшто по долин:ата на Вардар,
98 А. Mazon, А. Vaillant, L'evang. de Kul., str. 144.
202

како и во западното наречје: Има мислење дека ова секун
дарна вметнато н се јавило под влијание в:а бројот 'еgен',
односно дека е внесено од прилозите Ирвин, ошuрвин97•

6.13. Прегледав на придавките ќе го заклучиме со
укажување уште на· две особености, ·од кои едната и не е
така честа во нашиот јазик.Имено во материјалите, во дија
лошката реч, освен кај прекари, и кај оние неколку збора за
обраќање (мuли, gpaiu), вокативни форми овде среќаваме·
и во определбите од женски род, 'со наставка -о: uшро л.исuцо,
л'ушо змuо; уште и: кумо ЛUСО (в. 5.13.1.).
Втората особеност се однесува в:а заменската придавка
'свој', која со супстантивирано значење се јавува релативн:о
Често: свој сме 'роднини сме', уg-св6ј gа-са-б6јш 'од-роднина
, да се плашиш', но како посвојна заменска придавка м�огу
често е заменета со дативни енклитики од личните заменки,
односно со други посесивни замеliКи: уg-неiуфшо-си имане им
.
рq,зgилил; - и11, кажала на-н и1нше руgнини.
.

,

,

,

-

,

Оваа особеност ја познаваат и другите југоисточни
говори, еп. примери од Солунско: и јас iy уклавах браш-ми, и iu cupaшuxa манџешо-му (ДМГ, II, 202); ОД Кулакија: сq,
варнале на-нuјнша кукја. Според истражувањата вршени
задниве децении одвоенава појава е раширена на голем
nрост_ор во јужните говори, од Корча до Сухо9ѕ.
·

ЗАМЕНКИ

7.1. Лични заменка. - На кукушкото подрачје кај
личните заменки забележуваме пов·еќе специфичности. Прво,
ка�о и :во др. источни говори, овде среќаваме деклинациски
тип од две форми: номин:ативн:а и општа. Дативниот однос
се изразува со општата и предлогоr на. Локална специфичност
е и искажувањето на општата форма со на-конструкција.
Со другите источни говори се поврзува и со употребата lia
форми со партикулата -ка: аска 11 ас, еска 11 ес, поретко:
шuска, менка, во Гуменџа: менќа.
97 Б. Видоески, Кумановскиот говор;

159.

98 Б. Видо�ски, Заменските форми ... , стр. 57-58.
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Кај кратките· заменски форми присутни се извесни
промени и варијанти, кои најчесто се резултат на силно
изразената редукција, но и на рз.злични аналошки и зрамнувања
на допирот со други форми и партикули. Меѓу таквите измев:и
има и в:екои што се nосуштествени, на пр. изедначувањето в:а
формите за акузатив и датив. Да споменеме уште и тоа
дека . на односн:ово подрачје кај заменките забеЛ:ежуваме
извесв:и архаичн:и фонетски и други црти, пр. чувањето на
формата за лИ:чната заменка за lл. ас (аска)
во селата,
ес (еска)- во градот, исто така се чува и гласот х во формите
на заменката за Зл. мн.
них, натаму во архаизмите н:а
лексички план треба да се спомев:е личната заменка за Зл.
он, -а, -о, -и, на зборообразувачки: заменската придавска
форма колик, позв:ата како една од особеl!остите н:а северни„
·
те гqвори.
-

·

-

7.2. За личната замев:ка за lл. среќаваме нејотирана
форма ас, аска и ес, еска. Ова претставува специфичност
со која кукушкиот се изделува од повеќе соседни говори:
на север во Гевгелиско и Дојран среќаваме јас, јаска (ГГ,
84; ДГ, 75), на запад во Гуменџа јазика, в:а југ во Солунско,
Су�� и Висока: јас� јаска (ДМГ, II, 190), а во Градобор ги
забележивме и двете форми: јаска (за-шеilка са-uушuишах),
1ro исто така: ас (знам как ме-ј). Истава, н:ејотирана форма,
по исклучок, освен во Кукушко ја забележивме и во Серско
(пунктот Саве1'): ас.

Кратката акузативв:а форма гласи ма (: ма-виgе). Во
Градобор формите за акузатив и датив се изедначиле: ми

чуgи шо на-мен, - ми-боли мехуш, - ми-нусuха, ама не ми
разбраха; и: gај-ми-iа-на-мене. Формата ми во акузатив се
јавува и во Ватилак : сакаха gа-ми-закол' аш q,рнаушише, ga си красшаш ми-соварgзаха, а и во Кулакија н:е се прави
разлика меѓу дативв:ата и акузативната форма (ДМГ, 11,
192)� Долгата форма ако

се

н:агл"-сува се изговара целосн:о:

меце ма-виgе, инаку почесто ·се· слуша: мен (ус-мен ga-gojш'
и ши) Кр ец. Веќе истакн:авме дека акузативот се јавува· и; со
.
на-конструкции: на-мене gа-ма-зq,коле, - на-мен ма-иушшu}а.
Во датив кратката форма, како и обичн:о, гласи ми:
ми-риче, но ако стои пред помошниот глагол е таа поминува,
·
со асимилација, во ме: кравша ме:.ј на·-јонџаша Крец, иiо ме-ј
..,
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не знам, а пред �ратката акузативна форма ја (во овој говор

ia) поминува во ма: ма-а зима (: ми ја зеде).

Множинската форма за 1 л. гласи нuii.; во акузатив:
нас-па, н:о се јавува и со предлог: нii.-пас пii.-(вuge). Во Датив
не се употребува долгата форма 'нам', туку се обопштила
акузативната нас

+

предлогот на: на-нас к'и-н. са-смеаш; -

н.tiuкун. н.а-н.ас н.и-gупце jtigнe.
долновардарски говори.

Така е редум и во соседните

7.3. За личната заменка за· 2 л. нема што особено да
се каже: ши, акузатив шебе // ше и (ша-виgех), со предло г
нд-шеil шa-ygpu, датив н.а-шебе'Ј / н.а-шеu (ши-gаgе). Во множина
вuа,
акузатив (на )-в ас вii.-uузн.ах, датив на-вас ви-ричел.
Формата 'вам' не се употребува.
Како кај заменката за 1 л., и овде кратката дативн�
форма ши пред помошниот глагол е поминува со асимила
ција в о ш е : мер руgнuна Ше-ј, а пред акузативната фо рма
ја (ia, а) во ша: на-шеи ша-а-н.аuравu . Множина вuа, акузатив
.
(на)-вtiс ва-виgе, датив на-вас в u- g age.

7.4. Кај личната заменка за 3 л. ед. забележуваме цове
ќе специфичности. Како прво да истакнеме дека за среден:
род место очекуваната форма- 'оно' среќаваме шоо, иак о
,
,
за другите родови и за мно жина имаме: он., он.а, он.и. в о
акузатив за машки и среден род од 1\рат.ката форма io многу
често се елидира с огласката f: о- виg ех, о-чујах. Глас от i
се губи и во долгата форма, а потоа со асимилација се добил о
н ' б или н'60 ( < нео < н.еiо): ус-п' 60 ваuц у ваш ;
па-н'60 шii.
шuuј6наш Мут.
_.

Заменската форма во датив сежqгаш е придружена со
предлогот на: му-iу-усшавu нa-1teio; - на-н'6о не-м вируум
Мут.
Кратката форма му во допир со акузативната io, по
елизијата на i, со асимилација и контракција поминува в о
мб: па н'б мб- ( мо-о < му-о < му-iо) gех;-uу-брtiш-:-ши мб
исuрq,шuх. Истиот резултат се јавува, во одделни случаи, на
·
доцир со акузативната форма од женски род: pouкauta gа
мб-паuрtiвум (р6uка зн. гроб). Веројатно овде е� работи за ан а„
лошко израмнување спрема машки и среден род, приn о 
могнато о д блиската артикулација на неакцентиран:ите о и
у. Сепак, почесто на допирот меѓу дативната форма му и
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акузативната

ја среќаваме обична асимилација: ма (< му
ја)-gавум ефшино; - ма-gунце gyp на-н6јсшо; - ма-зе за ич
uapu.
Посебно објаснување бара резултатот што се јавува
од контактот меѓу дативната форма му и помошниот глагол
е:

шашко мо-ј (< му-е), - вујчuна мо-ј, - ш6лко мо-ј акало

и ел. Можеби и овде имаме резултат од блискиот изговор на
неакцентираnите о и у.
Во извесни имеliски пр�роци место очекуваните датив
ни се јавуваат акузативни форми: iо�ј-сшрах ga не cii-yuuj; не-iо-ј сшрdм gd-upaвe на-сшарус шiiквu раб6ши. Обичн:и се
односниве предикати во состав со именките 'страв', 'срам',
'жал'. Возможно е дека оваа специфичност е пренесена од
формите на заменките за 1. и 2. л. во кои имаме акузативни
место дативни форми добиени со асимилација: ме-ј сшрах
(< ми е); - p6ga ме-ј (< ми е).
Долгата форма од 'она' во акузатив гласи н'аили·неd;
среќаваме: он не iа-усшаве н'а; -на-мужех gа-uузнам на-н'd а.
Место кратката акузативна форма ја во овој говор се
јавува разновидноста ·а (ia) , последнава секако добиена со
а:н:алогија според формата за машки род io: а-усшавuх gома;

- iа-сичех на uулвuна. Формата ia ја познаваат и liекои тетов
ски села, се јавува уште во Битолско и Благоевградско99•
Извесн:и специфичности од замеliката 'она' забеле
жуваме во употребата на кратката дативна форма. Освен
општопознатата форма И, што обично· се скратува во ј (: Шо

gd-j-gdgyм), позната на целата територија, во јужн:ите села
се јавува со проширена функција формата за м. р. му: 6ршума
к'и-му-варзиш (на кравата) Бег: - шкраuл' а му-вuкиме Драг .
Слична е состојбата и во Гуменџа, таму покрај: gа-не-Й са
смејше, запишавме: му-са-м6л'ум на-шаа женичкаша.
Во Карадагот паралелно со формата И се јавува и ин:
ин-кажах на-мајка; - gaj-uн-ia шаа uаричкаша Гола; еп.
уште примери со посесивно значење: шеша ин-бuше Мор. Оваа
форма се јавува и во соседните говори: гевгелискиот и дојран
скиот, а Видоески ја спомену ва и во некои полошки села100•
Според него формата ин е преобразувана од потребата да

Видоески, Заменските форми ... , стр. 33.
100 Б. Видоески, Заменските форми ... , стр. 35.

99 Б.
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се избегн:е омонимијата со акузативната мн. форма и (< iи),
а елементот не пренесен од полната форма (с. 41).
Во крајните јужни села односнава заменска форма се
јавува изменета со метатеза- ни: не ни а зима на-сuла; -ка
ни-ј-жив6шо? Иџ, во Амбар Ќој на составот на одвоенава
заменска форма ни ·со помошниот глагол за 3 л. ед. -е, со
асимилација се добила иНтересн:а форма не, што н:ема
значење на одрекнување ( : ни-е > не-е > не) : ка не(-ј)-uмШо
,
,
'
'како и е името'; - ка не-1 инашо zулем, нек-сшраgе.
На целата кукушка територија, во множина за сите
три рода се јавува единствена форма они. Така е на север во
Гевгелиско и Дојран:ско, на запад во Воденско и Гуменџа,
но па југ, во Солунско: ш'е 11 ш'а, на исток во Серско (Савек):
.

_

-

,

ш'Иа.

Во ·акузатив множина :кратката заменска форма iи,
во која i е пренесено со, аналогија од еднинската форма io,
често повторно поминува во и. Долгата форма гласи нuх.
Поверојатно е дека во скратената форма и се работи
за испуштање н:а 'гласот i -појава позната во овие говори отколку за чување на постарз. состојба; потврда за ова
наоѓаме во ретките, н:о сепак присутни форми со неелидирано
i. Сп.: Он и-куршулисал них;-к'и-u зак6ле;- gа-Й накалвиш
(да ги натепаш); -ua-u_ збрале за-на-аскер; но : -iи-сшришех
на-iiашо.
Дативот, како и во други лица се изразува со на-кон.
....
,
струкциЈата: на-них им-gунцех воgа; - gури не�им-ирилеzе
,
,
....
,
....
,
,
,
,
шакво нешшо на-них; - на-них им-усшавил с ичкушо имане.
Кај кратките форми и кај овие заменки забележуваме
извесни специфичности. Прво, неретко место формата им,
среќаваме ин : шо ин-наuравu на-коiжше.
Веќе рековме дека истава заменска форма ја среќа
ваме и во датив од 'она': gај-ин id, но тешко е да с·е·каже дека
еднинската форма се наложила, односно дека оттаму е пре
фрлена во множина, бидејќи не е невозможно процесот да
бил и обратен, имено заменската форма ин 11 ни прво може
се јавила во промената: на-них им � на них ин 11 ни - датив
од 'он:и', не без влијание на долгата форма 'них', што од
своја страна исто така не ја исклучува можноста за парале
лен развиток, односно заемно влијан:ие на споменативе форми.
Покрај формите и и ин // ни во говорот н:а Полето, а
ретко и во Карадагот, пр. во пунктот Мутулово, во датив
,

,

-

,_

_...,
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мн. се јавува и едн. форма му: му-ј-наuрашuја 6чкише. (на
децата); - му-фарЛtl на-кук6шкише? ·(Јадење) АЌ; нi1-g6к

шуршо му-вuке; - uенција не му-gаваш на-них Иџ; - аку не
му-uумаzум (на родителите) Мут; - ас иа-м6јше на-м6ш·
gа-му-кажум Драг.
Познато е дека ваквата проширена употреба на не
н:агласената форма му и :како множинска, е нашироко распро
странета во јужна и југозападна Македо.н:ија, јужно од лини
јата Охрид-Прилеп-Пазар-Сухо (Б.В., Заменските форми,
41). Кон овој релативно широ� ·простор, значи, се приклучуваат и југоисточн:ите говори. Освен во кукушкиот се јавува
уште и .во воденскиот (на-них в6 gеушу му са-виgел блак чу
век, ВГ, 54), солуgскиот (ДМГ, II, 198), гевгелискиот (:му
gал еgно 6сшро н6хче на geцauta гг, 109).
Во Ватилак исто така во датив множина се јавува крат
ката форма му: иgин ѓуuшин шарча, му iи фана рацше на Ју

руцше;. -јас му-вел'ам, а они викаш: хлеб ни gaj!

Овде во иста служба се среќава и кратката акузативна
. форма lu: наuкун uашаша iu рече: „кабаашош е иа-вас"; iu фашихме, iu варзахме и iu gagexмe еgин арин ќушек; - јас
ки сшанах каgе рачок, ки iu носах леи и ки ручаха; - нија,
ка ке оgиме ga iи кажиме, шшо има·нихни овци у нашиош бил'ук.
С. Романски во врска со употребата на му, погрешн:о
истакнува: „Во датив множина - осв ен: во Кукушко, :каде
што се задржало им (на них им) - се јавува редовно му м.
'им' по аналогија со еднина'' (ДВГ, 135).
Личната заменка за се.кое лице гласи: себе, ceбe-cii.,

себе-си; са, си: свесша ми-са-зе ; - gено са-скусуве; - ихшибар
си uраве; - са-маче.
Во крајн:ите јужни села :кратките форми за акузатив
и датив се изедначиле: си-л'уши Иџ; - iy-j сшрах ga не си -yuuj;
- си-чуgам ас; еп. уште: -·ми-чуgи uto на-мен Град.
Меѓу особеностите уште треба да се спомен:е члену
вањето на долгата форма 'себе' во одделв:и конструкции:
себишу (< себе-то). Оваа појава ја познаваат и сос�дните
говори, Дојран: не си знd себушо (ДГ, 77); Думев од Воденско

го наведува примерот: нај-мuлу нешчу на-секуј чувек е себ'шу
му и со право истакнува дека во ваквите случаи членуваната
„повратн:а" замен:ка исполнува именска функција (ВГ, 54).
Во југоисточните говори паралелн:о со личната заменка
за секое л ице 'себе се' се шири и употребата на формите
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н:а личните заменки: си-iлеgум за-мене; - upag неiо cu-iyшури; - мижgу них не са-иуzожgаш.
'

,

-
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_

_

,

-

Според Голомб во Солунско процесот е многу по
напреднат. Таму, истакнува тој „освен са < *ѕ� и си < *si,
проклитичко-енклитичк1;1 ак. и дат. форми, сите други фор
ми на првобитната „повратна'' заменка се загубиле... Во
врска со загубувањето на акцентираната форма на поврат
ната заменка (с'еб'а) во С-В ги има следниве обрати:
за си ха езма сас м'ен'а в 87.
Д'iiш'q,ншу з'е и см6кваш'а
сас н'eiy..., во кои старата заме:Нка с"еб'а е застапеliа од
соодветните форми на личната заменка" (ДМГ, 11, 198).
И во пуНК'fОТ Амбар Ќој, што спаѓа меѓу најистурените села
-

·

кон Солунско, споменатава до.џ:га заменска форма не е
обична.
Кратката форма си се јавува со гЈ1аголи во т. н. етички
датив: . . и gеушо си (ши)-сuuјше на-вуgн uцша, исто така со
посвојно значење: си-зел gелуш (од имотот), си-куuuл ѕиfвар.
Как9 особеност, во однос на литературниот исказ, овде треба
да се спомене отсуството на формата (си) во состави со роднин
ски имиња и тогаш кога зборот кому му се препишува при
.

н "�чоста е

субјект во речеliИцата, независно во кое лице;
овде, и во ваквите случаи се јавуваат кратките форми од
личн:ите заменки: не-fу-uузнала маш-ин (м. мажош-си); gецша-му (м. децата-си).

Лично-предметни

заменки

7 .6. Прашалните заменки, со мали фонетски

посебности,
ги имаат позliатите Iiоминативnи форми: кој (м. р.), коо
(ж. и с. р.), во Град: којо - с.р., кои (коЙ) - Мii .
. Една од специфичностите на овој говор се изразува
во отсуството на дативн:ата форма 'кому', што ја познаваат
западните говори, втората во отсуството на општата форма
'ког о' што ја среќаваме во некои други источни говори. Сп.:
кој ошиuаха - ошиuаха, кој не куршулиса;
о-uишах за-кој
-

,

.

,_

саке gи-.1 куие; - на-кој му-илаши; - не знам уш-к.01 имаш
сшрах. Ова е особеност na целото кукушко подрачје, а спо
ред нашите истражувања формите 'кого' и 'кому' отсуству
ваат и во контролните пунктови: на исток кон: серскиот, во
пунктот Савек, на запад кон воденскиот (и пазарскиот) в9

14

....

.

-

-

,

,

,

-

.

„

-
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Гуменџа, а на југ кон солунскиот
и.ала 'за кого прашува').

во

Градобор

(: за-кој

Ова е особен:о mrrepecнo бидејќи во соседното солун:ско
село Висока општата форма к6iу н е само што се зачувала,
туцу развила широка употреба и се јавува во функција на
номин:атив. Според Голомб за-висниот падеж се обопштил,
бидејќи бројно превладувал во говорот (на-к6iу, сас-к6iу,
уш-к6iу) за на крајот да го истисне сосема од номинативот
малку изразното шо (ДМГ� II, 201).
Според нашите истражувања на север, во Гевгелиско,
се употребува општата форма, но таму нормално се јавува
и номинативната . Сп. кој-ши-ј-gаgе?, но: баiајше на-куiо
uаркажавум Фур.
Прашалната заменка за предмети во овој говор гласи
о
ш , која во јужн:ите пунктови често се редуцира во шу: шу
сакиш?; покрај: ш6-шgаgе (ако е акцентирана). Старата датив
н:а форма 'чему' се мисли дека е особеност н:а западните
говори, но ја забележивме и во говорот на Полето:
ШО

шеј Бег;

-

чум ше-ј шаква жена
-

чум ше-ј

Крец.

Прашалната заменка за припадност ги има следниве
форми: ЧUј (м.р.), ЧUа (ж.р .), ЧUО (с.р.), ВО МН. ЧUЙ: ЧUЙ-Са

шuа 6фци?;

_
·

чuо gеше са-ушиuало?

Со исто значење се употребуваат и формите на пра
:iпалната заменка 'кој' со предлогот на: на-кој-еј ш6о gеше ? на-кој чувеци ин-кажа. Ваквиот аналитички начин на изразу
вање е многу обичен: на. целото источно подрачје.

7.7. Неодредената заменка за лице ги има следн:иве
форми: некуј (м.р.), некб (ж. и с. р.), некуЙ (мн): му-вели : некуј

gа-земе конкаша, g-ојше на-Вано; - свикарваша не-а-gавише
н а-нuкуј; - некб руgнuна iу-чикала; - некуЙ ајgамаци. и кај
оваа заменка не се употребува ниту дативната, ниту акуза
тивnата форма, еп. дире1стен предмет: некуј, индиректен:

,

на-неку].
"'

.

Спорадичн:о, во југозападната регија, место 'некој'
може да _се чуе нuкуј Бег. Ваквите форми се мн:огу пообични
во соседните говори, пр. од Гевгелиско: нuкуј iулемиц, нuкуј

uаша уф-нашре, а uuшe мајка-му: нuкоа сш6ка нема уш шашко
ми (ГГ, 110).

На· југ, во Ватиnак: (Солунско), ваквата форма скоро

е регуларна:
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как к.е си ошеuише никуј човек; - и кунgисуваше

на никој село; - немаше никој колај? Форми со и (никуј) забе
леживме и при истрз.жувањата во Кајларско (пун:ктот Тремн:о),
а К. Мирчев наведува и од неврокопскиот говор {НГ, 105,

106).
За неодреден:ата замен:ка за предмети 'нешто' нема
што особен:о да се ·истакне, освен да споменеме дека во
.
.
Јужните говори се Јавува редуцирана: нешшу дури и нешу
(: аuнин-си т-tешу?) Иџ. Да забележиме и тоа дека оваа не
,

-

,

менлива заменка се среќава и како супстантив: жалшо нешшо

.

uмше уф-ракша.

Во функција на. неопределена заменка, впрочем како
и во други наши говори, се јавува и бројот 'еден': на-uашо
сришнал 'аgна мечка; - си-бuло аgно време и ел.
Со исто значење се јавува и прашалн:ата замеI!Ка 'кој'
.
со честицата egu, а поретко и ер: на-еgи-ко1-си gешшо ; ер-1ш1_
и ел.
Одречната заменка гласи: нuкуј (м.р.), нuкб (ж. и с.р.),
нuку�/, (множин:а). Акузативот од таа заменка се изразува
.

, .

,_ -

,

Httкyj Не сакум,
НОI\1ИНаТИВНаТа форма: нuкуј не uuшум;
а дативот со предлогот на+ н:оминатив: на-нuкуј не uуuушше;

СО

-

.

- на-нику1 уg-них не-му-иаgине жал.
,

,

-

,

Формите на општата неопределена заменка г ласат:
секуј (м.р.), секо (ж. и с. р.), секуЙ (мн:.). : секуј ga-cu-cege g6ма.
Општата форма 'секого' не се употребува; директен објект:

ус-секуј на-мојш ga са-разберuш, ИВ'директен: На-секуј Не СаЈ(ажуве.
,

7.8. Во употребата на показните за:менки забележуваме
двојност во кукушкиот говор. Додека во говорот на Полето
разликуваме систем од две показни заменки: ш о и во, во
Карадагот се употребува само една: шоо//шо.
Натаму, за одбележување е дека полскиот говор се
вклопува во источната периферна област, што го зафаќа
просторот од Лагадинското Езеро до Неврокоп, во која
демонстративната заменка се јавува со партикулата -зи (-з-):
ш6зи чувет� Крец, шос gарвар Град. Оваа форма се употребува
паралелно со шоо и шо, но последнава превладува. Во Солун
ско (Сухо и Висока), обратно, заменската форма шос и шуз u
е регуларна (ДМГ, 11, 198).
Според тоа показни заменски форми во јужните села
се следниве: шо 11 шос /1 ш6 зи м. и е р.), ша
.
(
, шае ( ж. р.),

шuа (мн .); во ...
14*
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Во материјалите од Кукушка (МПр, IX, 3-4, 170-176),
освен заменката ш6зи, шоз (: блuзу ш6зи ан, - ш6зи сшрах, шоз gеше е у ш ш6о маш) за среден род ја среќаваме и заменката

шува: как шува ga сшане?, -. шува к-си-кажум, - може ли
�иува. Формата шува во нашите истражувања не ја забеле

живме, исклучок прави nунктот Мутулово во кој покрај
,
.
шоо срекаваме и шва, а за примерите во материјалите останува
да претпоставиме дека се особеност на градскиот говор,
за кој што имавме мал број и несигурни информатори.
Како што реков ме во оДносниов говор (во Полето)
за означување на блиски предмети и лица се употребува и
заме�ата во (м. и с.р.), ва (ж. р.) и вИQ (мн.): gве чаши су
ва ка к'и-uразниме Иџ.; - ва саке свишец gа-са-Ираве; - во
чувек uамишуш ми-zу-заварше АЌ; - вИ<� женше брашшо И, наuравuа gирен-uирен (зн. ги испокарале) Бег; - во чувек
уg-вас зима овца Драг. Во Градобор спомнатава заменка се
јавува со nартикулата -ј: вој чувек ме-ј браш, и : вој gиќан
еј на-Глиf6р.

Многу е веројатно дека кај формите во (в6о, вој) добиени
од 'овој' почетното о се изгубило под влијание на заменката
шб. Во таква форма, без почетно о, заменката се јавува и во
други долновардарски говори, барем онаму каде штq ја
има, еп. од Гевгелиско: oge в6а gешшо yg eguн урач му-ј

земе вуловшо и ралшо; - в6а си 6ре, ш6а сиg нал gQ jage (ГГ,
110); од Воденско: са-сфалu в6 шакси л gару�.u уиl-1\6јнуш; во ilauцa gа-iу-крева (ВГ, 17) и ОД Гуменџа: ва са-излажiiве,
, - ,
, ,
,
му кажуве; - воа син-му имал ираво; - виа иак zu заушуваш.
'

"'

"'

'

Во говорот на Карадагот показна служба врши само
заменката ш6о (м. и с. р.), шаа (ж. р.), шuа (мн.). На предмети
што се близу се укажува со: ш6о (шаа, шuа) шука, а на далечни
со ш6о (шаа, шuа) шам 11 нанам.
.,
.,
;
Значи во отсуство на показните заменки ОВОЈ , оноЈ
односнава релација се изразува описно. Исклучок прават
заменка се однесува на именка
синтагмиге во кои показната
.
што означува време: ваа сабајлин, - ваа-gин ( < овој ден:), '

ваа вечар, - ваа iy g uнa, - ваа лешо, - ваа ниgел'а, -. в6о
месиц и ел.

Заменката 'оној' се јавува исклучително во составот:
6н-gе н (< оној ден) Иџ, во Гарбашел: 9наа-gин (зн. завчера:
9наа-gин cu-yш uge).
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Во серскиот говор оваа заменка има поширока упо
треба, еп. на онаа сшрана, - ун6о чувјак, - унува g'аше, __::._
униа
Формите на показните заменки во говорот на селата
од Карадагот се скоро· идентични со оние во Дојранско (ДГ,
.

,

.

.

•

78).

1

БРОЕВИ

8.1.

Кај основните броеви забележуваме извесни специ
фичности. на фонетски план: u(e)guн, иgна, иgн6, покрај ag:Uн,
првите форми доминираат во јужните полски
аgна, аgн6 1
села, а вторите во северните, во Карадагот. Натаму: gва
(IЈве), шри, чишuри, во �рзото броење шшuри, uеш, шес.
-

Во врска со развојот :в:а секундарниот ер во групата
*tmb имаме двојство, во Полето: сеgум, 6сум АЌ, Б ег, а
во Карадагот: сеgам, 6сам Алек, Мор, покрај сеgам, - осум
Мут, Ним; gевиш, gесиш.
Броевите од 11 - 19 во Полето гласат: иgинајсиш,
gванајсиш, uишнајсиш, усумнајсиш АЌ, Иџ, а во Карадагот
се јавуваат без крајното- -ш: иgинајсе, шринајсе.
Форми на десетиците од 20 до 90: gвајсаш, шширuјсаш,
сеgумgесиш, guвugecuшИџ, но во Карадагот и селата близу
градот : шрuјсе, шширuјсе Гар, cdgaмgace, усумgасе (и: усумсе),
guвuguce Ним, Мут, покрај· cegaмgace, 9самgасе Мор (в.

4.7.).

1

\

t!

!i
li.
1;.

Во сложените броеви, при брзото броење, се случува
да се елидира не само сврзникот и,·туку и од десетиците може
да отпадне последниот вокал, ако не е акцентиран: gвajc
aguн, шширuјс-шри Гар.
Како специфичност треба да ги споменеме демиgутив
ните форми од броевите 'два' и 'три' образувани .со суфиксот
-чки: само gвечки сu-зех; - и gвечкише (6чku) му-са-наuрашuа;
- и шричкише ·умрели.
Стотици: шшuрсшушuни,'" uешсшушuнu, ·семсШушuни,
gевuшсшушuни. (во брзиот говор: шшuр_сшuни, Иешсшuнu,
семсшuни, gевuшсшuни) Иџ, во Амбар Ќој: чешuрсшошuни,
сеgумсш6шини, од Кукуш: Иеiисш6шин и uесшушuнu, ил' aga.
Во материјалите од МПр покрај ил'аgа среќаваме и: ил'аgо
fроша. Ваква форма ние не забележивме.
-

,

-

,

.

.

·
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Кај бројните именки суфиксот -ица оби:чно се скратува
во -јца : gвујца, шрујца, чишварујца Гар, но во Градобор:
gваuца, во Ватилак: gвајца, покрај gвојца и gваица, уште шројца,
шроица.
Веќе нагласивме дека деминутивизацијатЦ, во овој
говор се јавува во различни случаи, меѓу другите и кај број„
вите именки; еп. форми со суфиксот -ичка {> јчка): gвујчка
(: само gвујчка усшанахме), шрујчка браше бuа Мор.
Според споменатите материјали од МПр (IX, 3-4,
170-176) во Кукуш од броевите 'два' и 'три' бројни именки
се јавуваат и со суфиксот -ма: gвама бирбере; - gвамаша
сеgаш; - gвама или шрuма; - и се аресаш gвамаша. Вакви
форми а и оние на -мина во анкетните истражувања од повеќе
села не забележивме. Во прв момент ни се стори дека се
работи за превид кај запишувачот, но откако констатиравме
повеќе образувања на -мина и во материјалите од Ватилак
(МПр, VIII, 1. 65 -98): iи gонесе чеширмина; -шија gесешми
на; -gвамина арнауши; - са-варнаха сас шријсешмина, остана
да заклУЧЈ:1ме дека се работи или за особеност исклучиво
на градскиот говор (кукушкиот), или пак ваквите форми ги
имало и во говорот на селата, но во полувековниот контакт
со струмичкиот говор, во кој ваквите бројни именки не се
употребуваат, исчезнале и од говорот на дојденци::rе од
Кукушко.
'

Суфиксот -ина се јавува кај десетиците за образување
броеви со приближна 'вредност: gисшuна ил' agu ми-усшавu; сшушина овци имше.
-

-

,

,

,

Приближна бројност се изразува и со поврзување на
два „соседни" броја: шри-шшuри, gва-шринајсе, шри-шширuј

саш, gве шри-сшушuни. Меѓу случаите што не се погодни за
вакви поврзувања во граматиките обично се споменуваат
броевите 'еден-два', 'четири-пет', 'осум-девет' итн. Оваа не
погодн:ост од првиот пример ('еден-два') обично се избегнува
на тој начин што наместо бројот 'еден' се јавува именка што
се поврзува со бројот 'два': чашка- gве

ucuuja;

-

gен-gва

ка-са-g6јgини; - к'им� месиц-gва кd iu uушшuа. „Соседните"
броеви не мора секогаш да стојат еден до друг : еgин месец

. iи-раниха, gва Ват.
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ПР·ИЛОЗИ
9.1. Меѓу особеностите на прилошката зборовна група
како прво :ќе ја споменеме честата деминутивизација, особено
на прилозите за место: шук.ичка сеgпи, - ел u6-па:-вак.ичк.q, �

шамичка бише са-скрuло, - шам-шак.ачка na-upuuик. засша- "'
..,
- ,
.., - ,
пи, -шук.-шак.ачка лети-.си, - к.ач-са ио-па-zорце,.·- cuagnaa
па-gолце, - uулечка 11 uулек.ичка / / uулепкичка 6ge, - маЛчк.о
(ш6Лчк.о, колчко) ми-gе, - uо-блuЙЧКО cegnи, - gалечк.о мu-са
,
..,
gецша, - паикупце са-сиших шо сак.ше gа-к.аже�
- ,

..,

,

,_

,

,

··

,

-

,_

..,

,

-

,

Натаму треба да се истакне
дека во овој, како и во
.
.
другите источни говори, каЈ прилозите изведени од придавки
не се забележува 011а формално диференцирање што се изра
з·ува преку карактеристичниот зnак у на кој завршуваат
Прилозите во централните и в·о западнИте говори. Значи овде
наместо 'бл иску', 'малку', 'мnогу', среќаваме: б1uзо, малк.о,

noio, к6лк.о, шолк.о, gалек.о, шtiмо (: арпо мy-gyjge блuзо; ел
uо-блuЙчк.о; за-малк.о gа-са-сшеuаш; ноiо џапабеш gеше ш6о
вашшо).
Во појуЖН'ите села, онаму каде што се редуцираат
вокалите во отворен краен слог се случува во Qрзиот говор
,
-..,
о да се редуцира во у: уш-шаму cи-yggex па-селшо; - колку
-

,

,

,

gа-са-ираве, иа са зпа; - за-шолку иари пе са-иазариме.
..,

"'

-

,

- ,

"'

-

-

,

- ,

"'

-'-'

"'

,

Зборувајќи за прилозите во овој говор да го споменеме
и членувањето кое в:е се ограничува само на случаите кога
тие ја примаат· членската морфема од именката, ка.Ко што
е во литературниот јазик (Ири мпоiуше иi рачки . . . , Граматика,
344), туку се јавува и кога прилогот оди со глагол: g6цпуШо

gyjge, - ga пе са-варпиш gоцкапша, - наuкупша сшиiпаа и
опи, -па-рапипша чух шамаша, -рапшо, уф-мурк.аша к.инисаа,
- к.асапшо ни gyjgea iосше.

9.2. Кај прилозите изведени од именки, како. што �
впрочем и обично, забележливо е присуството на остатоцИ
од синтетичката деклин:ација.
.
Особено често се адвербијализирале состави од предлог
и иМ:енка: паuулвuпи u-gавал ни' вше, - паисна 'навистина'
Гар, - наgоло g-исшече, - ygg6лo uмиш нешшо (облечено)
Ал,· u6-наg6лу iу-фашu Гав,--· нЦилаgне g-ucuagнyц .Мал, во
Градобор: на-паgвор / / наопк.а ( < навонка), н.о и: - за-uу
паgвор uијах аuуве (�а вршење нужда), - ндgвечар ( и: u6•
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·иаgвеч(tр) ела Бег, нq,сшрана флизе, и iу-снима Иџ, - на
сшре ш gонци-о, - насила на-може (и: ус-сuла на-може), 1lа-засшринша gy}ge (зн. наутро) Крец, во Амбар Ќој: на
�усуро gyjge и-он 'на крајот'' - на-кусуруш к'и-uлашум, па-соне к'u-gojge, на-јаве к'и-uлачиш, - uриквечар ќо-најш
gома Гола, -уg-зgолу са-к.ачu Мор, во Амбар ќоЈ: уgузg6лу,
uу-вичери uрафшасаа Каз, - uy-geнe. или u у-вечар, - uу-Шзuчк.и са-вЛече Мут, - шарчише бизgуша, - уз6ри
сшанах Кал, gувечар к'и-са-измuм Драг, - намрачкq,ша uјше
уф-нас Ир, на-земен iu-uycлax Ват.
--

Бројната група прилози што потекнуваат од неко
гашните инструментални форми на -ум, преобразувани од
-ом, овде се изгубиле. Синтетичките форми 'силум', 'ве
черум', 'часум', овде по правило се изразуваат со предлози:
на-сuла флизе и а-зе, - на-час ugе,-за-час, исто и: уф-час;
- навечq,р смех, шаквu раб6ши, а сеiичка uусшо.
Како реликт, со пошироки ареали се јавува прилогот
крсшумашо 'крсн:озе'. Освен во Кукушка се среќава и во
Д ојранско (ДГ, 79) и во Солунско (ДМГ, 174).
Форми на '-ум' исклучително забележивме во Амбар
Ќој: се скрuшум рабошаш; - н:uчкум бише uаgнал, и уште
еден: пример во Гарбашел: ним-са-сакалguсуви мари, шаа
рабоша часкум бuве.
Исто така и сложените прилози, поточно компози
тумите од именка + старата демонстративна заменка *sb,
* si, *ѕе во постпозитивен распоред од типот: 'денеска',
'есеноска', 'зимоска' во кукушкиот, а и во посеверните соседни
говори (гевгелискиот и дојранскиот, ДГ, 79) не се употребу
ваат. И В. Илиќ101 наведува повеќе дијалектни материјали,
според кои во овие регии одн:осниве прилошки композитуми
не се употребуваат. Меѓу нив се споменува и Словникот ... 102
од Солун:ско, од М. Малецки. Обратно, одвоенава заменка
се забележува во др. сложен:и прилози, но во нив ·таа има
препозитивна употреба: сношши рано си лиiна, во запад.
ното наречје: синока.
.

,

В. Илиќ, Временско-семантичките ориентации на комnозитумите лешоска, есеноска, зимоска, iiролеШоска и игнеска, ноќеска, МЈ,
г. XI-XII, хн. 1-2, стр . 183-201.
io2 М. M
alecki, Dwie gwary macedonskie, 11, Slownik, Кrak6w 1936.
·
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Како кај прилозите во предлошки ков:струкци:и, и:сто
така и кај оние што се употребуваат без предлози неретко
се среќаваме со остатоци од некогашните коси падежи: lор(ц)е
gо-о-усшајш 'горе да го оставиш', - gолце са-свалu 'долу
. се симна' Ним, i6pu. бих ( : горе) Град, gене не варлуве 'дуње ГО
нема', н6к.'е не раб6шахме, еп .. и uусноuца 'нешто во голем број,
или на куп': uусноuца бuше uуш к.рушша Аќ-.· остатоци од
стариот ·инструментал од женски род (Б.К., Граматика, 345).
Во кукушкиот говор прилошкиrе о5-разувања на -ечки,
-ички не се многу омилени, еп:: uуlазuчки 11 uу-.tазуш са-влече,
- ѕаgнuчки 6ge, - ќурлимuчки (6ge) 'невнимателно', се ни- .

мuчки . раб6ше.

.

9.3. Прилозите изведев:и од заменки се јавуваат со
различни значења, но како да превладуваат оние што озна. чуваат место: вам(ел на-вам), ваки (оgи вак.и) Ал; во Градо
бор: вака (gojgи на-вака), шама (шама бих), шашки 'таму'
и шаш (на-шаш / / шашки бих) Гар, уgанаш бих 'бев онаму,
на др. стран:а', шукшака 'овде', шамшака 'онаму'(: ка iу

џаснах, gyp шам-шака ca-najge) АЌ, шука (ушшук gа-не марg
нум) ·Мор, нам 'онаму' (на-нам си-6јше) Бег, наки 'опаму'
(на-наки са-слимна) Кал, во Г�адобор нака(: нака нема нuк.уј),
шоiи (: gyp ш6iи к'и-вugиш) АЌ, во Пат: ш6iин.
Во Карадагот превладува прилогот gека: gек ќ-6gиш,
gек бuше, gека мо-ј НЙ1вша? Мор, обратно, во говорот на
Полето почесто �е јавува формата каgе, каg: каg-нас бuше,
gу-каш сшuiна АК, каш кој к'и-најgе, каgе них о-усшавu Иџ,
ОД Градобор: каgе к'и-iи носиш?, кој каgе знај, каgе g-6ge,
каш к-оgиме - они-са-лиzнаши.
Сп. уште: ш6лк.о нар6ш, ш6лко uapu, к6лко изваgu?,
в6лк.о, он6лко. (само во иронични состави: ним ми кажуви
волко-онолко), зашо са-ска ра�µе?' зашо нe-c-uge?; зборот
шо се употребува со значење: 'колку многу' (шо oopog измре; шо uapu збраме).
..,_

,

,

..,

-

,_

Од примериве се гледа дека повеќе од прилозите имаат

двоен изговор. Многу често се јавуваат со елизија на· вокалот
од последниот отворен слог, ·а понекогаш отпаѓа и целиот
краен слог: gек покрај gека, шук покрај шука, каgе покрај
каш, шам покрај шамка, са поќрај ceia и сиluчка, к6iа покрај
ка: кa-u-uygбpax, сафu и сафи u-нii:upaвux; - ка са-ilрабрахме
сuше g6ма;· камо покрај кам: кам ши-ј gpyidpшo (в. 2.7.1.

2.7.4.).

·-
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Бројот на прилози:те изведени од броеви не е многу
голем, а како специфичност треба да се споменат одредени
фонетски промени. Сп. еgн6ш, АЌ, во Драг: еgнуШка о-ви
gех, зааgн6ш исшарча (зн. веднаш), во сложените со uаш(а):
gрукuаш, само aguнuaш, шрuШiша, во Мутулово: gвеuаш,
паралелно со нив: gваш, шриш (: и-gваш и-шрuш си-Зе- �ии-

9.4.

кажах).

.

Како во соседниот дојрански говор (ДГ, 80) и овде
.среќа�аме интересни образувања од број и именка: аgна,
,
,
,
,
ронка иусиgе и исџаgна;- q,gнаронка си зе: со исто значење
(== малку).
. 9.5. Во образувањата на прилози од глаголска основа
забележуваме извесна ограниченост. Така не само што
отсуствуваат оние на -ица {'трчаница') и на -ана ('трчана'),
познати од западliото наречје, туку не се среќаваат и оние
на -шчим, -шчимица (викашчим, ygeutчuмuцa), познати во
соседниот воденски говор (ВГ, 63).
Како посебност на овие говори треба да ги споменеме
,
глаголските прилози со наставката -ник, -ниа: шарчаник
си-ушuах Крец, се на-варканuк раб6ше Гар, на-варканuа gyj
gex Аќ. Во пунктот Мутулово запишавме примери на -јк'ин: .;
смuјајк'ин и ел.
Спорадично може да се сретнат глаголски прилози
на -ком: краgешком uge, шарчк6м са-варнах. Вакви примери
имаме забележано само кај одделни информатори, обично
мажи, и многу е веројатно дека се нанос од страна.
Меѓу глаголските прилози треба да ја споменеме и
рмата сашши (СТСЛ. B'b.ITИ ) : СаШШО Са-ублечуваш; - СаШШО
умесе на-браш-му; - сашшо iуворе куш-мајка-ј Гар.
'"'

-v

"'

Фј

9.6.

Прегледот на прилозите ќе го дополниме уште
со неколку покарактеристичн:и примери. Прво да споменеме
дека меѓу особеностите што го одделуваат говорот во Поле
то од оној во Карадагот, спаѓа и прилошката форма уgеве,
уgевце што се јавува во Карадагот, наспрема upei'e // upei'и
во Полето. Сп.: уgеве �у-виgех, уgеве gурми бише шук Штем.
Оваа прилошка форма претставува зачуван архаизам, еп.
етел. Д4Krk, рус. gавеча (одамна).
Паралелно со прилогот сешне 'после' (: сешне са
скараа) се употребува и наuкум, наuкумце (кор. во етел. ко
НЕЦ'h. 'крај'): наuкум са-варна сам Мор. Овој архаизам се јавува
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во материјалите од Ватила:к: наuкун МилоШ киниса
руgнини, ga iи iосши, и ilобрашиме.

pog

и

Во раскажувачкиот стил со значење на сешне и наuкум
(наuкун) се употребува и формата ушшам: уШшам он ygge
на-мо1ше увчаре, - ушшам са-размислих за-мо1ше малечки
(супстантивирана придавка) Иџ, од Ватилак: ош шам
uou Аниtимо, оgејки на Свеша Ванiерисшра, мuнува ош Гроз
gинаша куќа. Се случува да се употребат двете прилошки
форми една до друга: ушшам, -наuкун си-усшанdх g6ма; -.
ушшам сешне, uлачејк'ин cu-iy-зe gешшо Мут.
,

·

,

.

- -

,

v

,

-

,

,

·

-

Меѓу прилошките с пецифичности, на _лексички план,
да ги 'споменеме уште примерите: uuкyua 'ничкум': uuкyua
1-1 uuuкa са-бише uyлyuuл (зн. се беше ничкосал), еп. куu,
куuче? Мут, iajpe 'веќе' - се јавува само во северните села:
i ajpe на-м6жум;
ишше iajpe са-нал'ушuх Грам; шшошо
'наместо': шшошо ga-cu-g6jge навреме g6ма, он шкuiие Гар;
·

макама 'тајно'' 'неочекувано': мат<.ама раб6ше, макама aue
(кучето) Мут; во Гар: нимuчки и макамо (се-макамо И-uраве;
- нимuчки о-uуiлависа gешшо);-кулинuчки лиlна 'мешеч:ки'
Г ола.
Не е мал бројот на оние прилози што се �зделуваат
било Н'а фон:етски, било на зборообразувачки план: ним
чеки gа-са-чuне g6цкана 'доцна'; - шаuарва к'и-са-жинуве
(зн . допрва), со исто значење: енус (енус му-шикна gа-са
уgумакuне; - енус к'и-са-uраве мома, ка-ј uуминаа iyguнкиzµe)
Ир; - н-6uко iи-фашше 'наопаку' Гар, на-сшреgи му-шури //
на-сшреш; - уш-ианшивек е1 -шака; - шака zepe к'е-} 'така
ќе остане' Мут; - иgвајм са-разбраме 'одвај', уфчера 'вчера',
нешре 'вн:атре' Ним,. исто: вашре Ал, Крец.
..,

-

-

,_

-

-

,

.

-
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Покрај малце во Мутулово запишавме и: шр6шка
(аgна шр6шка. ми-gе), во Гар: з-аgна ронка са-скараа, уште:
ygsagu, наuреш 11 ygнaupegu, gygeкa 11 gygeк, касно са-варuне,
6шше // ош (: ош ши ми-си-кусо шука), и редуцирано уш (уш
uулвuн. сааш к'и-g6ош).
Една од специфичностите претставува и честата упо
треба на сложени прилошки изрази од предлог· и ·глаголска
.

.

именка: на-јаgиншо на-з�варuа 'не затекнаа кога јадевме'; -

на-кинuсувне

са-сшришеме 'в:е
.
на-за1gув не к и-ш-01ме и ел.

сретнаа

кога

тргнува.в.ме';

,
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9.7.

Прегледав на прилозите би бил непотполн aI<o
не ги Gпоменеме позабележителните турцизми: ачuк.-ашк.ире
(лаже) 'очигледно'; - се ан-к.аuасu усшавuл 'оставил се отво
рен:о'; со исто значење: gа-н-усшавиш ачuк.; - аuсазgан ca
зgage yg-нeiguн 'одненадеж се појави'; - салgе ми ftdвелиш
'постојано ми префрлаш'; . ѓомиши са-брашшисали 'божем
се смириле'; - ајл'ак cege, ајл'акшuсуве; -. максус ним
iи-усшави сами 'намерн:о не ги оставај сами'; - максус не
са-варuне 'намерн:о не се враќа';
максус gyjge баш сиiuчка.
'намерно дојде токму сега'; - ќуuшен, не са-gушuкуве 'во 
општо не се сеќава';
баја са-заулавu 'мн.огу се задржа';
алша-балzџа раб6ше 'работи н:а две на три'; - бам-ба�ика
iu-нaupaвu 'ги направи за н:Икаде';
мушлак ga-g6jgиш �си
гурно да дојдеш'; - iеч-еј 'доцна е';
чuр-uалас са-чинаа
'насекаде се ;и:зрастурија, кој каде зна�';-џом ca-чim(t 'ис
чезна без трага';
uишuн шребе gа-uич�лиш, сешне gа-арџиш
-

·

-

-

-

-

не iу86рше шака; - на-кусуро 11 на-ку
сурuаша и ас не сум уш-камин 'крајно и јас не' сум од ка
мен'; -сакан 'ниКако'.
9.8. Степенувањето на прилозите што означуваат к'ачес
'прво'; -ушuишuн.

тво или количество е работа позната и од други говори (Гра
ма тика, 344). Сепак ни се чини дека оваа особеност овде е по
изразена, дури има случаи кога се употребени и двата степен:а:

он најu6вик'е лuри uмше; - заашен ши си најu6вичко криф.
Сп. уште: нај-наi6рце сш6јше, - најu6вис6ко са-качu
мојшо gеше.

ПРЕДЛОЗИ
10.1. Кај предлозите забележуваме извесен број по
себности, не само на фонетски односно на зборообразувачки
план, туку и во поглед на различните зн:ачења. Основната фон:етска карактеристика на овој говор, што не можела да
ги· одмине ниту предлозите е редукцијата и елизијата на не
акцентираните вокали (uу-рекша на-i6ре). Натаму од зборо
образувањето треба да се спомен:е уДвојувањето на предл о
зите (вра-ис-каминуш; за-на-u6л'шо), а во врска со знач�њето
прави впечаток проширената служба на одделни предлози,
пр. на (предлогот)
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на: yge на-мојше увчаре.

,

10.2. врз(с). - Овој предлог се јавува главно со прос
транствено значење, што е познато и од други говори: враз
врас-к6кал'шо нема ајн gрам месо Мут.
мл4ко ракuа не 6ge;
Неретко го среќаваме удвоен со пр.едлозите на и из:
на-врас рuДчкаиtа о-шурu јаguншо (рuЙЧКа
дем. ОД риза
'крпа');
на-врас чураuшо ugq,ш скорнише (скорни 'вид Длабоки обувки') Штем.
Во Амбар Ќој предлогот врз се јавува во комбинација
со из: вра-ис лесша са-uафашuло барлок, но и: на-врас неiо
си-бuше ф'арлuл uукр6вуш (зн. дебела покривка „разбаркино
у д-вална и кбзин:а").
·

-·

-

·

.

10,3. go. - Основното просторно значење на овој
предлог е: дека н�што се наоѓа непосредно до друг предмет:
сшиiнахме gу-враскрасницша; - ·gу-самалако (зн. плевна)
o-ycшiiвu Ир.
. Со него се укажува и на достигање до одреден сеrмент
од временската оска: уg-Мишр6вgин gу-Ѓурѓ6вgин; - уg
зилено gу-зилено Ним.
Иако поре1ко, предлогот gy се јавува и за изразување
на приближна бројност: му са-gали gу-ил'аgарка уш-кuло; и са-чинuла ирtенка gу-uишнајсе iyguнu ·Мор; - gii-uмшe,
g-uмше gy-gвe миџиguи Ал; - gу-каш uишнајсе кuла шеiле
(зн. приближно толку тежи) Гар.
Изразувањето на ·приближност особено се забеле)_Кува
кога предлогот go е во комбинација со збороформите каgе
(каш) или колку: gy-кiig ниgел'а к'u-cu-g6jge; - gy-кiig рiiч6куш к'и-uрiiфшасаш Грам;
gу-колко· gа-баркум? // каква
-

цена gii-gapжyм?
Извесна „приближност" или „неодреденост" се изра
зува со истава комбинација и кога се укажува на место, пр.
во изразот: бих gу-каш бач-Вануве - значи бил само на минување, не влегувал внатре;
gу-каш uaзiipuш:iuo yggex.
-

.

Со истиве предлози се изразува и приближна оддалеченост: колко-ј .gалеко? - gy-кag Манаuоло анџак g-uмa,
иовик'е нема
овде просторната отсечка е ограничена само
со крајната -r:очка, а почетната се подр1збира, има примери
во 1<ои � назначен� И двете точки: уш-шук gy-кag Бiiјракшарци.
.
10.4. за. - Овој предлог.во Кукушко, како и во литера
турниот јазик, има широка употреба, се јавува со различнИ
значења, пр. за намена или цел: какво јаgне за�мојше gеца,
-

,

,

·
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шакв6 и за-1-lеiувше; - ш6о нек ше-ј за-ат\.аЛ, за-gрук Иаtи Шек;
uраво uuute за-мајка-му; - fу-сuремаш за-gевир Г ар. Се.
среќава во состави наместо предлогот 'по': бих за-в6gа (за
gарва); - свашувшо. кинисаа за-нивесша; или наместо 'во':
ним са-кални за-мене.
Овој предлог уште покажува каков станал некој
(нешто): м6иша са-чинuла за-мажувне; - времшо са-чинuло заgош (се сторило за врнење).
-

""'

--

...,

,

·

Во материјалите од Верковиќ предлогот за го среќаваме
и со значење на 'на': ки варзаш за јунако еgна кишка, односно
од': и му gage за ииле млетш .
-

'

.

. Неретко го среќаваме со други предлози, засилувајќи
Ја целноста: ка сме ugeлu за-на-ваки; - за-ираш-свеш не
сум ублечин;- gвујца t6ли за-уф-бајна Гар; натаму во сос
тав со ga: за-gа-са-браши.{,uсаш 'да се помират'.
.

,

10.5 .

,

"-"'

""

,

..,

-

"'-

,_

зараgи.
Како другите, и овој предлог се јавува
без акцент, и затоа обично се редуцира во формата зарgи.
-

Се употребува со каузално, односно финално значење:
зdpgu ш6о о-фарлuли нашре на-м6ршо;
зарgи к6мкаша
сшанахме рано.
_
.

10.6.

из.
Веќе рековме дека овој предлог се јавува
комбиниран со други предлози (за-из, gо-из). Така е спрред
нашите записи, меѓутоа во пишаните материјали се .забележува
и негова самостојна употреба, со основно значење: управе_:
ност, движење. Сп. сус uајш6ну си шеше из ipagyш. Иако
примерите се малубројни, сепак дека не се работи за превид
на запишувачот ни зборуваат од една страна сложените
форми забележани во директно анкетирање: са-ублечуве
само з а-и с чар шuuша, исто: за-ис-u6л'шо Мут, а од друга
стран:а истава предлошка форма Ја има запишано К. Мирчев,
во не така далечниот неврокопски говор: из-g'асна ерана
(НГ, 110).
-

-

10.7.

·

gека, каgе.
Овие форми се употребуваат пара
лелно, сепак првата nревладува во Карадагот, а втората
во говорот во Полето.
-

·

предлогот gека (каgе) во југоисточ
ниrе говори, респ. и во кукушкиот е проширеliа бидејќи
тој се јавува и наместо предлозите 'кон' и 'r\aj' ('накај').
Ги има следн:иве значења:
Употребата
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на

- наоѓање при некого или нешто: нuва:�иа ми бuше каgе
уfрејва (но и: на-уfреј сланце); - и-бuше збрал 6вцше gек
вуgницша; -- gек рекша, gек не ueaiu иешлииtе; - сеgна каgе
чешмаша gа-са-изgуше Мут;
,

,

-

-

-

_
, ..,,

- ,_

-

,

""

- насоченост, дlЗижење: 6ge каш Солун uаш; - в/1рваш
секуј каg g6ма-му; - к'u-ca-gumyм наuкум, к'и-6gум каg Ва
utилак.
Во некои случаи значењето е надвор од просторноста:
се yg-geк них си 'секогаш ги застапув1ш н:·ивните интер е си
Гар.
'

- со временско значење на приближност: каgе Карс
ш6вgин; каgе нugел'а са-варнаа.

·

Предлогот каgе (каg) со на и gy образува сложени
предлози најчесто со значење: движење, управен:ост :
""

""

-

-#

"'

""

_.,_

-

накаgе: yggeлu накаgе валgикша gа-са-иишаш; а Иа ѓавулуш iy-uagнaлo мака оши убарнали накаg неiо Гар.
""

,

""

..,

,

,

""

, , -

..,,
_

""

,

-

- gyкage: момша умрана и гуикаша zа-шушнала gyкage
суфаша; - нема бра-сuнко, нii-мужех g-6gyм gукаш uазаро
(в. 10.3.) Ир.
-

-

- ушкаgе (ушкаш): 6ни сја не iа-искараш момша ушка�и
колша, са-илашаш gа-н-са-чине нешшо; - и шака ceza к' ибеiаш ушкаgе gумазлако (зн. долниот дел на воденицата)
Ним.
,

""

-

""

,

,

-

,

-

_
,

10.8.

кашо. Дејството на_ комбинирани фонетски
фактори: редукција и асимилација (в. 2.8.) видливо е изразено
во предлогот за споредување кушу (< кашу < кашо): кушу
муа биз-iлава 'се кажува за човек што не се контролир а' Ал;
gобро
кушу-шв6јшо gеше м6ж-g-uма и нa-gpyio месшо; веле, ама шатеви g6кшуре кушу-шеа ас-iи-кол'ум.

10.9. меѓу. - И овој предлог е изменет со редукција
и асимилација (меѓу > миѓу > миСи): а ua кошша на-иguн
gau мui'u iранкише fа-усшавuл; - миt'и uазџрџuјше са-скрuл; са-бушнал мui'u л'ујшо уф-кавинешо Гар, - топ. Миi·'и-�Двеше
Реки Град.
·

Основното nространствено значење на предлогот 'м еѓу'
е дека „нешто се 11аоѓа во просторот што дели два или
повеке предмети или пак воопшт о во средината на повеке
предмети
,

,

,

".
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Разгледувајќи го јазикот на материјалите од Верко
виќ163, Лавров, меѓу другото, се задржал на овој предлог,
имено му направиле впечаток некои „интересни и чудни
пр1:1мери", како што вели тој, во кои предлогот 'меѓу' е по
врЗан само со една �менка: во еgна кал меfу еgна воgа;
сшар човек cegu меѓу uiiшjyш. Во првиот случај се работи за
материјална именка (воgа) којашто може да се сфати и како
множинска, а во примерот меѓу uiiшjyш (седи некој) значењето
на предлогот веројатно се поврзува со фактот дека патот
.
има два краЈа ..

-·

.

.

Во овој говор и според материјалот од нашето анкетирање,.ваквите образувања не се туѓи: cii-cкpu мui'u ичуменуШ,
односно:, - миt'и giiрмалакуш Ал.
1

10.ЈО. на.

Со право се мисли дека „ниеден предлог
во . македонскиот јазик денеска нема, ниту пак достигнал
некогаш толку широка употреба ко.Лку предлогот на"нн.
За широката употреба на предлогот на во н:ормативниот
јазик слично искажување сре:ќаваме и кај Конески (Граматика,
5�9). Оваа мисла што важи нашироко за нашиот јазик, по
себно значење има за југоисточн:ите говори во кои предло
гот на покажува голема експанзивн<;>ст. Покрај првобитното
пространствено значење ·за место и правец „со предлогот
на почнале да се означуваат и темпорални, модални, кванти
тативни и други односи. Освен тоа, тој презел некоИ служби
и од дативната и од генитивната падежна форма (да озна
чува посесивност, намена и др.)". Па дури има и случаи
кога предметот во реченицата иде со овој предлог: uучнал
gii-iy-ioнe на-браш-му; - на-закiiраа на-наска ус-часав6ј;
.
- валgикаша о-викнала на-сирума1уш; - и он zу-иуслушал
на-шашку-му.
-

,

""'

-

,

,_

,

'

-

-

-

,

""'

-

Инаку, први�ото значење на предлогот на било да
ука жува на „положбата згора врз нешто . . . Од ова основно
пространствено значење се развиваат и други nовеке или
помалку оддалечени од него, според изразот".
""'

,

Во таа проширена употреба на споменатиов предлог
поимот место се сфаќа и пошироко, делумно и како положба
103

1_

Р. Lavrov а Ј. Polivka, цит. раб., стр. 325.
104 Б Корубин Упот бата и на
з чењата на предлогот
.
,
ре
о
он
:времени т макед ски јазик, МЈ, V, кн. 1, ст р. 30.

224

на

:Во со

·

на-gуќа н, - на-uошша и ел. Ова особено
важи за долновардарските говори во кои предлогот на, не ...
зависно �д првобитното пространствено значење: да укажува
дека нешто зазема положба врз извесна површина, се јавува ..

во внатрешноста:

и со значење на предцогот 'во': gа-ми-фарлиш не�џ,ри на-ц6ри
шу Иџ; - ua флизел он на-санgако Мор; - как зе сшрах
..,
.., ,
- ,
,
..,_
,
и са нашика шам на шиквише и и ч не ира�увури;.- кунgисаа
,

нд-кiiш:ша на-каuииiн Тошо Ир; - наuкун зuмах
уш-чуреzи.Цt.е и. �и-фарл' ах на-к6шницша АЌ�

Гapцuute

�

Предлогот на наместо 'во' поретко се јавува и во литера
турниот исказ, но само со географски имиња: на Велес, на

Крушово; на Сшамбол, иако пообично е: во Велес, во Прилеu.

Разлика во значењето забележуваме и во синтагмите:
на Bapgap, на Сшрума, кои можат да се сретнат и во над
дијалектниот јазик, но со значење·'покрај Вардар' (се со нчаше
иа Bapgap), додека во о,цgосниов говор тие укажуваат на
внатрешноста од одред�на ср�дина: нек са-фарле нд-Варgар,
значи: ... во Вардар.

Предлогот 'на' нормално се јавува за означување на
подолг период од вр�менската оска, пр. на-uролеш, или со
имиња на пр1зници, означувајќи го времето додека трае
празникот, пр. на Велики iiacшu. Во овој како впрочем и во
другите долновардарски говори, неговата употреба со времен„
еко значење е' пошир:)ка: к'и-6 gах на-вичерша, к'и-кунguсах
на-кашу ш;
к6iа на-мракуш кинисахме нii-Грамацкушо
·

iiашче Ал;-· на-м6јшо време немше училu?uше ни на-Женцко,
ни на-Крецуво.
Посебно ќе ги одделиме примерите.во кои со предлогот
па се означува куса вр�менска секвенца, определен момент:

ручме на-gванајсе саашо; - на-чишuри сабајле iи-бујше бурu
аиtа;
на-сшреш вечар шиииiли вамuuршо Гар.
-

Овој предлог се јавува и со значење на движење, однос
но покажува правец во кој се врши дејството: секуј на.;неiуфи�а
вygнui�a си iа-варше; - upaвd на-нас }'gpua;
gа-ви 11.осам
иа-ше�иа�
1�-6gиме на-мајка-ши Град;
на-u6сшар не ca
-

·

guie рака

.·

-

АК.

Со значење дека некој (нешто) се наоѓа при некого
или нешто: и коiа са цинu шоо gеше на-неiо (да му пасе дубИцте);
'
_,
. ..,
,
.., _ ,
- к и усшанам па-вас на-�оси!е.
.

·

11:
Ј.Ј

·
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Покрај пространствено предлогот на има и други значе
ња, пр. за одбележување на припадност: на-сесшраша на-неiо
(зн.: на неговата сестра).
Натаму предлогот на со некои именки (придавки) се
јавува со прилошко-начинско значење: се· на-краф iлege ( : се
когаш е расположен за тепање);
на-шарне cege (: многу
му с,е брза); - ним iа-фашши на-инаш (:немој да се инатиш) .
·

. за широката употреба на предлогот на указателни се
уште и следниве случаи во кои стои на местото од други
предлози:
·

.

.

·лазна
....

,

'
'
по :

ygge на-враlуш; - ileш iyguнu на-реш; - сана-кирми1ше;

нам.
.....

,._

на м. 'над': на-iлаваш� мu-сш6о; - на-неiо ус-калачки
,
засzианали;
.<Ј

_...,

„

.

•

на м. ''со': не ни-а-зима на-сuла;
р�бошша '(с<? Добро почна);

на-арно

а-фашu

.

на. м. 'врз': gа-са-качме eguн на-gрук;
на м. 'за': сакише uy аgна лuра на-браф; - ним сафаШшu на-зugо .
. Ваквата прен:агласена употреба на предлогот на е
�аедни�ка о;србеност ца поголем дел од јужните македонски
дијал�кти.. . Сп.. примери од непосредни�::е . соседни говори :
солунскиот
шој ошишел на колибаша и_ виgел шам еgин кош
.и си �икнал на неiо (МЈ, V, 1, с. 31),.дојранскиот
к'и наuра
вше уш-см6ква фак и он к'и са-фаше на-фако, гевгелискиот
жuвуш нема iaape на нас ГГ, 95; авторот Д. Иванов последниов
прим�р .го споменува со коментарот: „на е употребен во
_

-

-

смисла на за"., Слични примери З3=бележивме и на исток во
сер.ски от говор: .к'u-iy шуриш на-усша; - на gванајсе саашQ; на-uечкаша (ставил дрва) Сав, на запад во Гуменџа: ак саке
.

нек са-скрuе на-gармише (во грмушките).

состојбата и во крајните југозападни говори,
во Костурска; таму имаме за.бележано вакви примери: ilapuшe
на жебо (си ги ставил) Вамбел. Оттаму се и примерите:
Јаска cuuja на-uлемнаша - iовенgаша се-ране на-ilлемнаша.
Иста

е

Карактеристично за предлогот 'низ'
10.11. низ.
<? дека се јавува во комбинираllа форма со 'на': на -из uiлини
,
,
,
уши са-навире; - на-из ушше му са-ираѕирке.
-

·

.....
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"

-

.....

-

.....

,

Како специфичност за југоисточните говори треба да
го истакнеме фактот дека основното пространствено значење
на Предлогот 'н:из': управе�rост надолу по некоја површина,
не се среќава, туку тоа_ се изразува
со .предлогот uo: ca-

ucuyшiuu к6лша ндgrЈлце uу-баuруш.

,

Напротив, овде со предлогот 'низ' најчесто се изразува
движење по рамна површина: пис-спаiаша шраuки мii-uy лiiзaa;

- орасuусла фасул'о пис-шремо; - са-расuилијахме пиесвешуш; - и-разриgих пиз-лесша_ кужурцише.
,_

-

....

,

,

-

,

-

Второ значење на предлогот 'низ' е излегување низ
одреден простор: gfшша пиз-п6со ми-излизе; - пиз-баџинuкуш
ucuagnaл пiiв6пка; - nuc-upcшiin ga-cii-upaвupe (песна).

·

ка;ко варијанта на ова значење :ќе споменеме примери
во кои з'начењето на односниов предлог е МI:lогу близу со .
она на nредлогот 'меѓу': низ-ирамшо клај шишун м6лцише

gа-беiаш; - ние мисuркаша сијахме некуј к6рин фасул'; нис-сшарше uмше uу-пекуј млаш:
низ-мајшшо к'и-вuјш
и uу-пекаа жена, што означува дека нешто се наоѓа во сре
_
.

дината на повеќе

предмети.

10.12. og. - Се јавува само во проклитичка служба
и затоа редовно се редуцира во yg. Освен тоа треба да истакне
ме дека во Амбар Ќој, односниов предлог се јавува во про
ширена форма: ygq, Бужuк gy Вуgици; - ygq, нuх о-зех; уgа-6фцаша ca-ucUлiiшu. Предлогот og проширен на истиот
начин се среќава и во срхр. говори, но тоа таму се случува
ако. предлогот се наслонува на збороформа што почнува
со согласка.
На долновардарските говори не им е сосема туѓо
изразувањето на припадност со предлогот 'од', еп. примери
од Кукушка: уg-сесшра-ми gешшо о-uрачикал; -Шаа м6ма-ј

уg-Вашuл'; - yg-gвa браша бuха.

Во врска со пространствевите значења на предлогот
og треба да истакнеме дека овде се употребува со значење на
'низ' и покажува провирање низ нешто, но само кон надвор;

ucuagнa уg-врашша пав6нк.а; - уg-баџаша на-i6ре излише; puuna уg-uинџеркаша. Ова е близу со значењето "пределна
точка. оД која почнува оддалечувањето"; �п. уш-шаркаша
.

нав6нка-ј 'нешто во преголема мера' (обично со негативна
нијанса), еп. уште: уg-акал ма-изваgu.
15*
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Покрај другите значења како специфичност треба да се
истакне неговата употреба паралелно со uo со значење:
последување во времето: уg-некоо време сii-зимаа (зн. се
·

некое време); - уg-некоо време си-чух лафуве; уg-некоо време ucuagнa нa-мuigan сuчко. Има случаи кога за
�асилување се додава и прилогот сешне: yg-neкyj gen' сешне

венчаа

по

он сii-варна; - уg-Илuнguн ceiuнe се к'u-зgрее; -уg-сваg
баЏЈ,а сеите са-скараа Шек.

И

Сложен со други предлози:

оgанаш: уgанаш рекша-ј царкафша;
Гар;

·

уgанаш ВилuнцИ

. ошаш: 9шаш нашшо ј6нџе;-ушшаgи бунuш:шо Ним.

10.13. око.(1-у.
Во употреба е фон:етската разновидност
кулу �о општопознатото просторно значење: опкруженост.
Сп.: му:-чукнал gисшuна кирвuЙ кулу guбуш (gиб зн. дно);
-

iu-иЗварѕал кулу крушша Аќ,

Во Савек запишавме интересна форма во комбинација
со предлогот из: изоколо на варш.uлшу; вршило зн. 'гумно'.

10.14. освен.
За_ означување на изземање покрај пред
логот усвен се употребува и маgаф (турцизам); еп.: усвен
-

ѓуuкаша ·нuкуј gрук не флизе g6ма;· - маgаф к6јсше .нимал
н(i,шшо gpyio; -ш6о gеушо маgаф 6раншо gpyia рiiб6ша нимал
Мут.
.

.

10.15. uo.
Веќе истакнавме дека овој предлог го
�зместил предлогот 'низ' со значење: управеност надолу
по некоја површина: uу-скал'ше nаg6лце; - uу-кирмЦјше
на-g6л са�лазна и ел.
.
.
·во врск·а со значењето на последователност треба да
истакнеме·, како специфичност, дека кога таа последователност
се однесува на време, како што рековме, паралелно со 'по'
�е уп�>Требува и 'og': уg-некуј gен сешне; - uу-Пишр6вgин
зgр�аш� а uo се јавува и кога се укажува на последователност
во р�Дот: Нас_о 6јше uраф, uy-нeio бuа gруќше, паралелно с�:
заg�неfо бuа ,qруќше; еп. уште: uу-сшаuкише му-6gе 'му ги
-

Oftpa

грешките'

Ј\л.

Ретко, веројатно под влијание на говорот на „старо
седелците" освен со yg и uy временска последователн:ост се
искажува, а тоа е меѓу специфичностите на источните говори,
.

и

со прилогот 'uосле'.: u6сле .шоо нек са-иск6л'аш ак-сакаш.
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„Во изрази: што звачат неполна облеченост'-', предлоrот
uo многу често е заменет со 'на': покрај uу-iа шш и бuше, до-·
обично се јавува: на-iаш ш и избиiал; - само нФ-gулама (зн.·
ко шула) iy-бua uушшuли Ир.
·

Предлогот 'по'· го среќаваме и со значење на·· мерка,
во одредени случаи речиси установена: на-gен uу-ајн. аршuн
шкајше; - на-gевиршо uу-ајн каш и-gарува (зн. ·по компл�т
долни алишта); - uу-сумун на..:gен јаgахме Кал.·
Во ;комбинација со заменката 'некоГ· о�начува при�
ближност, но се потенцира малата количина: :ни gаваа uу
нек.оо кuло браито; - uу-некуј бuа буiаши· (зII. ги немало
многу на ,.број); - uу-некуј не-са ни-вii.рнаа;- uу-некаа бu ше
учина Гар. Или со значење на повременост: ка-ќ ·ши-каже
·
·
uy-нeкii, gyp gа-са-чуgиш Шек.
10.16. uo зagu -

Веќе неколку· Пати го истакнуваме
фактот дека ·во овој говор употребата на сложени· предлози
е релативно честа. Меѓу нив треба да се спомене и предлогот
uузаш (uузgи) со· значење дека ·„нешто се наоѓа непосредно
зад некој предмет": uузаш-uичtiлшо о-усшавuл ,uyзgu ·аg
на ipyga;
uузаш-мене са-нариguли сише; - уф-сламша,
uузgи-к.6шо са-буiинал Мал.
.
.

-

.

.

.

10.17. uopagи. - Овој предлог, во редуцирана форма

uypgи се јавува со исто (причинско) значење како �·_и Зарgи,
НО со поголема фреквентност. Сп.: uypgи су'шо и сурбфш о
i6pe; - uypgи ШОО u-бuло сшраХ На-л"U шuцша upag- f!�Л.KO g-ис�
Иаgне Гар.· -... .. uypgи ш6о му н осе iлаваша (зн. може.· да
и;спие мн:огу); -. брашшо н 6 iо убуво uумuнували и. uypgи ui6o
ѓавуло ма ч uл _gа-iи-скаре Грам.
.

-

.

„

.

10.18. uрез - Овој предлог спаѓа меѓу специфичнос
.

тите на југоисточните говори. Во Кукушко се јавува на.:.
широко со значење на:
· со пространствено значење (движење� Правец):
'низ'-

се upec (upac) м6јше раце-ј uуминало ш6о (зн·. јас сум го создал
т оа); - шо не-ј uуминало upiic-:шaa iлава;
мuнахме ilpec
м6сшуш, upec Сшрума Ир;
чuниш upa c 11 Ирак.и 'Илеiи' ·не
виgел (зн:. �огу неупатен);
upac-upacшe му�iлеgе (зн.
·

·

·

·

му попушта) Гар, последниве два примера се со преноснQ
значење; еп. уште: upac uaзripo uуминах. ама нишшо не зех
Мут;
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· ·

1во' - со временско значење: uрас-ниgел'ша ќа-сваршме
шdа раб6ша (зн. во текот на неделата); - uраз-gен ga-ca„
варниш (зн. да си дојдеш додека се гледа); - само uраз-gелник
раб6ше Ним;
'по' - со пространствено значење (одозгора)„: ygpu-o
upiiз (upiiкu) усша gа-зам6лче Мор; - upiic-upacшo ма-чукна
Крец;

'врз' - со пространствено значење (врз целата површ и
на): uраз-н'б о-uрафарли (зн. стави го врз него); -uраз-gулdм
ш а немиш нuшшо Г�л а; - нафарли шор ilрас-шахше (фрли
ѓубре врз леите) АК.
.

.

·

10.19. uреку. - Се јавува во редуциран а форма uраки, со

пространствено значење „преминување по предметот од
едната на спротивната страна": слуши, му-веле, ка к'u-ш
gdge злашн'уш Uiiмu6p gа-uрамuниш uраки Г6л'уш, на-gрукша
крај; -- i у-уgнел ilpiiкu geвuiu в6gи; - cda, ричел малечќб,
upiiкu шо к'и-uумuнме Иџ.
Освен движење означува и простирање преку одредена.
површина: uрафарли-о uраки-минgарла�уш; - о-намишна
upiiкu-zapбo Мут. Во врска со просторното значење треба да
ги споменеме случаите во :кои предлогот uраки означува
дека нешто се наоѓа зад друг пр едмет: uраки-Марuкине сеgаш
Димболци (значи: зад нив); - uраки-Јурчu Бунар бuха шарли
ш : ша; - uраки-Кара Туuрак еј Ваiаuуфша Кулuба Гар.
Извесно нијансирање на односново значење среќаваме
во примери што означуваат дека неш то ја достигнало крајната
граница, еп. (воша) ilраки-енgеко-ј (зн. ендекот е преполн); и.раки-шерка ш а-ј (премногу е); - uраки кuло-ј (зн. повеќе
од кг). Сп. со преносно значење: uраки-iлава ме-ј 'премногу
сум оптеретен' (психички), со исто значење: uраки-н6суш
ме-ј (на-м ожум iaape gа-шарuум) Крецово.
За одбележување е употребата на споменатиов предлог
со временско значење за цикличен распоред: _ilpaки-:iyguнa
р6жgе крушша; - ilpaкu gве-ниgели са-вuжgум ус-м6uше; ираки-gва мехца оgум на-gокшур; - ираки-сааш oge иу-вонка; gецша ми-са-р6gни ilpaкu-iyguнa Мут.
_

..,

,

""

-

_

..,

,

_

,

-

,

10.20. ilpeg. - Се употребува само во редуцирана форма·
upag(ш). Основното зн:ачење му е пространствено „дека нешто
се наоѓа од оваа страна на предметот": уш-ка .к'и--Zу-изли
кувиш gешшо царо не к'и-знаа шо gii-шype ilраш-шебе Ал; -
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џанiарлак са-шуре на-шоо шу-оgе upag_-gpyiишe" &фци; iувеаша и-збuрме на-збиралшо, uраш-Сујше Чешми Ир.
Во случаите со временско значење, покажуВа;.како ·и·
обично, дека на временската оска се �дучува нешто „порано":
. uраш·;.
иgн6ш шашко uра-мајка и ш6о upag-Buлuigин (пог�};сшuмнувне сише бuхме g6ма Ал;-. рекал: к..'и-lа-чекиш ниgел'ша_
upag ga-iy-uygo јаiнишо, она к'и-зuме�
uраg-Мишр6вgин;
к'и-iу-изблuже, к'и-iу-uсчuсше. Крец.
-·

Предлогот ири ·често се јавува хаќ<{
10.21. Ири.
upa и ли uap, не без влијание на изговорот на префикс:Ите upe-:•,
upo-, Ири-, кои со редукција и аналогија поминале-во upa- //·
uiip-. Има релативно широка употреба. Се јавува со простран�
ствено значење место предлогот кај. Сп.: ма-uушшuа мене
-

-

�

·uар'во gа-иск6л'ум сшражdршо, а сешне gа�са-варнум uар-них
'ама ишше нuа ќ-6gахме uра-валguкша, ua нејсе·· Ц,,ебе
Мор;
ша-најgеме на-uашо; - иgе ѓавуло uра-сшарјуш, му gtiвe еgна.
к'ел', еgна красша Бег.
·

. .

-

·

_

ua

Неретко наместо uри се јавува пр�длогот на; еп.: yggea ..
на-браШ-му.

Предлогов со редукција и метатеза
10.22. сuроши.
поминува во фонетската разно�идност сuурши. Најчесто се
јав�а со пространствен:о значење на џротивставеност: cuypшu_
-

кунакуш имало кавине; - и исuаgнал в'6нка ga�вuge ga.(l,'�ej
сuурши сланце усшавино Крецово;-g-6јш,ричел,на-вуgнuцша,
.
.
уф-ѓ6лу'ш с�урши apio, uма uално рuби Морарци..

.

.

Со исто зн:ачење се јавува и слqжена форма: насuурши
uалаш�ца к'и-сшош 6рал'шо. и ка-ќ са-uујаве царскаша ·м6ма·
··
ќа-iрабнаш Ниманци.

• .

·

Неретко се среќава и со значење. за време - „навечерје
на некој ден'': мвечii,р, сuурши Баgник uал'ахме 6iин Кал;-сиурши иразнико сшражаро са-наиил и засиал;
.сиурши
Пуклаgи скаранше са-брашшuсуваш Ним.
. .
-

-

-

,

-

..,

,

..,

..,_

,

.

..,

-

-

,

·

-

_
.

..

Интересна употреба забележуваме.во примерот: сuурши
мен бuа шuа лафуве, ама ас са-наuравuх на-буgла (з·П„ :мене
ми беа упатени лошите зборови).
·

·

.

Се употребува и за· сообразување cirpeмa некого или
вешто: си-најgее свашуфци сuурши них; - сuурШи раб6шша
и ѓунл'уко (ѓунл'ук 'надница');
сuурши којно и Чуло : каква
·
брада - таков брич.

"·

-

·
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Со исто значење во Мутулово се јавува предлогот

сuраму: сuраму ниgел'а к'u-gojge; - ga-cegyм сuраму сланце
ме-ј мирак.
.•

10.23. со. - Редуплицираната фор ма сос е широко рас
пространета во источните говори. Овде се јавува редуцирана
сус, а ·неретко и со �уштање на првото с: ус (в. 2. 5. 13.):
Најчесто означува средство за вршење одредена работа:
·

ус-карлuкуш и-фашшише офцише; - наuкун са-шуруве уф
неiо мЛекшо и са-чуке ус-чурuло Гола; - му-са-фарле и суснохше о-изgеруве; -сус-малечка мушuкичка о-ираи1ме лукуш
Гар;
саке ус-чинiел' gа-му-ј-ваgиш .(Фиг.: се кажува за не
,

-

,,

,

-

,

-

,

,

-

-

разговорлив човек).
Предлогот сус (ус, с) се јавува уште и со значење на
заедништво, придружување: сус акал - биз-акал (пог.: без
умна nостапка на разумен човек) Шек; - бајнцаша са-uраве
·

ус-сuрне или yc-ypga; -ус-uрасшо уф-усша си-усшана (останал
без ништо) Гола;
сус-нас, сус-вујнuцше 6јше Ир. Во
Г радобор се јавува формата су:, су-мушор gyjgoxa; - gве
чaUlU су-ва ка к'u-uразнuме; -су-швојшо ухо gа-чујш, ПОI\рај:
с-шебе бuх.
с-маiаршо;
-

.

.

10.24. во.
За тоа. како од старото B'h се добило уф
в. 2.5.13. Како и обично најчесто се јавува со .значење: „нао
ѓање внатре во некоја средина или упатеност за во извесна
-средина". Сп.: уф-луuкаша са-шуре кашак: ypga, сuрне, шаквu
-

рабоши; - наuкун iу-клавме уф-саламура; -'и cu-yggeлa уф
нuјтиа 1(.СЈШШа, уф ли шuчкинша gуuка Бег;·--- iа-шурuл лишuцша
уф-кошуфшо и yggeл уф-некоо село ga-uypgaвe рuби; -женша-ј
ш:т,а уф-казано шо-ј, она-ј; - .к'и-iу-излаже gефо gа-флезе
нашре, уф-санgаТ(.0 Мор.
Нер�тко место пр�длогот 'во' и паралелно со уф се
јавува и формата у. Тешко е да се каже дали се работи за
фонетска разновидност од· во, или пак за остаток од стариот
предлог у.
Го среќаваме најчесто со значење на 'кај' со роднински
-

.

.

или лични имиња, исто· така и со формите на личните заменки:

у-Ѓорiuшо на-сваgба бuхме; - у-нас са-збраха ga-ca-gyiy�·
в6раш Иџ. Во материјалите од Ватилак го забележивме при
мерот� uраво у-мен .
. Во овој говор, како што истакнавме, слична употреба
покажува и предлогот на.
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ГЛАГОЛИ
деноминативни глаголи. - Во
изведување на глаголи _од именски основи; конкретно од
придавски, прави �печаток зголемената употреба на суф:џксот
-ее.
. 11.1. Образување на

Ваквите образувања, како и во литературниот јазик,
означуваат „преминување во Iioвa состојба''. Како посебност
треба да истакнеме дека освен во.познатите случаи со непре
фиксирани глаголи: 'белее', �слабее', 'богатее', во овој говор се
јавуваат и ред други примери, необични за западното наречје:
к'и-услиuее (: слеп), уgибилее (: дебел)� уiрузпее (: грозен),
uуuлишнее ( : блед ?), уќурвее (: ќорав), узgарвее ( : здрав),·
уiлунее ( : глуф), укривее (: крив). Значи вакви глаголи има
и ·од сџршен вид, префиксирани.
Наставката -ува, позната на широко за образување
на итеративни глаголи, се јавува при изведување на извесни
глаголи од имиња: uyuyвe (поп: не сакум ga-мu-uyuyвe
нii-iлаваша - зн: не сакам постојано да ме советува);- ли
куве (лек: geg-мy о-ликувал); - gинуве (ден: шам, уф шuа
карuше к'и-gинувме), секако образувано спрема: нуќуве; -

.

зимуве (зима: уф-С6лунцкушо зимуваа н6iо 6фци); - слуiуве
(слуга: уф-буiашше слуiувше); изми ќаруве, iла gуве (овој глагол
го употребуваат како ·преоден: iа-iлаgуваш
зн. ја држат
-

гладна.)
Во деноминативните образувања со особена проДуктив
ност се истакн:ува и наставката -е. Како посебност· треба да
го иvтакнеме ; ф з.кrот дека односниве глаголи во литератур
ниот исказ се јавувз.ат со наставката -и. Основното .:значење,
како и обично, пр3излегува од именскиот дел. Сп.: са-iо�ше
(: гост);-к'и-и··са-с6не ш6о (: сон-зн. нема yrriтe еднаш да
И се случи таква погодност). Сnоред 'глагоЛот ум uре Има 'и
именка: 6мир (зн. смрт).
Кон односнава група се приклучиле и глаголите што
обично се јавуваат со наставката -а: са-чеш(л)е�
·Грчката наставка -са· во овој говор ·гласи -·се; освен" :кај
позајмици од грчкиот и турскиот-·јазик· (ваuсе 'бојадисува',
yjguce, gyзguce), таа се придава и на слов епски основи: раж.;.
·

·

·

·

·. ·

·

gece, ·браg6се.
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11.2. Кај девербативните образувања прво ќе се задржи
м
ме са о на оние кај кои наставката :не придонесува за менување

на глаголскиот вид. Такви ·се глаголите со наставките -ке,
-оле, што укажуваат на извесна деминутивност на глаголското
дејство. Веќе имавме можност неколку пати да пртенци.
раме дека умалителното изразување е многу често во овоЈ
говор, а тоа се јавува и кај глаголите преку честата употреба
на споменативе суфикси. Сп.: само са-шешке низ маалша; рu·шке: ус-н6јсшо кушу uарле (рuшке зн. клоца); - и ѓуuкаша
а·шуш.1<.е нЗ-суфаш2; - само puuкe низ уgааша; - лешке
ка 6ge (зн. многу брза); - ним gб- шарчкиш маidршо ; - ce(ge
са-бушке (зн. секаде се меша); - салgе са-uушсмuфке ilуg
мусшdќшо; - сан6ќ uарш6ле (зн. цела ноќ врне полека); шум оле.
,

Наставката -оше привнесува аугментативно значење.
Обично се јавува кај глаголи од ономатопејско потекло:
�ил'ав6ше (зн. зборува што било), со исто значење: uл'афк6ше
и лум6ше; - луu6ше (1. зборува во сон, 2. шета бесцелно);
-

шум6ше (:не ми шум6ши шук на-iлdфша) Гар; - са-кик6ше
(: ним са-кик6ши куш нешамdм); - чиuк6ше (: се-шук чиuк6ше
gек-бuло; еп. чепка) IПек.

11.3.

Несвршени и свршени глаголи. - Во врска со
во глаголскиот вид и можностите за различна

разликите
употреба во реченицата,
лежливи посебности.
Обратно . од
од она

кукушкиот говор покажува забе

она што претс�авува норма;

што е специфичност

за

односно

централните говори: во

нашиот јазик презент од свршенд" глаголи не се употребува,
освен со сврзниците ако и ga, во некои источни говори, на
пр. во малешевскиот е одбележана интересна употреба на .
перфективен презент во независни реченици со повторливо
значење: шчом флезе башчаша ф кашчи, gешешо се

уuлаши,

земе книiаша и зафане ga рабоши (Берово). Во западните го
вори во такви случаи се употребувЗ:аТ формите со ќе, а особено
оние за минато идно време105.
165
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Б. Видоески, Основни дијале:ктни групи во Македонија, МЈ,
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Освен во малешевскиот, употреба на презентски
форми од свршени глаголи се забележани уште и во северо.
источните говори1О6•
Во кукушкиот говор употребата на перфективниот
презент е многу пораширена: освен за изразување дејства
што се повторуваат, служи и за искажување н:а минати свршен:И:
деЈства и тоа не само во приредени, туку и во подредени рече
ници.
Прво, разликите во видот не се така :Изразени во самите
прости глаголски форми. Сп.: и шака ка-о-вugаш ош-еј ua
он шука, сuше беiаш; - ucuagнax на-вонка, ка вugум се из
iурело; .- шо-ј швојшо gеше, uge, ас iy-вugyм (м. гледам)
Мут; -1шоо-uа ни не чуе ни не вuge (м. слуша, гледа) Иџ.,
во А�бар Ќој: коiа чуе,.коiа не чуе; - оgум, куuум и ua нема.
Натаму кај глаголи што означуваат дејство што· се·
повторува или се врши по навика: флезе; iрабне аgна uарча
сuрне и избеiе; - gojge, зачисше на-gве на-шрu и cj-oge;
шраiпе мtГлчко, ua засшане, некуј чеке чuниш; - измалѕе
6фцше, земе веgаршо и ус-q,рiашшо варве; - ва кукошка
секуј gен uy-agнo јајце снесе (покрај: сневе); - јела-ј gарво,
yg неа ваuсаш царно; - и она сама са-набере (се однесува lia'
материја); - как мојша мома ·вонка не излезе и шува gа-сшане
(од материјали ОД Кукуш); - ним uлачи, не усшане нuкуј
utyкa Мор; - чим goжgo uрик.раше и он си усшане шука Ал.
Сп. уште: iлаgна кукошка, upoco соне (сонува, пог.).
Трето, во приреДени составни реченици: и gеЏtшо се
излажуве, искарве чешкаша уш--иазваша; наuалне Ц1 воgа;
- ублечаш 'iy зешуш и качаш се на-uајшонуш и шраiнуваш; и фЛезаш уф-аgна ipq,guнa ... и сеgнаШ нd-agf}a маса, cu uуuри
кажваш за-л'уб6в; - јаgаш, uuaш и сшанаiи� си-варв(lш; наuалнуве-iа воgа·, сшане зла�µо (од материјали оД Кукуш);
- и zу-искараш уш-шам, zу-слезаш, zу-расиаршалесаш ra-„
ву�'шо Крец; - земе, iу�заu.але ѓавулуш, iy u3iope; - Лјошо
iи-усшаве к6јсше на-uашо, gojge gома; - и шака uумuнаш iџua
gва gен а и чувеко cшaf.te Цим..
'
ушТе
е
Ваквата употреба на перфективни глаголи
поизразита во зависно сложени реченици: сеgне gу-чешмаша
. . царуш
gа-са-изgуше и з име .иа-са-наиие воgа и ga-ca-.из!tfue; как ia-вuge на-Чешша, си-фаши браgаша Кук; - ка _му-чук�е
_
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gисшuна кирф�Ш узi6ре и ѓавуло уф-нешре усшане; - коiа
са-измалѕе млекшо, cd-updцege и ка е 6шше ш6Ило са-шуре
.
сuришше Ир; - царuциtа са-uуфале, оши има син за-жинувне; и они не iа-искараш уш-к6лша, оши са-uлашаш Мут; - и Oll
,
,
. ,
...,
- ,
,
земе, . за шо zy-ygpe неколко шамара; - и шоо ушриgенша
.
.
,
....
- ,
,
- ,
..,
,
.... - ,
,
сам go1ge, ка са-сшемне, са-каче на-шииолша и �и.ука чеке;
-. и они ка јаgаш си-леiнаш ga-cuuaш; - и он бе.з ga-вuge, uрако
них uумuне и си зuме уg-јаgиншо Крец.
...,_

,

-

-

Ваквата употреба на перфективниот презент зз. норма
тивниот ис�аз е приличн:о необична и затоа нав�довме повеќе.
примери во различни ситуации; за поцелосно следење и
увид· во проблемот, на крајот место избрани речени ци ќе
презентираме избран пасус од приказна во кој среќаваме
различна употреба на презент и од cвpineн}f и од несвршени
глаголи, што укажува на една неустановеност на процесот:
. .. наuкун он са-слuмне на-g6л и никуј не-о-виgел.
Oge шамка ,
.
- ;
,
..,
..,_ ,
- ,
,
.
- , ..,_
,_
с ише сииа ш, он си зиме шииршо, заиале канgилшо и иочне
gа-бро uiipшe. Арно ама, eguн uучнал ga-мapge и он си-ј бушне
uарше уф-џебо. Сабајле ка сшанаш gpyiapшo: нема нuшшо,
6ни. не знааш, а ОН не-кажуве. Арно ама, беiо ка са-разбуgе,
,
..,
,
,
..,
,
,
_..,
,
_ ,
iлege. сшражаро zу-нема, са-каче lope, женша lа-нема и му�иикнало.
11.4.

Имперфектизација.

Во врска со и мперфектизациЈата, она што е во прилична мера изразено во литературниот јазик: „. .. далеку најмногубројни се ваквите изведува
ња со -ува, покрај што се јавува и наставката -ва", во кукуш
киот, а и пошироко во југ9источните говори, -ува суфиксот
се среќава уште пофрек-вентно, покривајќи и некои можн:ости
на други . наставки.
На пример разликата на глаголскиот вид што кај некои
глаголи во литературниот јазик е изразена преку основниот
вокал: земе
зема, фрли - фрла, ошвори - ошвора, во овој
го:вор, бидејќи глаголските групи се измешале и во 3 л. ед.
сите завршуваат на -е, ваквото разликување на видот станадо
неизраз�о и оваа ф ункција ја презела насrаџката -уве: ушв 6ре - .
,
,
,
'
,
,
ушворуве, зашворе - зашворув,е, рq,с
.шуваре - рq,сшуваруве,
фарле . фарл'уве, uу шше - uушшј ве. Кај глаголите на -ва
(?вде .:.ве) забележуваме двојство: шук к'и-iу-усшаве, секуј
uаш. о-усшааве, покрај усшаве, исто така uyupaвe - uyupaiiвe,
покрај uyupaвe Крец, уште: забрауве, исuрауве Мут; - рас.

.

.

_
·

.

·

uрауве, ycutayвe, исuрауве АЌ, во Драгомирци: се ус-л'ујшо
са-расuраве, исто: усшаве, uу17-раве.
Проширената употреба на суфиксот -уве ја забележу
ваме и кај дел од глаголите што промената на видот, обично,
ја искажуваат со редување на кореновиот вокал или со „по
јава на таков вокал таму каде ,·што денеска го нема во сврше
ниот вид", значи место 'набере - набира' овде среќаваме
набере -. наберуве, исто: уgбере - уgберуве, натаму место
'одговор� - одговарз.' о вде имаме: ygiyв6pe - уgiув6руве.
Но тоа не значи дека во кукушкиот говор не постои
можност со .Редување на кореновиот вокал да ·се менува
глаголс�иот вид, на пр: умре - умuре (: уш.-шаа болис не
са-умuре), зtiupe - зauupe (: ним-о-заuuри, нeк-ucutigнe) Ал,
дури напротив вакви примери среќаваме и во случаи кога
би оче.кувале друrи р�ш-�.н:ија за спомнатава појава.
Сп.: скорне - ск9рuне (: ним-о-скурuни, рано-ј) Мут; варне варuне (: секуј uаш рано са-варuне) Мор, во Градобор: варин'а;
- шарlне - шарiuне (: ej--io шарiuне yc-gpyiapшo), utigнe uaguнe (: нО.iо мака ми-uаguне ка к'и-чум шака) Шек.
Вакви примери со редување на кореновиот вокал иако
ретко среќаваме и кај некои глаголи во кои покрај тоа имаме
и измени на консонанти во коренот: ygpe - yжgupe (: на
вечар ми-ужguре uу-ајн, шамар), најgе - нажguне (: не-о 
нажguниш ши неiо), uagнe - uaжguнe (покрај: uaguнe) Ал,
во Мутулово: uaжgime уg-6блакуш.
Заче�тената употреба на наставката -уве во - овие
говори не можела да остане незабележана и од другите истра
жувачи. Tatca Д. Иванов во студијата за гевгелискиот говор
истакнува: „Големи промени предизвикала аналогијата
според глз.rолите со наставката -овам, -увам. Несвршената
(однос�о итер1тивната) форма скоро кај сите гла-голи завршу
ва на -увум: збирувум (збирувиш, збируве, збирувме, збирувше,
збируваш), суберавум (суберавиш, субераве . .), чинувум (чину
виш, чинуве ...), фарл'увум (фарл'увиш, фарл'уве), но и: фа
рл' ум ... зимувум ... наЦалнувум, uалнум, зак.(1,'учавум, tуШо
вум, .. uулеgнавум, uрасеавум, gујgувум итн.'' (ГГ, 88, 89)._
В. Думев во работата за воденскиот говор исто така
се задржал на односново прашање, според :него и наставката
-ум за lл. ед. през. е добиена со аналошко израмнување
спрема глаголите на -уве, т.е. наставката каЈ глаголите од
_

.

·
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типот куuувам � куuуам � Т\уuум се обопштила и кај другите
глаголи (в. 2.1563).
Инаку, како и во нормативниот јазик, кај глаголите
со општ дел на консонант промената на видот· во смисла
на имперфектизација може да се врши· со суфиксот -уве:
уgречуве, upiiuлiшyвe, ражgесуве, шiiксуве, сиgнуве Мут,
ублечуве, увgенуве, исшiчуве, сшимнуве Крец.
·

·

Рековме дека глаголите со општ дел на вокал што
обично во имперфективната форма се јавуваат со наставката
-ва во овие говори завршуваат на -ве: gубие -gубuве, uyкpue -

uукрuве, навие - навиве, ycuue - ycuuвe Ал, убуе - убуве,
субуе - субуве, gузнае - gузнаве Драг, во Крецово: gyбue gyбuiiвe, навие - нiiвuiiвe, yзgiipвee - yзgiipвeiiвe.
Наставката -ве се јавува во имперфе:ктивни форми уште
и кај неколку глаголи со општ дел на консонант: флезе флеве (: нii-uaшe сум-фливал и ас уф-них), исто: излезе - излеве,
натаму снесе - сневе (покрај: секуј gен uy-agнo јајце снесе) така е на целото подрачје. Сп. уште: клаgе - клаве (: ним
си клави саклеш нii-gушша), но од изваgе имаме изваi'е

(ве: 'изваве') Грам.

За раширеноста на наставк:ата -уве многу указателн и
се примерите во кои таа се јавува како втора можност при
постоење на образувања со некоја друга наставка. Сп. при
мери од Мутулово: најgе -нii6жge -нiijgyвe, зајgе - зii6жge
- зiijgyвe, од Крецово: uagнe - uaguнe (уg-в6нка uaguнe
'епилептичар') -uiigнyвe, зајgе - зii6i'e - зiijgyвe, uyi6ge -

ilyi6жge (: не му са uyi6жge) - uyi6gyвe, леiне - лиiuне лиiнуве; ОД Иџеларе: шарiне - шiipiuнe -шiiрiнуве, p6ge. p6i'e -роgуве; од Шекерлија: нiii6ge - нiii6жge -наi6жgуве;
во Амбар Ќој: uyz6ge - uyz6жge - uyt6gyвe; од Драгомирци:
сеgне - сеgине -сеgнуве, леzне -леzине - лиzнуве.
Уште поинтересни се случаите во ·кои суфиксот -уве,
,

,

.

,

,_

-

,

-

,

што служи за промена на глаголскиот вид од перфективни
во и:мперфективни форми се јавува nр:Идодаден кон веќе
изведен имперфекти.вен ·глагол: вuge - вижgе - вижgуве
(: к6:Лко uаши сii-iу-вижgували ус-н'аа) Мут. Освен со изведени
форми суфиксот -уве во овој говор го забележуваме и со
основни глаголски форми од несвршен вид: ас сум ну_сувал
убела Мут (убела зн. волнени завивки за нозете). Истиов
глагол со суфиксот -уве го забележивме и во Градобор
·
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: шули нусували,

во Гарбаш�л: ич не сум lи-нусувала (се
мисли на папучи), во Амбар Кој: ш6iи нусува широки бини
вреци (вид облека) .
Во материјалите од анкетИ:рањето забележивме уште
неколку случаи со придавање на наставката -уве к·он !fесвр
шени глаголи: нел'-ши-шрибуваш 6шше gарва Бег; ак-ши
шрибуве gа-си-куuиш Ним (: треба); - уф-Мурарци сме уgу
к'и-уgувум та5iа ас к'и-сакум Кал
вали нii-uiiзap Гола; (:·оди); . к6iа биlувахме uу-Сшрума Ал; живуваме арно
ус-них Иџ; шо сака 6шше, g6сша· живува Град (: живее).
Уште понеобична е употребата н:а наставката -уве
со грчката глаголска форма· за заповеден: начин 'ела' што
ја запиµ:�авме во Морарци: u6-ранце илув(и)-си. Интерес
побудуваат и други императивни форми со суфиксот -уве:
�иiпув-си g6цкiiна-ј 'легни си . . . '; uii-шu gyjgyв-cu на-време
.
Гар.
Со наставката -ја· се менува глаго.Лскиот вид во група
глаголи кај кои во несврmениот вид се јавуваат консонантите
ќ (шzи), ѓ (жg) наспроти ш, g во свршениот. „Историски по
гледнато овде промената на консонантите настанала во
допир сој". Кај овие глаголски образувања освен тоа, во
одделни случаи имаме и промена на кореновиот вокал. Сп.
примери ОД Полето, ОД Амбар Ќој фаше - фак'е, најgе н6i 'е {: не н6l'иш ош-аgн6ш шаква .. ) зајgе - з6z'е, ва
. gе ваl'е (: барзаша кучка слеuи кушрuна ваi'е), во истиот пункт
имаме и случаи со шш, жg: сеше - сешше (кушу уф-маiла
�

,

са-сешшум нii-беiиншо yg-g6л), вuge - вuжgе (о-вuжgум ка
са-варuне); - од Ееглерија сшреше -·
сшрешше (о-сшрешшум
ка 6ge нii-piiбoш.a), но: зајgе -. з6i'е (со асимилација и кон
тракција ОД заоѓа), во Иџеларе 8uge - вuжgе, но: зајgе заоi 'е, во Градобор превладу�аат формите на ќ, ѓ: p6gu р6ѓа, uлаши - uлаќа, фаши-фаќа,. па и: uyшzuu - uушќа
.
.
(: они не о-uушќаш gii-g6jge).

Како особеност на овој говор, во врска со промената
на видот веќе го споменавме и фактот дека. кај извесен број
глаголи, во коренските слогови од имперфект:Ивниrе форми
со аналогија од кај глаголи од типот умре -· умира ·е пренесен
вокал,от и, што го нема во· свршениот вид. Овде во изменува
њето на видот освен тоа учествувала и промената на соглас
ките ш, g во ќ (шш), ѓ (жg): uagнe - uaжguнe.
·
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Промената на консонантот н --+ њ во допир со суфиксот
(ј)а придоI1есува за промена на видот само во пунктот Градо
бор и: тоа во ограничен број примери: времшу си-uзмињава.
Сп. уште: gy врашша сuушuња (: спотне), на н6iаша ми заuuња,
1рано си-вар Иња (: варне 'враќа').
Во с�лата ·од непосредната околина на Кужуш, а: и
воопшто во Карз.дагот превладуваат формите со �иш, жg: фа

'
иtе -фашше (:ноiо месшо зафашше), uлаше -uлашше, p6ge
р6жgе, вuge---вuжge, но зајgе-заоi'е (: ф-6сум заоi'е) Крец;
од Морарци: ус-неiо не са-нафашшум, врашше / / варuне, ножgе
// нажguне, вuжgе, р6жgе, з6жgе . Од оваа регија се и случаите
со „интересно редување на кореновиот вокал'': зајgе - зужgе
(:се ·шаш си-зу жgе) Ним, Ал, од последниот пункт е и примерот
најgе нужgе (: gа-са-нужgише eguн на -gрук). Во селото Ше.
.
,
.
керлиЈа исто така запишавме: за1gе
зу жgе, на1g е - нужgе.
-

,

,

,

-

Бидејќи е во прашање форма што е релативно раширена н:е

може да се третира како превид, туку вер�јатно се работи
за некакво аналошко израмнување спрема слогови со ре
дукција обусловена од акцентот. Во оваа смисла указате
лен може да биде примерот од Мутулово: за ужgуве (покрај

за6жgе).
Наставката -(ј)а во проширената
среќаваме кај глаголите од типот: uр6сше

-(i)аве ја
- uрушшаве (: нd
gеше са-uрушшаве), карсше - каршшаве (: само на кашул uч
каша царква каршшавме) .Крец, iреше - iришаве (: нд-шебе
и т<а tришавиш ua ши uр6сшаш) Рош.
форма



Веќе ја споменавме употребата на наставката. -ка, во
овие говори -ке, со деминутивна служба, кога се придава кон
несвршени глаголи и притоа не причинува промена на видот
(са-варше - са-варшке). Освен тоа таа овде се јавува и со
перфективни глаголи

и

во таков случај се менува глаголскиот

сшаuне - сшаuке (uуg-масша о-сшаuке gа-н-кажуве),
upiiзupнe - uразuрке, и: нe-c-gyuupкu gу-мен Крец.
вид:

11�5. Перфектизација.

-

За начинот на образувањето

на свршени од несвршени глаголи нема што особено да се
истакне. И овде тоа најчесто се врши со наставката

-не, која
,
о 5 ично им.1 значењ� на моментно�т: чуке - чукне, вике вu.1\не.
,

,
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Вториот в:ачин за образување на nерфективни глаголи
е со придавање префикси на несвршените форми. Бројот на
префиксите е прилично голем но и овде најпродуктивни се
следниве: _ за-, из-, go-� uo-, upe-, раз- и др.
Меѓу специфичностите :кај префиксите на фонетски
план прво треба да ја истакнеме честата редукција: са-uарси
чех 'се пресеков', gунце-ли в6gа? 'дали донесе . ..'; ca-upaкq,чu
upaкu-зugo 'се прекачи', cu-uycuge маЛчко 'седна малку'.
Иако употребата на повеќе префикси во спој е работа
позната и од други говори, сепак ни се чини дека овде таа
особина е повеќе изразена: на-м6жаш ga-ca изнаuрикажуваш;
cu-j-ucuyкapшux н6јсшо варкајк'и; са-изнауживали-са.
Познато е дека префиксите не само што го менуваат
видот кај глаголите, туку внесуваат и дополнителни нијанси
во нивното значење. Во основа значењето на префиксите
е
опiптопознато, тоа произлегува најчесто од нивното
првобитно пространствецо значење. Сепак неретко забеле
жуваме и дијалектни разлики. Cn.:
·

в(о) -. -- Основното пространствено значење на суфиксот:
„управеност на дејството на внатре во нешто" се сре ќава
,
,
,
и овде иак:о со извесно ограничување, пр. влезе, внесе, вgене,
но: навре 'вовре', yuue ( ga-yuue влакша) 'впие'; upeiнe 'впрелrе'.
Второто негово значење да покажува „дека нешто
станува некакво" овде IIe се среќава. Со ваква употреба нај
често се јавуваат префиксите: за- и са- ( : са-зацарвu целјо
'се вцрви'), му са-зажарuа убрајсшо (: вжарија), ми-са-слушu
(: влоши), рацшо му-ј скарсшu.
go-. - Овој префикс главно ги споделува знц.чењата
од литературниот јазик (Б.К., Граматика, 395), но неретко
.
.
.
место go за означување на „докраЈно извршување на деЈството
се среќава и префиксот из-: gy gинар са-исшрисех, d-ucшpucex
врејкаша; и он си ucuuja uеснаша; еп. уште: uраша рчаа сише
''

_руgнuни со значење 'дотрчаа'.
за-. - Основв:ото·„пространствено зв:ачење на овој
префикс дека „нешто се опфаќа во една средина" е прису тно
и во овој говор: ca-зaipaguxшe gу-СЙ1НШО небо, но има примери
во кои со исто значење се употребува и префиксот на-: а-на
iарлuме мисuркаша, gа-н и беiе влакша; - накови ШUНКUЙ gа-н
Иаgне некоо gеше.
16
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Особено често се јавува со значење „површно исполну
вање Iia дејството" и во таква функција се среќава со голем
број. глаголи: замиј шuа саgафшо, gygeк не са-g6јgини; зачuсшЙ-0 шоо каu6шо, се· са-налиuuл; - заuлакни - си 6чше; ми ge KY!f-KY gа-ми-ј замачке 6чше (зн. многу малку); - муубишшаве само gо-залаже.
'

Со ·некои глаголи покажува задлабочена опфатеност
.
на· дејството: ка се-1 заиzра1ал, не gy]ge ни ga-1age; - ви} ка- 1
�асаркал,. не-усшаве нa·(l:f,Uкyj; - са-засака ус-н'аа и нuшшо
ка-ј забарбурuла не uрасшануве; - ка-ј-заакал,
Ц6в·Ќе;
жuва в6gа са-чинu; - залиuал, биз iлас усшана.
•
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•

-
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•
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Обратно, она што во литературниот· јазик претставува
„најжива употреба на овој префикс" - почеток на дејството,
.
о�де се Јавува само во одредени случаи: осшав zy нек са-заЦале (6iинуш); - ши ua шшајш он к'и са-зашарче. Со такво
значење почесто се јавува префиксот upe-: gешшо upayguлo
(зн. заоди1:10), исто: upaiyвypuлo, еп. уште: ама к'и-uраiув6рум
iaape (зн. ќе почнам да зборувам за она што се крие).
,

-

-

"""

....,

из-. - Веќе истакнавме дека овој префикс се употребува
пар�лелно. со 'go' со значење· „докрајно извршување на деј
стЦото". ·од ова произлегува и неговото значење на сеопфат
н.ост на дејството: се извличеа yg-g6мa; - ucupax gу-шејче
(Зн. се ·испрала); - избрах gу-шушка (зн. се собрала); изgехме· gу�р6нка (зн. ништо не оставиле), исто: ucuuxмe gyкаика; - изурах gy-uega; - исиасели gу-коран и ел.
,_

,

-

,
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,

,

..,

-

·

Префиксот из- обично се јавува како прв во компо
зитуми 6;ц повеќе префикси: са-изнаuрикажува, - са-изна
шиша, - са-изнарабушu, - Н.а-м6јш gа-са-изнаuuјш.

на-. - ќе се задржиме прво на пространственото
Значење. на овој префикс „дека дејството се врши згора врз
нешто'�: нафарли uукривач gа-с-сш6uл'ум; - нареgи камине
gа-иумuнум; - нашури иесук враз-жарша.
..,
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Второто значење на овој префикс е извршување на
дејството во најголем а мера: на•се са-шlнусu; - са-нашиша
на iu6o бел век; --- са-нафq,лu.
Има И обратни примери во кои дејството е застапено
са�о во мал� мера: нек . са-навлаiне шишунуш gа-м6ш-са.
gииле; - скри1-са gа-н-ша-намокре.
,_
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наg-. - Најчесто означува дека дејството се извршува
во многу голема мера: шоо сuше-ј наgiуворуве; - бол'каша и
на-iорша наgвuве; - женше и наgживеваш мајшшо.
о-. - Старото пространствено зв:ачење на овој префикс
во кукушкиот говор . е заменето со префиксот 'за': зlf,_iapнe
(: огрне).
Инаку „најчесто се јавува со резултативно значење":
cii-yuuл куш-л'ул'ка; - са-ујаiнuла овцаша; - са-ублажuх
уф-нuх (исто: са-uраблажuх).
Во одделни случаи префиксот· о- е заменет со из-:
са-избричах; - а-иск.усuме јонџii,ша; - о-исuцу чувеко за
нuшшо; .еп. уште: ма-нарусu (: ороси).
об-.: - Овој префикс се јавува ретко, со мал број глаго
ли. Сп.: 6uшиј-о килuмчишо yc-uacuyл; - ly-yuшuja кошуш уuиtочЙ-о чиврешо чеuчивре (зн. од сит страни). Во поголем
број случаи е заменет со 'за'// 'на': зазурu-се, нiiлиiна на-зugуш
(: облегне); - шо-о-зазимаа uак ѓавул'шо? (: обземе).
Во следниве примери место об- ги среќаваме пр ефиксите
uo- и из-: ма-uулија лаgна uош; - gешшо са-исиuа, со кои се
означува целосно опфаќање н а површината.
og-. - Кај овој префикс ќе се задржиме само на значење„
то „изделување од некаде и вршење на глаголското дејство
во мал степен": ушшури уш-шuшшо gа-не са-клачке; - 6ш
царuи уш-ш6рбаша брашно; - 6шuиј уш-фалџано. За другите
значења в. Б.К., Граматика, 398.
uo-.
Префиксот uo- со своето првично пространствено
.
.
. ,,
значење ,,укажува вршење на дејството по дадена површина :
,
сашо жишо yg-goжgyш иули�нало иу-земша;- q,р�ашшо иули�нали uуg-јавуршо; - сuше круши uуuаѓали уф-енgеко.
За одбележување е и неговото значење „дека дејството
се врши во мала, ограничена мерка'': uук.уuаме само сабајле
uy-лago; - uунuжи некоо ulлa и ши; - uуuлеш-ми на-џилеш
каша.
uog-. - Н ајчесто „означува дејство што се врши во
мала мерка": uушсечи-ј шuа коси, шо-с-чинuл алuс u6u;
uуgбушнј-о gа-са-разбуgе; - uушш6uни-му, gа-знаа; - се
ми-uуgiув6руве за-ш6о.
upe-. - Со префиксот upe- се укажува дека дејството
се врши uреку (или: низ) нешто: uрафарлИа Ирак.и uрасекша;
о-uраuливал ѓ6л'уш; еп. уште: uракаршu н6ќша (зн. времето
по полноќ).
·
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Чести се примерите со кои се укажува на повторно
вршење на одредено дејство: o-upaмucux лебуш; - и uрабар
шах саgуфшо; - се uу-мене uрамешуве; - о-uрашрибuхме
.
уризо.
Уште укажува. на дејство што се врши во преголема
мера: ilpailuja сн6шши, сја iace вар (зн. ноќта пиел многу,
следниот ден имал.потреба од многу вода); -· и ga-upaja,

,

,

gиш не ч ине; - а-ирасиа зимша.
-

..,

_

,

,

-

Има и обратно значење, се· искажува со подруга инто.
.
нација: во мала мера и површно вршење на деЈството: иречисши за-час (зн. набрзина); - ilрависел'-се шам малце;. ilрашеш-се малчко; - се нешшо· к'и-му-ilрашекне.
Со него се изразува и почеток на дејство: шук-uраиискаа уш-сише сшрани; - на-аgнош иравикаа.
Ири-.- Овој префикс се јавува често редуциран: uар
или upa-, Iie без влијание - аналогија со рефлексот на вокал
ното Jl· Сп. примери со пространственq значење (доближу ...
�ање до нешто): upagyjgeл uyp6jo; - uрикач-iу на шавануШ;
: ilpaблuж-ia с6фраша..
За означување на дејџтво во мала мера префик сот
upu- се, комбинира_ со за-: uразачuсши.нис-кашши; -uраза к6ви
gушимешо; - uразашuј кушул'ше; - ilpaзauepu на gецша,
-

·

·

,

-

,

-

,_

-

,
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,

ша-сешне ...
раз-. Како и во литературниот јазик, и овде простран
ственото зв:ачење на овој префикс е да ,,укажува на упра
вен:ост· ·на· дејството во различни страни": му-расциuuл iла
ваша; - шо-с-раскинал?; - ми-са-разgинаа uiал'ше; - саразмакнал куш-нику].
.
Исто така означува широка опфатеност на д ејството:
са-раскикушuл; - се са-расцафшело; - са-раскараа муi'и
-

..,

,

..,

-

,

.

них брашшо; - са-размарсuло калбушо.
. покажува и почеток на глаголското де јство: ми-са
расшиче н6суш; - gyjge и са-развика; -уg-аgн6 ш са-расшар.
чаа; - са-расuилијаа.
с(о)-.
Пространственото значење· на оџој префикс
укажува на ,_,сметнување од некаде'�: ca-cuq,gнa уш-шавано;
- са-сиушши на-gолце; - са-сурниса на-врас-мене.
Пр�фиксот с(о)- најчесто покажува соединување: ми
са-скл'учuа н6јсшо;. - на-мужех gа-са-зgушум ус-нuх ка; uаUкуш сuлишел мрежа; - gа-си-ј-збериш uаршал'шо; - сарасшрисех, на-мош gа-са-сузем.
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сукаршd

е�

Озна чува и сеопфатност на дејството:
нис-кашши; - g6ма сuчко cygpyбu.

Префиксот с(о)- кај глаголите образувани од именски
зборови „означува преминување во квалитетот што го изразу
ва значењето на основата": ми-са-зgарвuа рацшо;-уg-раб6ша
....
....
,
са-смалил.
Во овој говор префиксот с(о)- не се употребува за
·означува�е на почеток на глаголското дејство, како што е
во литературниот јазик. За ова в. кај префиксите: upe- и
раз-.
11.6.
кукушкиот

Глаголски

групи.

говор ни се

- Глаголскиот

·систем во

приличн:о упростен.

претставува

' ,
Прво, се извршило вкрстување на формите од и- и е- група
така што во 2 л. ед. тие имаат и, а во 3 л. ед. е во основата,
потоа со аналогија кон н:ив се . приклучиле и глаголите од
а-група

(Б.К.,

Историја,

189).

Оваа· особеност кукушкиот ја

споделува со nовеќе

соседни говори: гевгелискиот (ГГ, 86), дојранскиот
воденскиот (ВГ ,
Исклучок

(ДГ, 84),

59).
прави говорот во

Солунско.

Во Сухо и

Висока среќа�аме поинакви конјугациски типови; таму а
.
групата не е опфатена од аналошкото израмнување. (карам -

·

караш - кара), а кон зачувувањето на посебноста на е- групата
придонесува и акцеѕтот што кај одделни глаг�лски типови
се јавува На наставката ОД презеВ:ТОТ

И

така ГО блокира деј

СТВОТО. на редукцијата (uир'еш, uир'е, - ДМГ,

148).

Говоро:�

во Градобор не ги споделува овие акцентски карактеристики,
значи таму редукцијата и авалогијата дејствувале непречено
и затоа формиге

на

е- и и- група се измешале: носиш - носи,

сечиш - сечи, но сепак а-група се зачувала: сиошињаш -.
,

-

,

-

.

,

.

сиошиња.
-

-

,

Во пунктот кон Серез, Савек ги забележивме истите
конјугациски типови како во Сухо и Висока. Не е ни чудно,
тие и онака заедно И припаѓаат на серско-лагадинскат� дИ.
Јалектна зона.
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ФОРМИТЕ НА ГЛАГОЛОТ
Сегашно време
11.7. Наставки за сегапmо време:

едн.

1 л.

-ме

-ш

2

-те

-0

3 "

1 л.

-(у)м

2

"

"

з

мн .

"

-(а)т

11.8. Кукушкиот говор со наставката -м за 1 л. едн.
се вклучува во поголемата група македонски говори во кои
старата наставка -Mb. од атематските глаголи (�см�, ДdMb.,
кrkм�) се генерализирала кај сите глаголи. Така е и во соседните
долновардарски говори, вклучувајќи го и пунктот кон Солун:
- Градобор, додека според З. Голомб во Сухо и Висока кај
глаголите од 1 и 11 конјугација наставката -м се јавува спо
радично: u'ера(м), gаржа 11 gражuм.

По правило во овој говор во наставката за 1 л. с о -м
место а иде вокалот у: орум, цеuум, uасум Мут, вuкум, нејкум
Шек, јаgум, iлеgум, оgум Крец итв., скоро редовно кај гла
голите со општ дел на консонант.

Истава наставка -ум, во одделни пунктови, се јавува
и со глаголи со општ дел на вокал, еп. пр:Имери од Амбар
Ќој: сшојум, бројум, са-смејум, са-мuјум покрај са-мим, uujyм,
uејум, к'и-уlлухнејум, исто уќурвејум, чујум; во Постулар:.
...,,
,
,
жниум, са-миум.
Д. Мирчев од кукушкиот говор го наведува при
мерот знаум (БКВГ, 464). На Д. Иванов, во студијата за
гевгелискиот говор му изгледа неверојатна таквата форма,
бидејќи „не само што е тешка, туку е и н:евозможва за арти
кулирање било за он:ој од Гевгелија, било за оној од Кукуш"
(ГГ, 86). В. Думев формата знаум исто така ја смета за невоз
можна, „ја проверив во говорот на бегалци од Кукуш и
слушнав знам и знајам; исто сејам, а не сеум; шрајiiм, а не

шраум" (ВГ, 60).
Дека Д. Мирчев не направил превид во формата 'знаум',
како што мислат Д. Иван:ов и В. Думев, ни потврдуваат
не само примерите што ги споменавме од Амбар Ќој, туку
такви форми имаме запишано и во Гевгелиско (с.. Петрово):
246

жнuум, cuuyм. Веројатно и

Д. Иванов и В. Думев во своите

истражувања не можеле да анкетираат луѓе од одпос�е·
пунктови.
Сепак факт е дека многу почесто кај глаголите со општ
дел на вокал наставката -м се додава директно: са.;.шрuм„
са-мuм, сшом, Бром, к' и-чум Крец, ЖHUA;f·, вем (зв:. јавам),
кр6м, сш6м (gа-uусшом), к' и-узgарвем Мут., cii-мuм,.. сii-:смем,.
ga-cii-yбyм, но: саке gа-сеам Шек, к'и-шкам, к'и-iу-убuц,.

уg-нuшшо. не са-бом Гар.
. .
·.:
Наставката -ум е заедничка особеност уште и на. гевге-·
:_

_

'
1

.

!

лискиот (ГГ, 86), и· дојранскиот (ДГ, 86), додека во СолуНско.
(Сухо и Висока) глаголите во 1 л. завршуваат на -а(м): u' ера(м),
карам (ДМГ, 148), а во Градобор наст.авката -ам noвei<e;
се јавува СО глаголи ОД а- група:беiам, сакам,° слушам, другиfе.
на -ум: 8и-н6сум, к' и-6gум, к' и-ша-uuшум, в:о тоа �згледа не
е консеквентно, еп.: gа-вuкум. Сп. уште и во Воденско:
uлешам, знајам, вuкнам, носам, куuувам (ВГ, 89).. .
За начинот како се добило тоа у има различни иска
жувања, в. 2.1563.
11.9. Зборувајќи за упростувањето на глаголските ··
групи веќе истакнавме дека во 2 л." ед. кај сите глаголи како ·
основен: вокал се јавува гласот и, што се обопштил прво со"
вкрстување на формите од е- и и- група, веројатно nomo-·
могнат и со :редук:цијата, а потоа се наложил и кај глаголите
од а-група.
Основниот вокал и , во секвенци со друг вокал од основа-.
та се скратува во ј: gа-са-убујш, gа-н-6gиш боса; - у�уво
gа-са-измuјш; - ш6 сш6јш куш-шрешшин. Вакви секвенци,
освен кај глаголите со општ дел на вокал,
по елизијата н:а·
.
,
консонантите ж, g, з, се ствараат и кај други глаголи·: рано.
ga-cu-g6jш (:дојде); - g-ин-кајш на-gоо-ши (:каже); - шамi
к'и-си-флејш уф-раб6ша (флезе) - в . .3. 144.
Во 3 л., како што истакнавме, основниот вокал од е
група се обопштил кај сите глаголи: саке, мuсле, куuе. Кај
глаголите со општ дел на вокал (а, о, у), с о асимилација и
контракција се добиле формите: зна, знаа (: знае), сшо; сш6о
(: стое), чу, чуу (: чуе).
Во Градобор во ваквите случаи наместо аси;милација
и контракција (евентуално) среќаваме редукција: са-смеј;
lpej сланцишу; - ga не ca-yuuj ( : опие); - к' ерка�ми знај;

·

·

·

·

·-·

·
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1
;1

·

нишу uуршукало не uuj; - и o!l к'и-усшареј и ел. Слични n-ри„
caмери среќаваме и во материјалите од Ватилак: воgа ни
нека goj iopu.
uuj; - кој знај;
Елизијата на консонантите ж, g, з, што Ја споменавме
во формите за 2 л., во 3 л. не се среќава.
-

.

11.10. Во Мв:ожинските форми за 1и2 л., како основен
се обоп·штил вожалот и, к'ој многу често, ако :в:ема фонетски
тешкотии, се елидира: к6uме - к6uше, к6сме - к6сше,
чукме-чукше. Трага од споменатиов осн:овен вокал, скратено
и, забележуваме кај глаголите со општ дел на вокал: шо
зна1ме шо ира1ше виа; - уgе1ше ама ga не са-уии1ше; - сами
к'и-жнuјме; - уш-шумаруш са-б6јме; -. gа-усшарејше и
вuа куш-наска. Присуството на основниот вокал и го сре
ќаваме во согласIЈИчки групи кои без него би биле тешки за
изговор: к'и-бушниме некуј к.6рин uиuep (зн. ќе посадиме);
- к'и-uарск.име л6јсшо; - gа-чукнише к'и-ви-ушв6раш; на-мош gа-са-уgвикнише уш-чиzаруш.
Основен вокал и за 1 и 2 л. множина среќаваме и во
, .

-

, . ..::_

..,

..,

, ..,

, ·-

..,

,

..,

-

, ·-

,

·

..,

,

,

-

-

_

,

-

други долновардарски говори, пр. во воденскиот: вuкниме
вuкнише, знајме- знајше (ВГ, 59), исто така и во гевгелискиот,
додека BQ дојраНСКИОТ се обОПШТИЛ вокал а: вuк.наме вuкнаше, мuсл'аме - мucл'aute (ДГ, 86), во Аканџалија:
викнуме - вик.на,ше.
-

,

,

..,_

11.11. Формите во 3 л. мн. завршуваат на аш ({lш).
Гласот ж во глаголските наставки редовно се рефлектирал
во а, а овде тоа а натаму со редукција се затемнува во а.
Важов резултат бележи и В. Думев во воденскиот говор
(: uлешаш, знајаш, сакаш- ВГ, 59), а Д. Иванов ад гевгелискиот говор покрај илешаш, викнаш, запишал и примери со
полуредуцирано {l (: косq,ш, куuувq,ш, сакq,ш). Во Солунско
.

-

,_ ..,_

,

.., _

Голомб бележи јасен изговор на а во наставката -аш не само
во примери под акцент: uираш, gражаш, туку и кога не е
акцентирано: караш (ДМГ, 148).
Кај глаголите со општ дел на вокал, секвенците -оа-,
-уа- поминале со асимил ација и контракција во б или оо,
одн:осно во у или уу: ич не са-б6ош; се шаш си-сш6о ш; - к'и
- ..,

..,

, ..,_

, ..,_

, ..,_

ша-чууш и ел., но: са-миаш, - сииаш, - жниаш.
,

-

-

11.12. Со резултатот са < етел. сжт'h, кукушкиот
говор споделува уште една особеност со источномакедонското
наречје: са-разбиiали; - ич не ca-gyjgeлu.
.
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сум: уш
к6iа сум шука не-ј g6jguн; -ус-чувек не сум са-скарал, така
Во 1 л. ед. скоро редовно се јавува формата

е на целото подрачје, исклучок прави пунктот Градобор:
gве iyguнu u6-сшар сам; - уg-нашри са м-закл ' учин;
не·
сам-бил руgен. Од материјалите од Ватилак: не сам виgел.
·

Формата за 3 л. ед. многу често се редуцира·:

блuзу-ј

( : близу е); -рано-ј; -руgнuна ме-ј. Доколку збороформата
на која помошниот глагол се наслонува акцентски завршува
на консонант, за поудобен изговор формата на помошниот
глагол се јавува проширена: зилен-е]; - буiаш-еј и ел.

11.13. Зборувајќи за глаголскиот вид истакнавме дека
во овоЈ говор е многу обична употребата на перфективnиот
презевт , било за искажување на минати свршени дејства,
било за изразување на дејства што се повторуваат, дејства
што се вршат по nавика.
Во непосредна врска со ваквата проmирена употреба
на перфективвиот презент стои и една друга специфичност:
испуштање на сврзн:икот ga во зависни реченици со свршени
. урЙ-6 шишуно
глаголи: gај-мо-о uалшшо са-наiарне; - ш

са-навлажне, gа-м6же ca-guuлe;- а С6лан бише, чек ши-кажум,
куш·-Сшрумица gимек; - ка биiувахме gур-вuЈш селшо са
исuразне; - 6ge uy селша са-науче; - 6ј (ogu) са-вuјше ус
шв6јше; - iлеј си-g6јш uрез-gено, ним ша-сшемне na-uaш; варка1ше са-качше наиреgи.
-

"'

,

·-

"'

,

-

v-

,

·

,

lv.lинато определено сврIПено време
11.14.

Лични наставки:
еди.

1 л.

-

х

мн.

1

л.

2 ,,

2 ,,

3 "

3 "

-(х)ме
-(х)ше
-а

11.15. Меѓу забележливите специфичности кај аорист
ните гЈХаголски форми сигурн:о треба да се спомене и отсус
твото на формите со о-раздел од е-група. Значи во овој
говор се генерализирал осн:овииот вокал од .2 и З л„ еди.
низ целата парадигма: jagex-jage -jage(x)мe -јаgе(х)ше-.

jagea ; gунцех -gунце -gунце(х)ме - gунце(х)ше

·-

gунцеа .
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Ваквото упростување на аористните форми е заедничка
особеност на повеќе долновардарски говори. В. Думев од
воденскиот говор ги споменува примерите: ричех, uичех,
вличех ... зансех (од занесов) (ВГ, 57). На одвоеново прашање
с е задржал и Д. Иванов за гевгелискиот говор, тој дури и
објаснува дека форми на -ох за 1 л. ед., во песни од Гевгелиско,
објавени во М Пр,111, 4, 36, 102, се позајмени отстрана заедпо
со песната. и 'во тој поглед исклучок прави јужниот соседен
говор - солунскиот. Од Сухо и Висока се формите р'екух р'екухми - р'екухши (ДМГ, 157), но во нашите анкетирања
од Градобор, обратно, обични се примерите со една основа
.
генерализирана низ парадигмата: gy1gex gа-виgум,- gy1gexмu,
- ucupugex и ел.
Во врска со присуството на -х во наставките за 1 и
2 л. мн., интересно е да се истакне дека во првата работа
за овој говор - онаа што често ја цитираме од Д. Мирчев,
излезена уште 1901 год. редовно среќаваме -хме, -хше: uли
шехме, ричехме, uлишехше, ричехше, викнахше (БКВГ, 466).
Во работите што се објавени подоцна гласот х е назначен
како факултативен во одн:осниве наставки, еп. примери ·од
работата за кукушко-дојранскиот говор на Г. П. Христов:
,

-

"'

,

.

,

,

uлuше(х)ме, НО ilлишеше, ура(х)ме, НО ураше, ИСТО: варuме,
варuше (ОКДГ, 115).

Нашите истражувања како последни укажуваат дека
гласот х веќе не се држи здраво во односниве наставки, пр.
ОД Крецово покрај upugexмe, наuасехме, iу-сминuхме запи
шавме и: о-расчинuме, gаржаме; од Мутулово: ураме,ижнаме,
gyjgeмe, убуме, но: шучuхме, расuрахме; од Драгомирци:
uux, uuxшe, uрахме, uрахше, но uичеме, uичеше; ОД Амбар
Ќој: чухме, покрај чујахме, но: g6бро gyjgeшe (поздрав),
слиЧiiо е и во др. пунктови. Само во Градобор по правило
примерите се со зачувано -х: жнахми(е), заiубuхми(е), разбра- .
хми, брdхми, виgехме(и), но: малечки бuме.
Непостојаноста на х во одвоениве наставки, како про
цес во .тек, може да се следи и во соседните говори. Сп. при.мери од гевгелискиот говор: илишеме,ричеме,викнаше,нусише
(ГГ, 94), со загубено х се и примерите од Воденска: uлишеме,
iлugdмe, сијаше, викнаше (ВГ, 62), исто и ОД Дојранско:
КУСЙ1Ме, кусЙ'ше, изварвеме, изварвеше, но: са-скус uхме 'се
насекиравме', исто: зер iа-изiубuхше? Во Сухо и Висока (Со
лунско): вug'ахми, р'екухми, вug'ахши, р'екухши.
-
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,

,

,_
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11.16. Во 3 л. мн . старата наставка -х"' зачувана ја
среќаваме само во пунктот Градобор: и OllU uuxa, си-убуха,
закалnаха, размисuха, браха и др. Спорадично може да се
сретне и во др. пунктови, пр. во Крецово: upugexa покрај
upu gea. Во други случаи гласот х се губи, а вокалот во настав
ката се редуцира : onu uu{l, , cu-кyuut;i Драг, ca-жunut;i, gyjgeq,
Грам.

11.17. Иако не во многу широк обем, можеби под
влијание на говорот на староседелците, респ. струмичкиот,
во аористните форми од некои глаголи со општ дел на вокал,
забележуваме прошИрување на осн:овата со секвен:цата· -ја-:
uujax Покрај uux, са-убујах покрај сЦ-убух, ижnахме покрај
ижnијаме Мут. Двојната употреба укажува дека процесот
не е завршен. Во објавените материјали (МПр; г. IX, кн.
3-4) превладуваат формите без проширување: наuuл-си
чувекуш, aunaл-cu; а бидејќи во говорот на староседелците
ваквото проширување е многу обично: наuијах-се, - убујаме
се; - ижnијаме; -уuијал се и др., тогаш останува да заклу
чиме дека сепак наспоредните .форми во говорот на дојден
ците од Кукушко се јавиле под влијание на говорот на месното
население.
Влијанието на говорот на староседелците се гледа и во
употребата на формите на неправилните глаголи од е- група.
Имено, во струмичкиот говор во формите на аористот тие

се јавуваат со зачувано е во основата: изgерах се; - nабе
раме каuuни; еп. и: - искул' аа се (: се исклаа). а оттаму се
.
- - ,,
,
пеН'етрираат и во говорот на доЈденците: вaagun си-иусши л ах
ирамчишо; и: -не сум кул'ал iyge.
Ваквите форми се јавуваат во говорот на оние што
живеат во градот каде што влијанието на староседелците
е поизразито, а нивелацијата прилично напредната, додека
во селата многу пообични се формите без вокал во општиот
дел: са-набраа gу-куче (зн. целиот род); - са-разgрах викајк'и;
- i u-yg бpax за-урнек; - о-uуслах за-Бужuк; и: - iа-за
клti.ли и ел.
За разлика од западното наречје каде што употребата
на аористни форми од имперфективни глаголи не е многу
обична, во кукушкиот говор наспоредно се јавуваат аористни
образувања и од свршени и од несвршени глаголи. „На тој
начин основната значенск а опозиција изразувана преку
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аори:с1'о1' во однос на имперфектот не е опозициј� на сврше:вост
спрема несвршеност во минатото, но опозидиЈа на момент
носта спрема трајноста" (ДМГ, 160) .
.
Сп. примери: рабушuх, ама uичалuх; - нусuхме uис6к
шi-раци; - уфчера цел gен куuах на Kq,pa Туuрак. Дури и
нешто повеќе, чести се аористни форми од несвршени глаголи
проширени со наставката -уве, коЈа овде не врши граматичка
функција: к6iа биiувахме, uу-Сшрума АЌ; - уgувах ка бuх
u6-блuјчко; - уште: уф Мурарци сме уgували на-uазар Гола.
Веројатно за ваквата употреба на аорист од несвршени
глаголи придонесува и различниот акцент кој се јавува како
сериозна дистинкција меѓу формите на аористот и имперфек
тот. Имено, аористните форми се изведени главно од осно
вата lia стариот инфинитив, а имперфектот од презентската
основа, „во врска со акцентската разлика мегу тие основи
има исто така акцентски разлики меѓу формите на аористот
и имперфектот". Имено, имперфективните форми редовно
·

.

,

се акцен:тираат на коренскиот слог, а аористните на основн:иот
вокал, и независно што. понекогаш формите се исти сепак
комуницирањето не е отежн:ато. Се разбира овде моЖат да
припомогнат и други чинители.
- Такви се формите за 1 л. ед. и 1 и 2 л. мн. аори ст
и имперфект кај глаголите од а-група:
.
аорист: виках uy-шeu, ама ши не слушиш; - ceige iy.
.
шерахме, ку1-знаа gек се-1-скрил; - чукаме ама не ушвури{l; .
.
слушах, слушах, ми gygu1a, c1-yggex;
имперфект: ши вuках gа-са-варниш; - ш6iи саках, ама
сја не сакум; - слуша(х)ме как са-караш; - сuчк.о си uмахме;
- саках gа-са-виgме, зашоо и gy1gex;
Ова време, освен со своето осн:овно значење: „минато
Дејство што го сфаќаме во неговата завршеност како прежи
-

,

,

,

,

,

,

v

v

,

,

,

...,_

,

-

,

,

•

,

веано'', се јавува и со секундарnи значења: да означува идност:
а бе кираша, coupu ша-ушиuах; - беiи, изlурехме; односно
претполагани идни дејства во речен:ици со условно значење:
флизе ли, ша-смачкdх; - а uucнd, мuсли му.

11.19.

Аористни

форми

од

помошниот

глагол. -

Аористните форми од 'имтн' зачувани во некои позападни
говори, овде се јавуваат само како реликт, во коренот би-,
што се проширил со суфиксот -ва: бивах- бива - бива(х)ме
.
- бива(х)ше - биваа: gевиш iyguни бивах малз1luчар уф-шшалшо; - бивах и-еgн6 u-gpyio и-шрешо, уш-се uузнах.
·
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Во употреба се и форми од основата за сегашно време
биg-: биgех - биgе - бugе(х)ме - биgе(х)ше - биgеа: мiiчu

ама не биgе кмеш; - вики iaape и 6ни биgеа чувеци; - не бuge
('не бидна'). Се случува, поретко, спомнативе форми и да се
прошират со суфиксот -ува: биgувах - биgува - биgува(х)ме

- биgува( х)zие - биgуваа: уф-нuх биgувах gве ниgели нii
Ј(унак; - и uagap биgувах.
Истиве Ф.орми Думев ги споменува од Воденско (ВГ,

64).

·Минато определено несвршено време
11.20. Лични наставки:
еди.

1 л.
2 "
3 "

-х

-ше
-ше

мн.

1 л.
2 "
-3 "

-хме
„хше
-(х)а

11.21. Аналошкото израмнување ги зафатило и формите
на имперфектот. Во едн:инските форми, во 2 и 3 л. како основен
се обопштил вокалот и. Според Д. Мирчев оваа фонетска
специфичност - проширената употреба на осџовниот вокал
и, се добила со наслон на презентски:те форми во кои исто
така се јавува вокалот и (сакиш, носиш). Во секој случај и
дејството на редукцијата не треба сосема да се исклучи.
Основниот вокал во секвенца со друг вокал, кај глаголи. - ,.
те со општ дел на вокал, редовно се редуцира во 1: ие1ше
(: пееше), жнuјиtе, 1\.'и-са-субујz.ие, сам ga-cu-чyjute. Слична
ситуација од двокомпонентна вокалн:а секвенца се добива

и по елизијата па меѓувокалните консонанти: g., з, ж: к'и
си-g6јше (:дојдеше), излејше (:излезеше), сшрuјше (: стрижеше),
нuјше (: нижеше) .
. Кај глаголите со општ дел на консонант основниот
вокал многу често се елидира: чукше, uерше, uuшiue (: пишу
ваше), шр6uше. Обратно, основниот вокал се чува во случаите
кога со неговото губење би се создале согласнички групи
тешки за изговор: мuслише, вuкнише, марgниш�, uаgнише
ел„

·1

и

и

11.22. Во имперфективните множински наставки за
2 л. согласката х релативно добро се чува. Иста е состој253

бата и во соседните говори: гевгелискиот (ГГ, 94), дојранскиот
(ДГ, 88), воде�скиот (�Г, 61), солунскиот (ДМГ, 55). Секако
ова не е случајно, и најлогично е да се претпостави дека во
овие случаи морфологијата И поставила пречки н:а фонети
ката, со цел да се избегн е омонимијата со презентот.
Впрочем, блокирањ е на фонетскиот фактор од морфо
лошки причини имаме и при редукцијата на вокали во крајни
те отворени слогови, кога се носители на значајни граматички
информации (в. 2.5.7.).
Значи, да заклучиме, согласката х во имперфектните
наставки -хме , -хше се чува, бидејќи, како што истакнавме,
имперфектот се наслонува на презентската основа, односно
тие и еднакво се акцентираат, а тоа значи дека по евентуално
губење на ход спомнативе наставки формите би се изедначиле,
а изразноста би се изгубила.
Во споменативе лица како основен се обопштил вокалот а: има хме - имахше, носахме - носахше, жниахме жнuдхше. Освен тоа во повеќе села од Полето среќаваме
и: вuкихме -вuкихше Коџ. Така е и во гевгелискиот: 6рq,хме
..,

,

..,

,

..,

-

,

..,

,

..,

, ..,

-

- 6рq,хше, вiiкнdхме - вuкнахше и во дојранскиот: шарча
хме - шарчахше. Обратно, во воденс�иот кај глаголите од
е- и И-група се обопштил вокалот и: uлешихме - uлешихше,
знајхме - знајхше, а кај оние ОД а- група а: iлegiixмe - iл(
gахше, куиувахме - куиувахше.
......

-

_,

..,

_,

..,

.

-

Во 3 л. множина не постоела опасност од мешање
на имперфек�ните форми со оние од презентот ах од наставка
та се наоѓа меѓу самогласки и скоро редовно се губи. Во
калот од основата по правило се асимилира спрема вокалот

11.23.

од наставката: н6саа, шарчаа, са-мUјаа, но се среќаваат и
примери, особено .во спокојната реч, во кои посебната
.
артикулација на двете самогласки се чува: ogea, мислеа
,

,

Кал.
Во пунктот кон Солунско - Градобор консонантот
х редовно се чува во меѓувок�лска позиција, па се јавува и
во наставката -ха: шо iy-uмaxa, - шо ф (х) оgаха, ceguxa,
вuк(Јха, gаваха (в. 3.62.). Во Крецово, иако превладуваат
формите со испуштено х, сепак можат да се сретнат и форми
во кои се чува, пр.: шкајаха . Во Сухо и· Висока исто так а
среќаваме форми со зачувано х: xog'axa, uрумuнаха, вил'аха
.
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(ДМГ, 156). Од другите соседни говори х во оваа позиција
се чува уште во дојранскиот: имаха, носаха, в араха.
•

,

w

'

""

'

uлешаа, uejaa,
iлegaa (ВГ, 61).

Сп. примери од гевгелискиот говор:
uiptijaa (ГГ, 94), од Воденска: uлешиа, куuуваа,

.

""

11.24.

н11.1-ги

Имперфектните форми од помошниот глагол
гласат: бих - бuше - бu(х)ме - бu(х)те - бuа: ус

неiо gpyiape бuа; - бих каш бач Рисшо; - на-Дојран бuхме;
- шоiи, ка бuхше и ел.
Д. Иванов (ГГ, 69) формата бuше ја објаснува од
старата аористна форма

вм-

со

имперфективна наставка

-ше.
·л. Милетич тргнувајќи од примериве: на uouoш шашко

м у бише сирумах; - ок6шо и бише набабрено; - бише uegace;
- uмишо и бише Косшанgа; -gенско бише ка варвеа к омuшише,
се обидува да даде поинакво толкување (=редукција). Според
истражувањата што сме ги вршеле во Гевгелиско, а примерите
се оттаму, земени од печатени материј али, акцентот во
формата бише е невоЗможен. Дека сепак се работи за превид
во беЛежењето на акцентот ни зборува и примерот окошо,
IIITo исто така не е обичен за одgосниов говор, барем во
пунктовите во кои сме собирале материјал: Стојаково,„ Бог·

данци, Конско, Миравци, Пирава.

11.25. Употребата на имперфектот најчесто се јавува
.
во дијалози и искажувања, а поретко во приказни.
Како илустрација ќе презентираме дел од искажување,
.

сеќавање од

информатор

од

КоџОМЗ:рлија:

Памнум, ка к

не uамнум. Лузuнша gек ни бuа шоа са-вuкше Разлuвук_,Ра злiiф
ц ише. Река uмше, uмше малечка река, не а-знам, малечка

бuше. Рq,злuвук са-вuкше, uјше в6gа шамка, ua ра злuувuше
шака. Лојшша шам бuа, лојшша. Е, uмше шам и Лојчќуш
Бунар. После ка к'и-замuниш, ка к'и-uумuниш на-gол. uмше
еgно месшо му-вuкихме Бербашки . .
·

.

Како обично и овде среќаваме имперфектни форми
од перфективни глаголи во подредени реченици со сврзникот

ga: ga-gojшe _к'и-си-уgберше сам; - ga-gojшe к'и-ш-о-сушuјах;
- gа-засшанахше маЛчко не к'и-бuше шака
·

.

Во врска со употребата на имперфектот ќе споменеме
и примери за дејства што се вршеле по навика: вечар, Ирак.и

вечар uјше уф-нас, сејше
.
.
санош upejute, шка1ше, а
"'

,

-

,

-

,

gy-11uкoo време; - ка бuше млаgа
.
с 1аа .. .
,

Z5 5

Заповеден начин
11.26. Упростувањето на глаголските форми и еконо
мичноста најрелјефно се изразени во формите на импера
тивот.
Веќе рековме дека глаголската а-група се разложила,
а тоа се покажува и во овие форми. Имено, сите глаголи од
и-, е- и а- група во еднинската форма за 2 л. се јавуваат со
основниот вокал и, без наставка, а наставката -ј се јавува само
кај глаголите со општ дел на вокал. Сп.: g6нци-u uарше; gај-му рачок; - КОЛКО CaKUUl вuкu; - uepu ка сu-буgла; шрај бабо зii-iuзgyc (пог.);-. мuжи Мuше, фаши шука (пог.).
·:исклучок прави говорот во пунктот Градобор, кон
Солунско каде што се чува глаголската а- група и аналогно
на тоа .наставката -ј, освен кај глаголите со општ дел на
вокал, се Јавува и со глаголите од а-група:
ним клава]

зилен uuuep; - чекај gа-са-варнам; - не з iigeвiij-cu; - Т<iiжува1 ка ши-иишаш; - zлegq} ga-go1ш рано.
-
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-
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-

-

,
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•

,

<fvlнoгy често во брзиот говор, особено во составите
кога на глаголот се наслонува кратка заменска форма,
основниот вокал и се испушта: ублеч-са арно, сшуgено-ј; -

скарш-си уg-лебуш, ш6uал; --залеu-iо ga не са-скuне; - скuн
им некаа uиuерка за-g6ма; - шур-си с6л'че. Во случаите кога
со испуштањето на и би се создала необична завршна кон
сонантска група, вокалот и се чува: намачки си махче на
лебуш.
Во неколку случаи основниот вокал -и се губи и кога
глаголите се употребени самостојно, без заменски форми.
Примерите се од глаголите: 'стане', 'држи', 'фати', 'бега', 'чека',
'чини'. Сп.: сшан уш-шука, чеќ на-наки; - gраш, ga не
uagнe; - фаш gа-раб6шиш куш-сuше; - флез-gе, маЛчко
ga-c-вugмe; - чuн шака, ка ши-вuке; - 6g на-шашки (:оди);

- беѓ уш-шука, ним ма-л'уши (: бегај).

Освен основниот вокал -и се испушта и наставката
-ј кај заповедните форми од глаголите од типот 'мие', осо
, бено ако се префиксирани : наuи-се малчко; - Изми-си раци10,
но: z16вuj-iу gешшо.
_

Интерес побудува, особено поради формата, честич
ката ела со значење : 'дојди' - императив, која во Морарци
се среќава и проширена со наставката -уве што .на оваа
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форма И дава повторливо значење, и нормално во еднина� 2
л., завршува на основниот вокал -и: илуви па-иаше, ка имиш
време 'доаѓај - понекогаш. кога· имаш време'; -· . uлyf!u ga-мa,

..,

.

- ..,_

.„

·

'· ·:

..

upiisupнuш, gii-A:tii-вuguш.

Во префиксираните императивни форми често пати
акцентот се префрла на Префиксот: набер-му за-gома; -.
.заuлеш-iа ша а 'uлешка (в. 4.2.), но:
зафаш-си Иошквас;
_
.

ucuagнu на-вонка.

11ногу се необични, во врска со редот на зборовите
во реченицата, императ.и:вните состави во кои заменската
форма се наоѓа во проклиза: шур-си uерницша, cii-uoшupu; на-ши рuјч'!а, са-избарши Гар; - сшани, cii-paзgвuжu.
11.27. Израмнувањето на императивните форми се за
бележува и· во множинската форма за 2 л.

Наставката -јше се јавува редовно со сите глаголи, не
зависно од групата. Разлики се јавуваат само во основниот
вркал. ·.Глаголите од а-група ·ВО императивната множинска
форм� за основен вокал го земаат а, а оние од и� и е� гру�а
е. По прз.вило е така,. но има и исклучоци, еп.: викајше gyp
са-блuзо; - чикајше-ме вонка ; - шарчајше ga-j-cшuil-luшe; -. .

gуни,е_7ше воgа; - ним уgе1ше z оли; - заиише1ше-z у на-учид_и"!'.
шше;
cugejш(e)-cu маgро на-iазуш; - ричејше му на-ва�ц�џе
мајки; - Иравејше се на-_Тошо (фраз.), но: КС}Жајше-iу -На
учuшалуш (: каже).
,

·-

-

, ·-

,

-

,
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-
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„

·

Глаголите со општ дел на вокал се случува да се јават
со проширена основа: иусшу1 а1ше на-gворо, с1а к' u-ca-c.лuм-

-

•

, ·-

""'

,

•

v

,

измијајше се; - иiрајајше-си вонка;.- знајајше ош
�gаш сшари iyg(mu (зн. сфатете); - наuијајше-са уg-вuнц�о,
gумашно1. Ва�во проширување со формантот -ја- забелеЖу
ваме уште и кај неправилните глаголи: бирајше uapu, geu,q,
реgуве. ва-чекаш (зн. свадба, веридба и ел .). CenaI( пообични
се �ратките форми, без вокал во општиот дел: набрајш(е) �ц
ucuptijш(e)-cu шејвuшо (зн. с
· тварите);
.Иуслајше-,�
Т\убаu,и;
�и валнинко gа-н-насшuнше и ел. Формите со прошире�а

ljyft!;

-

-

.

-

9сн<;>Ва се редо�ни во говорот на староседелците во .Стру1'-:fИЧко и ве.ројатно оттаму се позајме�и (в. 11.17).
Наставката -јше, кога глаголот е во акцентска компо""
зиција со .кратка заменска форма, може, но не мора, да .се·
редуцира во -јш: фашејш-iо; .. нauuj.tijш-ce uy-agнa чашка.; �
-

17
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gаржајш-се за шруuузаманgq,л'шо; - исфарлејш-iу на-uашуш,
ка не-ј чувек; - намачкајш-му буја узi6ре.
11.28. Заповед за 3 л. се изразува како и обично „по
синтактичен пат со сврзување на соодветните форми за
сегашно време со. ga, нека". Во овој говор 'нека' се скратува
во нек: ga-cu-g6jgaш gygeк ca-вuge; - иек-са-заuuшаш уфиинзиунерскушо; - gа-са-чине на-gве воgи; - нек-си-изваgаш
uaшiiu6pш, к'и-ј-н6сум gол.
Заповедни форми за 1 л. во овој говор се изразуваат
СО ga И ПрезеНТОТ: CQK gа-земум, ga-upaupaвyм неUlШИЧКО
за-аинувне; - gа-сшанум, gа-с-измим g-ogyм на-иазаро; uy-лqgo gа-сшанме, gа-скоиме иииеро.
Блага заповед, без настојување врз она што го бара
говорителот, се изразува синrаксички со честичката ajge,
во овој говор обично скратена во ај, и презентската форма
со ga: ај ga-cii-кupg6ciiш (пожелување); - ај gа-си-шарiниме
.
иорано; - а1 gа-не са-карме zaape.
...
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11.29. Негираните заповедни форми, освен со честич
ката не: не са-закачуви, се изразуваат со син:таксична кон
струкција: ним и презентската форма со ga. Формата ним
е добиена со редукција од старите императивни форми немој
немојше, но овде е сведена до честичка, пр. таа н:ема мно
жинска форма што би И одговарала на формата 'немојте'.
Сп.: ним ua gа-ш-шекне нешшо (зн. немој пак да направиш
нешто неочекувано); - ним-gа-ма-чекаш; - ним-gа-са-л'у
шиш на-мене; - ним gа-флезаш upeg ас gа-g6јgум;-ним g-ојше

биз-мене.
11.30. Во врска со значењата на императивот, надвор
од неговата основна служба, ќе се задржиме в:а едnа специ
фичност што ја познава и литературниот јазик, н:о овде се
како е поизразена.
Зборувајќи за глаголскиот вид веќе истакнавме дека
во кукушкиот говор се уште е во жива употреба презентот
од свршен:и глаголи за изразување на дејства што се врш'а т
по навика, :како што впрочем се среќава и во други словенски
јазици, на пр. во српско-хрватскиот. Ваквата употреба на
перфективните глаголи дури се проширила и на др. ситуации,
еп. фашаш, iу-венчаш и iу-усшаваш gома; - ни кабаашуш
ши-uр6сшум, ни iлоба ши iлобум, ни iлава ши-сечум gy p не

g6нсиш шанка Арнаушка (в. 11.3.).
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Наспоредно со о дноснава употреба на презент од
свршени глаголи, за изразување на дејства што се повто
руваат и вршат по навика, многу често во овој говор се јаву·
ваат и формите на императивот. ,,Во ваквите случаи запо
ведната форма се зема како знак за дејство само по себе,
без неговат а поврзаност со ·одредено лице, се зема како
форма не само за второто, ами и за секое друго лице, а во
реченицата се разбира на кое од нив се однесува".
Примериве што с ледуваат се извадок од искажув ање
на информатор од Гарбашел за тоа како го доживеал бега...
њето од Кукуш 1913 rод:

. Таа нашша бише: усшав capuo, збер некоо Ulejч e,
шувар мiiiapшo - geJ(. ши iлеgаш 6чше; - умри на-uашо, нUкуј
.
н и шшо на-може; - закои-zу чувеко куш-куч е, иукри1-о усшарне, ус-сачки; - шури шенџаршо gек најgиш, gа-заiалниш
gуша - шака бuше нашшо беiине; - е-е ш6iи немше нuшшо:
каuни-лаuни upaвiixмe, сја-ј убувuна. Сп. уште примери од
Крецово: uagнu, сшани ќ-б-uумuнме векуш; - сшани, леtни,
ua шаа; - шук-чuни, збер-си gецша, кунguс-ши gома; - аgн6
флези, рiiзвuк-се� раскар-се yc-cuzue; - најаш-се, нauuj-ce,
шоо к'и-ш-ус�иане.
. �
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Глаголска л-форма
11.31. Во врск а со образувањето на л„формата, како
особеност на ово� говор, треба да споменеме дека таа овде
се наслонува на аористната основа.
Значи, и кај глаголите што имаат различни основни
в.окали во простите минати вре�шња, овде не се среќаваат
двојни форми од типот: бројал - броел, носил -носел, сша
нал - сшанел, uеал - Иеел.
Од соседните говори 1�сти образувања има л-формата
во Дојранско(: Брујал, нусuл, сшанал ДГ, 90) , обратно, според
Думев, воденскиот говор ги зачувал формите и од аорис
тни И ОД ИМПерфеКТНИ ОСНОВИ: нусuл НО И НОСUЛ (од носел со реду кција), учuл и учил; еп. уште: женша му-месилii леи,
а мажуш к6uiiл на-нuвша (ВГ, 63).
За еднинските форми, во врска со наставките, нема
што особено да се истакне: кусuл - кусuла- кусuло, викнал викнала - викнало. За одбележување е множИllската настав
ка
11•
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,
�оЈа оцде-· гласи„-ли:· викали, uма:ли, нусили - пусували, чикали,
о-:uарчикали. Q_ваа„ специфичност ја · познаваат ·и ·други дQДiiQ-.
',
вардарс1џ1· rовор�·, .пр.· од е�лунско: .· з .ели„_ са-змачкалџ;. са
кЛд·лi� {Сухо· њ ·Виqока,ДМГ;l, 161), виgели, јаgели,:· .сшујалu;.
·
�ЦЦt�л.ц.-{Градобор},�:на запад во· rуменџа ист9така с�јаву�а
liaQТa�J<aт<;t -4и: uриgели; урал.и, јаgели, вик.али, цсто и· на исток
код ·Сер�з: орјали,, ушкр,ti.(1,и, ушлu, цјаuели. (Саве:к) ..
.
Во рваа.придично раш�рена р�гиј а· на .:-ли н� .влегуваат
Q��ерните соседни говори, гевгелискиот:. они баа · . gале;
сuше а-iлцgал�; - на-мужеле . gа�а�земаш (ГГ, 91, .111, 112)
и дојранскиот (само грз.дскиот): усшанале уg-рашо изi6рани;
са-мабuшuле
. И саа ришuле. шам .·ШО рИШ
gвујцаша
. UЛ�; .
.
..
·
.
. .
(Д�,. !43,; 146).
.
. . :. . ,КаЈ глагрлс .к�та л-:Форма, изведена 9д гдаrоли со оп�т
.
,џел на �Qк�лqт и,-од типqт '�и�', можат да ·се сре-:rнат и прИ-.
.

,

,

,

,

,

..,

..,

. ·

·

-

-

-

.

.

.

.

·

·

мери·;. .со пррширена основа: . не-с-са-измијала уg�уфчера;
��::-сум quujaл ус�gрук човек; но пообичнд се кратките форми.:
6._�ше �� .� с_q,-ижнали; - . . "уф�на� . са-сu�ли.; -. ' са-изм�л;.. -. cii.. .
наиили и .ел
.,. ...... „:... _.. Веке . дстак:навм� дека каЈ аорисtните аонрви им�ме
. '�
:·
„
прегрупирање, имено глаголите од о-разде�, . е-група :110.минале во е- раздел (:речех, gojgex и ел.), меѓутоа во образу
вањето на глаголската л-форма среќаваме и форми од о
а, не,
рз.здел: уg-ранише, рекал (:рекол), .fН6ј му-шече; ричел, шur;i uapu на-шеи iи-gagea; чукнал, флизел нашре,
нимало · нu1(уј, но: :брашшо .флеiли сuше ygq,gн6ш.
, .„. · ··Двојност забележуваме и.кај :глаголите· о:д одвоениов
рз.здел со општ дел на g и .ш: покрз.ј" познатите форми во кои
овие тласови· се испуштаат: uлели, uрели, gали, п аралелно се
· ледниве форми
употребуваат и формите ·Илишели, .Upugeлu, Пос
·
само . така „ се употре:бува ат кај ·„староседелците'\ · ца де е
исклучено да се преземени од· кај нив.
,:· ·:,-. · -.. ГЛ:аго.ЛИТ6 ·од тиnоТ" 'бере'", 'Пере", што имаат неправил
.
ни.- а:орист:ни: формИ".и во глаголската л-форма се јавуваат ·.без
: не ·ugум,„.не
вокал -во:. ·општиот' дел: о-избрали зa-uuшpyu;
шо-с:.:са-разgрал куш-уф.чар;,··- . з� шоо·: gеше
сум .исuрала;
.
(ic сум CU'-'iy�ypaлa i· азуш · (ЗН. сум ГО раѓала). .
.
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•
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.
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Треба да се истакне дека во овој говор, сл�женит.�
глаголи. ··со· несе- (донес е; однесе) · -л-форма образуваат од
основ·ата нес;.: наuкум му-gун:Цел agua врејка брашно; ··- · . Ју. . .
.
им::.gунцела·рачок. :
варѕали и iу-уgнисели;
.

„

_
.„
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Ова го н:а:гласуnаме, бидејќи· нашироко: во
. североисточниrе. гqвори, се· до линијата Штип --.Радовиш;. . вклучувајќи
�о. И не:врокопскиот107, ваквцт·е образувања . . се' ј�вув�ат-· со
.

uриџел .и

основата -не-:-. : :gонел,

ел.

.

.„· .. ; .

.

.
.
·

.

: ·.

Глаго.rшка придавка . . : .

.
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··;_
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-

.
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·

11..32.. Во кукушкиот говор·,· За разликц.. -од з;rиrе. ратур
· вори: солунскиот, воденскиот
ниот јазик, а -.и од соседните го
и .:серскиот, глаголската придавка: од сите· глаголи, .вклу�у
вајќи ги и оние со општ дел на согласката н, заврniува·на
. · · .
насrа1,=ц<ата -н, „на, ·-но, -пи.
.
Кај оваа· дридавка ·првични основ:ни вокали се а и..е.
ЈЗо односниов говор во сите примери когатлаголската. при·
давка: е акцентирана ·на кореновиот слог .како о�но.вен -·вqк�л
се наложил и. За наложувањето на и особена заслуга .има
за:к:онот за редукција на неакцентираните. вокали, ::според
кQ} н:еакцентираI_Iото е · поминало во и, а .кон ·.нив · потоа-. :се
.
:·:
пршслучиле 'и·.
формите што :и:мале· основен вокал· а. .
.
Сп . примери„ од Амбар Ќој: uзguiuнo ·месшо ·-бuше; +
КУШ:"":ЗаКО8U1l сшојше; - зagapЖa1lU л'уgе .бua.OHU. {зд. б'огати);
·
Н-Q-:-iiашуzц Quшe засшан(u)но·(детто);-уgрин ус-м6кар _.чypqu;
од Беглерија: · ucupaкygul:l свеш, разбеiин;. - урш,уи�си:н
gубuшук (: ортома); ОД Кукуш: уgрин, gунесин; ОД. ГоЈiа.::· иси.е::.
чи.н.,. заiuт-�ин-; о д Ира:Клија:· заuuшин,· шеuин; ОД :Шекерлија: ни
- а_rцељ� cм:a·KHtJJ:l.,
умрин, ни жцф._ (леже ш-6лко _fyg-uнu).; од Тарб
uрашурин (зн. килав); од„ Драгомирци:. убарнин; сi<усцн итн..
·

.. „

·

-.

·

·

·

=

., Кај глаrолите ,.со ·општ дел. на.: вокал;· осцоввиот вокал
( <. е)·. се редуцира во ј: ушкрuјн, -измuјн,. nau„ujн-, uзвр.Uјн.
·

и

·

:·

Мут; убујн, субујп, upii.бUjн (уш-uил'.кануш,�:�. . веруваIЈ>е), .uy�·
..
крuјн Ал, сушUјн, наu6јн (којн) Ним.
.
.
ПрвиtЈНит�:основни вокали ·а· и е с�:·чув.аат=·во„ ретки
прИ,Мери .и �о мал број пунктqви во случаите :кога .глаго:р:ската
придавка се-. наслов:ува-. на аористниот акцент:� .с:ичеиа·· ·муt.
бuше ракша; цел'уш суgран си gyjge; аgно gwe· uишапо:.
(зн„. ·мдогу личнQ) ·АК, :визени: ·рuзи · (зн· <·Крпи .-за .брИшење)
Бег; зiЏgено· бu;ие ·слiiнццшо. Мут;. калнан, калиапиш: ·(чл..�:ф.);·..
исu�О;н,-жц�а_на нuва -Драr; .uзурапа·_нuва,.убли�увана Кр·ецово...
„

•.

•
• •
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Вакво акцентирање, на последниот слог, е карактерис
ти1Шо за некои соседни говори, пр. воденскиот: uмам виgену,

учену, варѕdну, uou Туши uмше ноiу uашену, и јас имам
uашену уш Миiленцкише Турци ; uијену (ВГ, 65); солунскиот:
к.лаguну, виguну, наiушф'ену, ii.уранчuну, р ичен у (Сухо, Висока,
дмг, 1, 167); краgено, б ар кани сме, баркан uзuk, ушиuан, ис
uран, бих руgен, кiiлисdн 'поканет'' има зимdно uенција' ие
iу-uмам вugен,о, не Са pygeнu, НО: zlJKflUll (НОШ) ; ЖUНеШ,
Шigнdш, вgинаш, лиmаш: (каш ќ-оgиме OllU са-лиiнаши) Град;
од Гумепџа: ушиuан, измиен, у·�икриен, лиiнаш, uаgнаш,
увgинаш; од Савек: уценеш, ранеиt, uаgн аш, лиiнаш, укqдван,
,
за�раgено.
Од примериве може да се заклучи дека во соседните
три контролни пункта Савек, Гуменџа, Градобор, глагол
ската придавка н:е само што се акцентира на последwиот слог,

туку кај формите чиј општ дел з авршува
наставката -ш, -ша, -uto, -ши.

на

н,

њ

се јавува

Кај глаголските придавки изведени од неправилни
глаголи се јавуваат две форми. Сп. шоо iiupge не-ј uрано (но
и: не-ј-uерино); - л6јсшо не-ј- брано (но и: не-ј-берино); lуманшо-ј ilуслано (но и: 6ј-си леmи, uусшели�о ше-ј).
Кај
глаголите
од а-раздел, и - Група,
од типот
'брои', глаголската придавка гласи: бр 6јн (: iyguншe сii
бројни урее). Сп. уште: кр6ј1-1 ( : �иака-ј скр6јн свешуш); -

uојн (: којнуш не-ј uојн).

Глаголската придавка може да биде изведена скоро
од сите преодни глаголи: шuа јабулк.и не cii-jdgнu уш-чувек,
шук уg-мравu; - yg-geк Ca-кyilнu ШUа саgуве?
Глаголските н-форми образувани од непреодни гла

С епак, сретнавме
прирок: ieч-ej-iaape,

голи се поретки, особено од н�свршен вид.
и такви примери во служба на именски

шребе ga са-6gни.
Поmrгересни се случаите со глаголски придавки изве
дени од „повратни'' глаголи: (cq,) м6че: - мочино-ј gешшо? (да
ли е помочано), исто (cq,) шеиtе-ше�иино-ј? (дали било по r�
лема нужда).
Како што рековме глаголските придавки од свршени
(11оореодни) глаголи се почести: о-најgели uаgнин уф ... uнgекуш;

- чишuр uаши-ј g6jguн уф-нас; - не сум 'насuuјн; - gyjge
целјуш наварнuн, наМОl\рИН; -gygeк не са ucuagIШHU gaj-UM
ga-jagaш.
...,
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Да ја споменеме и употребата на гЈ1аrолски придавхи
од непреодни свршени глаголи со атрибутска служба:
uуglарбавни и ilаuцани бижанци са-макнаа uу-uашуш;-шuа
смарсани gечка сум и вижgал; - uaucaн к6јно, на-усшdвu
6шше уф-Ниманци.
Уште да ги истакнеме случаите: „формите од пре
одни глаголи, а тоа значи првобитно пасивни форми, да
се употребат со активно значење": не-о-сuли ш6лко, јаgин еј;
- јаgни бuа ка-ј gунцеа.
·

Ваквите форми на север ги среќаваме уште во дојрански
от и во гевгелискиот говор, а во струмичкиот веќе ги нема.

Глаголски прилог

11.34.

Во образувањето и во употребата на глаголскиот
прилог освен опrптопознати работи има и векои специфич
ности.
Сепак најобична е формата образувана , како и во
литературниот јазик, со наставката -јќи. Основциот вокал
кај глаголите од а-група е а, а кај оние од е- и и-група е.
Сп. викајк'и, шарчајк'и, нусејк'и, сичејк'и.
Паралелно со оваа во одделни пунктови, на пр. во
Мутулово, Гарбашел, Морарци неретко се јавува и формата
на -јк'ин: шарчајк'ин са-суuнах; - имајк'ин си рабоша gpyia
оаркиш; - сичејк'ин ca-ygpux и ел.
Освен спомевативе наставки, за образување на глагол
ски прилог, ги забележивме и овие: -ниа и -ник: нuа на варка
нuа, а они не gojgq,ни; - се на-варканuа ши-са раб6шше (зн.
п "'\ �тојано си во брзање); - мака-ј имал, шо-ј сшиlнал на
НЈiа, варканuк, yg Инешиво gу-Гарбашел.
Употребата н:а овие наставки е ограничена, освен
варканuк ГИ забележивме уште И примерите: шap!-tli.1-lUK (ga
gOHЦUШ воgа) И лишкан{/;к (uраg-мене gа-ша-вugум). И Д. ИваНQВ
од Гевгелиско ја споменува формата шарчканuк (ГГ, 93).
Индивидуално, во пунктот Крецово, забележивме
и глаголски прилози на -ком: шарчком са-варнах; - краgеш
ком uge. Многу е веројатно дека тие овде се �мпортирани .
. Во повеќето соседн:и говори се јавува формата на
-ки; еп. примери од Гевгелиско: кажувак'и, скукак'и, уgек'и,
,
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Uipaк'u и иiрајак'и (�Г, .92); од Солунско: викак'и, нусек'и,
·аiчек'и;„ од ГумеНџа:·: сшруiак'и, смијак'и, ранек�и.
�воевидно богатство од наставки за образување на
ГЛ:аголскиот прилог среќаваме во Воденска: -јки, -ник, -инич,
ким, -шчим, -�ичимица: варше1ки, zлиgа1ки,
utарчини1<
уg.
- ""
са-ушки
биiанuк;
.
о
у-В6gин;
Влаgуву
- биiанuчки
- 6gu, ама
нdх; - викашчим, биiашчим; - варшешчимuЦа вуgинuчнјуш
·к.амин
са-сЛазнал.
·
Како" сri:ецифичн<:»ст треба да истакнеме дека глаголскиот прилог биgејќи, образуван од свршен глагол, во овој
говор, за· разлика од литературниот исказ многу често доаѓа
,
со вистинско значење: ка . gy1geл
реш
и царицша,
ga а виgе
.
,
·
,
_
умрена биgек'и са-насмијала puiiбzua (ГГ, 111); - б6лин би
gејт<.'ин ја шо ми-сшана; - биgејт<.'ин шамо, сјаа ua шреба ga
са-варuн,ум; - биgејк'ин сам gа-Илашшум за-gвујца.
Обратно, во функција на сврзник не се среќава, еп.:
.Женше _не ucuqiaл.u оши бuли сами; - не усшанахме шам ош
ни бuше gилеко; - yшuty бuше бисчеgна, са-усшавuха.
Многу често среќаваме примери во кои глаголскиот
прилог се поврзува со еден вршител, а дејството .изразено
со
· личната глаголска форма со„друг: Арманџuјше варшејк'и,
сланцишо и зајgе; - мислејк'и ЛОШО на-брашуш, . лошшо и
н6жgе неiуфше gеца; - јас ќ-бм, шашко, рекал, јас биgек'и,
зашо Ќ-ОЙШ ши?; - HUa на-варканuа а ОНИ не gojgaнy.
.

.

..

. .

""

-

, .

_.

,

Минато неопределено време
11.Зѕ.· Ова време се образува, како и обичн:о, со пре
зент од помошниот· глагол и л-формата од глаголот што
„

се

менува.

посебностите треба да истакнеме дека_ минато
неопределено време во овој говор не разликува �ддел�и
формИ: за мин:ато неопределено свршено и минато неоriре
делено несвршено време. Тоа произлегува. од фактот дека
л-формата ·како што рековме се образува само од аористна

l\1еѓу

основа.
·едн.

1 л. сум нусuл

2
3
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"
„

си

"

(е)

"

мн:.

1 л. сме носuли

2
з

„

„

сше
(са)

"

"

.

Втората специфичност на која ќе се задржиме е врзана
. со чувањето, односно губењето на формите од помошниот
глагол за 3 л. едн. и мн. (е, cii).
Прашањето за употреба на полн и неполн перфект
е сложено и бара посебни истражувања.
Според

Д.

Иванов во соседниот гевгелиски говор
. „... и двете форми - он е виgел, он виgел - суштествуваат
паралелно, неопходно потребни за изразување на два различни
аспекти на едн:а мисла или на две сродни мисли".
Иако „честа

појавата при исти синтаксичr<:и услови
во еден расказ да се употребува перфективната форма во
3

е

и со помошниот глагол и без него", сепак од материјалот
можат да се направат некои општи изводи.
л.

Полниот перфект најчесто се јавува, според нашите
белешки, кога со него се изразува „констатаuија во момен
тот на соопштувањето - без да сме имале можност и порано
во минатото да го следиме дејството за кое станува збор...
Со една ваква констатација е обично сврзан посилен или
послаб степен на изненадување, па и чудење, од резултатот

(Б.К.,

197, 198).

Сп. ... она виg�ла
.
ош zи-нема ри ише и шuкнало оши z-е1-зела лишицша; � . „· чим
свишее мора gа-с-са-варнали; - шом za-вugex шаква си�ичех
на дејството"
-

-

,

_, - -

,

_,

Граматика,
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ош· нешшо л6шо-ј(е) сшiiнало; - ич iу-немум вugно, к6л1<.о-ј
.uypiicнaл; - нека чуgба-ј наuрав.uл ш6-ј зашулuн . ш6лко.
Споната од помошниот глагол се чува и тогаш к·bга
со перфектот само се претполага дека некое дејство е извршено
во минатото: И-uишах gал' он cu-i-ej зел шејвишо; - му-се-ј

uричинuло ош са-сенки; - б6лин-еј шо-не-ј јаgел цел gен ваgин.;
. са-;-зели и са-ушишли ка-1 нема; - иа-са-скарали чим
не iув6раш; - iо-ј-шшиuнало нешшо шо мо-ј изgујн убразо;
- лишuцша io-j Ираuулувuла iарнuшо маџуно; - Иа ca-u:Uлu
чим са шолко шен.
....,
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подредени

темпорални и други реченици исто
така неретки се примерите во хои се чува. помошниот глагол: варки gа-zи-сшишиш, gygeк не ca-yggeлu; - шо мирuсе,
,
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v
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зер млекшо-1 исшичело; - gyp gа-исиаgнаш, се-1-наиалнила
вујска; -. шаман на-Г6лак шuа, uрафшасала iu-j кавалеријша; gyp gа-чујме, cu-yggeл чувекуш куш ка-не-ј бил; -gygeк ga-a
нajge Иравинша, с-ј-умрел сиракуш; - , gygeк са-с-сишuли,
.
cu-yggeл веку.ш.
,
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„Најчесто споната се испушта кога со перфектната
форма се искажуваат мI-mати непреживеани дејства, т.е.
кога се изнесуваат дејства што ни се кажани од други, а ние
ги прекажуваме".
Примери на· прекажани дејства особено често среќа
ваме во народните приказни. Сп.: ... е, ш6 к'и-uраве: фајк'е
И измесуве еgна бела uyua. И, шаа uyua iа-иtаркал'уве. Таа
ufua gек к' -6ge? - уф-некаа вуgнuца yggeлa. Ка yggeлa уф,
_,
,
,
,
,
,
,
·шаа вуgница, шам имало: аgно кучинце, аgно мачинце и а gно

Иишелче. Они iа-uрачикали. И сиgнали gа-вичераш. Таа мома,
скарши, gај-му на-кучинцшо, шака и на-мачинцишо, шака
и нii-uишелчишо.
Вичирали, чинали шам, му-gаgела на-сuше. И аgно
време, gyjgeлa _карк6нџулша; аф-аф, кучшо залајал, мачшо:
мјау-у, а и uишелчишо заuијал, кiiрак6нџулша избиiал.
И во ваквите прекажан:и дејства се случува, иако по
ретко, да сретн:еме форми во кои се чува помошниот глагол
во 3 л. ед. и мн. Тоа го забележуваме кога мирното и спо
којно раскажување се прекинува и следува некаков заклучок:
. . . биiали биз-gубu ци, сами. Друiа бил' а, не знајали
кој gек
фашuл; сuше, кој на-каш са -расuилијали. На шо браш о-зели
кумшuјше, најмалечќоо Иа-усшанал уф-u6л'шо, Иасел мuскише
..., но: ус-еgнаша gуша сii-усшанали, шо-мака се-ј шиiл'ало .
На крајот, во ·врска со употребата на перфектот ќе
истакнеме дека неретко се случува, без промена на смислата,
л-формата од полниот перфект да ја сретнеме заменета со
соодветната глаголска придавка, еп.: ши cu- gyjgeл ga-cii

кариш, Ја изразува истава мисла како: ши си g о1gин gа-са-кариш,
или: уф-нuх ич не сум 6gин, наспрема: уф-нuх ич не сум-уguл.
,

-

•

, .
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Предминато време
11.36. Образувањето на ова време е општопознато. Се
гради со формите за м инато несвршено време од помошниот
глагол сум и л-формата од глаголот.
едн.

1 л. бих исшарчал
2
З
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„

„

бuше
бuше

„
„

мн .

1 л. бuхме исшарчали
2
з

„

бuхше

„

„

бuа

„

Рековме дека во овој говор л-формата н е разликува
две форми и кај глаголите што имаат различни основни
вокали во простите минати времиња, т.е. овде таа се образува
само од аористните основи. Тоа од своја страна има одраз
и во образувањата ·на времињата во кои се укомпонирала
глаголската л-форма. Предминато време и во овој говор се
јавува со своето основно зн:ачење: дејство што се случило
пред н:екое друго дејство. Така е најчесто: селшо бuше са
исuразнuло, ка-ј бuа заuалuли женше уф-царкафша; - бuше
скукнал уф-Ѓ6л'о ша-куршулисал, aj-io 6шше-ј жuв; - бuме

yggeлu gилеко уш-селшо ка заuукаа уш-каш-Кукуш.
Предминатото време освен со своето основно значење
го среќаваме и во контекст „каде што ве се врши воопшто
сопоставување со некое друго дејство. Тогаш со него се
изразува минатост само во однос на моментот на соопшту
вањето": шакв6 шеuне не бuх виgел; - 6tино бuше gyjgeл.

Гу-бuа заuалuли Солун, yg-g6лy 1<.укушкише села iu бuа заuалили, а и солунцкише.
,

,

-

Сли1.шо како перфектот и ова време понекогаш укажува
на дејство за кое дури допрва стаН'уваме свесliи: gyp ка са
разбуguх, виgех 6ши бuа cu-yggeлu; - кti-j виgех, они бuа фли
зели iaape; - кti-a ygpuлa, сешне са-бuше-uишманuла, ама

касно.
Чести се случаите во к:ои со ова време се искажуваат
последователни дејства: ка са-биа збрали, ша ка си-бuа фашuли

gd UU(lШ, ga лафаш; - бuа усшанали сdн6ќ, gyp на ранна си
бuа разуш uшли.

Посебно треба

да истакнеме „дека

и

во кругот на

споменатото посебно граматичко значење, предминато
се

време

ограничува во својата употреба од состави во к ои влегуваат

глаголски придавки"

:

ниа ка

gyjgexмe, они си-бuа 6gни; -

ас gyjgex, ама в uа си-бuхше леiнини.
Ваквите конструкции за предминато време, а и за
перфектот се употребуваат многу често, би се рекло н:аспо
редно.

И од ова време среќаваме негирани форми: ас не бих
iu-ucшapueлa, исто: не бuме yggeлu 11 6gни.
267

Идно време

.

·11.37. еди. 1 л. к'и носум
2 " " носиш
,
3 " " носе

1 л. к'и н6сме
, 2 " " носше
., 3 " " носаш

мн.

,

Овде, како што можеше досега и да се заклучи, честичката
'ќе' со редукција по�иН:ала во ќи (к'и). Во со_ста�И со глаголи
што почнуваат со вокал самогласката и од морфем�та к'и чес
тq се елидира : к'и-осшанум-+ ќ-усшанум; к'и-оgиме-+ ќ-оgме;
к' ;,исuаgнум uу-вонка. Посложена е работата кога меѓу мор
фемата ќе и глаголот ќе се најде некоја кратка заменска форма;
во такви ·Случаи, во резултат .на контракција на вокалите
од честичкат.а ќе и од заменската форма, на што му претхо
дела. асимилација, морфемата ќе добива форма ќа, односно
ќо; еп.: ќа-uушшум (: ќе ја uушшам) и мојша мома уф-вуg
нu��ша; - 'ќа-вuкнум (: ќе ја викнам); - ќа- зuмум (: ќе ја

Земам}; ќб-качум ( : ќе го качам); ќо-исuушшум (: ке го
испуштам).
Овде, за. разлика од пQсеверните говори: дојранскиот,
а посебно стру:м.:ичкиот, редовно среќаваме одречни форми со
негацијата не: не т<:'и-gојш уф-наска вааgин?; - не-ќо-.вuкниШ
и неiо?; -. зер не-к'и-са-венчаш? ·во струм:иЧ:киот говор ваквите
форми се необични, таму :негираната форма се изразува со
гла;голот нема, чест�чката ga и сегашно време од глаголот
IilJ'O се употребува: нuкаgе нема g-ogeш; - нема ga се-врнаш;

·

,

нема

·

- gаам;· - нема ga 1аgеш .
ga ши
�

Основното значење му е како и во другите говори:

-

-

, на-нас, шри ко1на к и-ни-на1ше и иу-аgна злашна
. .. a1ge, вике
лuра, .шурска, к'и-g(ј.јше, ga- к.'и-Иомниш� gygeк к'u-сше жuви.
f<a .к.'u-zµapiHUЏf!, Ќ-ојше Се uу-нас, ·уф-шuцнЏцша к'u-iлејше
gа-н-са-изiуuше. Ка к'и-Иишуваш неШшо сшражаршо, к'и
усiиавше, ас к'и-уgiуворум.
.

„ „

,

.

,,

'

„,

,

·

-

,

,

„Понекогаш сФ идно време �е искажува и заправо
: влезе и
некаква претпоставка. Тогаш ·во составот ·може да·
сврзникот ga". Ваквите претпоставки во овој говор се изразу
ва
, аr. и cq ·повторување на формите за идно вре:м:е: к'-џзеg�,

кuло, gве, не ќо-изеgе сашо; - к'и-збере, к'и-збере,
нај-uовк'е gy-agнa врејка; - . к'-Има, к'-u�a gисшИЈ:tа . iyguнu.
· · · ·меѓу специфичностите· уште треба· да ја споменеме

к'-изеgе

употребата на идн:о време за искажување на свршени дејства
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што. се повторуваат со некоја последователност: к'u-g6jge,
к'и-кунguсе и uраво вичера барке; - к'и-флезе, к'u-ca-uyзgptiвe
и к'и�iу-зuме gешшо. Овде, како што в�ќе споменавме, со
исто зн�чење обично с::>еќаваме пр�зеитски форми: емен
g6jge и фаше gа-вuке; - ucuagнe н� во нка и се .забраве; _· са
·

каче на-gарвушо, бруше, бруше круши, нuшшо не усшаве итн.
Позторливоста на дејството, со идно време, се изра
зува и во подредени реченици, особе:но темпорални: шаман
,
, ,
,
,
,
,
.., - ,
-, - ..,
,
ко-виgе ош uge, к-излезе на-иоршша, ко-ирачеке; - ка-к-чукне
Шшифап ус-шаuано, к'и-са-збiрме кiig-Вилuнци, ка-ќ-са-фашме,
шо 6ри�иша, шо чуgби gу-нuкоо време;-ка-ќ-фаша�и uиликаншо
са-бера�џ, на-есин 6gме, BUK(lШ сшарше; - кој ка ќ-6gе
уф-селшо, расuлакич наѕаш к'u-g�jge, ua шук СШрумичко.
Таква повторливост со идно вр�ме среќаваме и во
. ПОГОдбени реченици: лaнiugu ЛИ к'и-са-ИарЖ(lШ, баклава ЛИ
к'и-са-суке, мајсшурицша-ј Лuка; - рач6к ли к'е-ј, вичера
ли к':е-ј, он уф-нас еј;- каршшенка ли к' -Има, сваgба ли к'-Има,
Руша-ј uарва;
за-арно ли к' е-ј, за-лошо ли к'е-ј, Ташuа kii-·
-

викме.
,

Минато идно време

·

11.38. Во обрз.зувањето на минато идно време не
забележуваме нешто поспецифично. Се прави со партику
л1та ќе и минато определено несвршено време од дадениот
глагол.
еди. 1 л. к'и н6сах

м:н:. 1 л. к'и н6сахме

2 ,,

,,

н6шше

2

"

"

3 "

,,

ношше

3 "

„.

,

носахше
,

..,

-

нocqq,
„

Служи, главно, за означување на минато дејство што се
сфаќа како идно од гледна точка на некој друr· минат ·момент:
вuge ли мајка·ош са сИше g6ма, к'и-са-израgу'фше, к'и-фашше:
к'и-i6швише, к'и-сuремше и сИше зааgно к'и-ручахме; - ниа

6gааме_ на-нuфш,е на-Турчино, раб6шiiхме за-неiо, он к'и-ни
gајше :ШО шрибуве за-жив6ш. Сп. примери .ОД сеќавања: . . .
на-среШ село бИq на-куu. Eguн к'и-речше agнfJ, gрук gpyio. Кол'ше
и.1увdрни шејве чекаа. На-gек Ираклuа к'и-буфнише нет\аа
iарнаша, . к'и-засвешше 6iин, к6јншо к'и-шшреuнаа. К6ј бziше
u6-g6л уф-.u6л'шо, енус к'и-шарчише gа.:.на-сшИiне.
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Чести се примерите во кои со формите па минато
идно време се искажува дејство што н:е можело да се изврши
во минатото, бидејќи не бил извршен одреден услов: ...
сшрашушuј iулеми биq. Ca-guc u бuа ушиuали аgно уфчарче,
уg-ДауШЛU1. Дујgе аскеро, басшuса CeЛtUO, J('U-iy-зauaл'aa,
ама беiо, селшо бu:ае беtуво, нe-gge.
Сп. уште: чuк о ак-не-ј бран иt е к у чuнша , к ' и-ма- р аск.uнаа;
- ... uмше кушу миig!iнuшше. Там к'и-са-збuрqq, сш реgн' о
gен Вилugин, на-оро, ама им бuше czupdx.
УпотреЅата на о:аа време за повторливи дејства е
релативно ограничена, бидејќи со блиско значење, како и кај
идното време, се јавувз.ат презентски форми. од свршени
глаголи. Сп.: на-лешин Свиши Аии1нас uрава хме uaнaiup.
K'u-gojgaa уш-сuше села, ора т<.'-uм�ие, i6сше, џимбu�ие; к'и-му- уgраа ќушеко и он се к' и- си- кајше ( : кажеше);
'
наспрема: на-uашо он iu uр ачеке и iu gонце gома уфнdс ; - бе iуво бuiue селшо, земнаша. Уф-iумно, ОН gojge СИ
з uме неiуфшо, си oge; - yguмe gy- Самоков, Шdшкуфцише
шам с а-збе р аш, р аб ошаш н e ig e, gонцаш леи за-gецша.
За изразување на претпоставка кон формите на однос
ново време не се придодава честичката ga, како во некои
други говори : секаа ка�иша к'-имше uу-сеgум-6сум gеца,
.,
,
,
"'
.,,_
„
"' .
не-1�' и-можаа gа-1-изранаш; - на-аgно 1аgне мош шри-шшири
л еба к'и-изеgаа.

Идно прекажано време
11.39. Ова време се образува со морфемата ќе + ми
нато неопределено време од глаголот. Така е и во литератур
ниот јазик, меѓутоа како посебност ќе го истакнеме фактот
дека л- формата се прави од аористната основа, додека во
нормативниот исказ ,,употребата на несвршена л- форма е
. .
.
''
нормална, а ·свршената може да доЈде по некој исклучок .
едн. 1 л.
2 „
3 „

к' и сум нусuл
к'и си нусuл
к'и (е) нусuл

мн.

1 л. к'и сме нусuли
2 „ к' и cul e нусuли
3 „ к'и (са) нусuли

Со ова време се прекажуваат дејства што му одго,,
вараат како на идно време, така и на минато идно време :
gек к'и-сuрела вујнаша, шам к'и-сма сuрели и нuа. [( 'и-сме "
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са-уgмурuли, ка к'u-исuаuцали gубuи,ше. Така бuло gу-Саму
к6ф. Там ема усшiiнали, уф-ано ема сuали. Ташкаве к'и-жнали
за-Идри, к'и-gунцели брашно, gpyio нuшшо, мајкине ua к'и
мисuли леи бис квас, uриснuк; сешне к'и-сма-јаgели. Там ем а
усшiiнали gу-есин, вел'аш, к'и-сма кiipiuuлu мисuрки, к'и-сма
брали зимувuшше.
Забележливи се примерите за прекажување на дејства
што се повторуваат: . . . и ceia, вичера к'и-сме-gавали. Т6о

ш6 Иравuл Иа: 1с'и-iу-шуuнал зiiлкуш, к'и-iу-фарлuл заg-неiо,
к'и-iу-шуuнал к'и-iу-шушнал заg-неiо, а ua килuме шq,рени
уg-мил�tна; - ... имали некаа јабулка уф-gв6ро, ка к'и-исuаg
нал вонка цapyut сус-gешинцшо, јабулкq,ша к'и-са-навиgела,
gеиеинцшо iи-фа�ишал јабулкише, а ка к'и-уguла цdрuцша,
к'и-си-1 gитала zранув�ио.
.

_

,

-

,

-

Форми сло�кени со 'има / нема'
Конструкциите од типот има (нема) + глаголска
придавка се особеност освен на западните и на долновардар
ските говори со што се разликуваат, меѓу другото, од сосед�
ните североисточни говори, на пр. од струмичкиот. Според 3.
Голомб се работи за „морфолошка калка од новоrрчкиот ја
зик и репрезе�rтира заедничка формација на балканските ја
зици (албанскиот и ароманскиот)"-ДМГ, l, 166. „И во овој
случај веројатн:о претежно било влијанието на аромански

11.40.

от

.

.

.

" (Б.К.,

Историја,

204).

Овие говори покажуваат и други особености, особено
синтаксички, што се појавиле под изразито воздејство на
н:есловенските балкански јазици.
Во подрачјето што Г\) истражувавме ваквите форми
се пообични во говорот на јужните пунктови, во Полето, но
и таму од широкиот систем развиен во западните говори:
имам (имав, ќе имав, ќе сум имал, бeute сум имал и др.) рабо
шено, ги забележивме само формите од типот: има раб_ошено имав рабошено и - имал рабошено.
Сп. примери: уgамна u�a зимано uенција; - уф-нас
uма gyjgeнo шшuри uдutu АК;
yg-нux само Мu�д_к.о iy
uмax виgено Иџ; - хич немам фуgено на-g6л Град;
gу
-

-

шаш и-немах виgено на-них; - уш-ка са-Ирафарлuа iу-немум
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cшpuuauiшo;-uto злашо UMUle закуиано;
6шше iи-немше
uрафшасано; - он iy имал карсшено; - уф-Алексуво 6шше
нимало флизено iарчка вујска Гар.
·Вакви· примери наведува Д. Мирчев уппе во првата
работа за овој говор: ез uиум Илешино (к6uино, вИкино); ез uмах Илешино (к6uино, gунесино); или: он 6шше немииtе
gунесuно шеувишо, ка ly баркаа (БКВГ, 467).
Во работите за соседните говори исто така се споме
нуваат вакви образувања, еп. пр:имери од Воденско: Имам
виgену (учену, uијану, уgену, варѕану); - Имме виgену, Имаш
виgену; - Имах виgену, uou Туиtи Имше н6iу uашену, и јас
Ииiiм uiiшeнy уш Миlленцкииtе Турци (ВГ, 65).
Д. Иванов зборувајќи за перфектот во гевгелискиот
говор покрај формите: јас сум виgел, utu си виgел, споменува
уште и: uмум виgено, и додава: „вториот начин за образу

вање на минато неопределено време, со глаголот 'имам' +
глаголска придавка се среќава многу често: Имум виgено,
но и: �!ам виgено, Имиш виgено, има виgено" (ГГ, 90).
З. Голомб од Солунско наведува повеќе примери од
споменативе конструкции развиени во цела парадигма:
.
имам ироминаншу, н емам чу1ну, имами сшорину, исто: имах
,
з еншу, имах ричену, ИЛ;fаши виgину, имаха з еншу.
Во ваквите образувања 3. Голомб истакнува и извесни
,

,

-

,

,

,

-

-

,

,

,

,

,

,

,

_,

,

,

,

-

специфич:н:ости. Имено кај глаголската придавка се јавува
колебање во родот. Иако основната форма, независно од
родот и бројот на предме_тот што стои до глаголот, е форма
од среден род со наставка -у, сепак среќаваме и примери во
кои .се забележува согласување меѓу родот на именск иот
предмет

глаголската придавка, што претставува именски
член на сложената форма на глаголот: . . имаши иgИн кајuш
� • • flOC iy НИ ИМаШИ uзваguн, ... iлавн' auta ја UМаШИ клаguна
и

.·

(ДМГ, Ј, 166, 167).
Обратно, во западните говори „помошниот глагол
r� определува сите граматички категории што се среќаваат
во сложените времиња, а самиот глагол иде со својата при-.
дав:Ка во среден род, која овде се сведува· до чиста озн:ака на
глаголското дејство и воопшто не се менува" (Б.К., Граматика,
502).
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СИНТАНСА

Во дијалектолошката наука .познат .е фактот
дека синтаксичките специфичности често немаат тесен .региона
лен карактер, туку тие покриваат поголе:Ми дијалектни зони.
12.1.

И во нашиот случај разгледувајќи прашања од синтакса

та, Iioмa.trкy од белешки од разговори што сме ги имале на.
теренот, а повеќе од материјали� снимени на магнетофонски·
ленти и споредувајќи ги со материјали од соседните говори,
доаѓаме до заклучок дека одвоениве посебности обично се
јавуваат како обележје на погоЛ:ема регија, конкретно на.
долновардарските говори.
,
споредувања ср м.:атерИ:јали
ваквите
страна
друга
Од
од соседните говори, ни помагаат со· поголема сигурност да
зборуваме и да го разграничиме она што Претставува синтак
сичка закон:омерност од она што е случајност, стил Или слично.
.

.

Овој момент посебно го истакнУваме бидејќи синта:ќ:.
сичките појави многу потешко се досегнуваат и констатираат,
отколку да речеме . фонетските.
Причините се р�зличн:и, н� да почнеме . од она што
претставува техника: сериозни тешкотии се Јавуваат при
оформувањето на солиден прашалник за непосредно соби
рање на синтаксички материјал, директно, преку анкетниот
метод на теренот. Натаму, некои пројави навистина се јаву
ваат ретко, д� рече:м;е кога се работи зц Иновации или пак
за архаични, односно ограничени посебности, и навистина по
требно е следење. на многу материјал, Дија.Лектен, за . да се
констатира дека односнава појава, ·иако не ·е· многу фреквен:.
тна сепак е присутна како извесно обележје .во даденио�
·

говор.

.

12.2. Таквu тешк<;>тии. имавме, на .пр. nри констатира

њето на пој�вата, ·секако иновациска, н:а препоз:Ит:Ивна упо
треба на кратката 'заменска форма со Императивот: ај cjda
шарчи ·на-чешмаша, -lа-вuкни мајка.;.шu. Имено, во ·-прИличНо
обемниот материјал деШифриран од ленти· бројот на ваквите
18*

275

примери не беше толку голем за да ни дава право една појава
прилично непозната и необична да ја квалификуваме како
дијалектна посебност. Но кога такви пр имери, иако ретко,
забележуваме и во некои соседни говори, уште и во матери
јалите од Шапкарев, иако, како што истакнавме, не многу
сигурни, тогаш со право можеме да го констатираме однос
ниов факт.
12.3. Повеќе сондажни истражувања бараше и упо
требата на сврзникот ga во декларативни реченици од типот:

вел'аш

краф "ga-ce-j избл'у�ал.

Многу инцидентна, во прв момент ни изгледаше
употребата на сврзникот али (во адверсативни реченици):
жишкава, али и жишшина м ош-са-рече, но во понатамошните
истражувања се покажа дека егзистира и во соседните говори.
,

,

.

_,

,

..,

,

12.4. Подлабоко проследување, поради ретката упо
треба, исто така бараат и случаите во кои се јавува предлогот
Qg како граматички показател на односот на припадност во
конструкциите што го заменуваат стариот посесивен генитив
- датив: 6н uа-не-знајал оши шшеркаша уш-сесшра-му-ј болна.
Вакви

конструкции

текстови од
12.5.

има

забележано и во

еванrелските

Кулакија.

Повеќето - од

споменативе

морфо-синтаксички

специфичности во долновардарските говори се развиле во
кон:тактот со несловенските балкански јазиuи, и со нив тие
се одделуваат од соседните источни говори.

Како северна

граница на одвоениве особености се јавуваат говорите во
Гевгелиско и

Дојранско.

Меѓу другите модели и врски меѓу зборовите што се
јавиле, како впрочем и во западното наречје, под изразито
воздејство на балканските несловенски јазиuи, ќе споменеме
уште две посебности. Прво: градба на riрашалната реченица
без партикулата ли: ричел Араuинуш: не iу-gавиш ас gа-iу-

научум aguн занајаш? Второ: непосредно прибавување на до
полнението за место кон прирокот: са-скрuли Арџалuсќоо

Ѓол'. Трето: обопштување на предлогот на при директн�от
објект: му-ричел на-женша ga iу-зак6ле на-Лјушо.
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Редот на зборовите

12.6. Ј\1естото на зборовите групирани околу глаголот.
Глаголските :ко:м:поненти во сложените глаголски форм и
како и обично одат една до друга, во блок: сuчко-ј (е) ус�џанало
gол; - сме gу1gели ус-аgнаша gуша; - не знам колко. сме·
сиgели шам; - змuаша бuше сшанала кулк7кл'унко.
-

(

.

,

,_

,
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Сепак не се необични и примерите .во кои елементите·
на сложената глаголска форма се.разделени со други зборови:.
аgно-време gецша са-му-сшраgали за-леи; - они са-ј (iи) зели
уз-нuхка gецша; - yg-geк са-ј (iи) зели, ga-j (iи) варнаш; шам са-:iи н6iо исиишували; - бuше нивесшша си-gунцела.
се нешшо; - браш-му на шејко са уф-Хаскуво 6gни и шамка
усшанали; - шшерко, . каж-ми как-е1 шолкави сарае наиравил
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'маш-ши; - на мен ми-бuа gве gеца, еgно бuше уg-заиклuваша
кашлица фашино и сешне ми-умре; - шашку ни-бuше зааинувне нешшо gунцел.
-

,

,

-

,

12.7.

Во врска со местото на помошниот глагол во
сложените глаголски форми исто така забележуваме двојство.
Покрај обичниот редослед, помошниq.т глагол да стои пред
основниот, чести се и обратни случаи. Ке наведеме примери од
Амбар Ќој: н6iо сиврuи iи-наиравuл-си ианшf)л6ншо (зн. тесни·
панталони); - шо ше-ј (<ши е) раб6шша iа-сваршuла-си; си-наиравuл-сум си сам; -к еркише шо му zи зимал-сум; - сус
рејсо gyjgeлa-j (е); - кажувал ош-уguл сум уф-них на-i6сше;
-

,

,

,

-

-

,

и каg-них сuал сум; - и некни лувuли са на-Крuва Река; как му-викали-са ш6iu не знам· (на-шо месшо); - шам iy�
иричикали-са ус-сише мурфеше; - к'и-са уgрuли-са Гарци
и Буiаре; - каgе бе ши рабушuл-си? - шо ма-баркал-си уф
шаа каша и мен; - бuл-си вујнuк?

12.8.

Во ограничен број примери среќаваме плеонастич
на употреба на формите од помошниот глагол: сум-наuра
вuла-сум си-сама; - к'u-ca-yguлu-ca gyp gу-шам; - к'и-с
са збрали-са за-gено уф-них. Сп. уште: ши си yg-geк си? (ДГ,

95).
12.9.

Партикулата 'не' обично им претходи.на глагол
ските форми (и н а сложените): не к'и-сеgиш са-зuма g6ма; не к'и-куиуум шо било; - не бих-gал на-шеи ни-ушрувачка; не к'и-са-6gни 6шше; - не к'-Имаш вugно шак6ф суреш;
ич не сум јаgел леи; - не знајал сум за-ш6о.
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Исто така во :конструкциите со кратки заменски
форми негацијата се јавува во препозиција: лисuцша рекла

на-в!иiкуш: не-ш-са-јаgе?. - чуве
- цше царски не-iу-усшавuле
.
gа-влезе; - не-о-�анgисал и кинисал ga-c-.Joge; - не-а-gавум
мар-бабо за-уфчар;
в'dлкуш не-о-бирала врејкиtа; - царо
не-о-зел ( ашо уg-баuша.
"'
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Во матернјалите ОД Шапкарев, освен примери 'ОД
спомнатиов тип среќаваме и случаи во кои заменката И прет
ходи на негацијата: ама му-uаgнало сшрах ga io не каже шо

gpyioшo gеше на ц�руш; - а ако io не закол'ам земи ми мојаша
iлава; - ем ga ше .uречекаш, ем ga ше не uречекаш; - мажуш
И се карал ga рабоши, а Ша· io не слушала.

К�.ј

именскиот предикат, нерегуларно, негацијата ја
среќа:цаме пред _именскиот дел: бач-Вано не арин-еј; - ас
ши кажах: не л'уgе-са.
Надвор ·од. ваквите случаи поЧести
се.примерите во ко:И: негацијата стои пред помошниот глагол:
-

ич не бuше висок; - он Иа не бил каршiiџ.иа, iу-изiубuл uapa 
x6go; .- они не бuа некуј ќаu, gа-речиш.

12.10. Местото на заменските форми. - Во уводниот

дел истакнавме дека во овој говор кратките заменски форми
ВО ОДНОС На ГЛсlГОЛОТ се јавуваат ВО Препозиција: СП. и Шака

анiел'шо iy зели на-чувеко на-небушо; - и iii-фaШuл ус еgно
gарво и u-gageл uy-illpбo; - искарала и -.му-gала -иарсшано
алшqллuја; - флизел и . о-усшавuл филџануш на-масша; шоо ii1i iу-uуслушал u6-малечќуш браш; - �ва gеше iа-фашше
змuаша за-iлdфша, си-iа-клаве уф-џебуш ...

Истава употреба ца ЗЗ:менките, нормално," ја забеле':"
жуваме и во почетокот. на речениц�та: Га-н6се g6ма·, iа

зашв6руве уф-аgна кушара iулема; - My-ygpu ajн-uupgax
(зн. го изнатеца); - Ни gаваа шам uу-некоо кuлце нарјаш;
- Hu-.ggex некаа uapa g-им са-н6жgе (им дадо� . .); - Му
gаgели месо, а ОН му gageл и на- gешшо и -нi1_-сесшра--му ily
egнo валче; - 0-gаве uuсмушо на-жен-му; - Гу-uuше .шаш
кушо: как бе сuно, UlO наuравu?
. .

.

Иако поретко, сепак среќаваме и примери во кои
кратката заменска форма се јавува како енклитика: сешне

ш6о мuшо iрабнуве-iу
зеа, разбаiаа-iа шаа м6омша;
guiaл-ia gа-сшане, gа�зi6шве
uрасшануш, са-слиiнуве ·gол;
вичера; - нug, вuке, фашuме-iа крајша уф-аgна ygaa и са�.
·
-

_
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забиuушш,е-tи којс.ше ·ga-udcaш; .
намцсш�ме; -. !fуушо
.„
.
,
·
сил-zа коожиtа на-врашша;
- врашна коска ·ви�аш-��
шq,С!, ,

„

� \Ј'

,

„

:__

•

•

,

на-zарбуш.
.
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�
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,
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.

.
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.
. Треба да истакнеме д'ека и првите и· втq.рите консТрук�
·
дWI ·ги· ср.еiаваме во .исти цунќтови..
·:
.
� ·� .
.
12.11. Кога ќе се најдат заедно во проклиза.)�атиџд.а
и-· акузативна заменска форма прво стои ·дативнаtа: мер
к'и-ш-а-земе gу шш а;- ми-ј-uушшуве шuа. абере;
фашше
бааuш а, му-iу-gаве· уlламнико; - он са-варпал, ·ин-iу-зел··;. ilapc�
.и Apdiluнo му-iу-зuме злашшо; � сuчкише. шејве им:�.
шi:iно.;
: .
iи-збрал.
.
. ·
Во. одделни случаи дативната и акузативната форма�:
.а.
.
по губењето на соrласката ..од акузативната и„ ас:Имилац:Иј
на вокалите од двете форми,.:се·слеваат во едНа ф.орма:.мq-о:
(< му го) заuал uл самалакуш; - uge,: мо.;.о (< .му го).gаве
виgел, не виgел. мо-о. (;му _го) gdв e
н а gеш шо (прастанут);
Иарiiхушчuша :iluc_мyшo.;.- ш а-а (> ти га) ygpux. iлавw.а.;·-.
gеш.шо вЦ�е : }rfajкo, ма-а (<му, ја} и6ах на-царо; _-gа-не _цЏ-а
(> му ја) gајш ор шумша.
.
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Оваа. особеност, препозитивната употреба на
кратките заменски форми, го покрива :целото: југоисточно
подрачје. На југ во Градобор ги запишавме,�.меѓу„ другите.,
.
следниве примери: � у-1 -сшр ах gа-не ·Са-уии1;
му-кажахна-сuн ме; - ма-а наuравu (< ми ја н'аправи); - iy-кyuuyiu•
шеilка� .Од Ватилак: иgин ѓуuшин шарча, му iu фаши рi:iцише·
на јуруцише; - iu фашихме, iи-варзахме и· iu gagexмe. egu11:.
.
му·
арин кушек;· - �и викџа и zu е gал ио еgин хирмилик;
вели на uоuовишо: ga земише коикаша, ga- . оgише на: Трајко
(МПр, VIll, кн. 1. 65-98). Од Сухо И Висока: :му. uy-iuuta
uguн шилиiраф и шашкуји
- Шос i о сшинуш му. gукарах
марва ма н'� а; -·. му зан'ева на манџо ји (ДМГ, 1, 119).
· · На , запад- во Гуменџа ги забележивме примерит�� ·

. 12.12.
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му-iа-скина уiарлuаша (зн. јаката);-· iy-g6жga'. (зн�, ГО врие·
.. iу-расшурuл guмuн uкуш
дожд); ·-: ми-изиgеш-е сшел'ша;: (ЗН. оџакот); - Не-о-4lушќа g-oge На�рабоша; . :.му.-Са-М"fЈл'ум�.
. .

··

на-шаа женцчкаша; -- а-�иче .расшuкаша (зц.. дабова цiума}�
Од Воден: му-веле во беiуш - шаксил'gаруш; - мy-gagea•
на-беiуш .gа-вичера, си-лиiпа ga-c uue;
џу.�вик.на: ш6iај во
беiуш на-раilинуш су кл 6цu; - ама--.н:тl-�уј не ши uукаж а, ·му��
ве.(lе uак Г6сuуш (ВГ,·
: 17,. 20).
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Од пунктот Савек, кон Серез, се примерите: iа-укалвdл
;ја убил'; - са-убрашша кара-сланцишо; - iy-шypu нii-шliвано;
- мii-убрина 'ме испришти'; - iу-бuза 'го дои'; - ca-лiiчu
ogdшa 'с е одделува'. Примери од БПГ (149): на залuваше
р'акаша; - io gage на менека; - му gage ga разбере; - ia
керgосаха момаша век.е.
Во северните соседни говори, гевгелискиот и дојран
скиот, го забележуваме истиот ред на зборовите: . .. iу
фашк'е за-ракша, му iy gаве, iy клаве уф-uајшонуш; - gешшо
му кажуве: „Ma-кyuu ши мене, ама кола шрајне к'и uмиш
на-iарбуш"; - са-а клаве уф-к.6рбуш; - са-нал'ушUла царuцша
(ГГ, 111); iу-uучукал uy-iapбo, ричел: „Браво"; - земе, iyзаиале неzо, zу-изzоре, �а-иусоле иеиалша и zушово, мосшо не
zу-руше вече нику1; - ин-накуиил сичко на-неа; - о-иушшил
уф-uарше, нејке, не-зuме (ДГ, 162-166).
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Ваквата препозиrивна употреба на кратките заменски
форми е нашироко позната во балканските несловенски
јазици: грчкиот, романскиот, ароманскиот, албанскиот (Б.К.,
Историја, 125).
Веќе истакнавме дека во овие говори, во врска со
местото на кратките заменски форми ·во однос на глаголот,
прави впечаток проклитичката употреба на односниве форми
со императивот: си-ј-uрабери gецша; - ми-кажи зере к'и
забравум; - сшани, са-рq,зgвuжи; - баиша ричела: карфша
саа-избliрши ус-шаа рuјчка; - шfр-си uерницша, са-uошuри,
Нt;м са-мачи Мут; - ма-закл'учи уф-нешре; - а-бе, gaj и на
мене м-искари забуш. Повеќе вакви примери среќаваме во
материјали од Кукушко запишани од Шапкарев: Как си му
чинuл, шака ogu, io сuасшри; - а ceia 6gи на браш шu, io вuки и
неzо; - нека иишиме шруица gуши, и ако речаш ga ме изеgеш,
шуiај ме изеgи (СбНУ, IV, 352, 361); еп: уште:
к.6јнуш ри
чел: мii-суварѕи g-избеiум; - баче, ричела, ши ia-ucкiipu и iii
шjpu нек-сii-суше Мал.
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Вакви примери имаме запишано- и од Гуменџа: cy
нuшiigap ia-uoшpuj к'и-мuне (назабицаша); - му-речи на-баче
ga-н-uge;
о-збери шо-рам6јнуш, исушин-еј (рiiмојн - ками
лица).
Во монографијата за гевгелискиот говор Д. Иванов
исто така наведува случаи од тој тип: јас к.'и-gаржум, ши
'
ел iу-закули (ГГ, 115 ). Од Дојранско се примерите: ogu, му-
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ga} на-шел;шо воgа, кох сакше млеко gа-јајше; - ај, рекал,
ogu ма-закоuи шам уф-бунuшчашо (ГГ, 95).
Во материјали од Солунско, с. Ватилак вакви случаи ве
забележивме, а З. Голомб за пунктовите Сухо и Висока, збору
вајќи за извлекувањето на кратките заменски форми пред гла
голот истакнува „ . .. од оваа шема отстапува само реченицата
со прирок во синтетичен заповеден начин (првобитниот, што
значи формираниот со помошта на специјалliи наставки, а не
со партикулата ga). Примери: gaj ми ја на м'ен'а шае itlcкa; е, викн'а'ши ја на шу�u g'ii.'ш'a мајкаму. . . Истакнувањето на
прирокот на прв план во заповедната реченица од психо
лошко гледиште е разбирливо. Раскажувањето на тој начин
ја добива нужliата експресивва сила" (ДМГ, 1, 123).
Ова е несталожен процес, и во кукушкиот говор пара
лелно егзистираат и двата начиН'а на поврзување на заменски
те форми со глаголот во императив.

закалitи-се 6ши не к'и-кажиш; кач-са на-колша, ним ogu иешки; - сшои-са нанаки gа-н шаiлеgум (зн. бегај одовде), исто: ман-са уш-шука; - а-ба-мај
мун, зaupu-ia шаа воша, се јок сшана; - Луgо, ричел, UЗMllЛSU
iu шuа којсше; - зiiшвори-iи уф-кушаро; - искари-iи yg.
вре1каша gа-н-са-заgушаш.
'-'
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Сп""'.. примери
во енклиза:
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12.13. Местото на атрибутските определби.

- Атри
бутските одредници, независно од какво потекло се, се јаву
ваат и во постпозиција во однос на именката на која.се одне
суваат. Сп. примери: снаiаша чузgа не сii-жале;--:- aj-iy руgано

курguсин, к'и-uреgме; - на iyguншa, мајкша жална ua gyjgeлa
gа-сј-б-шере gешшо; - на млекшо к'и-му-шуриш маја сuриШна,
Има и маја кuсла, за-јурш; - сешне ќо-о-реgиш уф-каца gарвина
gа-сшоо;- кушiiрако uшiip са-качуве уф-уgааша uра-момша; ама воgа zулема имало с1аа шук upag-нux; - он-иа каршаџиа
uарвак; - искарала и му-gала uapcшiiнo алшiiнлuа; - и ку
лу-саашо шрu gyjgeмe нuа; - чувецше царски (заuшuјше) не
iу-усшавuли gа-флезе.
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Особено често зад именките, како определби, ги сре
ќаваме посвојните заменки: шашкафцише наши lи-зашвурuа

уф-џiiмuаша; - му-кажала нii-мажуш нејн.
Ваквата поставеност па атрибутот, во постпозиција,
ја познаваат и романските јазици, албанскиот, а делумно и
грчкиот (Б.К., Историја, 105, 106).
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Ако именката се определува со два атрибута, обично
определбите одат заедно, но неретко се јавуваат едната Пред,
а друrата по именката: к6iа виgеЛа бааша Туf!шdлч.шо жuво,

зgраво. уф-врејкша; - шам iу-изварвеме iулемјо, буiур6јчќ.р
аос; -уф-нашшо
село.;_немше.нuкаква
gpyta вера;, -шва бuШе
. .
,
.
""
., .
царно, 1а�о. в ино;_ -неzава аgна и н_е1на аgна момичка, gве сакуш Apilauн;
чинuли;
-ша
. а м6мша·аа yc-agJ-Ja коса ,_·аарнаресша
.
.
-. шоо шарzовацо наиишуве аgна книzа �улема, "fla �ен-му; Имше Цdрно ip"63ge, јака шл'уака,. gибела, не ca-jajute; .-. ·ау
ш6о uаш,_ аравинјо избuiаме gалеко; - кам gа-а-фаше некаа
рол'ка лоШа, gа-а-забарке;
-.усшанало на-иgна жена и 1-ta.
uguн. аал'авоzц . сшар.
,

, .

.
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,

-
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-

,

..,
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,

,
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,
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,

.
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Кога имаме три или повеќе атрибуrски . определб}f
не може да се констатира некоја строга закон:омерн:ост во
Н��ЦИОТ редослед: уф-:аguн сшар _куна�, шурскu, gевuш :КGШЦШ
·

сd-бушнаме; - ка-uуiлеgне на-iоре, мома, куш-сл!пt��е, н-аgна
висока� iулема шиuола; -аgна ќ.6рва баба, слеаа iq-закаруваш;
-f. лege аgно uракаршано маче шарено; -и набушуве уф-ухшо
аgна u{ла cuвpua, iулема; - ua имала маленко, MaШltO, некоо
gешинце, yg-нezo роgно.
'

-

.

,_

,

'

·

Во случаи кога определбата е именка со предло:Г
и изразува посвојност, обично стои препозитивно во одно·с
на именката на коЈа се однесува: нa-goga gалеки
руgнини
.
.

,

..,

,

,

са-6
· ни, шо ќ:..оgе! - на-шеша сесшра-ј gувuца бuше, ус-нас
бuza·u она;. - на-царо сuно iа-сакал аuuилашкаша -Мара; .
оgиме иу-а1н за-ко1 не иаш, за-маz q,рина шо оgаш.
.

-

,

,

.

.
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-- ""'-

,
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-..,_

,

,

.., _

Сп. уште примери за Беспредложни именски состави:

на-q,рма'!џuјше gунце aguн мисал' леu;-исаu цел мисур маш
нuца;
најgели н6шваша Иална мисuркин леа..
·

·
-

·

·

Кога имаме повеќе атрибути, се_· случува тие да -бидат
разделени
-не само со �менката на која се однесуваат, ·туку
.
со цели сцнтагми: е, на1gел аgна лисица на-џаgешу умрана; .

·

.

.

.

..,.

,

,

...

...

,_

,

...

е,_ iµoo зинtЦнуш зафаш�lл ga-upaвe убува кашша, на-сшреш село,
висока, iулема; - на шаа чешма уф-Мурарциi uарва, нај
убува; .валкуш шеuин, уф-gумазлакуш на-вуgинuцша;'Зgробин�
а-.�ачуве лисuцИ!-а на-iарбо,.. а-носе..
.
'

.

Уште поинтересен ни се чини случајот кога qтепену
ваната форма на атрибуrот ја наоѓаме рз.зделеца �о предлог :

нај-уф�iлР,ваншо каавцне сеgаш iycaygaшa на-мdсша,
сиg1lуве нa-gpyia маса, сам.

а

о_н

.

.

'

Конгруенција
12.14. Иако не во таков обем, како да речеме во Ениџе
вардарско сепак и во Кукушко наоѓаме примери со повеќе
.
,
отклонув.ања во конгруендиЈата, т.е. срекаваме синтагми
всi .. кои поодделните елеме:-1ти не се усогласени по. род. ·
Ваквите отклонуваЊа како прво ќе ги споменеме со
група именки што завршуваат на согласка а покажуваат
колебање на родовата припадност на поширок план:. Сп.
к'и-Йумu1U} веч.арша, шва време,.ус-смеq,, укубеш Гар; .
aguн
·

вечар·· нусuл јарбици ...; - на шреши9ш вечер ...; - шаа вечер
о-заiлеgали ioCUl!JШ 01µи на-рацешо имал рани; - шрибуве
ga-uygqpџмe ЈqЈајша; - . он_-.еј уш-�рајо шак6в. (зн. отсекогаш
, биi · тако�, од· почетокот) Мор; - на-Пишровgин , уф-шаа
uек заuукаа ш6uуфшо ,Мут; - : нај-на-вархша са"'!качu; варо му-скаршu; - Џlаа . Жар; -. жаруш са-и�шурu; - на.;.
.
ga-ca-goмq..
iулемјо pagyc шрибfве сuше
.

Сп� несогласување меѓу придавските детерм�нанти
и именката што се оп ределува: атрибутот во среден, а именка
та во ·машки род: gобру чувек бuх; - Гаiл'увушо Алч�к топ. рид' со „парнар" ;град; - воа маш н6iу маленку Драг; -

шuа шуuчuнша: баам, аgно камин, к'и-суб6раш шенџаршо
нujJ:lo ·Мирtј,к, ас не-са-баркум Иџ; - м6јшо шашко
Гар;не бuше висок АК.
.

-.

.

·Примери за несог.Јiасување на родот среќаваме кај
�.цаголските додатоци, и нивните определби во зависно-сло
жени реч еници : _ .7-ld-манџаша не клави ш6лко сол' gа-н-са
о Гар;
-, ·иишело са-ф'd,ЛИЛ: ctiшe кук6шки . iи·-зберум;
Чt:те" сулен
,
,
....
.
' 1
.
_и

•

.

зер на- аgин не g авум зарнуЦf,о.

.

•·

.�

•

;..,

·

'

.
'

•

- Во не·з�висцо�сложенјr . реЧенИци цмам�. случfi� на
неq.qгл�сување во родџт на и�тиот .подмет од првата и -след
ната рече�ица: слеuшо кушре-ј !<УШУ мачка, лЏЧе и па-каршо,
•

1

•

... �

о,н е.и збuре зимувuшше: кумuuр, јабулки, крумuш, се нешшо,
uуш-земша-ј-он; -. ufuy11;џl{yш и.ее Н:а-uролиш, -кул-Блаiуriиц,
оно-еј шарено,. бело и царвенко. .
.

.
.Интересни се случаите . на··. несогласување Му.ѓу субјек
тот 1,: именскиот дел од ·nредикаtот·: uaypo-j уш-uрас, zли�

i6сно-ј, Има чеuче за-uuјне АЌ;

-

шо� бојче ноiо-ј убуф.-·Гар:

Од примериве се г�еда дека овде ќомбинацИјат� на несогла
сувањето оди на релација машки l'J сред�н род�

281.

Конгруенцијата меѓу субјектот и л-формата во сло
жениот предикат исто така е нарушена. Неретко среќаваме
примери во кои субјектот е од среден род, а л-формата од
машки: са-шаркал'ал шенџdршо, си-најgел каuако (пог.) Гар; ш6о бекчишо iи-заuрел шарi6фцшо и uишал за-uашо; маленкушо rа вулче, му-уgрили шамаро, и се си иразна1ал
Мор; - накусуро Турчишо избиiал yg Ниманци, кунgисал
уф-Алексуво Ним; - ш6о uишелчишо фашuл gа-кукурuке
Мал.
Во реченицата: uосле анiелешо io сфалил ua gоло,
на-земјаша (Шап.) имаме несложување во бројот, субјектот
е во множина, а л-формата во еднина, м. род.
v

1

-

,

,

'

v

,

'

-

v

v•

,

12.15. Несогласувањето не е особеност само н:а кукуш
киот говор, туку тоа е појава прилично раширена во југо
источните говори. Прво ќе наведеме примери од Кулакија,
Солунско во ·кои има несогласување во родот меѓу атрибутот
и именката што се определува:
как флеiле уф-iр6бош,
виgеа млаg gешенци, сеgеши на gеснаша сшрана, убличен бела
руба; - ши аку си сакала уш неiо, ки ши gаgиши в6gа жuво;
- ки са чuни на неiо бунар шшо ga има в6gа солено; - шiiрiу
вале мирслuво балсам ga 6gаш ga iy мажаш; - виgе иgн 6
-

чувек шо беши слеu уш-ка си р6gи.
И овде среќаваме несогласување меѓу субјектот и
л-формата во сложениот предикат: ga шамо беши иgен
фашен човек. шо лежало шамо шрugесеш и 6сом ioguни108•

12.16. 3. Голомб зборувајќи за проблемот на в:есогласу
вањето прво се задржал само кај именките на согласка и
истакнува: „Важно прашање во областа на морфологијата
н:а именките, од историска гледна точка, е прашањето на
промената на граматичкиот род, по кое одат формални
промени. Овдека треба да ги наброиме таквите случаи како:
сас с'е pagyc, сас iул'ам pagyc в 71, но исто така саз iул'ама
pagyc В 85, значи колебањето меѓу првобитниот женски род
и вторичниот машки ... " (ДМГ, 11, 174).
Истиот автор од подруг аспект ги разгледува случаите:
сuлна аскер, енgра iраш, шој му рекла. Имено, наслонувајќи
се на искажувањето на М. Малецки109, Голомб истакнува: „Ов-

jeru
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108 Mazon et Vaillant, L'evang. de Kul. е. 225-227.
189 М. Malecki, Drobiazgi z Macedonii. Jeszcze о rozvoju koncovego
gvarach Bogdanska, Lud Slovianski, 111, А. Кrak6w, 1933�

_Ji,

дека работата е во мешањето на формите на ном. ед. м. р.
со ном. ед. ж. р. во редот на придавките со основа на консо
нантска група. Од историска гледна точка овдека имаме
работа со специјален развој на ном. ед. м. р . на тие придавки
што имале на крз.јот тешка за изговор консонантска група и
поради тоа по неа развиле вторичен „ер" што о:!Јозможило
да се зачува таа група во неупростена состојба.
·

Најверојатно тој процес прво се извршил кај п ридавките
што ги имале во завршокот сонантите р, л, н, подоцна по
пат н:а аналогија можел да ги опфати и другите што имале
во завршокот консонантска група без сонанти. Н овонас
танатиот „ер" во неакцентирана позиција се изедначил со
неакцентираната наставка -а на ном. ед. ж. р. : оттаму
доаѓа и идентичноста на формите за машки и женски род
кај таквите придавки" (ДМГ, 11, 207, 208).
За оваа појава има и подруги искажувања, според
к ои во споменативе примери (енgра iраш, сuлна аскер) не
се работи за зачуван стар „ер" на крајот од зборот, тук у
за обично несогласување, толку карактеристично за долно
вардарските говори, т.е. к рајниот е ров вокал е фактички
в
а
редуцирана самогласка а110• Според истиот втор „ о кон
кретниот случај имаме работа со турско влијание".

Во материјалите од југоисточните говори, со
брани од Ст. Верковиќ исто така забележивме повеќе п ри
мери со нарушена конгруенција во синтагми ·од различен
тип: -и она ошиgел, iy бакна ранкаша и шој ја gава аgин алшин
мноiоценно; - и ga му gонесе блаiошо ракиа сuроши аgешо; ga налии воgа е gве барgаци; - iociloguнe Теоgорак, как ки

12.17.

виgиш мој uисмо, ga ilроминиш uриз мене ... зашшо имам
ga ш и кажам скришно лаф; - фашили gве кораби, на еgношо
влезе чилиби Теоgорак 111•
Ст. Романски, во споменатата работа за долновардар
ските говори исто така н:аведува случаи на несогласување:
ошишал gешешо; - gешшо не са чинил камин; еп.уште: gенша
·

и сшариш� суровескаш, покрај шаа gен и шоа gен.

12.18.

Примери со нерегуларна, нарушена к онгруен
ција: определбата во среден, а именката во машки род, особено
110 Й. Иванов, Б'hлгарс:ки преселнически говори, стр. 196.
111 Р. Lavrov а Ј. Polivka, цит. раб., стр. 163-167.
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често .срекаваме на. запад, во соседниот воденски говор·:
нашчуучишал е но�у умин;. аgну-умну чувек не· ираве ·лошу; - .
вреgпу чувек бez.ue ш6 Траuче iувиgарчишо; - uскуuану шраu; краgеншу шеј; - нашчу ·чувек iy нима ga-cи-g6jge; - засша.:.„
нуваш, uул'аш и ш6 _gii-вuga·ш: аgну·ушuuану маш на земинша
леже; ешу iy И6 на-сшрана и аgну. умрену којн ка Иаgнал;
не сшанал.
.
РазЛИ'tЈНИ. случаи на . несогласување среќаваме и во
материјалите од Гуме.нџа: шо �и-имал µејно кук6ш_ки; ,

.r->J

,_

'

'

'

-

,

'

.

иgношо Иuнук; - gве Apaua имало скрuјно; - flашшо gego; еgно марша месо.

еgно камин;

12.19.

Во Ениџевардарско· и Кајл·арско конгруенцИјата
е најмногу засегната, несложувањето меѓу определбата и
именката е скоро обич;но. �е наведеме пр:Имери извадени
од народна песна од Пазарско: Јазе сакам иgно јунак ga се
јуgбере; Ицно·јунак ga се јуgбере јуш вазе . . Немиш
руgено ·шакво јунак јув швојша gржава . .
Иgношо iраш
i<.u ·биgе ipaga Софја...- Туку јазе!сакам ga ми iy башлаgисиш
мојШу кабааш� ..·_ ·иgно куuрџнiт lајшан k.u ни Зевиш, ·царо,
·.

·.

·

пашо iycuygapo; . _· ·и му врѕа за _мра1'4уро'вцт<ушу gирек.. : Јаз ga ·не се скриЙх uyg иgно камuлц ко самар... -·
И iuola
шоја Турче·. БосналијЧе,· iy вјана баново�ио којна карамана.
Во истава песна има несложување и меѓу субјектот и
л-формата од сложени9т предикат: И шоiај шоја .Турче Босналијче, се развикал јуш . gека бил. уф занgаца,_112• ,
.
. Аналогни примери, во голем број, имаме -запишано. и
во пунктот Тремно, Кајларско: на-високо к6јн gа-не са-качиш;
- му -изваguл иgн6 ка�ино заu; - му-шурuла цело леи.и-ел.
.

.

.

,

12.20.

Во северните соседни говори, Гевгелискиот

и

дојранскиот, конгруенцијата исто така е засегната. Сп. при
мери од Дојра:нско, во синтагми од именки во машк!f, а· од.
редници во среден род: ко1но �уворе чувечко изик; - каркол
е··шао уф:..жuшШо, iаш, излеве ејн Царно ·илош; - ; Чuвpuilшufшa-j
.

..

,

.

.

-

,

,

.....

,,

,

'

Шурско 'збор.· Поретки се прим�рите во кои именката"� во
ср., а атрибутот во·м. род": - а ua рабушuл за -еguн леuч е , U'apu не.
·_Голем е бројот прдмери Iia несогласу.в:ање меѓу субјек
тот и .1-формата:
: .кflчашо ua-cageл, uyua iц a н' ii-jageл_; gешшо иуминал уш-шам и о-иузна1 ал на-царско с ин.�
ц
-

-

,_ -

,

-

-

.

,

-

.

,

""'

,

,

-

„

.

.

_

_
_
-

Б. Ристовски, „Вардар", Скопје 1966,. стр. 21.::..::.:..29..Песната е
запишана од К. П. Мис;ирков.
112
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неко uuл'iiнцe фiiшuл gii-чiipч6pe.

Во поограничен број примери

субјектот се јавува во женски, а л-формата во машr<и род:

---

.

.

-У-Ш-кривешо zа-шушнал, шака, гуикаша на-момаша; - жена. ..
му рачел на-иоио.
.

, ...,

,

, _

.

.

- ..,

-

,

- ..,

,

, , -

..,_

..,

,

...,_

,

.

. ""

-

,_

Исто .така, и во овој говор, присутни се и случаит� во
кои субјектqт и именскиот.предикат не се сложуваат по род:
ш6 с�ло .уg-gаваштиiјсша iyguнa ка-ј зафашiiн;. - ама кiiзано

.

.

нека-ј-giiлб_61<.о (ДГ, 98, 99).
1

··

Во материјалите од Гевгелиско ги забележивме следниве
примери: (он) eiiui· инсан iу-изgело; - фарли брuчуШ, ga-cii.

,

:

..,

чипе камарtе.
,

12.21. На ·исток, во соседниот серскИ·говор.прИмерите
со _нарушена конгруенција исто така се обична појава. Особено
се чести несогласувањата во атриб·утивните синтаrми, еп.
примери од пунктот Сав е к: ражiiн6ву л'аu; - лошо gраiаШан;
·

- Ulq,peHO

камен; - усабано

- СШаро ileap.
форма кој, исто та1<а
НОШ;

.

.

и ��одреде
·прашалната заменска
ната н'акуј ги забележивме во соодносни врски ·со ·именки
од сите трн ррда (Човек, же:аа, дете).
.
.
.
.
. Голем.
ој. �ак�и примери среќаваме ·и· во (БПГ·,· с.
19 5 ): iоЛ'амо 6iан'; - чузgо маш; - gлeio cau (c�u зн. др:Uк:з.
на мотика); - јасно gен; - боgлuво ол; - царлuво 6рех; еgн6 iол'амо Турчин; - топ.· Горно и Долно· Раја н. ·

.

$р

12.22. По. ваквото разгледување. на µроблемот, �лус
триран со богат материјал од различни говори· од југо
источна rlv.f акедонија, останува да заклучиме дека. во однос
ниве говори појавава силно се наложила, а причините мор� да
се бараат на :џош;ирок план, комплексно. Пример, фонетскиот

фактор изразен во изедначувањето на формите за м. и ж.
род: мокра (човек, жена), односно во л-формата g' аgушу
и р'екла, присутни во -Сухо и Висока- го сфаќаме само како
еден сегмент од општата разнишаност на конгруенциЈата,
што од своја- страна не· може, да се разгледу.ва надв�ор од
општата засегнатост на категоријата. на· родот, чии-почетоци
ги наѕираме во. изедначувањето на некои заменски форм�,
пр. на демонстративните шоо (човек, дете). Во сето.тоа, колку
и да имало еамородни причини; фонетски или морфолошки,
мислиме дека --не ·може да ·се · исклучи влијанието од· струк„

·

.

.

•
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турата на несловенските балкански јазици, во овој случај,
турскиот и а романскиот.

12.23.

Ќе се задржиме уште на некои случаи на несо„
rласување што се.јавуваат не само во југоисточните говори,
туку и пошироко (Б.К., Граматика, 11, 222). Во нив имаме
логичко, а не граматичко согласување кога збирната именка
се поврзува со множинска глаголска форма: ш6 имал gребна
uapa уф-џебуфшо, се му-искiiрали;-uара и gii-uмaлu, на-неiо
не-му-gавали Гар;-iулема шајфа gунце, нd-gве gена id-ижнијаа
НЙ1вша; - шо jaiyga, ама yg g6жgo сuше исudѓали; - цафшо

на-uiiламuиша cd нd-варо, куш-ш6uкички сuшни Мор.
Слични примери забележивме и во материјалите од
Кулакија: му сd-развикале инсанош, ga рекле. . . но: - шо
ки куршулисал инсануш уш zрехови. .
-

,

,

-

-

_

,

. Примери со логичко, а не граматичко сложување забе
лежуваме и во споменатиов материјал од Ватилак: - ва,
рајаша, кабааш нема, ga не iи мачиш; - шiiрчаха на селошо,
кажаха... наuкун сшана селошо, сише шарчаха; - наuкун.

как чу селошо шарчаха н.а uомуш.
Покрај ова се јавуваат и примери со несложување н а
формите на двојниот објект: - аку н.е а вugам уф-рацuше
gуuкише уш карфuише - заменскиот дел е во еднина, а имен
скиот во множина.
12.24. Завршувајќи го прегледов на несогласувањата
ке се задржиме уште на oirиe реченични споеви во кои глаголската л- форма се јавува во безлична употреба, во среден род,
независно во ·кој род и број е предметот: cd-uipq,jaлo женско
оро башка, машко оро башка; - не се-ј чуло ни aup ни абер
за Гол'шо; - са-забрq,вuло араншо шо с-јоо-uравuл; - шоiи
,

.

,

,

.

-

,

,

са-ружgало иу ие-чес gеца, а с1а иgва} иу-аgно gве.
....

,

-

_,

,

,

Особености на заменскиот предмет
12.25.

Системот на заменските форми во овој, а и во
соседните долновардарски говори, покажува ред отста
пувања од литературниот исказ, и тоа не само на фонетски
план ас (јас), нuа (ние) и ел., туку забележливо е присуството
на натамошно упростување и израмнување на зависниге
падежни форми, на пр.: кај лич�rите заменки долгите аку-
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зативни форми за 1 и 2 л. мн. се обопштиле и во дативот
(в. т. 7.1.), натаму да ја споменеме и проширената употреба
на формата му и ел.
Појавата на различни варијанти и упростување на
заменскиот систем се забележува кај кратките заменски
форми кои најчесто се добиени во резултат на редукција,
односно на асимилациони израмнувања на допирот со различ
ни партикули: ме-ј сшрах gа-не си-излажум; - ќо-о-зuм (:ќе
го земам), односно од контактот на самите заменски форми
(дативни и акузативни): м6-о-зех ( : му го зедов).

1 2.26. Иако не многу често, во овој говор дативот
се изразува со номинативна плус кратка дативна форма од
личните заменки. Сп. примери од Кукуш (според материјали):
- и шози сшрах му е ga сеgне, се бое, вuке (и нему страв

Му

); е...); - шаа ua не-ј-са сшануве (м. нејзе пак не И
ама не без ilapu, шuја скаuо ки им се uлаше (м. ама не без па
ри, ним скапо...). Во материјалите од Ватилак го забеле
живме примерот: - ua јаз му рекох: „јаз ми е сшра х, ако не,
јаз сам ки ogax" (м. . .. мене ми е страх... ).
.

.

•

1 2.27. Номинативната форма често ја среќаваме со
значење на акузативната и тоа кај лично-предметните заменки.
Така е на целото подрачје (в. 7.6.): а, бе, ричел Дефо, за-кој

о-сuремиш шоо куфчек; - кој iу-излiiжаа cu-uypgge сшоки
чкаша, си- усшат-1а ус-uарсшуш уф-усшаша; - ен на-кусуруш
gyjge U браШ-МU ус-некуј ШО Не 0-ЗНам; - к'u CU-KyHgUCUШe
уф-некуј и шам к'и-усшанше; - не са-најgехме нu--с-нuкуј;
- и ш6о са-заваршуве, iлege нема нuкуј, смакнуве iашшше.
Дативните форми, во овој говор, се изразуваат со
.
....
номинатив плус предлогот на: не иузнавум нику 1, нема на,

_

,

,

,

кај gа-кажум; -на-некуј ua, арно мо-ј ga-н-6ge нd-рабоша; .
на-секу} на-мо1 ш се gа-му-ка1ш.
...,.

,

•

...,.

,

'

v

, .

За ова подрачје интерес побудува случајот во КОЈ
дативната конструкција е изразена само со номинатив без
предлогот на: кој му-са-усшаве шам?

17.28. Кратките акузативни форми за 1

и 2 л. ед.
и мн. ги наоѓаме со значење на датив односно за изразува
ње на присвојност: 6ши фшресин, ме-ј- сшуgено, ам кој ша

uuше; - валко а-uишуве лисuцша: уш шо ше-ј-iлаваша шакв а; - уш-ш о мe-1-pygнWla не 1кум gа-са-карум; - краваша
. .... .
. . ,
,
,
ме-1 на-.Јонџаша; - ка ме-ј-gу1gел аgин. мирак...; - она
,

-

,

19

,

..,_

.

,

,

,.

....

....

,

.

,

..,_

,
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ме-.Ј-исиила чашкаша, gа-сешне с1-уgела; - за-вашшо ве-1-мака, ва-б6ле.; - са-раширuхше. сјаа вe-j-aplf,o; - малечка ше-ј
Иаламаркаша (в. т. 4.).
Во сите овие случаи кратките заменски форми за
датив ми, ши, ни, ви наслонувајќи се на помошниот глагол
е со асимилација· поминале во ме, ше, не, ве, а формата од
помошниот глагол се редуцирала во ј (ДГ,
Со наслон на ваквите форми за
и 2 л.: ме-ј мака; ме-ј сшрах; - ше-ј ipex;- ме-ј лен (зн. ме мрзи), се јавиле и
л.: io-j
аналогни дативни конструкции кај заменките за
сшрах ga не ca-yuuj; - io-j лен aguт-1 лаф ga-upaiyв6pe; - не.
IO-.J сшрах уg-нишшо.
· Во подруг контекст кога нема услови за асимилација
и слично,. одвоениве дативни форми ги наоѓаме неизменети:
1!а-м н ми-:са-р6gа; - на-вас ви-uравше изм:еш (зн. ви помагаше).
-

•

,

,

"'

,_

•

,

""

1

,

•

-

'"*

100-101).

3

-

-

,

,

-

·

1

Кратката акузативна форма ме (ше) во Градобор ја
среќаваме место дативната за изразување на посвојност:
zу-виgех с_ин-ме; - му-кажах на-с ин-ме.
Во истиот пункт, .во материјалите од Шапкарев, до„
колку не �е работи за грешки, кратката заменска форма је,
за 3 л. од шаа·, Су јавува и во дативни и во акузативни кон
струкции: - је казали: ако ни gageш еgно мече ... она му
gageлa еgно мече и је gаgели месо... gешшо је казал: фоgи
си сеа ши, но: - и gop ga је изречи лакарgијаша, чафкише
сшанали офце.
.

-

,

,

.....

,

,

12.29. Упростувањето н а заменскиот систем е изразено,
како што спомнавме, и преку проширената употреба на
кратката заменска форма за индиректен објект за л. му, која
ги покрива сите три рода. Сп. примери: 6ршума к'и-му-вар
ѕиш (на кравата) Мут;
на-мајк-ши gа-му-речиш Драг; не му-uречи (нејзе) Иџел; - му-са-м6л'ум на-шаа женичкаша
Тум� Таа форма, значи, е сведена на обележје за дативен
предмет, а родовата припадност не се зема предвид.

3

.

-

Оваа особеност е приличн:о раширена во јужните маке
донски ·говори, а делумно и во централните, пр. во битол
·скиот. и прилепскиот (в. 7.4.). Познато е дека се работи за
влијание од албанскиот и ароманскиот јазик во кои кратките
дативни форми од личната заменка за
л. се еднакви ·за
м. и ж. род, т.е. тие му одговараат како :на македонското

3

му, така и на u (Б.К., Историја,

29.0

133),

Она што сакаме да го истакнеме е фактот дека во овој
говор кратката заменска форма му уште повеќе ја проширила
својата употреба, ја среќаваме и во примери наместо мно
жинската дативна форма им: ugaa Тfрцише, си-зимуваа UlO
му-бише нuјноо gел; - 6чкише мy-iu-нailpaшuja на-gечкаша; ако ас не му-Иумаiум на-gецша, не знам кој; - му-фарлu на
кук6иtкише gа-јааш? - не му-gаваа на-них на-к.аu6не АЌ; на-кuшкише в6јчтс.а к'и-му-шуриш Гола; - сниgелша gек
му-са Шек.
Ваква употреба на кратката заменка му место мно
жинската форма им забележивме и во Евангелието од Кула
кија: Ка му риче, му gујна на них, ga рекал... - му ричел
на них...
На тој начин е засегната не само категоријата на ро 
. дот, туку и на бројот.
Во материјалите од Шапкарев забележивме уште
поинтересни случаи, имено употреба на дативната форма
му во акузативни конструкции: - ua виа не му uузнајале на
неiо.
Дека не се работи за превид ни потврдуваат аналогните
примери: што се јавуваат во' споменатото Кулакиско еванге
лие: - и му iluшaa Ученuцише неiови, ем велеа: Диgаскале...
- uак му расuuшаш на-неiо... ка си yuy лu? Ваква проширена
употреба на му среќаваме и во Ватилак: - наuкун аз му на.
иравих еgна шиква, ша шиква му велиме ни1а „иарgело .
-

-

-

-

- ....

''

12.30. Во односново Евангелие прави впечаток уште
една пројава на нестабилност во системот на заменките, имено
употреба на кратката акузативна форма од ж. род на местото
од м. род: - liag и в6а човек? Вели: не а знам; - не верувале
чифушише за неiо ga беши слеu, ga си yuyлu, gури а в икале
на шашко му.
12.31. Извесно �асегн:ување на изразноста на катего
ријата на бројот забележуваме и во обоп�тената употреба
на кратката да�ивна форма ин (ни), која се јавува не само

наместо множинската форма им (за сите три рода),

туку

таа ја покрива и еднинската форма за ж. р. И: сuше ин са.
сме1аа; - ни иравила крашник сус-зеле; - ин за1разgавел
,

-

....

,

,

,

..,_

..,

..,

,

fласо; - g-ин наuравум убела (на-них).
19* .

291

12.32. Во материјалите од Ватилак прават впечаток
многубројните примери во кои среќаваме кратки акузативни
место очекуваните дативни форми: наuкун ка ia uречекуваха
свакарваша ке а gaвaiue gве свешши и ке ia варшиха около
оiено; - и ia вел'ам: ним викај, само оuули се; - и Сраула
ia риче: шука е лошо месшо; - iи викна и iи е gал uo еgин хирми
лик; - наuкун шија на мојаша gружина а вел'аш; - ка iи нуси
хме, iи варзахми шервешише на муцкаша кашо на gобицише; ама ошиgох ga виgам овчарише и iи викам: как сши бе, зgрави
ли сше? - он му хварли кл'учовеше и iи вели: ошвори хазнаша;
- зевај Ш назаш и upau iu сваgба; gилмо са харисаха, нека им
Биgе халал ош gego iocuoш. И шака iи варна и fu uрави шешка
сваgба; - наuкун му gage боi еgна iолема сила на Сраула, io
gиiна на Илија - gилија и io зема iлаваша (в.

7.4.).

Бидејќи се работи за материјал, што не сме го собрале
лично извлековме повеќе примери со надеж дека и веродос
тојноста ќе"јј биде поголема.
Слична употреба на акузативни форми во дативни
конструкции забележивме и во материјалите од Верковиќ:
и она ошиgел ... и шој ја gава еgин алшин мноiоценно, шшоиtо
на царуш нема шаков алшин; - и ја uриучова невесшаша му
сам он, хем ја вели: ешу ушри ки gojgau1 ...
12.33. Меѓу карактеристиките на кукушкио т говор ,
што се развиле под влијание на балканските несловенски
јазици, секако треба да се спомене и обопштувањето на
_предлогот на при директниот предмет: как к'и -ј-gел'ме на
iувеаша, uишал ш6о Луушо; - о-навалuл 6iинуш и iа-шурu л
на-6фцша. .. - �а-сuушшuл gефо gо-о-шарчт\е на-ш6о ма
лечќб Браш; - gego i6cuoш о чинuл на uр6сик; - и iу-варзал
Луушо на-шоо в6луш; - iу-искараш уg-врејкаша на-ш6о uuшелуш, о-иушшаш.
-,

-

_,

-

v-

Сепак, освен примерите во кои директниот предмет
е придружен со на, почести се случаите во кои предлогот
отсуствува:. чuко ua к'и-ј-бране кучuнша ga не лааш;-gур
gа-ј-uарчеке кумuшшо и Турцше басшисале селшо; - Турци
iа-мачаш убува Јана; - кој ќ-6 gе ga-t:y-вuge мал'јуш upac
низ-џамуш, к'и-gаа еgна шурцка лuра.
Оваа особина од западните говори ја познава дебар
скиот, од југозападните костурскиот, а од југоисточните
изг леда прилично е раширена во солунскиот, еп. примери од
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с. Бугариево (според Шапкарев): - се сuушчил gефоШ ga
io шрчка на Јане ... и io виgел на Јане шамо. . . io најgел на
Јане uош кошош...ga io заколе на Јане ...и а клаgел на женша
ga се варе; ОД Кулакиа: - uак му расuuшаш на неiо... iy
нусиле на не�о на. .. и на мен ми зна1ше.
•
,

,_

.

, ·-

12.34. На проблемот околу обопштувањето на предло
гот на при директниот предмет во јужните говори се задржал
и З. Голомб. Тој истакнува дека одвоениов тип истапува пред
се кај именки, односно заменки што озн:ачуваат лица, по
ретко кај други. Од пунктот Сухо (Солунско) ги наведува
.
пример;ите: на gpyiu1y iy ииша; - са-ииша на икимџи1аша.
Според него во говорите „каде што на истапува еднакво
при директниот предмет, како и при индиректниот, синтак
сичката улога на заменските проклитики станува
прво
степена: бидејќи тие тогаш се единствени показатели на основ
ните синтаксички односи во реченицата што се појавуваат
ме_ѓу прирокот и индиректниот предмет" (ДМГ, 120).
,_

.

-

-

,
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_

-

,_

,

-

Ова мислење на проф. Голомб може да биде диску
табилно, бидејќи имен:о во Солунско, онаму каде што пред
логот на се јавува и со дативната и со акузативната форма, па
според тоа кратките заменски форми би требало да имаат
превосходно зн:ачење за синтаксичките односи во реченицата,
таму имено се чувствува и голема нерегуларност во употребата
на заменските клитики. Тоа многу јасно е изразено во при
мерите од Ватилак: и iи е uал ... и iи вели и др.
Може да се претпостави дека проф. Голомб немал
увид во спомнатиов материјал, а во Евангелието што тој
неколку пати го цитира, среќаваме примери со расколебан
род: - ga ка си наближu, а фашu носuлошо; - не верувале
чифушише за неiо ... gypu а викале на шашко му.

Зборувајќи

за

генезата

директ:виот предмет Голомб

на

ваквото

истакнува:

изразување

на

„не е исклучено

дека во создавањето на овој тип одиграло улога романското
влијание", проф. Конески е подециден: „и во овој случај
имаме калкирање на еден туѓ граматички модел. Таа особе.
ност е карактеристична за романскиот Јазик, а се срекава,
,

иако поретко, и во ароманскиот

(аром. '1 vidzui pi Taki г о

видов на Таки)" - Б.К., Историја, 106, в. т. 7. 1.
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-Удвоеииот објект
12.35. Удвојувањето на објектот се вбројува меѓу
главните специфичности н:а реченицата во нашиот јазик.
Почетоците н�оваа синтаксичка појава се регистрирани
релативно одамна113, но изненадувачки е фактот дека во

составит.е од М. Цепенков и К. Шапкарев (крајот на 19 век)
многу се чести случаите кога членуваната именка, директен
предмет, не е придружена од проклитика114•
„Во балкансl\ИТе јазици (грчкиот, романскиот, албан
скиот) удвојувањето на објектот е стара појава. Од тие јазици
таа проникнала и во нашиот јазик... Меѓутоа, удвојувањето
на објектот в:е е така регуларна појава во нив, каква што
станала во н:ашиот јазик, пред се во западното н а речје (до
состојбата на западното наречје во овој случај е најблиска
онаа во албанските говори). Во романскиот објектот се
удвојува ако претставува лична заменка, а инаку во контекст
од ·кој - би можело да произлезе некаква нејасност поради
позиција на објектот" (Б.К., Историја, 120).
.

Според нашите истражувања во кукушкиот говор,
респ. во долновардарсI(ИТе, зачестеноста и степенот на удво
јувањето на објектот покажува сличности со она што е изра
. зено во романскиот јазик.
Познато е дека во македонскиот јазик директниот
објект се удвојува ако е определен, т.е. ако го сочинува: замен
ска форма, односно членувана именска форма или на друг
начин определена (ако е лично име или пак роднинско кое
.наместо со член е определено со посесивна кратка форма од
личните заменки).
Од сиве овие услови во нашиов говор објектот скоро
редовно е придружен со заменска проклитика само во два
случаи, прво кога е изразеff со заменка: ма1к-ин y ggeлa ga
fa UСЙраше на-н' аа; - iy-iлege шамка 1-leio, ама ОН умрuн, ШО
Ќ-Му-iлеgе; - и них и бушнал уф-кукушкарнико, ама uy-нaiuo,
м6ш са-каже и кашна; - Ш-шушнал на-н' аа, на-м6мша уш, .

,

""

113 п. Илиевски, Прилог кон хронологијата на еден балканизам
во македонскиот јазик, МЈ, XIII-XIV, кн. 1-2, стр. 67-85.
114 Р. Угринова-Скаловска, Две стилски особености во нашиот
говорен јазик, МЈ, XI-XII, стр. 109.
·
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суфаша; - u-зuме и них, g-ин-·са-најgаш. Но, и ова не е� докрај
спроведено, еп. примери од Ватилак: - ниа на-вас сакаме,
неiо не io сат<.аме; - наuкун џа шо, в.ека сакаха ga ми закол'аш,
неiо велеха Трајкова нисuа.
.
.
Второ, заменската проклитика не се исnуmта ··кога
предметот е изразен: с� лично име: зu,�е, о-сувар$уве на-Јане;�
.iа-зима�а Руша, g-uн-uyмaie; - шарiнали, ама она ca-вapHafl..a
. .. ,
go-o-вuge Ицшо; но: и шака викнахми Марiар_иШ Ват.
Обратно, ако глаголот е со негација, во дисју:Нкт:ив;�lи
конструкции, удвојувањето на предметот (лично. име) не
е редовна појава: не uразнавум ни Бранко, ни Бранкувuца.
Аналогни примери забележивме и �о географските
. имиња: уф-ш6о баркулеш, не Иикасахме ни Пур6ј, ни ПеШрич.
;I(aj нив, и во потврдни реченици.покрај примери со удвоен
објект, н:е се необични и конструкциите без заменски Iiро
клитики: они, ус-шuа ш6uуфшо, �аuалuли Круша Планна; uуминаме Кресна, ус-сш6ка, уз-gубuци и ucuagнaмe на-каgflумааша.
.

.

·

·

12.36. Во други случаи испуштањето на заменската

проклитика од директниот предмет, независно Што е тој оп
ределен, е толку често, што изгледа како типично.
Сп. примери со членувани именки:_ -.gибек вuкме ш6о
gapвyuto за-чукне; - о-Иушшаш ga-uace к6јсше Луушо_,
а ОН. ua си-зuме свuролчшо; - ШОО усшавuл којно Ира-вујнаша
(зн. војската); - му-gујgело на-акал оши uyuapuл .!<6р�о;
- најgели кумuшшо уф-рекша gек-лежаш, фашшаш, и изварѕаш; - и си леzниш, а иарше си-кла]иt иуш-иерницша;- иска.руве z увеаша gа-иасаш, iлege gешшо аgна змиа ирак.аршана.; .puuшa фајк'е Иарсшано, о-исuушше; -. бабо, зем-с нуко, y�-iux,
учuх не ма-разбра, на-м6ж вuке ga-gaм акал.
. Бројот на случаите кога членуваната Именка како прав
предмет не е придружена од кратка заменска форма е� зго.Ле
мува _со примери во кои заменските клитики, наслонувајќи се
на морфемата ќе, сврзникот ga и ел., со контракција, на која
И претходела асимилација, просто се спојуваат со нив: уф
н' аа uма aguн злашин Иарсшин, ќб-земше, . ќо-gунесше,· к 'u
ви-uуш�µум кумо; - не бабо, ќб-gајш шоо к6јн на-мене; gд-фарлиш не-о фашум; - gii-заколиш нај-убуфша . КУТ\ОШК�.
Примери од Ватилак: и· скокна uраво Сраула, му сиче
,_
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учкурише ош Иошурише; - iрабнал ножо и заклал сичкише; 295
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зимаха ил ам ош иашаша ga ошеиаш каgе ки на1gаш харамиаша;
- gojge и ни се моли ga му уgрим козише ga uреминаш Bapgap.
-

-
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-

12.37. За разлика од директниот, Шiдиректниот објект
во запаД11ите говори се удвојува редовно, независно дали
е определен или не.
КукуПIКиот говор и во ваквите случаи покажува по
себности. Имен:о, иако ретко, во материјалите среќаваме
примери со индиректен предмет без заменски проклитики: на-може ас на-Киро ga-gaм им6ш; -ошше сШо лuри uapu на
gешшо gаваш; - она gала уiламникуш на-Луушо; -Луушо
нduравuл санgак.о U рuчел 1-la-geфo: СШОј gа-iу-uзмерме; - UlU
ga-мd-ga guш, само уiл&мнико gа-н' о-gајш на-gефо.
Примери ОД Кулакија:
и на воа час iy канuа Ученu
цише, ем велеа на неiо; - вели на неiо женаша Самарuшица.
-

Во примерот: - окошо ga gуuниш на човека, нема ga io
виgиш, имаме испуштање и :н:а датИвната и на акузативната
форма (Ватилак).
IlовторуваЈLе на делови на реченицата

12.38. Во народното просторечие, особено во дијало
зите, често пати како стилска особеност го среќаваме повто 
рувањето на различни делови од реченицата, било за потеnци
рање, односно доуточнување на мислата, било за да се ука
же на продолжителност на дејството.
Освен објектот се повторува и субјектот и предикатот,
.
исто така срекаваме пример и со ловторување на негацИЈата
или присвојноста.
,

12.39. Удвоениот субјект обично се изразува преку
лична (или показна) заменка за З лице и членувана именка.
Најчесто тие одат во блок, прво заменката, а потоа именката:
ШОО мu�иуш uарсшано о-iрабнуве, са-слимнуве gол; - iу-зuме
.
шоо царуш ко1нуш, oge, са-шеше на-�ор, на-gол; - шоо нар6gо зберин, чеке шам ga-м y-gagaш леuче ли, фасул' ли, шdквu
- ,
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раб6ши; - ш6о gеушо iocuo uуфш6рно iа-uишал нивесшша
.
КОЈ �а-научил gа-шкаа; - шоо ширзиаша нимал ш о ga-1age.
Обратниот редослед се среќава поретко: iаршлакуш,
ш6о-ј iарклан шо-му-вuкаш;
шарбушuнша, шаа-ј шкембе,
gек са-цреваша;-намшуро, ш6о io-j лен aguн лаф ga-upaiyв6pe;
-уб;лша, шuа са-н6саш зuмно време на-чураuе месшо.
.
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Удвојувањето како потреба за објаснување, на кое
дополнително се навраќа раскажувачот најрелјефно истапува
во случаите :кога еднаш изразениот субјект во почетокот
на реченицата обично со заменка, повторно се јавува зад пре
ди:катот и може пак удвоен: ш6о са-расшере, ш6о uарахушчuа
ша, најgел ајн guнtip-gвa уф-неiо; -убуфше бабини uuлчки,
gyjgeлu они; - она му вуgила смешка на-иарше, шаа на1zу.
лемша шшерка; - они, зна1ш, ка са-научиле, ву1н ии,ше, се
уф-них 6gaa; - он еј нajygsage , куманguро; - она uaguнe
на-uашуш, шtia нивесшша; - ш6о о-зuме заiаро, ш6о и,арсќо
син, си-6gе на-л6ф.
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·Освен со заменка, субјектот често го среќаваме удвоен
со друга именка: gyjge чувеко, маш-ми; - еgна млtiga жена,
нивесша,му-uумуже;-фли,ела бtiuшa, сшр6јнико,уф-и,арскаша
uaлtiшa.

12.40. Предикатот се повторува кога се сака да се задржи
вниманието врз глаголското дејство, односно да се укаже
на неговото продолжително траење: са-бунуве, са-бунуве
уф-аgна кани,аларја, gа-с-уче шам uucap. Уче, uuшe, уче, uuшe,
неzав10 ракуии с на мош gа-наираве нику1 ; - уgила, уgила,
gу-сшреш uаш шаа бааuша; - iина, iина и cj-ygge чувеко (зн.
слабееше, слабееше и си умре), со слично значење: се саане,
,_...,.
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саане, шримее, шо-ј саскил'аф (зн. туберкулозен); - субuраш
iu, субuраш-iи сuше машки...; - ас сам шо м6жум, м6жум
сам, шоо zу-иравум; - мласкал, мласкал саа на-мож са-gексе
(зн. јадел, јадел, сега не може да се покрене); -ш6о свuр-си,
свир-си, иоио са-измур ил, на-мужел gа-ирасшане.
-
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Како специфичност треба да ги споменеме случаите
во кои среќаваме повторување на свршени глаголи: и зајgе,

зајgе CЛQHU,UШO, а HUX ОШШе iu-нема gа-са-uарбераш; - ШОО
иаgне, иаgне ко 1но и саа на-можq,ш вике, немаш ус-шо; -нам6ш са-нафtiл'аш, нафал'аш уш-снааша. Очигледно е дека
овде со повторувањето, на предикатот се настојува да му
се даде акцент, да се нагласи меѓу останатите делови на рече
ницата.
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12.41. Интерес побудуваат случаите во кои објектот
се удвојува со заменска форма во номинатив: - uсшо шака
и 6на, јарина шо ia вuкиме, шрибуве uарво ga-ia uyutipuш;
еп. уште:
ќo-o-gtijш ш6о, к6јнуш на-баба, на-мене.
-
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Посебно ќе ги разгледаме случаите во кои имаме пов
торување н:а предметот со именка: - некоо време имала
еgна мајка еgно gеше, син ; - а uушшuл баuша, мајка-му, ga
iuipe царскаша к'ерка; -gеушо ни-кажал на-момша, на-gујна.
гузилика: ел gа-ми-иука1ш ка са-коле.
,

,
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,
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,

12.42. И во изразувањето на посвојноста, забележуваме,
како Iдто споменавме, удвојување на формите. Ќе ги
споменеме случацте во кои покрај кратката заменска фор
ма, со присвојно значење, среќаваме и употреба на посВ�Јна придавка: шо ми е чеgо мое, ас не иуречувум; -ulua шо
ни бuа нuвичкише наиlu, ноiо И6сuлни бuа.
.

.

'
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,

12.43. Двојн:а негација забележуваме в.о плеонастич
ката употреба н:а честичката не: не, не сакум gа-ма-наiраgиш
на-мен.
Многу често н:егацијата не ја среќаваме засилена со
,

tJ

партикулата ич: как са-нашикна шам на-шuквише и не
·марgна· ич; -немаше Ираво хич Град; - не ми ca-jage ич; ич . не ма-кани, не ugyм ..
,

tJ

,

,

,

12.44. Удвојувањето на додатоците мдогу често се
изрз.зува со повторување на веќе употребениот збор: -секаа
вечар ки-1-уgнесе ко1сше gома zлаgни, �лаgни, илешишша zu
јаgаш; или: Иарво и Иарво gа-ш�кажум: аска не бих шам.
,
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Во првиот случај со двојната употреба на одредницата
iлаgни се потенцира односниов факт до степен: на нешто силно
И;3разено, а втор!Ј:qт при�ер Иарво и.uарво мо�е да се замени
со: нај-uарво.
Удвојувањето на додатокот може да биде и со друга
·единица што ја дообјаснува првата: са-фашuла лишuцша уф

факуш, yф-uauga Шо-Й-вuкаш; - са-ј-скрuл уф-кукушкарни
куш, уф-кашнаша; - сашо вuно исшичело низ-вишлинuко,
иис-чеио.
,_

Отсуство

на

делови на реченицата

12.45. Брзото зборување и настојувањето да се дадат
што„ повеќе информRции за колку се може покусо време во
југоисточните говори условуваат не само елизија на гласовите
и скратување на зборовите (в. т. 2.6.), туку и испуштање на
делови од реченицата..
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. те
Во врска со испуштањето на предикатот кара:к
ристично е тоа што често пати
- реченица
- место во втората
.
ТОЈ се испушта од првата: ирехни на gpyto месшо, ама ниа
вuкме gaмiu (м. uрехни им викаат на друго место... ), но
не се н�обични и обратните примери: шyutiл вuкаш Турцше,
ниd сакаш и чулtiк. уф-рацtио.
,

,_

,
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Освен во ва кви случаи, во кои прирокот се испушта
за да не. се повтори, среќаваме и такви реченици со елипса
на прирокот, што своето значе ње го добиваат единствено
во конте кстот: 6ни uii, ус-камине на-шашкуве: вuа сше
Гарци (м.: ф рлале камења по нашите татковци и им викале:
вие сте Грци); - бduша uу-злашшо, нa-чyptiue (м.: бабата
одела по...); - кој умре, умре, кој жиф cu-gyjge (м.: .. . кој
остаRа жив...); - ај ua na-i6pe, nа-Р6шлуво, шам Алексуво
(м. ај пак тргнавме на горе... ).

Сп. примери од Гевгелиско: и gеушо u-uuшe: gек
шака бре gеца? (м. ...•.каде сте тргнале. ..); - на-шебе ричел
царуш шри gена мивЛеш (м. мивлет ти давам); - малечќуш
нишан уф-nиgел'чин gен (:го правиме); -кој к'и-iу-уgберишш6о (:земи го); - уg-врашша на-вонка ·(:излегол).
·

Неретко среќаваме примери во . кои е испуштен по 
мошниот глагол: - лоша болис, в6нкашnа б6л'ка шаа (м. ...
вбн.к:ашна б6л'ка е таа); - ај анtiсана, yg-geк на шаа баба
ш6о којn шак6ф сuлин (м. ... уд-дека И е ira таа баба . ..); Са-бераш Шам СUШе И apaiiUl-lO шама (м. ... И араП:ИНО е Taiyia);
- нашшо месшо не -gаржише с нек, 6ши моршо блuзо шамка
(м. ... оти беше морто блИ:зо тамка); - ама женаша му
фноiо умnа и еgнош му рекла (м. ... жената му била фного
умна...); -еgна мајка имала gва сина: Иоiолемио кр6�иок и
милувал gомашнаша раб6ша (м. . . . поголемиот бил кро
ток .. . кај Шапкарев); - ама шаа зiрааша uулuло, кушу
Иулuјна злашо, 6чше ga ши усшаЈ:lаШ уф-n'а, ласке (м.
беше пулИ:ло. ..);-на-ш6о семишо-му iлуо (м.. семито му
б:Ило глуо). Од Кула.к:иското евангелие: - суб6ша ва gен,
ne ши и uросшено (м. суббта е ва ден . ..); - секој шо uuu уш
ва в6gа, Иак жеguн (м. . . . пак е жедин).
. ·

·

·

„ .

12.46. Меѓу балканизмите што ·се споменуваат како
особеност Ra западното н аре чје ·е и беспредложното непо
средно прибавување на дополнението з а место кон при рокот.
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Таа особеност ја познава ароманскиот и отаде проникнала
и во нашиот јазик (Б.К., Историја, 128).
Долновардарските говори, како подрачје што имало
жив контакт со ароманскиот елемент, ја примиле таа особина
и често среќаваме примери со беспредложно поврзување:
сшиiнаме agno село, шам фанаме Џумаја; - сешн.е yggeмe
Самук6ф; - ај ua на-i6ре, на-Р6шлуво, шам Алексуво; -

кој саке ga-c-j6ge слуб6gно-ј, ga-c-joge gома, pognyiuo месшо;
- ка gyjgeмe Туgурајк, шака му-вuкаш еgн6 село; - yggex
Калuнуво, на-i6сше ga-uycegyм; - Capu Пазар ygpua iраницша.

12.47. Прави впечаток употребата на беспредложни

врски на допирот со додатокот за орудие: циguлка-ј шо
ц еgаш млекшо; - сјуршо-ј крuво gарво, шо субuраш жuшшо
на-кfu; - либарникуш еј-карuа шо-iу-uукрuваш лебуш.

Отсуство на други предлози:

за: - ас бих ус-Гоце, он ма-ушкара шам, gвајс и-uеш
ил' agu м-ушкара (м.за-двајс и пет...); -yggeл Ири шоо џамбазо
U iу-Иuшуве: колко о-:gавuш шоо којнуш (м. за-кблко . ..) ; ОД
кај Верковиќ: и iu научиха шес месеца сичко (м. за шес
месеца ...);
на: - шам са-збuраа сшреgн'6 gен Buлugun (м. . . .на
стредн'о ден...);-царо викал сиgенка g-6оШ м6мше (м. ...
на-сиденка); - влеве шоо валко и лисuцша му-варзуве врејка

усшша (м.... на-устта); - шо к'и-ј-uравше шаа кушла (м ..

.

.

на-таа кутла); -6сшај бабо, шаа лисuца сјаа нuа к'и-ј-gајме

agna квачка ус-gванајсе Иuлци;- на-мен шоо носуш брунка
саке ga-м-ucuagнe; - шuа uаuуцшо, им-си-gаgел gа-разбераш

(м.

на-тИа пап:Уцто. . . , зн.

си ги

упропастил); - са-слушше

шешин-ши К6л'о iласо (м.... на тетин -ти Кбл'о

гласо).

og: -ш6iи uовк'е uулвuна село уш-шва живеехме (м....
пбвк'е ОД пулвИна...); - uу-некоо зарно к'и-чоuнише куuанша
еј на-кирмuјше geк-ucuai'е
каgежо (м.... уд-дек-испаг'е ... ); - са-бuа сшиuали, носо краф

(м. ...

уд-купан:та); -gиминuкуш

му-шечше (м. ... уд-нбсо...) .
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Прашал11И

искази

12.48. Меѓу особеностите на западното наречје, што
имаат третман на балканизми се споменува и градењето на
простата прашална реченица без партикулата ли. Оваа осо
бина ја познаваат: грчкиот, албанскиот и ароманскиот јазик
(Б.К., Историја, 121).
Ваквото оформување

на

прашалните реченици не им

туѓо и на југоисточните македонски говори. 3. Голом5 за
Солунско истакнува „ ...треба да се забележи дека во го
ворите на С-В воапшто нема прашална партикула {барем
не е вотирана) од типот на лит. мак.-ли, нали, нели во глав
ните р�ченици, gали, ли во зависните реченици. . ." (ДМГ, 1,
135). Во кукушкиот говор исто така забележуваме често
, пати прашални искази без честичката ли, ова е повеќе изразено
е

Полето, еп.: му-фарлu на-кукошкише?
в иgе ceige, ga не-ј скрuјн неigин? - ша-најgер?
(храна);
аugиш-lа? (зн. ја гледаш ли?); но: ша-ј кuсла ли в6gа? АК; к'и-ши-uuшiiм, к'и-знајш? - к'и-ши-лажум? - јаiнишо о

во јужните

села,

во

-

uујаше?

Град.

Во Карз.дагот паралелно егзистираат и едните и дру
гите форми, еп. примери од Ниманци: мii-uиша: uмиш ши
gва сuна и к'ерка Жuвка?-лисuцша рекла на-валкош: не-ш-са 
јаgе?; но: виgе-ли-си uријашiiл'шо? - а бе којн, арiiншо сd
зdбрауве ли? - беlи g6ма, вuке, ушре не са-знаа на-шака-ли
.
к'е-Ј, на-ваки-ли к'е-Ј.
..,

,

.

Во пунктот Мутулово партикулата ли во примерите
каде што е употребена, побудува интерес со местото што
го зазема во редот на зборовите, имено меѓу неа и глагол от
ја среќаваме инкорпорирана кратката заменска форма:
·сшимнu-са ли iajpe? - лисuцша uишала: виgе-iу-ли вуgинчаро?
-анgаро ричел: нема-iу-ли gома? Инаку, и овде среќаваме
прашални изрази без партикулата ли: - шарлишшша не знајш
gека бuа? - ши ua нii-нeio iу-вирувиш? - не к'и-gојше за-Вилu
gин?
Аналогно со отсуството на че�тичката ли оди и не
редовната употреба на честичката gали. Со прашално зна
чење се употребува партикулата мер „во која се вметнува
и модална нијанса, било на изненада од дејството, било
на сугерирање негативен одговор": мер са-зеа? (зн. : зарем
-
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- мер сше p6ga?
мер не-сј-6gаш? (зн.: зарем не

(зн.: дали сте роднини?); ќе си одат?).
Во негирани прашања, иако н:е многу често, се јавува
честичката нели: - и иели, варвеш· к'и-ш-фаше, ga-up6cшuul,

се венчаа?);

и iyut6в-cu; -.

касмешо tl ча шан, нели млаgа усшана биз-мii.ш.

На север, во гевгелискиот и дојранскиот говор исто
така праIПалните искази често пати место со честичкат� ли
се изразуваат со контекстот и со повишување на интонациЈата
на к рајот на р еченицата. Сп. примери од студијата за гевге
лискиот говор: - не ше-ј iнас? - свuјни нема gа-gунесиш? gеу-ши Рuсшо уф-вас е на-i6сше? (ГГ, 119, 120). Од истото
подрачје во реченици во кои нормално би сме ја очекувале
честичката ' дали' прашања се изразуваат и со ами: - ами

uмше м6мша uусесшрими? - ами
м6лче (ГГ, 117, 118).

веле нивесшиtа?: не веле,

Од Дојранско: - ми жено, знајш ШО ми шакна? - к'и
си мuјш iлаваша? - UMUUl 6gано на-С6лан.? - uuсман си? сдг,
106� 107).
На исток, во говорите од Серско (и Драмско) според
Ј. Иванов, ваквото изразување на прашалните и скази, без
граматички показатели, исто така е многу обично: - варна
--..!:W

се? - io виgе сино ми? - ga ши кажал./ месшаша? - му gage
белешо (БПГ, 196).
месам, gа-ши месам? - ка ши
6ge раб6шша сuну, ши cu6pe? - ами yg gвеше? - ка ши 6ge,
нивесшу, ши cu6pe? (ВГ, 17-19).

Од ВодеНСI\О: - gа-ши

Има случаи кога честичката ли на прв погдед се чини
како д а· е испуштена, а фактички се изменила со асими ла
ц ија: з�аgна uуgничарка не-л'-ше-ј сшрам6ша? - не-л' бuхше

зааgно?

Прашалн:и искази, како што е познато, се изразуваат
и со прашалните заменки и прилози. Прави впечаток про
Ширената употреба на заменката шо. Прво ќе се задржиме
на примерите-прашални искази во кои заменката шшо се
ј авува наместо прилогот 'колку': к-ај-забик6л'аш !-Урцише,
шо к'и-ус�ианаш, уш-gвајсе gуши, усшанали шрујца (м.
колку к'и-устанат. ..); - шо арно са-ваuсало? (м . ... кблко
арно...); - ус-шашку-ши, i6cuyш ga-iy uр6сше, шо н6iо жи
веахме (м. кблко нбго); - цел gен ·к'и-акиш, шо -к'и-ш-gааш?
·
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(зн. цел ден ќе рз.ботиш колку ќе ти дадат?); - са-барка,
са-бЈрка, шо искара? - некоо банка шам (извадил ОД џебот).
Исто така се јавува и со значење 'зошто': ш6-ј у�ив6рино в6о кiirJuнe? - шо бе �иаше, ни-јај�и ни-uuјш?

Изразување на негацијата

12.49. За негирање освен не се употребува и партикулата ни: - иусшо, ни gа-ма-чуу неку], нишшо; - ши не виgиш,
он ши наuлаше gyuлo; - ма-iл6чк.е, не ма-боле.
_,

-
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"'

,

,

,

.

-

,

-

�а засилува-u>е на негацијата среќаваме повеќе при
употребени и двете честички: - и на-раб6ша
не HU 6ge; - нu не-ј uарберин g6ма;
нu не сакум gа-са-ба р, шшисум; - ни не си zувораш.
мери во кои

се

�

_,

,

,

,

-

-

Честичката ич, како што рековме, ја· Придружува нега
цијата и служи за засилување. Ја среќаваме и со не и .со ни: шом он на-може, ас иа-ич; - ич на-можум gа-ш-кажум на
utoo ка gа-му-викум; - не ми-са-1аgе ич; - сиш му-кажувq,ш,
а он Ич ни gа-чуу; - не-виgех Ич нИшшо. Во елиптични реченици
честичката 'ич' се јавува самостојно: - Имше усшанно ip6зge?
....,.
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- ич (зн. немало), ич, ни за-лек.
Партикулата ич понекогаш се јавува: во блок со чест.ич
ката биле: - а он ич-бИле нИ-gа-марgне; - ич-бИле не ми
нu чуу (зн. не ми е гајле); - о-н�јкум ни ga-мu-g6jge, ни ич

б Иле.
Негираната глаголска форма 'немој' во овие говори
со· редукција и елизија поминала во ним. Како особеност
треба да се истакне фактот дека таа се јавува без сврзникот
ga: нuм-о-т(алви, iриоша-ј (зн. немој да го тепаш, ·греота е);

HUM ма-ilишуви мен, u Иш-а баuша, она се знаа; - нuм му
шуруви јонџа, зилена-ј; - нИм-6gи бос, uма сарчИ.

-

Скратената глаголска форма ним ја проширила својата
употреба, освен во императивни изрази, се среќава и во
вакви случаи: он шурuл gва сшраЖара, ним eguн. Овде таа
е сведена до чиста партикула за негирз.ње..
Кај другите лица, во недостаток на специјални запо
ведни фор.м:и, нормално се сврзува со ga: - ним gа-са-збuраш
н-аgно месшо; - iлеј, ним gа-заg6цнаш. Во материјалите од
Шапкарев конструкции со ga среќаваме и во формите на
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„правиот'', синтетичен императив: ним ga uијше шоilло вино.
Во друг пример, пак кај него, ја среќаваме интересната форма
нимо: нимо ми се смејше, оши...
Прегледот на начините за изразување на негацијата
ќе го завршиме со едно интересно укажување. Имено, со
формите за негирање, во одделни случаи се искажува,
со помошта и на интонацијата, нешто сосема обратно од
негирањето: присуство изразено во голема мера, пр. лишuцша и нариguла puuuшe на-шел'че, на-шел'че, gа-не смар
gаш. Они не gа-смарgаш (зн. смрделе многу); -gyjge мајка
му, gа-не uлаче. Оно не gа-uлаче (зн. многу плачело).

Изразување на посвојноста

12.50.

При анализа на изразувањето на посвојноста
во овој говор, општо погледнато, ги забележуваме оние начини
што се

нашироко

познати.

Сепак и на тој план се откриваат некои посебности.
Прво како што споменавме (в. т. 7.5.) во долновардарските,
а и пошироко во јужните македонски говори кратките
дативни форми од личните заменки, ја прошириле својата
употреба во изразувањето на посвојноста, па ја изместиле
и неизменливата замен:ска форма за посвојност си во со
стави со роднински имиња кога оној кому му се припишува
припадноста е субјект во реченицата: - само он зе леи и о-рq,з

gилu на-gеи,ша-му (м. „на-децата си"); -Луушо-uа gа-iа-измuе,
ia-uyuapuл на-мајк-му (м. „на-мајка си"); -шиа скрuјнше лuри
iи-усшdвuл на-сесшриш-му, g-им са-најgаш (м. „на-сестрите
СИ''); - сuчкушо имане iу-uриuишал само на-сuн-му Рuсшо; зе g-ин uаркажуве на-руgнuнше-му (м. „на роднините си").
Во примерите кај Шапкарев, од југоисточните говори,
среќаваме синтагми од истиот тип во кои се јавува заменската
форма си: - женша кажала на-мажуш-си; - шрешио ilaш

искарала женаша му iiдрсшено алшанлиа и io gала на мажа-си;
- но: - зел ја и на сесшра му и кашо виgели шам...
Ваквите примери ги сметаме за погрешно запишани,
бидејќи не само што ги н:ема во нашите материјали, туку
и во соседните говори наместо формите си се употребуваат
кратките дативни форми од личните замевки.
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сиgнуве сuурши ша�ику
му (неШф);-воа си сиgнуве на-uрасш6луш нq, шашку-му; нивесша ка-ј млаgа ga ќ-6gе уф мајка-ј на-uусешка, ама без
маш.
Сп. примери од Гезгелиско:

-

Примери ОД Дојранско: -сшуuлuл в6gа за gа-iа-измuе

мајка-му; - gгшшо а-зел и на-сесшра-му; - рачел gефо на-·
женша-му gа-iу-фарле јурiано вонка (ДГ, 103).

Од

студијата за воденскиот говор го забележивме

примерот: са-качил zope и рекал на женша-му: жену мори ...
(ВГ, 18).
...

,

_

,

,
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...

,
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,
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Забележлива е зачестената употреба на дативните форми
(полни или елиптични) од личните заменки, употребени атри
бутивно наместо посвојните заменски придавки: - а бе,

цекуј ричел, gефо uмше еgин шакво, на-неiо јурiано-му бuше
само злашо (м. „негавјо јурган"); -уфчаро си-уggел уф-на
неiо селшо (м. „уф-негавто село"); - ја-iи на-мен учuлша (м.
еве ги моите очила); - краgахме уg-на-нuх уg-лозшо (м. од
нивното лозје); - уф-на-н'аа gуuкаша имало суј guбички,
шаквu раб6ши; - на-нdкачuа шам, уф-на-неiо колша; - и
на
сешне uуминал уф-на-неiо месшшо. Од Гевгелиско:
м6жум, pou сум на-шебе, ќулле (ГГ, 113). Сп. од Кулакија:
·и му а gage на неiу на мајка му (ЛК, 179).
-

-

Слични примери среќаваме и во студијата за говорите
во Солунско: - ga му io зваш на н'еiу ук6шу; - на м'ен'а ...
к6н'у ми (ДМГ, I, 117, 123).
Да истакнеме уште и тоа дека во случаите кога именката
на која се однесува предметот е лично име, припадноста м110гу често се изразува со придавка: -Марuинше gеца нuкуј

на-м6ж ga-j-cшuiнe; - Миланувшо шарло бuше u6-нa-i6p; К6л'уфшо маiаре uo нd-мош gа-н6се; покрај: - на-Мара...

Има случаи кога кратката дативна форма за изразува
ње на присвојност се испушта:
рекqд: шаше бе, gајше на
-

мене сшо лuри uapu, ас ќ-6ом„ к'и-с-fчум занtiш; - на-мен-са
gалеки руgнини.
...

,

,

12.51. Во описното искажување на присвојноста

превла

дува предлогот на: -yggeл ш6о Луушо на-gефо на-кfќша; ш6о са-iлавuл, нa-u6uo којсше к'и-ј-uасе; - а ua мајк-ин на
змuиша бuла куш цар на-сuше змuи; - са-наuикал уф-кушаро
gек ЛеЖаШ На-браш-му Којсше;
а ШОО ШО ин-бuше iлaвiiH
-

20

305

на-вујнаша, у фии,еро, бuше на-бел к6јн; - ка
gy-gyiixaшa, на-муже gа-флезе.

gyjge

на-лисuцша

Ваквата употреба на предлогот на како граматички
показател на односот на припадност се третира како особе
ност на источноrо наречје, диференцијална в.о однос на
западното во кое превладуваат конструкциите со предлогот
09115.
Изразувањето на припадност со предлогот og, во
конструкции каде што го заменува стариот посесивен гени
тив - датив, се смета дека се развило од контактот со балкан
ските несловенски јазици. Аналогни конструкции со og
позцаваат и мегленороманскиот, ароманскиот и некои северни
грчки говори.
Во
јавува

долновардарските

говори

овој

балканизам

се

во

рудиментарна форма, но сепак е присутна: уш-шашку ни-ј шаа кашша; - Луушо uу чнал gа-сече gарва
уф-i6рша уg-gефуш; - в.а-му-речиш на-шо Мuшри yg Илuја
Град.
има

и

Вакво изразување на посвојноста, со предлогот og,
во материјалите од Солунско, еп. примери од Ватилак:

- а uак нашшо село беше ош еgна мноiо iолема ха нумка на Селим uашоваша мајка; - са женииtе еgин б рашовчеg мој
ош сшрико; - ша ош gва брашија ка�и.ла беше; ОД Кулакија: сшоианош уш лозаша; - злашошу уш аzаша; - на шашко
уш м6маша (ЛК, 179).
-

_

,

-

-

,

-

.

, _

-

-

,_

-

_,_

Сложени р еч енички конструкции
Ilриреденм реченици
12.52. Во врска со поврзувањето на приредените рече
ници, освен општопознатите факти забележуваме и некои
посебвости. На пример: регионална употреба на одделни сврз

(кам-ли, neio), широка застапеност на сврзникот ga
(во приредени реченици), у потреба на сврзници од туѓо
потекло и слободно редење на дејства без сврзници.
ници

115 Б. Видоески, Основни дијалектни групи во Македонија, МЈ,
XI-XII, стр. 25.
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Од копулативните најчеста употреба имаат сврзни

ците: и, ua, ga. Сп.:
еguн Грак gyjge Иеш, искара ќусшецше

и са-качu на-кубuилша, i6ла; - к'и-нас6л'ме слама gу-н6вјуш
аер и gy вешќуш аер; - сешне са-iiрабраме уф-gв6ро на-училuш
шшо и Utaм сиgеме на-Uliлашки; - вuа .... не-сше Гарци и
цар Kycш
- agt'm не-ва-саке.
Неретко среќаваме примери во кои сврзникот и се
јавува во функција на партикула за засилување: и на-варнаа

наѕаgе; - и нели сшарше iyвega уф-вешkуш аер cu-6gaш ; и iу-варѕал Лууiио на-ш6о в6луш.
Како специфичност за овиt? говори ќе ја споменеме
честата употреба на сврзникот ga во составни реченици:

-

6фчки, iyвega, upyggeмe gа-uлашuме шо куuuме нuвише шука; са-чuне валguка ѓавуло gа-iи-uрачикал; - фашuме, заминаме
к'и
Димuр Исарсќо Мое ga на-i6ре gу-Дуuница биiаме;
ш-фрасне аgна, gа-шерј-оо gо-о-најш сешне.
-·

Во Кулакиското евангелие најдовме, исто така, голем
број примери со ваква употреба на сврзникот ga : - а не

разбрани, ga шешт<.и уф-сарцшо, шребуве ga...-iув6ри женаша
ga му риче: немам маж ... - му са развикале инсанош ga
рекле.. . - а усшавu вuка женаша шамо сш6мнаша, ga си
ушugи на ipaga, ga вели на л'уgише... - велеа: не-ј воа шо
сеgиши, ga uр6сиши. . (ЛК, 253-255). Од Гевгелиско:
tлиgал ga рекал (ГГ, 109).
Сврзникот ua, освен со своето основно значење, се
Јавува како партикула: - иа шрева имше, шам и сшокаша Иашше; - Иа шашко-ми и браш-ми, ш6 уф-Сарбја
UlO умре; ... Иа они ус-колша усшанаа наѕаgи; - и Иу-рiiч6к,
кулу ужина, значе, вујскаша Иа са-шарiна, ua на-ѕаgе са-варна;
- а ua на-сабајлинша gyjgeлa буlарска вујска; - а ua мо-ј
мака на-gешшо, и 6ge на-сирмашки uyмale; - са-gукарало
ш6о ii1i uge, Иа уф-ш6о село; -ua уgавuли uyuaguaшa ga шава
усшанало; -ua уggели, са-uишали на-царо; -uа нек.уј браш и
сесшра, мајк.-мо, шашку-мо iи-заiубuли ga сами uашуваш.
.

.

_..,

-

,

,

-

_,

12.53. Адверсативните реченици обично ги среќаваме
со сврзџиците: ама, ам, а, шуку, шик.и, кам-ли, неlо.
Сп.: - нuа 6gахме на-uазар на-Кукуш, аца сшарше

6gaa на-С6лан; - слуши; рекад, сус ш6о uарсшин ш6 ga uy84
сак.иш к'и-gубuјш, ам-арно gо-о-чувиш; - лиiнуве си, ама
шаа зiрааша, Иулuло, куш Иулuјна злашо; - валк.уш са-Ирубал,
20*
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ам нд-мужел gа-флезе вашре; - уф-пашшо село Буlаршо
gyjgea uарво, а Гарцше флизели uарво уф-Солун.
Сврзникот шуку освен во оваа се јавува и во формата
шики: - он куиал, шики на-м ужел gо-ирувале шимел о, к6јно ричел: а раншо са-забрауве шuки лошшо cii-uaмшe; zлege. чишири1се камили иgаш, шики камиларинуш качин
lla-мalape; - ас ша-ширах, шуку ши не бuше g6ма; - пuкуј
не ca-ilyjaвuл, шuки па-шрешј6 gен некуј мил'упgерин ilpaсшиzе.
Има случаи кога збороформата 'тики' се јавува со
значење на партикула за засилување: - на-кој к'и-кајш, gеца,
-

_

-

,

-

-

,

, .

..,

_ ,

,

..,

,

,

,

-

-

_,

-

-

,

..,

,

'

'

·

,

-

_

не слушаш, шики; - мачиме, мачиме, на-мужеме gа-искарме
в6gа, шики. Сличен пример има забележано и во Гевгелиско:
-јас к'и iy gаржум, ши ел iy закули (он не знае, оши син мо
е шuки) - гг, 45.
Со својата дијалектна обоеност истапуваат адверсативните сврзници: кам-ли и неzо: - нема нишшо врас н а,
кам-ли чииз g-има; - не сакум gо-о-виgум, кам-ли ga-ми-go1ge; - не о-бuве за-g6ма, кам-ли за-вонка; - ilуgничарка-ј
,

-

,

-

..,

,

..,

.

,

-

,

,

,

,

..,

,

,

..,

-

,

,

,

..,

,_

..,

, .

кapila за-баршпе ilоgпици, шаквu раб6ши, неiо м6ш са-каже
.
и за-некаа печисша жена; - иаламарка-1 шшичка, уз-н аа
cii-жnuи, gа-н-са-сечиш, neio и за-iулеми раци вuкме uала
марки.
Адверсативниот сврзник али во кукушкиот говор не е
многу раширен, но сепак се среќава. Сп.: uдрмак са-вuке кa
ygupe uичаш, ilарсшуш, ак-еј пеuuсмин некуј, али uармаци
виќме и па-сuuцше на-шаркалuнша; - сuнка-ј брунка, н6iо
..,

,

,

-

_..,

,

..,

_

,

,

,

,

б6ле али и· за-ло ш чувек МОШ са-каже сuнка Мор.
Во Дојран и Дојранско (Николич) сврзникот али исто
така се среќава: о-gунцел-си ш6, али кој к'и-ш6о-куuе; - кушу
куришо-1, yg-gapвo, али куиана мош gа-са-рече.
Од југоисточните говори овој сврзник е констатиран
уште и по долината на реката Струма (БПГ, 191). Авторот
нагласува дека неговата употреба е ограничена, го забеле
·

•

,

_

-#

-

,

..,

..,

,

само кај одделНи информатори и додава дека лесно бил
Изместен, поради фонетска сличност, од грцизмот ала. Во
Солунско, во пунктовите Сухо и Висока е регистрирана имено
последнава форма: ала116• Сп. кај Верковиќ:
... али шој
11
сакаши па смокви ilo еgин алшан1 •
жил

-

116 М. Malecki, Slownik, Кrakбw, 1936, str. 2.
117 Р. Lavrov а Ј. Polivka, цит. раб., стр. 325.
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Прегледов на спротивните реченици :ќе го завршиме
со примери во кои среќаваме сложени сврзници: - ас вuкум,
вuкум, u-ja не излеве; -iи-разбуgувум, iи шресум, они И-ја немарgнуваш, алис умрани.
....

,

..,_

,

,

....

12.54.

Во врска со употребата на дисјунктивн:ите сврз
ници посебностите се повеќе од фон:етски карактер. Сп.-:
ил' к'и-кајш ус-каквu мурфеше ма-зима ил' к'и-са-варнум; ил' ќо-о- gајш ас gо-о-чувум или к'и-са-уgавум уф-м6оршо; ем на-лешшо uраваа uaнaiup, ем на-зuмша; -Луушо ем женша
ми-zа-ушииа, ем ко1но ми зима; -ем иасе zyвezµa, ем zи ране; ем ичменуш мо-о-ижнијаме, ем саке ga-н-uyiyбe. Од Кулакија:
-cq,-чyguлe, ем вел'але: как воа знај кнuiа, не-учен.
-

-

_

,

, .

,

_

,

-

�-

-

,

Кај Шапкарев, во материјалите од долновардарск:ите
говори, среќаваме интересна форма емо: - ка к'и gojgeш
емо ga вееш, емо ga не вееш, емо ga ми gонесеш бакшиш, емо
ga ми не gонесеш.
Сп. уште: -ја gај-ми лишануш, ја ua к'и-ш-исuушшум

gа-усшаНUШ gоло; - ја gа-мu-варНиШ gy-нugeл'a uарше, ја
к'и g6jgyм g6ма; -ја ca-upuбupu на-време, ја к'и-ш-зашв6рум
u6ршша; -ни раб6ше, ни иа gа-зuме gа-uуфаше нешшо. Пог.: yg-нeio НИ лаф, ни iluл' аф.
Од ексклузивните, освен сврзникот само, во
жива употреба е и турцизмот сал: - шак6ф се-ј, сал са-забе
куш варин зајц; -lJ.!.00 чеке он, сал gа-са-насмејш и iуш6ф-еј; е, рачел, кумо лисuце ши сал шuа рuби i-uмиш? - ас к'и-са
качум i6pe, само Иарво gа-ва-изварѕум, рачел, gа-н ма усшtiвше.
12.56. Прегледов на упо_требата на паратаксата ќе го
заокружиме со примери во кои се испуштени сврзниците, а
дејствата се редат слободно едно по друго.
Ваквиот начин на изразувањето - а ушт� повеќе и
предимството на паратаксата над хипотаксата и предизви
каното од тоа отсуство на поблиско прецизирање на синтак
сичката функција на многу сврзници - е општа особеност
на просторечието на повеќето народни слоnенски говори
(ДМГ, I, 133). Сп.: - е, му-искараш ајн uасуш, iу-изваgаш
на-uазаро. Сuше 6gаш шам, зgраво, жuво ус-шашку-му uр аваш,
ама нuкуј не 6ge каg неiо. Тамам ќо-о-uраgукараш нd uазар
лако OllO
к'u-рече: еј, уш-шеu UOJЧUH НИМ-ЗUМU! - HfKOO
време имала еgна баба еgно gеше, нук. Yguл �, yguлu gy-ag
нa чешма. Сиgнуве шам бабаша, рекла: ох чеgо, баба с-умурu.

12.55.
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- Ве чарша шака, усамнало, сабајл'ша к'и-са-сuреме,
ќ-6gе на-л6ф� Oge на-i6ре. Иcuai'e aguн зајц, о-фаше зајцо,
о-gаве на-царо. Ош-аguн, uак о-gаве на-ш6о царсќоо син,
на-лувџuаша.
На-шрешјоо зајц, фашuл амзалuцкушо џаgе
11a-iop. Прафарлuл аgна шумба, заiаро са-чuнуве -gеше, uак
на-каg лувџиаша uge.
..,

"'

,

-

,

Ilодредени реченици
12.57. Меѓу специфичностите на хипотаксата во ово ј
говор прави впечаток пpoIIIиpegaтa у потреба на сврзниците
ga и шшо, присуството на одредени сложени сврзници, нео
бични за литературниот исказ (исшум, шшошо), честата
употреба на н:екои сврзници од туѓо потекло (gил'ми), целос
но отсуство на сврзникот биgејќи и ел.
12.58. Во финалните реченици забеле:жливо е прису
ството на сложениот сврзник за ga, за кој се мисли дека се
развил во контактот со балканските несл:овенски јазици:

и шумач к'и-ви-фашум за-gа-не ва-с6uраш на-iраницша;
- gyjge аguнГрак за-gа на-исшеiле уф-неiафшо село; - шоо,
за-gа не iу-варне, искарал уg-неiавше Иари му-gал; - u guн
рибар yguл uу-селша, нусuл рuби за-gа iи uypgaвe. Се разбира
дека се јавува и формата ga: - g-6gиш, gа-ј-варниш нашше
gii-cu-g6oш; - и зима нар6gо варве, за-на -Пар6ј g ii-ca-cлeзe.
-

12.59. Темпоралните реченици за главната се врзу
ваат, освен со познатите сврзници: ка (коiа), gyp(u) , шом,
gygeк и ел., уште и со некои што имаат дијалектен карактер:

исшјм, чим, еgн6, как. и др. Сп.: - не зuмум uари веле, ас ка
к'и-g6јgум g6ма, к'и-вugме; - ка виgел ш6лко инсаu ugaш uy-нeio,
са-бушнал уф-uичалшо; - gyp gа-а-исшресум крушша, gyp
ga-cuagнyм, gа-не јајше; - gygeк gа-наuалне шаа gаша, gешшо
не-са-uујавuло; - шом к'и-iу-uуg6јш, ш6о к'и-жuвне ; - gygeк
са-варне вуgничаро, лис uцша сii-намq,чкала iлавша каша.
Со регионален карактер се : - исшум са-uујавuли
авџuјше, урачинуш о-скрuл валкуш уф-врејкша; - чим-о
шарiнал јурiано, ласнало нешшо жалшо, злашо; - чим са
чuнаш uл6шчиша, лuсшшо uaguнq,ш; - исшум о-суварѕа, ш6о
uален избиiа. и двата сврзника: исшум и чим, се јавуваат
со значење на 'штом'.
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Сп. уште: еgно к'и-зuне, uцујншо мо-ј уф-усшШа;
еgно к'и-са-смаркне и uоршша Ш-заu:uнахме.
Со значење 'кога' се употребува и сврзникот как:
т<:ак к'u-goo сшројнuкуш, арисал, не арисал шрибуве go-o-upa.
.
чекиш; - как ка-а-исшремиш ниивша, сешне мо1ш gа-а-се1ш.
-

,

,

,

,

-

,_

.

,
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Сврзникот как во темпорални реченици често го среќа
ваме во Евангелието од Кулакија: - как флеiле уф-iр6бош,
виgеа млаg gешенци на gеснаша сшрана, убличен бела руба; ga как uузнаја уш јузбашuјаша, му башлаgиса снаiаша· на

Ј6сиф.
Интересна употреба на сврзникот шшо, со значењ�
ceia,
'кога' забележуваме во материјалите од Ватилак:
шо си млаg, не можиш ga iu jaguш, ам ка ки осшариш, как
. ки јаgиш.
-

12.60.

Од декларативните сврзн:ици најчеста употреба
имаат: оши, шо, а поретко ga. Сп.: - и на-ш6о му-кажали
ош жена-му pyguлa машко; - шоiи, ак ша uузнаа оши не си
HUjHa, к'u-на-набарке; - Ѓавуло o-uuшe: ОШ ШИ. не gавuш
нuшшо за-б6iа; - aguн измислил оши кој к'и-uичале uовик'е
uapu, МОМШа Ќа-gаgаш На-неiо; - gокшуро Са-uуфалuл ОШ
зq,-аgна ниgел'а ќо-о-изликуве gешшо.
Грчкиот сврзник оши во декларативни реченици се
јавува комплетно во југоисточните говори; еп. примери
од Воденско: cшuia вик.е ми-зборуваш: gа-на-мuслиш uii оши
ши ма-научи; - и оиуш му_ риче оши а-gава, ама риче ...
(ВГ, 17,20); ОД Гевгелиско: - ич не ма вируваа л'ујшо ОШ не
знам ga чешум; - и му кажаа оши ќа-gаgме, и уф-ниgел'ша
. . (ГГ, 116); од Кулакија: фашејши ми, и виgејши, оши gуша
-

..,

..,
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-
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-

,

-
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,

-
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-

-

и сна�а илим коски нема; - и иузна1але исшина, оши уш шеи
исuаgнах и верувале ош ши ми а uушшu (ЛК, 260-261).
,_

,

-

..,.

-

Сврзникот 'што' во долновардарските говори покажува
многустрана употреба. Меѓу другото го среќаваме и во
декларативни реченици. Сп.: - cu-uyмucлux шо сиgелшо
ин-iо-ј- расиuал; - межgу бижанлuјше са-расчу шо к'и-uушШаш
слуб6gно gа-са-варuнаш наѕаgе.
Вакви примери особено често наоѓаме во материја.Лите
од Солунско: - шој виgе јуруцише шо иgаха заg неiо, фаши ga
беiа; - (сакаше) ga иgе на Солун, ама ка чу шшо има аскер
на Варgарскио мосш са-варна; - ка мu виgеха, шшо воgих
харамијаша, емен io виgеха; - и наuкун, как виgе, шшо не·
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може ga uрави нишшо; - они ка виgеха, шо к;и iи фашиме,
а варлија кабаницаша; - коiа ни велиха ga оgиме на махки
мешо, беiош викаше шо е болин, са-криеше; - ка чу бeiout
шо gojgexa сел'анише, uушши, беiош, чешири gуши (Ватилак).
Како специфичност што треба особено да се истакне
е употребата на сврзникот ga и во финални и во комплетивни
реченици. Ова е дотолку понеобично зашто долновардарските
говори покажуваат ред особености што се развиле од кон
тактот со балканските јазици, а чувањето на сврзникот ga
во одвоениве конструкции укажува на обратни тенденции.
Имено, се знае дека поврзувањето на финалните и компле
тив11Ите реченици со различни сврзници е особеност на балканските јазици, оттаму во македонскиот, нормално се
јавуваат разлики: финалните се воведуваат со сврзниците
ga, за ga, а комплетивните со gека, оши.
Сепак треба да одбележиме дека примерите со ga
во комплетивни конструкции не се толку раширени како
оние со оши и најверојатно е дека се работи за зачуван архаизам. Сп.:
вел'аш ga се-ј избл'увал краф; - не му вирувше
•

1

•

•

1

•

-

gа-са-бuли зааgно; - мuсл'ум ga-j шака u6-арно.
Со голема веројатност овде би можеле да се приклучат
и примерите од типот: - и му-риче на-ш6о iувиgарчишо ge-j

iу-чикал gу-сабајле; - не бих чул ge-j фасул'о u6-скаЙ y g-ypuзo.
Овде, фактички, се работи за дејство на фонетски чинители,
прво на аН'алогија ga-e > ge-e, а ова со редукција во ge-j; еп.

ми-е > ме-е > ме-ј (мака).
Дека не се работи за превид ни укажува и аналогната
употреба на сврзникот ga во материјалите од Шапкарев,
од одвоеново подрачје: - малкио, кашу виgел браш му ga

беiа, осШавил бабише, ша фашил....
И не само во Кукушка, ваквата проширена употреба
на сврзникот ga е позната и во другите југоисточни говори;
еп. од збирката на, Верковиќ (повеќето примери се забеле
жан и од П. Лавро13): - синку, немој веруваш на мома, ga
имја шолку јуначку I 19, е. 333; - шамо виgех ga излези еgно
и шојна флезе нешри, виgе, на чешмаша
ilbzлe II. 26, 333;
ама не знаиши и
ga uиши еgно uисмо шака II 42, е. 334;
-

-

н.ишу клаваши на умош ga е неiов браш шраlовец; - еgин gен
чу јеgин шел' ал ga upogaвa еgна качша, ga ia шера шрисша
хил'аgа lроша; - царјуш как ia виgе нивјасшаша ga е шолку
лцчна и хубава.
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Во истава збирка има интересна употреба на сложени
сврзници -со gека и ga: - ушринаша, кашу са научиха iражgа

нише неiови и комшиише, са uoчyguxa, gека ga и gобил шој на
uеш-шес iоgини шолку сшока.
Од Солунско· исто така забележивме неколку алтерна
тивН'и примери: - ошиgе gома и виgел неiовише жени ga скокаш

iоли, iрабнал ножа . .. Ватилак. Од Кулакија:
уш векош
не си чу ga си ушфори некуј очи на неко} слеu ga си роgи (ЛК,
251); - не верувале чифушише за неiо ga беши с:Леu, ga си yuyлu,
gури а викале на шашко му (ЛК, 259).
-

Вакви конструкции со употреба на сврзникот ga во
комплетивн:и реченици среќаваме, иако не многу често, во
јазикот на Крсте П. Мисирков.
Ние и порано имавме можност да истакнеме дека
Мисирков не можел сосема да се ослободи од влијанието
на родниот говор118, а широката употреба на ваквите кон
струкции во југоисточните говори, вклучувајќи го и солун
скиот, како да ни дава основа да претпоставиме дека тие
не му биле туѓи на соседниот говор во Еnиџе -Вардарско,
каде што се родил К. Мисирков.

Б. Ристовски искажува обратно мислење, според него:
"Мисирков го разбрал значењето н:а сврзниците gека и оши
за разгранетата литературна реченица и мошне често ги упо
требува, но при тоа се уште не можел да го напушти влијание
то на српскохрватскиот литературен јазик, та употребува

ga uокажиш наtлеgно ga јеш нашијош јазик; - ga шој
не јеш ни срuцк'и ни буtарцк'и и ga јеш сuособен за лишерашурно
рекоје ga сеш Мак'еgонцише - Буiари (16)
развијајне (3);
и:

-

-

и сл."119
Во поново време на прашањето за употребата на
,,интензионалн:ите ga- реченици" што ги среќаваме во рамките
на зависно-сложените реченици кај Мисирков се осврнува
полскиот славист К. Фелешко. „Именувајќи поединечни,
посочени и идентификувани настани, тие ... ја преземаат
семантичката функција својствен:а на оши-речениците". На
ведувајќи повеќе примери од типот: - к'е шребиш ga uризна-

А. Поповски, Ди јалектизмите в о јазикот на Мисир
К. Пеев
ков, Крсте П. Мисирков и национално-културниот развој на македон
ск иот народ до ослободувањето, Скоп је 1976, стр. 119-129.
118
Б. Ристовски, „Вардар", 1960, стр. 67.
118

-
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јuме, ga србцкиоШ шовинизам ... сшојuШ мноiо Ио високо; ие јеш висшина кажуајн'ешо, ga не ке излезиш нишчо и ел.,
авторот се потрудил да одговори на прашањето: кои биле
причините и од каде во јазикот на Мисирков вакви синтаксички
конструкции со сврзникот ga.
При недостаток на податоци за постоењето на однос
ниве

„интензионални

gа-реченици" во југоисточните маке

донски говори, а н:ајверојатно и во родниот говор на Мисир

ков, К. Фелешко го прифаќа мислењето па Т. Димитровски
дека овде се работи за свесно посегнување по српскиот обра
зец, т е за „словенизирање" на грчкиот сврзник „оти" .120
.

.

Не негирајќи го постоењето на ваквата мотивираност
кај Мисирков, сепак длабоко веруваме дека таа можела да
-има само второстепено значење.

12.61. Во поврзувањето н:а каузалните реченици, во
овој говор среќаваме повеќе сврзници што не се обични за
литературниот исказ. Така освен со оши причински реченици
се воведуваат уште и со сврзниците: уш шо, чим, шом, gил'ми,
зер.
Сепак најчести се случаите со сврзниците оши и уш uto:

-. не gаржи�це наиtшо месшо снек, 6ши м6оршо блuзо шамка;6иtи н6iо месшо, ши кажу'м шuа чифлuци бuа, на-сеgамше
iyguни иgело за-раб6ша еgно месшо; - 6ши мучурлук бuше,
нuшшо не вирејше; - 6ши gабуш И6-шраа, И6вик'е gарже
жар, ус-н'оо са-iреахме; - уш шу бuше лакум за-ракuа, си
умре млаш; - уш шу бuше зинќ6р, зuмше уg-нас, н6шше
на-нuх; - уш шу на-мужеа gа-с-разбераиl кушу-браше, gу
суш ia-gyкapaa раб6шш,а; - уш шу си acua, не-ш-бuве.
Сврзпиците чим, заш6 и шом со причинско значење
се јавуваат поретко: - чим уg-мен крuјше, ас к'и-с-живеам

шам; - чим беiе, значе уф-неiо-ј; - чим Има сол' 6на-ј бела,
iа-блuжаш 6вцише, iирен iа-вuкме; - шом gyy yg-g6л са-вuке
јужqл 'Вешар; - вункашлuф са-вuке шом уg-вонка uaguнe
(зн. епилептичар);- зашо бuа скарни, за-шоо iи-кливишuл.
Од Кулакија: зашш'о ми-виgе верува: блазе и uto не виg6а,
ga верувале.
12 о

К.Фелешко, Необичните конструкции со ga кај Мисирко в
бараIШ синонимни облици или одраз на туѓи влијанија. К. П. Мисирков
... , Скопје 1976, стр. 181.
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Со вакво значење·се употребуваат и турцизмите guл'ми
:и зер: guл'ми висок, само неiавша ·zлава ca-iлege; - guл'ми
са-л'уше ич не му-iув6ри; - guл'ми сакше чеgо, к'и-ви-gаам
uy-agнa јабулќа; - gа-uуваркиме зер к'и-на-сшемне; - guiни
UlOO ирамЧишо зер се бирбаш к'и-нduраваш.
Сврзниците gека, за 'gека, зашоа шшо во кукушкиот
говор не се употребуваат, исто така не се среќава и сврз�iикот
биgејќи, но тој овде има широка употреба .како глаголски
прилог.

12.62. Концесивните подредени реченици за главната
се вр�уваат најчесто со сврзниците иако, макар: - кукушкар
са-вuке на ш6о шу-краgе, макар gа-не краgе кук6шки; - макар
iу-б6ле куремуш, к'и-рече сарцшу ма-јаgе; - заврашнuца м6ш
са-каже, макар gа-не ша-у gре uу-врашо; - gа-зuме уg-рака
шесшшо са-вике ко�а кисне, иако не зимуве нишшо; - уџак
еј ш6о, иако-ј на-gв6руш, gек к'и-навtiлиш 6iин.
-

,

- -
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-

Сврзниците: и ga, шшо, веќе рековме, во овие говори
покажуваат сmrтаксич.ка повеќефункционалност. Меѓу дру
гото ги среќаваме и во допусни реченици: - и gа-ш-б6ле,
к'и-м6лчиш; - и ga-j сшуgено, k-6јме; - лешнаша кујна, и

ga-1 � улемо и ga-1 малечко, са-вике иичало; - везаш и мукажуваш шиа: и gа-са-научиш, и ga не са-научиш се gа-викиш:
·

-

,

„
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-

-
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„
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не знам.
Интересна употреба на сврзникот шшо со допусно
зн:ачење забележивме во Евангелието од Кулакија: - вели
на неiо женаша Самарuшица: как и ши, шо си Јуgеин, уш мене
сакаш ga uuииl, шо сq,м жена Самарuца (м. . .. иако си Јудеин
. . . иако сум Самарица), ЛК, 257.
Употреба на сврзникот ga со допусн:о значење наведува
и 3. Голомб од Сухо: - ама ш'а ни uушшам вејки и ga ша
upycшu шашкуши! (ДМГ, 1, 140).

12.63. Од кондиционалните реченици ќе се задржиме
само на оние што со главната се врзуваат со ga: - к'и-ма
uушиtииt, gа-ши-кажум gек са-скрија? (м. ако ти кажам);
ga-j-uyлujн сус-злашо, са-вuке вараклuа (м. ако е).
12.64. Во консекутивните реченици, освен: шшо, се
. среќава и сврзникот шшошо, кој претставува дијалектн:а
специфичност: шака са-нал'ушuхме, шш6шо не сакум go-oвиgум; - gо-о-измазниш, шшошо ич gа-не са-иузнаве; - iy,

.

,

-

,_

,

....

-

,

-
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uaycшpu убуво, шшошо сече кушу-брuч; - кар са-вuке ушцеgно
месшо, ш6лко-ј суу, шш6шо iу-бuве само за-шишун.
Релативните реченици за главната најчесто
се врзуваат со сврзникот шо: --нашше шо бuли на-u6л'шо,
ка са-зgаgела вујскаша, ка чули, збрали ШО збрали и за-Шшем
ница шарiналu; - CQЧKU са Цf,О-ј бераш за-iорне; - кapgapuu
6фци, шо са-зберни уш-u6вик'е gуши ga-j-uacaш зааgно; (lpMaHЏUU UH-8UKQШ на-шuа, ШО к.'u-j-8UKHUШ gа-ш-uумаiаШ На
варШаНШО.
12.65.
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ЗАНЛУЧОН

13.1. Тргнувајќи од фонолошко-морфолошки крите
риуми повеќе истражувачи кукушкиот говор го разгледуваат
заедно со источното македонско наречје. Така на пример
М. Ивковиќ земајќи го предвид местото на акцентот во една
група ги зема источните македонски говори на целиот појас
·

од Злетово -до Солун и Кајлар.

13.2. Навистина долновардарските говори во кои
дентрално место зазема кукушкиот, споделуваат ред· специ
фичности со источното наречје: отсуство на траги од
мешањето на носовките (ичмен, ешарва), развој на протетичко
пред рефлексот на иницијалното т (вајца, ваiлинар), замена
та на групите цкl\- и ск11- со цав- ( расцафшело; шо цаф gage)
и сам- (шака усамнах уg-б6л'к.и), пазење на интервокалното
в

в (шуварум, бивуларин), но: gа-усшајме сu6мин, чување на х
во различни позиции; акцентот по место е неопределен:
може да стои на секој слог со извесни ограничувања на крајот
на збороформите; натаму: отсуство на членските морфеми

-ов и -он, наставката -ове за образување множина кај едно
сложните именки од машки род ( раi6ве, gв6раве), обопшту
форма кај личните имиња од м.р.
и: како казуз генералис: на-Сшујан, ус-Сшујан, употреба на
посесивната заменска форма за 3 л. ж.р. без партикулата
вање

на номин:ативната

-зи: нејни gеца б�а; нејншо с-јоо знаа, изразување на дативниот
однос со на каЈ личните заменки и сопствените ими ња: на
шеu ши-gех; му-к.ажах на- Динuш, отсуство :в:а наставката -ш
во 3 л. еди. презент ( носе, вик.е), помошниот глагол 'сум
во 3 л. мн. гласи са, стариот предлог R"h. се јавува во формата
у(ф): уф-нuхк.а бих, удвојување на предлогот со-: сус-чувuа ,
сус-нош, и ус-мирак, ус-шеи; отсуство на предлогот ' кон,
отсуство на деминутивниот суфикс -уле, чување, иако не
,

,

'

,

-

-

'

доследно, на помошниот глагол во 3 лице на перфектот:
не-са-gујgели, 11e-j-gyjgeл, честа употреба на перфективниот
презент во независни реченици со повторливо значење: ни
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iл6ба ша-iл6бам, ни кабаашо ши-iу-uр6сшум. Тоа се поглавните
фонетско-морфолошки специфичности:, познати нашироко
во источните говори, што ги среќаваме и во Кукушко.

13.3. Според нашите истражувања, долновардарските
говори, во кои централно место зазема кукушкиот, не толку
на фонетско-морфолошки, а повеќе на синтаксички план
покажуваат сериозни разлики од другите источни говори.
Извесен број разлики забележуваме и меѓу говорот во Кара
дагот и оној во Полето. Границата на овие два поддијалекти
би одела прибли�о по линијата Ниманци, Кукуш, Инеше
во, Гарбашел, Врагитурци .
. Градскиот говор исто така покажува свои специфич
ности. Ова го забележил уште Д. Мирчев (БКВГ, 428): „има
некои особености, што го делат самиот град Кукуш од селата
што припаѓаат кон него". За жал авторот не се задржал
посебно на овој проблем.

13.4. Во прв момент ќе се задржиме само на фонетско
морфолошките посебности. Основна замена на носовката
од заден ред т се јавува ср�днојазичниот глас а. Оваа е
општа особеност на долновардарските говори, а северна
граница на односнава фонетска појава, во правец кон струми
чкиот говор, се јавува пунктот Костурино, .каде што среќа
ваме т > а.
Резултатот а < т најрегуларно се јавува во коренски
те слогови: вашук, ваiлин, саgуве и ел. Исклучоците се малу
бројни, т > у: жилуgник, вурк'uна, iјжба, кукол', uyнyga;

о: uouyк.
Секундарниот ер во коренот на збороформите исто
така се рефлектирал во а: лаже, маiла, додека во крајните
консонантски групи е различен, на него влијаел и карактерот
на последната согласка. Треба да нагласиме дека доследното
развивање на вокалот у во групата *-mb е особеност само
на говорот во Полето: сеgум, осум, осумgесиш, додека во
Карадагот се мешаат cegq,м - осум.
Вокалните о и .{} подлегнале на разбивање на групи од
ж

>

две фонеми, при кое вокалната компонента ·е а: gарво, варне;
бала, жалшо и др.
Групата цrk- во овој говор се рефлектирала во це-:
цеgум, цеuе, циguлка. Со ваква континуација :н:а групата цrk
кукушкиот говор се поврзува со дојранскиот, а се изделува
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не само од посеверните источни, туку и од соседните долно
вардарски говори, еп. во Воденско: цаgам, цаguлка, Гевгели
ско: цаgум, цава.
13.5. На фонетско-фонолошко ниво треба да се спо

мене и присуството на цел ред долги самогласки кои се пози
ционо ограничени. Нивната реализација не е општа особеност
на кукушкиот говор, се јавува повеќе во _селата кон Дојранско,
во Карадагот и таму таа н:е е регуларна, односно не може да
добие третман на фонолошки квантитет. Прво, во мал број
случаи среќаваме парови во кои должината (односно краткоста)
е единствен диференцијален фактор: gy (предлог): gу-шебе
и gy (глагол): gу-вешар, или сшо (број) наспрема сшо (гл.
стои), и вт
, оро, под истите услови на секвепци:те со долги
вокали не постојат опон:енти со два еднакви кратки вокали.
Значи не се работи за фонеми, туку само за алофони.
13.6. Редукцијата на неакцентираните вокали, т.е. нив
ниот позатворен изговор, обусловен од брзата артикула

ција е општа особеност на долновардарските говори, под
разбирајќи го овде и кукушкиот. Значи вокалниот систем во
неакцентирана позиција подлегнува на упростување, од
шесточлен системот се редуцира на тричлен, односно се
елиминираат опозициите е : и, а : а и о : у. Оваа гласовн:а
.
поЈава Ја познаваат не само соседните говори: воденскиот,
солунскиот, доЈранскиот, гевгелискиот, струмс:киот, туку
.

„редукција на вокалите со вакви или слични резултати поз
наваат бугарскиот (јазик), северлите грчки говори и аромански
от. Тоа значи дека нашите источни говори се вклучуваат
во едН'а поширока балканска ареа во која таа појава е позната.
Несомнено дека во овој случај се работи за заемодејство
меѓу

балканските јазици".
Кукушкиот и дојранскиот говор и територијално и
инаку стојат близу, па сепак во однос на резултатите и степен:от
на редукцијата покажуваат разлики, имено редукцијата во
Дојранско е послабо изразена. На таа основа, се забележуваат
извесни разлики и меѓу изговорот во појужните кукушки
села, од реонот Поле, во однос на северните во Карадагот. На
пример целосната редукција на вокалите вклучувајќи ги
и оние во крајните отворени слогови, ако е обична во јужните
· етко се среќава колку одиме на север
пунктови, таа се пор
кон Дојран.
21
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13.7. Брзата артикулација како општа навика, обусло
вена од физиолошко-психичката потреба да се зборува брзо
е една од главните карактеристики на долновардарските
говори. Таа брзина и изразито експирз.тор.ниот акцент се
јавуваат како причина не само за редукција на неакцентирани
те во:кали, туку и за нивното кр.1јно ослабнување и отпаѓање.
Најизразитц примери за елизија среќаваме кај членуванитс
форми на именките, придавките и присвајните заменки од
женски и среден род, I<ако во еднина, така и во множина :
кусинuнша (: косенината 'косишт�то' ) , 1uizuiua мома, gибелша
( : де5елата), клиuалшо, 6кшо, рис�иеншо (: ристенето 'христи
јаните'), uuиtелчишша ( : петелчетата); но: ушрувачкаша
( :отров ), ношва�иа (:ноќви), јаслише 11 јасалша - примери
во кои по евентуалната елизија би се создале согласнички:
групи тешки за изговор.
13.8. Една од карактерните особе�ости на градскиот
кукушки говор е прегласот на а во е зад палатална согласка.
За разлика од источните бугарски: говори во кои одн осниов
преглас се врши ако вокалот а е окружен со палатални со
гласки, односно ако се наоѓа под акцент, во кукушкиот говор
по п рз.вило а се прегласува во е, ако се наоѓа зад палаталните
ј, ч, ж, и ш, независн:о од акцентот и к арактер ::п в.а наредната
согласка: вуgиничер, iарнчере (мн.), еничер (:јаничар), uаиtлаџен, кукушениц, еслu (: јасли), ејце (:јајце), езе, ес (:јас), чеша
(:чаша); кај личните имињ а : Ена (:Јана), Cutyeн (:Стој ан).
О�вен зад спомнативе палатални согласки, поедине
чн:и примери со а > е Д. Мирчев забележил и зад р: ч уреuе.
Според Г. П. Христов примерите: ере (јаре), еiне ( јагне), есни
Uасни), што ги наведува Д. Мирче:в од Кукуш- се особеност

на говорот на дојден:ци во градот од кај Гуменџа.
Во говорот на селата, и во оние што се оддалечени
само десетина километри од КукушЈ прегласот а > е не
е карактеристичен, се јавува само во лексемата: шuмен (: тем
јан). Во соседните говори исто така прегласот а > е се јавува
во ограни11ен број прим;�ри. Сп.: лес�иавичка, ерем Дојранско,
чеша, еко (: јако) Воденско, во Солунско „един:ствено во
Негован а по ч, ш, ж, џ преминува во е". На исток во кон

тролниот пункт кон Серез, Савек забележивме повеќе при
мери: ијце (со редукција од ејце'), иснuк (: еснuк 'јасн:ик'),
uge 'јаде'.
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13.9. Лабијализацијата и > у нашироко е распростране
та во селата од Полето, кон Солунско: чуреИLа, чувuа, чумбер,
учумен. Од градскиот говор Шапкарев го забележил примерот:
ја ју земи царно шуше.
13.10. Во поглед на замената на еровите кукушкиот

говор, иако основно ·Се вклучува во широкиот ареал маке
донски говори во кои "h. > о, сепак покажува и извесни коле
бања. Така, покрај бозил', бочува, вонка и ел., среќаваме и:

касно (си дујде), макнише (уд-сен:то), исана (лбјсто).
Со овз.а особеност кукушкиот говор се јавува како
преоден меѓу крајните југоисточни говори во Солунско ,
каде што во голем број случаи, во коренот на зборот на
местото на големиот ер има темен глас и централните маке
донски говори во кои

"h.

>

о.

Во врска со консонантскиот систем ќе се
задржиме на следниве посе5ности.
Тврдото л својата нормална артикулација ја реализира
пред вокалите од заден ред, на крз.јот од зборот и пред консо
нант: �ани, барлок, Лузuнша (топ.), кокал(че), �еѓутоа во
13.11.

позиција пред вокалите од преден ред, тоа тврдо л Ја изменува
својата артикулација :к:он тврдото непце и се добива ало
фон чиј изговор се преср�тнува со полумекото л': Ј(.ола
-кол'и.
13.12. Во развитокот на мекото н' во кукушкиот говор
се јавуваат две специфичности. Прво, со отсуството на мекото
.
.
.
....
н ' од второто Јотување, на целото подрачје: 1аgине, калвине,
,

кучuна, шаркалiiна, имаме една особеност што придонесува
во оформувањето на дијале:к�;ната посебност на говорот.
Второ, со чувањето н:а мекото н' од првото јотување,
ма1<ар и маргинално, само во јужните полски села, истапува
еден од елементите со кои се разграничува говорот во Карада
гот од оној во Полето; еп. кон', бан' а, вiiшн'а. За одбележу
вање е дека говорот во овие села го репрезентира и средниот
стадиум од губењето на мекото н' -+ јн': к6јн'уш, gујн'а,
бајн'а.

13.13. Општата тенденција во македонските говори
за н:еинтензивна арти1\улација на гласот х во долновардарски
те говори не е доволно изразена, а кукушкиот и градскиот
дојрански говор во тој поглед покажуваат изразита кон21*
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зервативност и се поврзуваат со солунскиот и со неврокоп
скиот говор.
Иако не сосема доследно гласот х, особено во појужни
те села, оние што граничат со Солунско, се јавува во сите
позиции: хубава, харна, урехо (исiiхнал), на-ухшо И ел. Сепак
дека х во почетокот на зборот и во меѓувокална позиција
е во стадиум на губење ни зборува фактот дека вакви при
мери во соседните пунктови нема, или се јавуваат многу
ретко, еп. врао (о паслах), мео (ма боле), рисшене и ел.

13.14. Г. П.
ко-дојранскиот

Христов во споменатава работа за кукуш
говор (стр. 111) истакнува дека груriите

*tj, *dj

во односн:иве говори по правило се рефлектирале
во шш, жg, со незначителни исклучоци: раѓа, рiiѓасало. Ова
тврдење н:а Христов може само делумно да се однесува на
·

говорот во Карадагот, еп. лешша, кашша, н6шува (:ноќви),
нушшеска, срешше, срешшум, вежgа, caжgu, зужgе (:заоѓа),
покрај: к'ерка, ноќно uuлe, сан6ќ, врејќа и врејк'и, кај глаголите:

са-сиќавум, нејк'иш, .з6i'е ( : заоѓа), н6i'е (:наоѓа).
Во селата кон Солунско замената на *tj, *dj со ќ,
ѓ е у ште поизразена, а оттаму се и случаите во кои крајното
к ка ј не1<:ои едносложни и двосложни зборови истапува како
палатално ќ: знаќ, gруќ, изuќ, цвиќ (и: цвuќа), фаќ (: има фаќ
зн. вешт е). О:вие лексеми, во односниве форми се јавуваат
во повеќе села, исклучително, според материјалите од Шапка
рев, во градскиот говор е забележан зборот uаќ, што н:ие
во испитаниве пунктови од Кукушка не успеавме да го про
најдеме, меѓутоа го имаме забележано во струмички села
што граничат со малешевските говори, во Смоларе, Стинек,
а С. Стојков го споменува и во Петричка.
истакнеме уште и тоа дека фонемите к, i, пред
во калите од преден ред ја изместуваат својата артикулација
Да

на кај алвеолите и се јавуваат како алофони к', i'.
Процесот на новото јотување само делумно го опфатил
кукушкиот говор. И во Карадагот и во ·полето среќаваме:
л'уgе, браше, шреша ·вечар, но обратно: сваќа.
Во врска со измената на согласките и на согласничките
групи ќе се задржиме на следниве случаи.

13.15.

за упростување на
согласничките групи со менување и прилагодување на арти
кулацијата на едната кон артикулацијата на соседната со-
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Карактеристичен

пример

rласка од групата гледаме во случаите: iламна (и: iлdмн'а),
уiламн.ик, uлемна (и: uлемн,'а).
Избегнување на групата -вн-, само на подруг начин со елизИЈа, срекilваме и во лексемата нук, нука, исто така и
во прилогот: нс1�ире. (и: нешре).
Упростув:-:.ње на сог�асничките групи со отпаѓање
на една од согл 1ските забележуваме и во примерите лама
( : ламја), зема ( : земја).
.

.

,

,

13.16. Меѓу различителните особености на говорот
во Полето од ед:ш и говорот во Карадагот од друга страна,
се вбројува и резултатот од измената на фри1<:ативните е и
ш кога. ќе се најдат пред африкатите ц и ч. Во Полето, во
одн:осниве случаи се јавува х: н6хче (:нос), михчuна (: месе
чина), убрахче (:образ), додека во селата од Карадагот е
' преминува во ш: бреиtче, лuшче, убрашче.
Во говорот на западните села од Полето, во почетокот
на збороформите невозможни се секвенпите е, з, + р, ако зад
нив доаѓа вокал. Во таков случај во одн:осниве групи се вмет
нуваат секундарните плозиви g, ш: сшрам, сшрамнuче 'вид
трева', uресшрама 'обичај', сшребро, зgрак, зgрели.
Меѓу особеностите од консонантизмот во овој говор
треба да ја споменеме измената е > ш што се јавува во одре
дени случаи, во групата сш > шш: шшuuца, шшенuи,а, шша
Иал'ка, лишшувuчт<.а, натаму во почетната група ек > шк :
шкишник, �икриичина, шкраила; пред самогласки: шуруи
(: сируп), лишuца и ел.
,_

-

,

,_

,_

13.17. Интересни се случаите кога безвучн:иот сегмент
од вторичната форма добиена како резултат на законот за
обезвучување :в:а крајните звучни согласки, одн:осно на
заков:от за едначење по звучност, се наложува повторно во
првичната·, членуваната и во множинската форма: луuуве
(: луб), нuсут<:, сунuсук, џеuуш, жешук, шешук.
13.18. Изразито експираторниот акцент, кој, ангажи
рајќи голем дел од издишн:ата струја врз акцентираниот
слог условува крајно ослабnување в:а ненагласените гласови,
многу често доведува не само до редукција на вокалите,
туку и до полна елизија и на вокалите и на консонантите.
На проблемот на елизијата се задржале и Д. Иванов
и С. Романски. И едниот и другиот истакнуваат дека секое
меѓувокално g се испушта кога ќе се најде во слог по акцент;
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еп.: л'ујшо (: л'удето), брааша (:брадата), gеу-ши (: дедо-ти),
6ј-си ( : оди-си), iлејш (: гледаш), в6јчка ( : водичка).
Согласr<:ата i најчесто се елидир.1 во кратките акузатив
н:и форми н:а личн:ите заменки 'тој, та.з., тоа', еднина и �1IН0жm-1а, употребени во спрега со сврзникот ga, негацијата не,
морфемата ќе и кратките дативни форми од одвоениве замен:

·

ки, еп.: gо-о-чекиш (:да го чекаш), gа-а-з�!ме {: дага земе), 1<.0-0
itfnuiue (: ќе го пушти) и ел. Се ели:д:ираат уште и согласrш:те

на-м 6јш (: не можеш), gа-ми-кајш (: да ми кажеш), н6јци
(: ножици) и з: блuјчко (: близичко), н6јчки ( : нозички), вејиtе
(: везеше).

ж:

13.19. Во врска со акцентот веќе истакнавме дека
кукуш1сиот говор спага во онаа група источномакедонски
говори што се одли1<ува со неопределена и неподвижн:а
акцентуација (штшrско-воденски тип) во која „парадигма
тичноста на акцентекото место е главна одлика ... и е спро
ведена во сите з5ор·овни групи готово без исклучоци".
Иако не е спорен фактот дека акцентот во овие говори
е разносложен, сепак од матер��алите се наметнува и заклу
чокот, а тоа го истакнува и Д. Иванов за гевгелис1<иот говор
(стр. 58), дека акцентот се стреми сепак да се задржи на вто
риот, односно на коренскиот слог. Меѓу забележливите
акцентски особености н:а оваа група говори треба да се спо
мене и префрлањето на акцентот од крајните отворени сло
гови. Исклучоци: кај аористните форми за 2 и 3 л. ед. (gyjge),
·

,

уште во некои именски форми од ж.р.: gалбучина, миризма,

,

-

_,

,

zриуша, вурtа, ширина, чисшуша, и од ср.: школо.
Во некои села од Карадагот, а и во градскиот говор
се чува старото место на акцентот кај извесни синтагми од
роднински имиња и кратки заменски форми: жина-ш-му,
сесшрј-мu. Овде е зачувано старото акцентско место, бидејќи
ваквите акцентски целости не пречат на правилото за дво
сложно акцен:тирање.
-

_,

.

,

13.20. Во врска со образувањето на именките треба да
го истакнеме фактот деI\а во кукушкиот, а и пошироко во
југоисточните говори забележуваме една изразита сиромаш
тија како во бројот на В'аставките за аугментативни обра
зувања, така и во gивната фреквен:тност. Да споменеме дека
најпродуктивнаrа наставка за образување именки од одвое
ниов тип -ишше, во кукушкиот говор како и да не постои.
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Од нашиве материјали успеавме
примерите: iлавuшше и рачuшша

да

ги

извлечеме

само

(мн.).

Интересно е дека наставката -ок, што во западните го
вори се јавува со деминутивно, овде ја среќаваме со аугмента
тивно-пејоративно
значење,
еп
мажашр6к 'мажиште',
.

жq,бqр6к и ел. Со исто значење, иако поретко, се јавуваат
и наставките: -ина: zлавина, момешина; -учка: zлавучка, каиал'учка; -ул'ка: закачул'ка;· -eia: мажеiа; -л'ак: шшарбл'ак;
-л'0: лuiл'о, забл'о.
-

,

_,

-

,

-

13.21.

Во врска со изразувањето н:а вокативот забеле
жуваме две специфичности, прво употребата на н:оминатив
ните cq зн:ачење на вокативн:и форми: еј чувек; а ба мајмун;
вол ниdgин; и второ, при изразувањето со наставки прават
впечаток' образувањата на -о: еј uacшupo; зешо. Според .е.
, Романски оваа замена на -у со -о е обусловева од неинтен
зивниот изговор на неакцентираните вокали.

13.22. Во образувањето на плуралис кај именките од
м.р. забележливо е присуството на наставката -е која по
кажува силна експ.анзивност. Се јавува главно кај двослож
ните и повеќесложв:ите именки: чypdue, измиќаре. Мно
жинската наставка -е преку Дојранско го зафаќа и струмич
кото подрачје, како граница се јавуваат селата кон Радо
вишко.
Наставката -ишша, позната како наставка за образу
вање множина каЈ некои именки од среден род што означу
ваат место: бунишше - бунишша, натаму кај збирната мно
жина од н�колку едносложни именки: gрум - gрумцшша,
во овој говор има поширока употреба: јdiнишша, iумнишша,
сuuишша (:син). Според З. Голомб „пренесувањето на �уфикс
наставката за неутр. -ишша во пл. маск. е општа појава во
говорите во јужна Македонија" (цит. раб., 11,

180).

13.23. Во образувањето на множинските форми на
именките од ср.р. кукушкиот говор покажува особености со
кои се поврзува со солунскиот дијалект, а се одделува од
другите соседни говори: воденскиот и гевгелискиот. . Така
в6 материјалите од нашиов говор многу фреквентно се Јавува
, онантските основи
старата множинска наставка -h\Td, од конс
а и кај други именки: uишелчиша (: uишелче),
·на -t-,
брdшчеша, кушелчиша.
·
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Уште една особеност во образувањето на множински
форми кај именките од с.р. заслужува да биде посебно истак
ната: од множинската наставка -ин'а во корелација со деми
нутивната наставка -ка се екстрахирал нов суфикс -инка
за образување на множина со нијанса на деминутивност:
мачuнка (: Маче}, Иилuнка и Иuлчки, ирiинчuнка и ирzенчиша.
13.24. Во кукушкиот, а и пошироко во долн:овардар
ските говори, забележуваме повеќе примери што укажуваат
на извесна расколебаност на категоријата род кај одделни
имиња. Тој проблем го засегнале скоро сите автори што
се занимавале со овие говори. Треба да се нагласи дека тие
промени се уште се во процес и дека се јавува едно колебање.
Сп.: шаа gен, НО и: ш6о gен, gенша, aguн крај, Н:о и: крајша,
вdа крај, g6бро вечер, покрај ��ела вечер, чесна м. 'чесно' (лук),
лuсшо м. 'лист': еgн6 лuсшо скинах, шарбо м. 'траба' (шајак),
мушувuлка м. 'мотовило', uрuшка м. 'пришт', iран, iрано
м. 'гранка' и ел.

13.25. Од повеќето специфичности кај придавките ќе
се задржиме на одделни случаи од степен:увањето, кога се
употребуваат и двете честички, прво за суперлатив, а по
тоа за компаратив: нај-u6-iулемјуш, нај-u6-усшаша ('збор
лива'). Оваа особина е позната и во Серско.
13.26. На испитаново подрачје и кај личните заменки
забележуваме повеќе специфичности. Прво, како и во др.
источни говори, овде среќаваме деклинациски тип од две
форми: номинативна и општа. Дативниот однос се изразува
со општата форма и предлогот на: нii-нeio мy-gagex. Локална
специфичн:ост е искажувањето на директниот предмет со
на-конструкции: на-ма1к-ши za-вugex.
За личната заменка за 1 л. среќаваме нејотирана форма
ас, аска, а во градскиот говор ес, еска. Место кратката акуза
тивна форма ја во овој говор се јавува развовидноста ia,
секако добиена со аналогија според формата за машки род:
io: iа-усшавuх.
""""

, .

-

-v

,

Во кукушкиот говор наместо
заменката за секое
лице 'себе' се шири употребата на соодветните форми од
личните заменки: си-fлеgум за-мене. Според З. Голомб исчез
нувањето на акцентираната форма на повратната заменка
'себе' е општа особеност на јужните говори (МЈ, XIll-XIV,
стр.
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198).

Меѓу специфичностите на лично предметните прашални
заменки треба да се спомене отсуството не само на дативната
форма 'кому', туку и на општата 'кого' што ја познаваат
некои други источни говори: кој ошиuаха -. oшuuaxa, кој
не - куршулиса.
,

-

,

За неодредената и за' одречната заменка за предмети
'нешто' и 'ништо ' треба да се истакне дека единствено во
градскиот говор се изговараат со шч; нешчо, нuшчо. Сп.
пример од песната бр. 120 (СбНУ, том I, 1968, стр. 233): нuшчо xaup не наuравu. Замената на гру:riата шш со шч се
јавува и во други примери и се вклучува во групата дифе
ренцијални специфичности на градскиот говор, не без вли
јание на социјалниот фактор.

13.27. Меѓу особеностите на прилошката зборовна
група од оваа регија треба да се спомене честата демину
тивизација: шукичка (сеgни); - ел u6-на-вакичка; - шами
чка бuше и ел.
13.28. Во врска со образувањето на деномивативните
глаголи прави впечатож зачестената употреба на наставката
-ее: (к'и) услиuее ( : слеп), узgарвее (: здрав), уiрузнее (: грозен).
13.29. Употребата на наставката -ува прилично за
стапена при образувањето на имперфектните глаголи на
поширок план, во долновардарските говори се јавува уште
пофреквентн:о, покривајќи и некои можности на други нас
тавки. На пр. разликата на глаголскиот вид што кај некои
глаголи е изразена преку основниот вокал: земе - зема,
во овој говор, бидејќи глаголските групи се измешале и во
3 л. ед. сите завршуваат на -е, ваквото разликување ставало
неизразно и оваа функција ја презела наставката -уве: зuме зимуве, ушворе-ушворуве.
,

-

,

-

,

Проширената употреба на ваставката -ува ја забележу
ваме и кај дел од глаголите што промената на видот, обично,
ја искажуваат со редување на кореновиот вокал, значи место
'набере - набира' овде среќаваме: набере - наберуве. Уште
поинтересни се случаите во кои наставката -уве, што служи
за промена на глаголскиот вид од перфективен во имперфек
тивен, се јавува придодадена кон веќе изведената импер
фектна форма: вugе-вuжgе-вижgуве.
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13.30. Глаголскиот систем во кукушки:от говор ни
се претставува прилично упростен. Прво, во презе.нтот се
извршило вкрстување на формите од и- и е- групата, а потоа
со аналогија кон нив се приклучиле и глаголите од а-група.
13.31. Карактеристично за кукушкиот, а и за соседните
. долновардарски говори е вокалот у што се Јавува во настав
ката за 1 л. -ум: 6рум, цеuум, uасум. За начинот како се
добило тоа у има повеќе искажувања. Нам ни се чини нај
веројатно она од С. Романски (цит. раб., стр. 137): вторичниот
BOKaJI ОД
JeCMh. Се лабијаЛИЗИрал, а ПОТОа СО аналогија Се
наложил и каЈ другите глаголи.
13.32. Упростувањето на глаголските форми многУ
релјефно е изразено во формите на императивот. Имено,
сите глаголи од и-, е- и а-група во еднинската форма за 2л.
·се јавуваат со основниот вокал и, без наставка: еп.: носи,
uepu, исто така: чеки (ga-g6jgyм). Има случаи кога основниот
вокал и се испушта: зим-си леиче.
,

„_

13.33. Во врска со глаголскиот прилог треба да го
истакнеме фактот дека формата биgејќи овд� не се употребува
како сврзник, туку - иако образувана од свршен глагол се јавува ка1\о прилог: млаg биgејк.'ин усшаре.11; - биgејк'ин-си
,

-

мирин еш

iuo

-

,

ми-сшана.

13.34. Уште на почетокот истакнавме дека долно
вардарските Говори со повеќе структурно-синтаксички особе
ности се изделуваат од источните говори и ни се претставу
ваат со подруга типологија.
Основен белег на односниве специфичности претставува
присуството на голем број балканизми. Се мисли дека „несловенската" граматичкџ форма на македонскиот јазик се
добила главно како резултат на билmrгвизмот што се родил
од

контактот

меѓу

македонските

Словени и

балканс1\ите

Романи чии потомци се денешните Власи. Дека балканско
романскиот јазик, во услови на билингвизам, Играл улога
на модел што довел до измени на повеќе граматички форми
многу релјефно се покажува особено во јужните македонски
дијалекти, каде шт� концентрацијата на ароманското на
селение е
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зн:ачително

поголемо.

13.35.

Освен опmтопознатите балканизми присутни
во повеќето македонски говори (губење на деклинацијата,
појава на членот, изразување на футурот со морфемата ќе,
удвојувањето на објектот), во долнавардарските, или поши
роко во јужните м�кедонски говори, забележуваме и други
особености, некои од нив се јавуваат и како диференцијални
меѓу источното и западното македонско наречје, на пр.
конструкциите сум gojgen и има (1-lема) gojgeno, отсуството
на посесивната заменска придавка 'свој', натаму тенденцијата
старата придавска заменка Bb.Cb. да се замени со ад јективот
'цел', проширената употреба на предлогот па и кај директниот
предмет, препозитивната употреба на кратките заменски фор
ми во· однос на глаголот, употребата на прашални реченици
без партикулата ли, непосредното, беспредлошко прибаву, вање на дополнението за место кон прирокот, честите отста
пувања во Ј(ОНгруендИЈата и ел.

13.36. ЗамеRата на општословенската повратна по
својн:а заменка 'свој' со соодветни посвојни: придавски за
ме�и, рековме, нашироко е застапена

во

Кукушка:

за

пеtувшо си gеше; на-м6јуш чувек му-са-л'ушум. Оваа особе
ност ја познава

и

соседниот солунски говор. З. Голомб ги

цитира К. Санфелд и А. Мазон и

иста1(нува де1\а и оваа

специфичност е развиена под влијание на соседните балкански,
несловенски јазици (МЈ, Xlll- XIV, стр. 202).

13.37. Во долновардарските говори, како и во западното
наречје, кратките заменски форми по прз.вило стојат пред
,

глаголот, а и реченицата може да почнува со нив: 9-зели

yg-goмa; - па-уШТ(араа на-шоо uусшо Туgорво; - му-уgрu ли
ајп чие ќушек. Ваква поставеност на заменските форми се
забележува во грЧI(ИОТ, р оманскиот, ароманскиот и албански
от јазик. Како специфичност треба да нагласиме дека извле
кувањето на кратките заменски клитики ·пред глаголот овде
е понапредвато отколку во запа,цgите говори, имено - иако
нерегуларно - среќаваме аналогни примери и во формите
на синтетичкиот заповеден начин: - баuша ричела: карфша

сii-избарши

ус-шаа рuјчка.
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13.38. Обопштувањето на предлогот па при директниот
предмет е појава прилично раширена не само во Кукушко,
туку и пошироко во југоисточните говори. „И во овој случај
имаме калкирање на еден туѓ граматички модел. Таа особе
вост е карактерист�чна за романскиот јазик, а се среќава,
иако пореткq, и во ароманскиот". Сп. примери: - и iа
шурuл па-жепша gа-са-варе; - и iу-варѕал ЈЈ.уушо нд-ш6о
волуш.
,

-

13.39. Во Кукушко, како и во другите долновардарски
говори, наоѓаме повеќе примери со инклинации во конгру
енцијата, т.е. среќаваме синтагми во кои поодделн:ите еле
менти ·не се усогласени по род: м6јшо шашко. Сп. уште и опа �шиgел, iy бакпа рапкаша и шој ја gава еgин алшип
мпоiоцепо.
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„

КУКУШСКИЙ ДИАЛЕКТ
Ре з wме

1. Предметом наших диалектических исследованиЙ
лвллетсл окрестностI> Кукуша, которз.л занимает среднwrо
част.b �ижневардарскоЙ ЗrеЙскоЙ Македонии. Географически
она с:злзана е ДоЙранскоЙ и пр�дставллет собоЙ одно целое,
простираrоrцееси на rог от Беласицbl, ис=rе�цренноЙ бољшим
количеством „пере:еченнblх горнмх хребтов, которb!е ближе
к rory становнтсл вее ниже и переход�т в разбросанн.b!е голblе
скалbl, тер.ЅЈ:rоIЦИес� в Салоникском поле. С Вb!СочаЙших северо
восточшrх ropHbIX хребтов зтоЙ области с5егаwт нес:коЛbко
потоков, которме собираrотсл в три главнblх притока, и rого
восточно от Кукуша у дерезни Сарак:,оЙ соедиШirотси в реку,
известнуrо под названием Галик, котора.ѕr вливаетс.ѕr в Сало
никски.Й залив".
2. Кукушскуrо обласп)I можно разделитh на 2 части.
Перва.ѕr, т. назDiваема.ѕr Карадаг - горна.и местносn., со
стшr�цал из несколbк их хребтов горм Круши, где располо
женм села Морарцb!, Ал1�КСОВО, Грамадна. Втора.ѕ.r чаСТb,
которуrо местнblе жители назblваrот Поле, расположена
rого-западнее Карз.дага, до езер Аматовское и АрДжанское,
и занимает некоторblе села такие, как Амбар-КbоЙ, Постолар,
Беrлерил и др.
3. 0 Кукуше упоминаетvн е�це в XV веке в турецких
документах. Он на1'одитсл в 50-ти км. сезернее Салоников
и в 34 км. rого-в:>сточнее Ста:_Ј:>Го .ДоЙрана. К середине про
шлого века по Верховичу Кукуш б�1л относитеЈЊно маке
донским горадом, в нем Obrлo 778 ма!<едонс:ких брачнbIХ
пар и 10 влашских� Кузмап Шапкарев говорит о том, что
к 1870 г. в Кукуше бмло от 1030 до 1200 семеЙств, почти
вее они македонско-хр:и:стиз.нские и ЛИШb 50-60 турецких.
4. Благопри.ѕrтнbIЙ средиземно-морскоЙ климат, бли
зостb мори и плодородНОСТ.b ПОЧВbl дали ВОЗМОЖНОСТb Кукуш
скому
Полrо
преврз.титосѕr в солиднуrо зхономическуrо
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боШ>шого

базу
еIЦе
н:еЙ,

приморсхого

центрз.

Салоника,

котормЙ

XVIII века „бмл одним и:з важН.bIХ центр:>в внутрен
и внешн�Й торговли Турции".

е

В

середине

п2ошлого

века

о5IЦиЙ

подhем особенно <?ИЛbНО пролвлллсл

в

зкономическиЙ
Кукуше, которbIЙ

лвлллс.1: з:<:ономическим /ремесленно-торгов�1м/ и кулhтур
нмм центром rого-восточноЙ части Македонии. Среди реме
сленнblх

рз.бот

особенно

следует

ВI>IделитI>

переработку

хлопк.1, котораѕr в середине прошлого века перерз.стает в
Шапкарев· счита·ет, что болbшин
ство семеЙств в городе пр;rли и ткали хлопковме полотна.

легкуrо промblшленностb.

ОтделЈ>н:.)1е купцм покупали:
в

продq,вали полотно не толbко
соседних македонских городах, но и на более дqлеких
и

базарах· Турции, Албании, Боснии
Такое

развитие

ремесла

и

и

Герцеговинм,

торrовли

и

обогаIЦение

горожан о5условили рост националhного сознани.ѕ1. В резу
лhтате зтого в �840 году кукушские кynцbl стремлтсл к тому,
чтобм учителем в Кукуше б;,1л назначен ДмитриЙ Миладинов.
Среди �гѕлениЙ возрожденил в

Кукуше

осо5ен:но

следует

вDiделитb борhбу п�триархии и фанариотскоrо духовенства,
которал приобретает боло.шоЙ размах в 60-х годах прошлого
века. Зта борbба в то же времл означала и бор!>бу за введен ие
народного

лз1>1�а

в

цер:квах

и

училиIЦах.

Благодарл делтел:&ности Д.

Миладинова против зл

линизма, Кукуш становитс5I одни:м из известнмх центров
националhного возрождени.ѕr Ма�едонии. 05 зтом пишетсл
в статbе „Кукуш", опубликованноЙ в ,,Бl>лrарски книжници"
в мае 1858 года: если жители Кукуша будут и в далhне Йшем
стремитbс5f к просвеrцениrо

и

националbному возрождени.IО,

то Кукуш превратитсл в центр, из которого лrобовI> к наро
дному образованиrо молниеЙ разнесетсл по всеЙ нашеЙ земле.
Народнал историл отметит зто доброе дело, но в то врем5f
упрекнет Охрид, Битолу и др. центрзл.bН.biе города Македо
нии за опоздание.
Естественно, что резулbтатом всех зтих националbНbIХ
волнениЙ бмла попмтка изданил одноЙ грамматики

маке

донского ,,наречи!!" кукушским учителем Вениамином Мачу
ковским ,,которbIЙ в 1872 году обратилс.ЅI с просI>боЙ собратb
средства длл издании своеЙ грамматики, испОЈљзуемоЙ им
в практике. Зтот призмв В.!>rзвал оструrо реакциrо со сторонм
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!
1

болгарскоЙ цареградскоЙ
скоrо не бмла издана".

печати,

и

rрамматика Мачуков

5. К сожалениrо, в:ационаЈЉное возрождение, охва
тившее Кукуш во II половиFЈе прошлого века, насилbственно
бb!ло прервано в первмх деслтилетилх ХХ века.
Среди ужаснb!х пролвлениЙ геноцида, котормЙ по
вторлетс.ѕ� так часто и в наши дни, историкам нужно вспом
НИТ.b

и

собh!ТИ51,

охватившие rого-восточнуrо

Македониrо

во времл II БалканскоЙ воЙНbI, котораЈI бмла инспирированна
шовинистическими и великодержавшrми стремленинми бур
жуазнмх властеЙ соседних государств-БолгариеЙ, СербиеЙ,
ГрециеЙ.

29 иrонл
1913 года, дорого обошласb македонскому народу. В годbI
воЙIЉ1 греческоЙ армиеЙ б:biли вмрезашr тмслчи невинIЊrх
македонцев, болl>mеЙ часп,rо жеmцинм и дети, особенно в
раЙонах Кукуша и Демирхисара, где шли военнме операции..
Бмли сожже:В:bl и разрушен:м дес.>Iтки македонских сел и
красивмЙ город Кукуш".
„Вторал

Балканска.ѕr

воЙНа,

вспмхнувшал

В первме ДIIИ иrолл 1913 года в разгар жатвм греческал
армил поставила перед собоЙ задачу „зту богатуrо, до того
времени

не

принадлежавшуrо

Греции

област1>.,

зллинизи

роватb". Под сиЈЉIЊ1М артиллериЙским огнем македонское
население, не имел времени длл подготовки, прлмо е полеЙ,
оставив cepIЉI, не успев собратnсл всеЙ семhеЙ, бежало на
север к подноЖhлм гор1>1 Круши и через Демир Хисар на
правилисh к Кресн:е и ПиринскоЙ Македонии, а некоторb!е и дал1>ше, в Софиrо. За стихИЙIЊiми колонн:ами беженцев
смерт1>·. 05 их ужасах свидетеЈЉствуrот
рассказм очевидцев: некоторме матери, чтобI>I спасти двух
своих детеЙ вмнужденм бмли оставлитb трет:bего ребенка
оставалисb пожарbl

и

на дороге.
СеМI>лм беженцев из Кукуша плохо помоrали бол
гарские военнме власти: их разместили в

казеншrх

домах,

чаIЦе всего в помеIЦеmmх школ, по 4-5 семеЙ в одноЙ ком
нате. Они не могли дождат:осл возвраIЦешm в роДЕ(оЙ Кукуш.
К сожаЛ:ениrо, их желание не осу�цествилосh. Многие сеМDИ
осталисh в Софии, другие, после устан:овленил границ oceНbro

1913 года отправилисЈ> на rог, поближе к родному Кукушу
и остановилисn в ГорноЙ Джумае, Петриче и Струмице.
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6. Чтобм представитb размерм уничтоженил Кукуша
и oкpecTH.bIX сел в течение ИIOllil 1913 года , приведем стати
стические даннbiе. К концу прошлого ве ка в г. Кукуше бb1Ло
7750 жителеЙ, во врем:л воЙН.bI он: 5.bIЛ полностbIО сожжен
и уничто же н. Его население, скрb1валсb от раз'bлреншrх
греческих солдат, убежало в Пиринскуw Македониrо и окре
стности Стру1\.fИЦb1. Село НиманцbI находитсл в 8 км. северо
восточнее от Кукуша. К концу прошлого века в нем б:Е>1ло
160 жителеЙ, его насел�ли македонцм. Во вpeWI воЙIЊI /1913 г. /
оно 5мло полност.brо уничтожено. По данн:&u\.1 послевоенноЙ
переписи в селе Нима:НЦbI не осталос:& жителеЙ. В конце про
шлого века в болbmом селе Грамадна, которое находилос1>
в 11 I\M� севернее Кукуша, проживало 600 македовцев. Во
времл погрома в годм второЙ БалканскоЙ воЙIЊI население
села очеш пострадало от греческих воЙск и по даннb1м по
слевоенноЙ nереписи в селе осталосh 150 жителеЙ. Вблизи
села Грамадна находитсл село Иракли.и. К ковцу прошлого
века в зтом селе бмло 290 македонцев и 100 турко:в. Во врем.ѕi
ВтороЙ БалканскоЙ воЙНbI село бb!ло уничтожено, а население
изгнанно. В послевоенноЙ переписи 1913 года село Иракли.и
упоминаетсл как опустевшее. Такал же ситуации и во многих
других селах.

7. е точки зренил фонолого-морфологических кри
териев, болbшинство исследователеЙ кукушского говора
рассматривает его совместно е восточнмм македонским
наречием. Так например М. Ивкович, имел ввиду место уда
рени5l, в одноЙ группе берет восточнме македонские говорм
всего полса од Злетово до Салоников и КаЙлара.
ДеЙствитеЈЉно, в нижIIевардарски говорах, среди ко
тор:b!х центраЈЊное место завимает кукушскИЙ, встречаетсн
рлд особенностеЙ, I\oтophIЙ присутствует в восточном наречии.
Сравните: отсуствие следов смешенил носовh�Х rлacHbIX
јuчумен, uшарвај, раЗВИТИе ПроТеТИЧеСI\ОГО 8 перед рефлек
СОМ начаЈЉного њ. /вајца, ваiлинар/, замена групп цвb.- и свb
группами цав- /рq,сцафшело/ и сам- /не-ј усамнало/, сохра

нение интервокаЛbного в /чувек., шувар/, сохранение фонеМЈ>I
х в различнblх позицилх; место ударенил не определ ено,

отсутствие ·члев:нмх морфем -ов и -он, распространеIIИе
окончани.ѕ.r -ове дmr образованил мн:ожественн:ого числа у
одн:осложнмх суrцествитеЈЉшrх мужского рода, обобш;ение
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номинативIЊrх форм у личнмх имен. мужского рода и как
казус генерализ /на-Сшујан, ус-Сшујан/, ВI>Iражение отно
шенИЙ датива е помоIЦhrо -на у личш1х местоимеНИЙ и соб
ственнмх имен /т-tа-шеu
шu-gagex; му-речех на-Динuш/,
о·тсутствие окончани� -ш в третЈ>ем лице единственного
числа настшпцего времени/вuке, н осе, сече/, по.ивление старого
предлога в1> в форме уф /уф-нuхка/, удвоение предлога со
/сус-нош/, отсутствие предлога 'кон', отсутствие деминути
вного суффикса -уле,

сохранение форм вспомогатеЈЊного
перфекте /не-са-gујgели, не-ј-gујgел/,

глагола 3-го лица в
частое употребление перфектного презента /ни iлоба Uf.ll
iлoбaм, ни кабаашо шu-iy-upociuyм/. Зти основIЉiе фонетико
морфологические особенности широко ·распространенм в.
восточнI>r:х говорах, которме встречаrотсл в раЙоне Кукуша.
8. По натим наблrодени.им, в нижневардарских го
ворах, среди которbiх цен:траЛbное место занимает кукуш
скиЙ, имеетсл рлд отклоненИЙ от восточного наречи.и в
области син:таксиса, в то времл ка1< в фонетическо-морфо
логическо:м плане имеетсл р.ѕ�д схожестеЙ.Некоторме различил
отмечаrотсл между говорам Карадага и говорам Полн.
ГородскоЙ говор также имеет своrо специфику. Зто отметил
еIЦе Д. Мирчев в самом начале нашего столетил: „EcTh не
котор:ме особен:ности, которме отличаrот сам город Кукуш
от прилегаrоIЦих к нему сел".

9. Сначала остановимсл на фонологических особен
ностлх. ОсновноЙ заменоЙ носового заднего р.ѕrда ж .нвШiетсл
среднензмчнмЙ звук а. Зто обIЦал особенностb нижневарда
рских говоров , а северноЙ границеЙ зтого фонетического
лвленил по отношениrо к струмичскому говору лвллетс51
пункт Костурино, где ж > а.
Резул:&тат а < ж чаrце всего встречаетсл в корневмх
словах /вашук, ваiлин/. ИсклrоченИЙ мало: ж > у /жилуgник,

вурк' Ина/. ВторичнbIЙ 1> в корне словоформ также перешел
в

а /лаже, ма�ла/' в то врем.ѕr как в конечнмх �онсонантнмх

группах переход р�зличен; на него вли�ет и характер по
следнего

согласного.

Gледует

подчеркнут.b,

ватеЛhное развитие гласного у в

что

группе - tmb

последо
.ѕrвлнетс.ѕr

особенн:ост.brо тоЛbко говора Полл: сеgум, осум, в то љрем.ѕr,
как в Карадаге смешиваrотсл: сеgам

22

и

осум.

337

Сон:орнbiе р и л подверглисb разделен:иrо на груmљ1
из двух фонем, при котором глаСНbIЙ компонент - а: gарво,
варне, вална.
Группа цо- в зтом говоре переходит в це- : цеgум ,
цеgе. Таким развитием группb! цо- кукушскиЙ говор сбли
жаетсл е доЙранским и отличаетсл не тол:&.Ко от северо-во
стоЧНbrх, но и от соседних нижневардарских говоров, срав
ните в рз.Йо:�rе Водена
цаgам, цаguлка, в раЙоне Гевгелии цав а
-

.

На фонетиqеско-фонологическом уровне следует

10.

отметитb и присутствие целого рида долrих гласнb1х, пози
ционно ограни�енН.bIХ. Их реализации не лвллетсл обrцеЙ
ocoбeiiнocт.Dro кукушского говора, а чатце встречаетсл в
селах ДоЙранско-Карадагского раЙона, iro и там нерегу
ллрно, т.е. не может иметb статус фонологического коли
·

чества, ср.: л'ушо /време/

и

л'у'шо /< луѓеиtо/.

Редукцил безударНbIХ гласнмх, т.е. их более закрblтое
произношение, лвллетсл о5rцеЙ особен:ностhIО нтлжн:евар
дарских говоров, вклrочаЈI и ку.кушскиЙ. Зто значит, что

r

система гласнмх в безударноЙ позиции подвергаетсл упро
IЦениrо, шестичленнал система сводитсл на трехчленНуrо,
т.е. исчезает оппозиции е: и, а:а и о: у. Такое звук9вое 51вление
IIаблrодаетсл не толhко в соседних говорах: в воденском,
CaЛOmlKCKOM,
ДОЙраНСКОМ, гевrелиЙСКОМ, СТруМИЧСКОМ, а
„редукции гласн:b1х с такими же или похожими резул:nтатами
наблrодаетси и в болгарском лзмке, в севернмх греческих
говорах и аруммнском. Зто обозпачает, что наши восточнме
roвop:DI вход5.tт в состав одного более широкого балканскоrо
ареала, в котором зто 51вление известно. Несомв:енно, чт о
в зтом случае речb идет о взаимовлилнии между балканскими
измками".
В отношении степени редукции отмечаетси разница
в произношении в б олее IOЖHbIX кукушских селах из раЙона
ПоШI, по отношениrо к севернмм селам - �з Карадага.
Напри мер, целостнал редукци5.1 rлaCH.bIX, вклrочал и конечнblе
гласиме в открмтb!х слогах, если .ивллетсл oбbIЧHbIM .ѕrвлением
·

в IOЖHbIX раЙонах, вее реже встреч:аетсл далbmе н:а север к
ДоЙрану.
Бмстрал артикулѕrцил как обrцаи привмчка,
вленнаЅI
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физическо-психологическоЙ

нуждоЙ

об усло

вмражатhсл

1

бмстро, нвлиетсл одн:оЙ из главнмх характеристик 10го-во
стоЧIЊхх говоров. Такаѕr бмстрота и вмраженное зкспира
торное ударение лвл.�потсл причиноЙ не толhко редукции
безударнмх гласнмх, но и их сил:он:ого ослаблени.ѕ� и вмпа
дени�. Наиболее вмражеННbiе примерм вмпадени.ѕr- встре
чаrотсл в фор.мах имен суIЦествителbНbIХ, имеrо�цих артиклh
определенности, в именах прилагател:&нмх, прит.ѕrжателbш1х
местоименинх женского и среднего рода :как в единственном,
во множесгвенном числе: llашша мома, gибелша
бепаша/ , окшо /: окошо/, но: н6и.�ваша /: ноќви/.

так

и

/:gе

11. ОдноЙ из характершrх особенностеЙ городского
кукуrпского говора лвлнетсл переход а в е после палаталh
ного согласного. В отличии от востоЧН:bIХ болгарских го
воров, где такоЙ переход возможен толhко в случае окру
Женил гласного а палатал:r,.нмми согласнbIМИ и если а нахо
дитсл под ударением, в кукушском говоре, как прави ло, а
переходит в е, если стоит после палаталhНbIХ ј, ч, ж и ш,
независимо от ударенил и характера последуrоrцего соrла
сного: вуgиничер /: воденичар/, iарнчере /:грнчари/, если
/:јасли/' ејце /: јајце/' езе, ес /: јас/.
Длл говора сел, отдаленН:1>Iх от Кукуша Лишh на де
сл:ток км., переход а в е нехарактерен, там пожвmrетсн толb:ко
лексема шимен /: темјан/.
12. Лабиализацил и > у весnма широко nредставлена
в селах Поли, ближе к Салоникам: чуреша, учумен. В город
ском

говоре

Шапкарев отметил пример:

ја ју земи царио

�иуше.
13. В отнош�н:ии заменhr еров /'k и 11/ кукушскиЙ говор,
входн в широкиЙ ареал македонских говоров, rде "h. > о,
между тем показмвает не:которnrе колебанин. Так, нар.ѕrду
е б6зил, б6чува, встречаем и: касно /cu-gyjge/, исана /лојсшо/.
Бл�годар.ѕr згоЙ особенности кукушскиЙ говор лвл.н:етсл пере
ходнмм между централnнмми македон:скими говорами, в
> о и краЙними rого-восточнмми говорами Сало
никскоЙ области, в котор.b1Х нередки случаи заменb! 'h. , , темнмм
гласнмм" а в корне слова.

котормх

1b..

14. В свлзи с системоЙ кон сонантизмов следует остано
випс.ѕr на следуrоIЦих . особени остнх.
Твер д ое л своrо природнуrо арт.икулпциrо осуIЦест
влиет пер�д гласн&1ми зз.днего р5rд!1,- в конце слова и пер�д
22*
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согласнмм: лани, Лузuнша /: Лозјата - топ./, к.6кал, тогда
как в позиции перед глаСIЉIМИ переднего рлда твердb!Й
л: ·мемет своrо артикуллциrо к твердому небу и получаетсл
а.Ллофон, произношение которого переходит в полумлгкое
л: k6ла - к.6л'и.
15. В развитии млгкого н' в кукушском говоре встреча
rотсл две особенности. Первал особенност1>, влин101Цал
·

на диалектическое

своеобразие

говора, - зто

отвердение

млгкого н е момента второго Йотированил в целом регионе:

јаgине, калвине, кучuна. Вторал - сохранение :мнгкого н'
е момента первого Йотированил, хот.и и незgачитеЛI>но,
встреч�rоIЦалсл липљ в rожштх селах Полл, вмступае т как
один ·из
злементов, котормми ограnичива10тсл говорм
Карадага и Пол.и; ср.: кон', бан'а, вuшн'а.
16. ОбIЦал тенденцил македонских говоров к осла-·
блениrо артикуллции звука х в нижневардарских . говорах
недостаточно вмражена, а кукушскИЙ и городскоЙ доЙранскиЙ
говорм в зтом отношении показмваwт Вb!ражен:нуw кон
сервативн:остh и св.ѕtзblваrотсл е салоникским и неврокопским
говорами. Звук х про.ѕiвллетсл во всех позицилх, хот.ѕ� и не
всегда последоватеЛhно, в ·roжнhIX селах Полл, особеliНо
хубава,
ха,рна,
урехо, на-ухшо и ел. Однако о том, что звук. х в нача.џе слов а
и в интервокал1>ноЙ позиции находитс.а в стадии исчезновенил
говорит тот факт, что подобнhtе примерм MbI встречаем
очен'b редко в более севернмх селах, ср.: врао, мео /ма-б6ле/,

пограничнblх

е

СалопикскоЙ . област:D.rо:·

рисшене /: христијани/ и ел.
17. Праславлнские групп.b! *tj, *dj в кукушском говоре
преобразуrотсл, как правило, в. шш, жg, ср.: лешша, кашша,
н6шува /: ноќви/, срешшум, вежgа, сажgи, однако нередки
случаи употребленил на их месте ќ и ѓ: ќ'ерка, н61(но uuлe,
врејќа, нејк'иш, з6ѓе /:заоѓа/, н6t'е /: наqѓа/. Такие случаи
особенно часто встречаrотсл в IOЖНbIX селах, ближе к Сало
никам.
Процесс нового Йотированил тоЈЉко частично кос�
нулсл кукушского говора. И в Карадаге, и в Поле встречаем:
л'уgе, браше, шреша вечар, но наоборот сваќа.
18. В свлзи е изменением согласнмх и их групп след_уе т
остановитbсл на отдељшхх случалх.
ХарактернbIЙ пример упроIЦенил е изменением и
приспособлением артикулѕ:ции одного к артикуллции дру-

1
�

11

Ј

roro согласвого группм можно заметИТI> в следу}<)iЦИх сло
вах: iламна, уiламник, u4емна. Избежание грушљ1 вн- nутем
„вмбрасмвании'' встречаетс.и .в лексеме нук, нука, такж.е· �ак
и в наречии: нашре /и·: нешре/. Упроrцение групп согласвмх
путем вмпадени.ѕ.r одцоЙ из согласнмх встречаетс.и в примере:
лама /: ламја/, зема /: земја/.
19. В реализации фрикативнbIХ е, з перед аффрика
тами ц, ч встречаетс.ѕ.r раздвоение. В говоре Полл в указан
нмх случа.ѕ.rх по.нвллет с.и х: н6хче, михчuна /: нос, месечина/,
в то врем.н как в селах Карадага е > �и : брешче, лuшче
/: брест' дист/' или не меmiетси, вапр.: месце, мисчuна.
.

20. В говорах Полн невозможшr последоватељнме
свлзи е и з + р, если после них стоит гласнblЙ. В таком случае
в названшrх группах по.ѕrвл.ѕпотс.ѕr вспомогатеЈЊнме взрмв
'нме g, ш: сшрам, �gрак.
· 21·. Среди особенностеЙ консонантизмов следует вм
делит.b. и изменение гр уппм сш в шш : шшuuца, шшаuал'ка,
и груmљr ек в шк : шкuшник, шкриuчuна.
22. Интереснм случ аи, когда беззвучшm сегмент вто
рично пол учевноЙ формм, как резулhтат закона оглушеНШI
в позиции конца слова звонких согласнblх а также закона
·

„в1>:rравнивани.ѕr" звуков, повторно наклаДЈ>1ваетси в форме
е артик�ем определенВ:ости и форме множественного числа:
·луuуве/: луб/, џеuуш /: џеб/.
23. КукушскИЙ говор относитсл к тоЙ групnе·восточно
македонских говоров, которме отлича10тс.ѕr неопределеmљ1м
и неподвижнb1м ударением / штипско-воденскИЙ тип/, где
,,парадигматичност1> места ударенил представлѕrет собоЙ
главgуrо. особенност:о и присутствует во всех частих речи
почти без ИСКЛIОЧеНИЙ''.
Среди Вb1mеупомлнут.bIХ особенностеЙ ударени.н данноЙ
групп.b1 говоров следует В.biделитI> перемеrцение ударени.ЅI
с ковечнмх открмт.brх слогов. Искл10че:еи.и: вујна, iриуШа,
чисшуша; и школо. В некотормх селах Карадага, а также и
в городском. говоре· сохранилос1> старое место ударени�:

жина-ш-му,

сесшра-ми.

Здес1> сохранилосI> старое место
ударенил, т.к. подобн.blе случаи не противоречат . прав�лу
двухсложного ударенил.
.
24. В с_влзи е образованием имен суrцествиЈ:'_ел:blљ1;х
следует подчеркнут:b тот факт, что в кукушском, �ак и „_
·
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более обmирв:о в rоrовосточнмх rоворах, отмечаетс� н:еко
тораи скудност:о как в количестве аффиксов увеличителbНО
усилителhIЉIХ образованиЙ, так и в частотности их упо
требленил. Интересно, что аффикс -ок, в западнbrх говорах,
в:blполнлrоIЦИЙ рол:b деминутива, здесb встречаетс.ѕr в усили
тел:bно-уничижителhном значении: мажq,шр61\ 'мажиште',
кq,шар6к /: каша/. С тем же значением, хоти и реже, употре
бллrотсл аффикс -ина: iлq,вuна, момешuна; e ia : мажеiа; -л'о:
лuiл'о.
-

25. В образовании множественного числа имен суrце
ствителhНb1Х мужского рода можно заметит.b наличие аф
фикса -е, имеrоIЦего широкуrо распространенност:о, про.ѕr
ВШiетсл в двух-трех и многосложнbIХ именах су�цествитеЛ:оН.biх:
сил'ане, рибаре.
Аффикс -ишша, известнh!Й в форме множественного
числа: бунuшша /: .буниште/, gрумишша /: друм/, в данном
говоре имеет

широкое

употребление: јаришша,

сuнишша.

По мнениrо З. Голомба ,,Перенесение суффикса и окончани.ѕr
среднего рода -ишша во множ. число мужского рода лвллетсл
обIЦим лвлением говоров IожноЙ Македонии''.

В образовании форм множественв:ого числа имен
суIЦествитеЈЉшrх среднего рода кукушскиЙ говор обнару
живает сходство е салоникским, но отличаетсл от других
соседних говоров: воденского и гевгелиЙского. РеЧb идет
об архаизме - употреблении аффикса -ezua: сшаuчиша, ир�енчиша.
_,

-

Как особенностh данного говора следует в1>1делитb
то, что аффикс -иl-la в корелллции е деминутивнblм -ка об'bе
дин�етсл в новмЙ суффикс -инка длл образованил множественного

числа

е

оттенком

деминутивности:

-

-

,

иишлuн1<�а

/: петле/, сшулчum\а /: столче/.

26. Нижневардарским говорам, е кукушским вклrо
читеЛbно, характерно колебание в роде имен суIЦествитеЈЉHbIX, ср.: шаа gen, но и шоо gен, gенша, aguн крај, но и кра1ша,
ваа Крај, аgн,6 ЛtlсШО CKU1ltlX ј: ЛИСТј, lpal-l-0 ј: Гранка/.
27. Из бол.bшого числа особешrостеЙ имен прилагател'b
нмх обратим внимание на отделbmiе случаи образовани.и
степенеЙ сравнении, когда употреблј}rотсл обе приставки,
в начале превосходноЙ, а затем сравнитеЛhноЙ степени:
,. - ,
,
на1-ио-силин.
,
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28. В свлзи е местоимеНшtМИ можно замеmтb, чtо
ocoбeliнocтhro зтого говора .ивллетсл то, что в городе в форме
1 лица вмступаrот неЙотированшrе формbI е перегласовкоЙ
а в е: ес, еска, далее В.b1ступаrоIЦИе вместо местоимении
„вслкого" лица „с�бе",
употребление
распростраШiетсл
соответствуrоrцих форм ЛИЧ}I.bIХ местоимениЙ: за-неiо cu
iлege. По мнениrо З. Голом5а, исчезновеnие ударноЙ формм
возвратн:ого место именил ,,себе'' лвллетсл обrцеЙ 'особен
ностhIО rожнмх македонских говоров. Что касаетсл вопро
ситеЈЉного местоименил ,,кој", следует заметиТh отсутствие
не толhко формм дател&.ного падежа „кому", но и обrцеЙ
,

,

. форМbI .„кого": за-кој UUШUШ?

29. ОдноЙ из особенностеЙ нареЧИЙ лвшrетсл употре
бление деминутивноЙ формм: шукичка, шамичка, i6pu,e.

30. В рлду образованиЙ отмменшrх глаголов обра
�цает на. себ.и внимание частое употребление окончани.ѕr -ее:
к'и-услиuее /: слеп/, узgар в ее /: здрав/.

31. Система глаголов кукушского говора предста
вллетсл нам достаточно упроrценноЙ. Во-первмх, � глаголах

насто.ѕпцего времени происходит совмеrцение ��рми и- и
е- групп, в.о-вторм, по аналогни к н:им подклrочилисb и гла
голоr а-группм. УпроIЦение глаголbн.bIХ форм вмражено и
в повелитеЛbном наклонении: вее глаголм е-, и- и а- групп1>1
во 2 лице единственного числа пролвллrотсл в гласном ocнoBbI
и,

без окончаниЙ, ср.: чеки-ме шамо /м. чекај ме

.

.

.

/.

32. Форма деепричастил биgејќи здесb не употребЈDiетсл
в качестве соrоза, а тол:nко как наречие, хотл и лвллетс.ѕr про
изводноЙ от глагола совершенного вида: млаg биgејк'ин
усшq,рел.
-

,

33. Нижневардарские говорм бол1>шинством струк
Тfрно-синтаксических особенностеЙ отличаrотсл от востоЧiiмх
говоров и
имеrот другуrо типологическуrо особенност:n.
ОсновноЙ особенностbrо приведеннb1х в монографии спе
цифич:ностеЙ .ивллетси присутствие бољшого количества
балканизмов.
Суrцествует мнение, согласно которому „неславлнскал"
грамматическал форма македонского .ѕrзb!ка лвилас.Ј> главнbiм
образом резуЛbтатом билингвизма, возн:икшего
в кон
тактах между македонскими Сла:wrнами и балканским роман
ским населеllИем, потомками котормх .ивллwтсл сегодШiшние
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.Вала хи /Аруммнм/. В :ЕIИжnевардарских говорах в условw�х
двулзмчил, балканско-романскиЙ лзмк играл ролh модели .
Нарлду
которал приве ла к м ногочисленнмм измененилм.

·

обIЦеизве стнмми балканизмам и, име101Цимисл в
шинстве македонс:ких говоров, здесh встречаrотсл:

е
·

боЛh-

- обобIЦение ·предлога· на при дополнен:ии: iа-вличел

на мq}ка-му ус-карлuк; iy-вugex на-браш-ши;
- употребление кратких

форм

местоимениЙ перед

глаголом распространено шире, чем в западшrх говорах,
а имен:но - хотл и невсегда, всгречаrотсл аналогичн.b!е при
мерм и в формах синтетического императива: сшани са-

иошири; zу-сиасшри и неzо; �и-носи и них;
-

, - -

-

-

-

,

-

наличие

,_

-

примеров

,

е

нарушен:ноЙ

gеш·шо сам cu-cugeл; gве aua /uux/ и ел.
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2.- За населени места

Ал
Ак
АЌ
Беi
Боi

Вл
Гав
Гол

а
g
Гра,
Гр

ам

Гум

Гiip

ДауШ
Драi

Жен
Ир
Иџ
Кал
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- Алексово
(Алексуво)
- Аканџалија
(КанџалИа)
- Амбар Ќој
(�бар Ќој)
- Беглерија
(БигЈШрИ:а)
- Богданци
(Бугданци)
- Владаја
(Владаа)
- Гавалјанци
(Г�вл' анци)
- Гола
- Градобор
(Гардуббр)
- Грамадна
(Гармадна)
- Гуменџа
- Грбасел
(Гарбашел')
- Даутлија
(ДаутлИ:а)
- Драгомирци
(ДаргумИрци)
- Женско
(Женцко)
- Ираклија
(ИраклИа)
- Ханџилар
(Иџиларе)
- Калиново
(Калќвво)

- Казаново
(К(}занво)
- Кованци
Ков
- Коџомарлија
Коџ
(КуџумарлИа)
ц
Крецово
е
Кр
(Крецво)
Каз

Кук
Ма л

- Кукуш

- Маловци
(МW!увци)
Мир - Миравци
Мор .- Морарци
(Мурарци)
Myiu - Мотулово
(Мутулво)
Ним - Неманци
(Ниманци)
Патарос
паш
(П атрбс)
- Петрово
п
- Планица
Пл
(ПлаmШца)
Пociu - Постолар
(Пуслар)
Рош - Рошлово
(Рбшлуво)
- Савек
Сав
- Смоквица
См
- Стојаково
сш
(Стујакво)
Фур - Фурка
Шек. - Шекерлија
(ШикирлИ:а)
Ш
Ш ем - Штемница
//Сневче

1

ТРАНСКРИПЦИЈА
а.
Со овој знак го предаваме тем
ниот
неговото потекло.
-

е, И, а, о, у.

вокал

независно од

Со цртичка над вокалот се означува
должината.
Точката под вокалот го означува пол
уредуцираниот
изговор;� к лони кон и, t;i кон а, а
9 кон у. Истиов однос е покаж
ан и со
знаците: еи, оУ.
'
л .
Овој знак го означува полумекото
л.
п'.
Со овој знак се означува меко
то н.
Ш'.
Со овој знак се означува пала
тализираниот изговор на
плозивот ш.
tJ, t;i, 9.

-

-

·
-

-

-

Со овој знак се означува палата
лизирано к.'.
Види го објаснувањето за '
к .
Л, м, н, р, е.
Со цртичка над консонантот се означува
должи
ната. Од технички причини долг
ото ш го предаваме со ш:.
к.'.

i'.

-

-

-
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