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I
ИСТОРИЈА 

НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК





Кон Историјата на македонскиот јазик

За секој лингвист – македонист, во рамките на студи-
ите по македонски јазик, Историјата на македонскиот 
јазик од Блаже Конески е основна литература. Во оваа 
монографија е содржана суштината на развојот на маке-
донскиот јазик, неговата дијахронија, опишана со еднос-
тавни зборови, така како што умееше да пишува и да пре-
дава професорот и академик Блаже Конески.

Ако се знае историјата на македонскиот јазик, тогаш се 
знае и потеклото на македонскиот народ. Блаже Конески, 
кој беше извонреден познавач на македонските дијалекти 
и на македонското писмено и усно културно наследство, во 
оваа книга мајсторски го опишува развојот на сите битни 
особености на македонскиот јазик. Своите сознанија тој 
ги поткрепува со примери од црковнословенските ракопи-
си од македонска редакција и со примери од македонските 
дијалекти и од македонските пишани споменици.

Книгата Историја на Македонскиот јазик за првпат 
е објавена во 1965 година, од страна на „Книгоиздател-
ство Кочо Рацин“ – Скопје и „Просвета“ – Белград и има 
доживеано повеќе преобјавувања, дополнети и измене-
ти. Самиот Блаже Конески, во Предговорот напишан на 
24.12.1979, кон изданието објавено од издавачката куќа 
„Култура“ во 1981 година, истакнува дека книгата претр-
пела промени, најпрво само мали поправки во второто 
издание од 1967 година, а потоа и некои позначајни про-
мени и проширувања, односно поинаква прераспределба 
и толкување на текстот. 

Во ова критичко издание на Историјата на маке-
донскиот јазик, во склоп на проектот на МАНУ „Кри-
тичко издание на целокупните дела на Блаже Конески“, 
е претставен интегралниот текст на изданието на „Кул-
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тура“ од Скопје од 1981 година, кое потоа е преобјавено 
фототипски, без никакви измени, во два наврата: 1986, 
од истиот издавач и 1996 година од „Детска радост“. Из-
данијата се споредени и нема никакви разлики меѓу нив.

Во сегашново критичко издание е направена според-
ба меѓу првото издание од 1965 и изданието на Историја-
та на македонскиот јазик од 1981 (1986/1996) година. 
Забелешките за разликите меѓу двете изданија се дадени 
во фусноти на секоја страница на чијашто содржина се 
однесуваат. Малите разлики во текстот на двете изданија 
се посочуваат недвосмислено во самата фуснота, а на по-
големите разлики само се упатува во делот каде што се 
утврдени, при што се упатува на бројот на страницата во 
првото издание. Забелешките на приредувачот за оддел-
ни јазични проблеми, исто така, се приложени во фусно-
тите на соодветните страници. 

Единствената фуснота која е изворно напишана од 
страна на авторот Блаже Конески и која е лоцирана на самиот 
почеток на делот за вокален систем е означена со ѕвездичка 
и е напишана со задебелени букви (стр. 34). Приредувачот 
на ова критичко издание на МАНУ од 2021 година не ги 
наведува во фусноти ситните интервенции и актуелизации 
на податоците од Историјата на македонскиот јазик (како 
на пример: минатиот век е заменето со 19 век, нашиот 
век е заменето со 20 век, кратенката в. за век е заменета 
со целиот збор, Т. Велес е заменето со Велес и сл.). Дел 
од кратенките за македонскиот јазик и македонските 
дијалекти (мак. јазик, зап. мак. говори и сл.), се заменети 
со полните називи, со цел текстот да биде полесно читлив. 
Малубројните очигледни печатни грешки се отстранети од 
текстот, главно, без упатување на нив. Списокот на кратенки 
(скратеници), пак, што го користи самиот Конески, даден 
е на крајот на текстот без никакви интервенции. Списокот 
на користената литература (библиографијата), е даден 
на крајот од ова издание, но среден според актуелниот 
образец за средување на користената литература што се 
користи во Одделението за лингвистика и литературна 
наука на МАНУ.

Скопје, 12.2.2021 г.   Веселинка Лаброска



ИСТОРИЈА 
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Предговор

Оваа книга се појави во прво издание во 1965 годи-
на. Во 1967 година таа беше вклучена во моите избрани 
работи, објавени од Култура – Скопје, како седма книга. 
При тој случај внесов некои мали поправки во текстот. 
Во изминатите десетина години имав можност да се 
вратам повторно на некои прашања од историјата на 
македонскиот јазик во повеќе специјални испитувања. 
Се собра нов материјал и се изменија моите погледи во 
однос на објаснувањето на некои појави, особено во де-
лот посветен на историската фонологија на македон-
скиот јазик. Сето тоа доведе до забележлива интервен-
ција во текстот, до раширување, прераспределба, нови 
интерпретации, при сè што основната негова структу-
ра остана зачувана.

Скопје, 24.XII 1979   Авторот





УВОД

Македонскиот јазик во балканската јазична сре-
дина и наспрема соседните словенски јазици. 1. Ма-
кедонскиот јазик се говори во СР Македонија, и надвор 
од нејзините граници, во оние делови на Македонија што 
по балканските војни влегоа во составот на Грција и Бу-
гарија. Денеска македонскиот е мајчин јазик на нешто 
повеќе од милион луѓе. Освен тоа, со него во СР Македо-
нија се служат како со јазик на секидневен контакт уште 
околу 300.000 луѓе, главно Албанци1 и Турци.

На територијата што денеска ја зазема, а што во ми-
натото била поширока, македонскиот јазик се формирал 
од говорите на словенските племиња кои, по распаѓање-
то на прасловенската заедница, стигнале најдалеку на југ 
на Балканскиот Полуостров. Словените проникнале дла-
боко во Грција и Албанија. Но со текот на времето тие 
отстапувале2, така што територијата, која првобитно ја 
зафатиле, е многу стеснета. Во Албанија се говори ма-
кедонски уште само во неколку села, додека во северна 
Грција до скоро се беше задржало бројно македонско на-
селение до линијата што од река Бистрица на запад оди 
накај Солунското Поле. Но и овде во најново време, по-
ради познатите политички настани, македонското насе-
ление е значително проретчено.

2. На новите седишта јазикот на македонските Сло-
вени уште доста време го продолжувал прасловенскиот 
јазичен тип, како што ни го посведочува тоа старословен-
скиот јазик, создаден на македонска основа во втората по-
ловина на 9 век. Тој, меѓутоа, во натамошниот развој има 

1 Во првата верзија употребен е зборот Шиптари. (1965: 7) (В. Л.)
2  Делот означен со курзив „…отстапувале под грчкиот и албански-
от притисок…“ е избришан од новата верзија. (1965: 7) (В. Л.)



доживеано, како и бугарскиот јазик и, во помала мера, 
југоисточните српски говори, многу коренити структу-
рални промени под влијание на балканската јазична сре-
дина.

Во однос на граматичката структура особено е значај-
на замената на синтетичката деклинација со аналитичен 
начин на изразување на падежните односи (сп. од чове-
кот, на човекот, со човекот, чаша вода). На овој процес 
во народниот јазик укажуваат спорадични примери веќе 
во ракописите од 11 – 12 век (Охр. ап. \  ъ ). 
Во истиот ред појави спаѓа развитокот на постпозитив-
ниот член, зачетоци од кој имаме во ст. сл. период, потоа 
образувањето на футур со пом. глагол h7t5ti, кое во ма-
кедонскиот се разгранало во цел систем од идни времиња 
(ќе оди, ќе одеше, ќе одел), удвојувањето на предметот (го 
видов човекот, му реков на човекот) и др.

Влијанието на балканската јазична средина не се ог-
ледува само во промените што го зафатиле наследениот 
словенски граматички тип, туку и во конзервирањето на 
одделни негови одлики, во случаи кога имало согласу-
вање со балканските јазици. Така чувањето на аористот 
и имперфектот било секако спомогнато од контактот со 
тие јазици. Чувањето на тие времиња подоцна овозможи-
ло, од нивната корелација со перфектот да се развие кај 
последниов посебна модална употреба за изразување на 
недоживеани дејства, која станала карактеристична за це-
лиот систем на глаголски времиња.

Новата граматичка структура на мак. јазик, што се 
развивала во споменатиот контакт со балканските јазици, 
а и во меѓудејството на самите словенски говори во сфера-
та на тоа влијание, била веќе доволно изразена во време-
то околу 15 век. Со тоа време приближно и се обележува 
конституирањето на современиот тип на мак. јазик. Дека 
влијанието на балканската јазична средина било посебно 
силно изразено во Македонија, која претставува земја на 
живи етничко-јазички вкрстувања, се гледа по тоа што во 
еден дел на македонските дијалекти (пред сѐ во западната 
група) балканизмите се застапени во поголема мера одо-
што и во бугарскиот јазик. Таков е случајот со глаголски-
те конструкции од типот имам земено и сум дојден, како 
и со употребата на кратките лични заменки пред глаголот 



во почетокот на реченицата: го видов Стојана, ја зедов 
книгата и сл. Со оглед дека распространетоста на овие 
црти е ограничена и на самата територија на мак. јазик, 
најверојатно е да се претпостави дека се работи за една 
понова фаза, пред сѐ на романско и албанско влијание, 
чие огниште било во југозападна Македонија. Во врска 
со ова влијание може да се доведе и фактот што дативот 
во поголема мера се зачувува баш во најзападните маке-
донски говори (сп. мајке, сестре, Стојану).

3. Македонскиот јазик во текот на својот развиток 
преживувал ред промени во непосреден контакт со со-
седните јужнословенски јазици, бугарскиот и српскиот, 
или под нивно влијание. Притоа се случувало и да се вкр-
стат на македонска почва црти карактеристични за спо-
менатите јазици. Така во македонските говори се јавува 
денеска двојна замена за прасл. групи tj, kt’ –dj: свеќа, 
меѓа – свешта, межда. Повремениот поблизок контакт 
со бугарскиот односно српскиот јазик стоел, се разбира, 
веќе во средниот век во зависност од тоа кое од созда-
дените државни средишта, бугарското или српското, во 
одделни периоди постигнало превласт во Македонија.

За периодот пред создавањето на писменоста (втора-
та половина на 9 век) извесен материјал, што може да по-
служи за донесување заклучоци во оваа смисла, ни дава 
словенската топонимија во Грција. Во тој период биле 
овде уште во тек процеси што значеле пропагација на не-
кои црти карактеристични за јужнословенската група во 
целост. Таков бил случајот со метатезата на ликвидите 
која уште не била наполно извршена (Váltuka зa*Boltъko, 
Gardiki зa*Gordьkъ). Што се однесува до изоглосите кои 
ја делат самата јужнословенска јазична територија, со 
оглед на овој факт, тешко е да се прими дека нивното 
ширење му претходело на ширењето на такви поопшти 
црти. Тоа можело да се одвива или паралелно со него или, 
што е уште поверојатно, нешто подоцна. Со ова придоби-
ва извесна поткрепа мислењето дека во времето на созда-
вањето на глаголицата замената на шт, жд за прасл. *tj, 
kt’ – dj не ги опфаќала во целост македонските говори. 
Таа замена можела да се распространува баш во периодот 
на потесен контакт со јазикот на бугарските Словени во 
врска со ширењето на бугарската држава на запад (добар 
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дел на Македонија влегол во нејзиниот состав во текот на 
9 век). И префрлањето на циркумфлексот врз следниот 
слог (сп. буг. град – градт, глас – гласт; град, глас 
во Солунско, Dol, Stogs – топоними во Тесалија) ќе 
биде појава од времето на овој потесен историски кон-
такт меѓу Словените во Бугарија и Македонија. Чувањето 
на широкиот изговор на 5 е уште една особеност заед-
ничка за македонскиот и бугарскиот. 

На раниот допир на сев. мак. говори со српскиот 
укажува замената на 4 > у во нив. Топонимите како По-
бужда сведочат за тоа рано вкрстување на разнодијалект-
ни црти во овој појас, кое му претходело на ширењето 
на средновековната српска држава на југ. Од процесите 
заеднички за мак. и српхрв. јазик од особено значење е 
депалатализацијата на консонантите, во што мак. отишол 
најдалеку од сите јужносл. јазици, зашто во одделни не-
гови дијалекти се отклонува и опозицијата н: н’ (којн, бај-
на, бана), а опозицијата л: л’ е задржана благодарение на 
влијанието на турскиот јазик преку многубројни заемки 
со „полумеко“ л (инаку сп. во велешкиот и прилепскиот 
говор: луто, клуч, недела, постела и сл., в. § 813). Замена-
та ѣ >е претставува исто така црта што ги сврзува маке-
донските со српските екавски говори (таа проникнала и 
во западнобугарскиот). Српското влијание, потсилено со 
ширењето на границите на српската држава на југ (крајот 
13-14 век), изразено е, освен во навлегувањето на замени-
те ќ, ѓ – и во ширењето на други црти како чр-, чрѣ-  > цр-, 
цре-, (црн, црево и сл.), ѫ > у во одделни зборови (куќа, 
вруќо, гуска) и др.

4. Македонските говори рано почнале да развиваат 
извесни црти што ги изделуваат како целост во однос на 
говорите на соседните јужнословенски јазици. Една таква 
црта е замената на силните ерови, и тоа ъ >o, ь >e (сон, 
темно), настаната во 10 век и застапена во ст. сл. тексто-
ви од македонско потекло. Во српхрв., како што е познато, 
овие два гласа се слеале во еден (сан, тамно), а така се 
случило во коренот и во буг. (сън, тъмно), со таа разли-
ка што пред ь се чувал мекиот изговор на консонантот 

3 Овде во првата верзија има бр. 67 (1965: 10); целата нумерација на 
поглавјата претрпела промени поради проширување со нови делови. 
(В. Л.)
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што натаму можело да доведе до едно помладо по вре-
ме преминување на тој глас во е (сп. буг. ден). Во однос 
на назалите мак. покажува исто така посебен развиток. 
Се чини дека за буг. треба да претположиме еден пери-
од на изедначување на ъ, ѫ, > ъ; ь, ѧ > ’ъ (состојба што 
уште добро ја илустрираат родопските говори), додека во 
мак. вокализацијата на еровите и промената на назали-
те се хронолошки и по резултат одделни појави. Притоа 
единствено во мак. дошло до изедначување на ѧ со ѣ, по 
губењето на назалниот призвук, така што во текстовите 
од 12 – 13 век, (време кога деназализацијата била во тек 
(сп. n7'da, '7daa[e во Бол. пс.) наоѓаме примери како 
p3tel6 за p5tel6, s5m5 за s5m3 и сл. Развитокот, значи, 
одел вака: 3 > ѣ (ä) > e (изговорот ä за централна и југо-
западна Македонија е засведочен и за 14 – 15 век, а тој во 
периферните говори, под акцент, е задржан и до денеска: 
рјäка – рекáта во говорот на Бобошчица кај Корча).

Сето ова покажува дека општиот процес на упрос-
тување на праслoвенскиот вокален систем на македонска 
почва во некои битни одредници одел по свој пат. Со те-
кот на времето овие карактеристични црти за мак. јазик, 
кои во неговите говори се ширеле во помал или поголем 
опсег, станувале сѐ побројни. Некои од нив ќе споменеме 
сега во врска со разгледувањето на дијалектната дифе-
ренцијација на македонскиот јазик.

Македонските дијалекти. 5. Скудните податоци, 
што ги добиваме од средновековните текстови, ни даваат 
само многу ограничена можност за посматрање на дија-
лектните разлики што во тоа време се зараѓале. Варијан-
тите4 цути (западно наречје : цăвти, цавти (источно на-
речје) нѐ водат уште во времето на губењето на еровите. 
Разликата се објаснува со тоа што во западната област в 
уште било билабијален глас, додека во источната област 
тоа веќе преминало во лабио-дентален глас, каков што е 
и во современиот македонски јазик. Преминот јѧ - >jѫ-, 
одразен во ракописите од крајот на 12 век, претставува 
изоглоса што го карактеризира западномакедонското на-
речје (сп. во него јадро, јодро, јăдро: источномакедонски 
едро). Некои текстови од 13 век (Струмичкиот апостол, 

4 Овие две реченици во првата верзија ги нема (од „Варијантите 
цути…“ до знакот за фуснота). (1965: 11) (В. Л.)
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Хлудовиот триод) ја покажуваат промената на групата 
цѣ во ца, што е црта карактеристична за тиквешко-мари-
овскиот говор и за некои говори во источна Македонија 
(цана, цадило и сл.). Во Струм. ап. наоѓаме примери што 
укажуваат на тоа дека редукцијата на неакцентираните 
вокали, позната во ист. мак. говори, била веќе изразена во 
13 век. Стара разлика претставува тоа што во западното 
наречје се развило протетично ј во случаите како јаже, 
јаглен, јадица, а во источното в: важе, ваглен, вадица. Таа 
разлика била веќе позната кон 12 в. (в. § 545). Овие, и не-
кои други диференцијални особености нѐ уверуваат дека 
двете основни дијалектни групи на мак. јазик – источната 
и западната, се формирале доста рано во средновековје-
то, секако пред 13 век.

6. Резултатите на сите овие, и некои понови процеси, 
во комбинација со резултатите од влијанието на соседни-
те словенски и несловенски јазици, што нерамномерно 
се распределувале во одделните говори, довеле до де-
нешната доста изразита дијалектна диференцијација на 
мак. јазик. Месните дијалекти на мак. јазик можеме да ги 
поделиме во две поголеми говорни целости: западнома-
кедонското и источномакедонското наречје. Оваа поделба 
ѝ одговара на географската поделба на Македонија која 
реката Вардар ја разделува на две подрачја. Јазичните 
особености, по кои се разликуваат споменатите две на-
речја и кои се за современото јазично чувство на самите 
Македонци особено доминантни, се: местото на акцентот 
и изговорот на неакцентираните вокали. Во западномаке-
донското наречје акцентот е врзан за определен слог (тре-
тиот открај: водéница – воденцата), а неакцентираните 
вокали не подлежат на редукција. Во источномакедон-
ското наречје акцентот не е установен на определен слог, 
туку обично паѓа на еден од последните три слога во збо-
рот. Во подробностите има во тој поглед доста разлики во 
самите источномакедонски дијалекти. Што се однесува 
до изговорот на неакцентираните вокали, на североисток 
имаме говори со умерена редукција, а на југоисток го-
вори во кои редукцијата е силно изразена (урáч, мéсиц, 
пулвнта и сл.).

5 Во првата верзија овде е бр. 42, а реченицата што следува понатаму 
ја нема. (1965: 11) (В. Л.)
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Преоден појас меѓу овие две наречја претставуваат 
говорите костурско-лерински и мариовско-тиквешки. Во 
нив е необично акцентирањето на последниот слог (во 
костурско-леринските не е извршена ни редукцијата).

Освен цртите што ги зедовме за основа на подел-
бата на источното македонско и западното македонско 
наречје, можеме да приведеме и повеќе особености што 
ги одликуваат овие две говорни групи. Така, западните 
македонски говори го познаваат губењето на интерво-
калното в во определени услови (чоек, глаа), преминот 
на х во в, ф (нивна, нифна), тројниот член (лебот, лебов, 
лебон; источномакедонски лебо), употребата на кратките 
лични заменки пред глаголот во почетокот на реченица-
та (ме виде, го зеде), употребата на глаголски конструк-
ции со имам (имам видено) итн. Овие особености не се 
обични во источните македонски говори (конструкциите 
како имам видено се сепак забележани во Солунско). Со 
губењето на извесни консонанти во интервокалната по-
зиција, дошла до израз во западномакедонските говори 
тенденцијата за скратување на зборовите, во резултат на 
што во некои говори се иде до појава на нови вокали – 
широко о и е (тоāр, стреā, сп. во Струшко твар, чвек). 
Тенденцијата на скратување на зборовите е изразена и 
во источномакедонските говори, но таа се врши таму на 
поинаков начин, со елизија на вокалите, поради нивната 
силна редукција (жента, детто и сл.).

7. Како што веќе споменавме, во обете наречја на 
македонскиот јазик влегуваат повеќе месни говори што 
меѓу себе се разликуваат со одделни повеќе или помалку 
изразити црти. Еден од основните критериуми за ната-
мошната поделба на тие наречја е различната замена на 
назалот  во нив. И во зап. и во ист. наречје се разликува-
ат по овој белег у-говори на север (рука, пут), а-говори 
во средишниот појас (рака, пат), ă-говори на југ (рăка, 
пăт). На крајниот југозапад и на крајниот југоисток по-
стојат говори што зачувале траги од некогашниот назален 
изговор на вокалите , ѧ (мăнџо, дăмбо, гренди, пендесе). 
Географското распространување на рефлексите на наза-
лот  во македонските наречја укажува на нивната повр-
заност во правецот запад – исток, како и нивната „слое-
витост“ во правецот север – југ. Може да се приведат и 
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повеќе црти што приближно го следат истиот правец на 
простирање. Така е на пример на север скоро исклучива 
замената ќ, ѓ за прасл. tj, kt’–dj, во средишниот дел на 
Македонија се јавуваат доста зборови и со изговорот шт, 
жд, додека во јужна Македонија тој изговор преовладу-
ва. Сето ова ја усложнува сликата на говорната диферен-
цијација на македонскиот јазик.

Литературниот јазик. 8. Македонскиот литерату-
рен јазик, којшто доби можност на слободен развиток 
дури по Втората светска војна, е формиран врз основа на 
западното македонско наречје, поблиску определено – на 
западните македонски а-говори (со замена а за : рака, 
пат), кои се простираат на линијата Велес – Прилеп – 
Битола. Обично за нив се употребува називот централни 
македонски говори. Тие имаат повеќе особености заед-
нички со источното македонско наречје, така што со тоа 
се проширува народната основа на македонскиот литера-
турен јазик. Инаку во составот на македонскиот литера-
турен јазик влегле и црти што му се својствени пред сѐ на 
источното наречје: чувањето на интервокалното в (човек, 
глава), односот носи – носат во 3 л. едн. мн. во презентот, 
формата на кратката лична заменка за 3 л. за предмет во 
мн.: ги (зап. мак. и), употребата на предлогот на со посе-
сивно значење (куќата на татко ми).

9. Словенската писменост во Македонија се јавува 
при крајот на 9 век. Работата на Охридската книжевна 
школа, основана од Климента, остави трајно обележје 
врз јазикот на таа писменост за која е карактеристично, 
особено во лексиката, доследно продолжување на јази-
кот на првите словенски преводи. И првобитната азбука, 
глаголицата, била во полна употреба во Македонија до 11 
век. Од 12 век се забележуваат во македонските текстови 
поголеми отстапувања од ст. сл. јазик (така на пр. доаѓа 
до мешање на носовките: j3z6yk7 > j4z7yk7, molj4 >mol3 
и сл., в. § 59). Во 14 век се шири употребата на српската 
рецензија, која во македонската писменост имала доми-
нантно место до 18 век. Елементи на македонскиот на-
роден јазик од современиот тип постепено влегуваат во 
јазикот на црковната литература открај 16 век. Овој про-
цес се забележува особено во т.н. „дамаскини“, преводи 
на проповедите на грчкиот писател Дамаскин Студит (16 
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век); тој претставува извесна подготовка за воведување 
на македонскиот народен јазик во книжевна употреба, 
кое нешто се изврши во почетокот на 19 век во книгите на 
Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Меѓутоа, иако во 
првата половина на 19 век веќе се пишуваше на народен 
јазик, не беше нашла во тоа време уште израз свеста за 
потребата од создавање на еден општ литературен јазик. 
Употребата на народниот јазик се сфаќаше всушност како 
снижување на стилот во однос на црковнословенскиот, 
или, во јужните краишта на Македонија, на грчкиот, што 
го претставуваа т.н. висок стил.

10. Првпат прашањето на литературниот јазик се 
поставува на разгледување во 60-те години на 19 век, 
кога македонското граѓанство, во заедница со бугарско-
то граѓанство стапува во борба против Цариградската 
патријаршија и против употребата на грчкиот јазик во 
црквите и училиштата. Тоа е почетокот на македонската 
преродба што се изразува како во смисла на интеграција 
на Словените под турска власт, така и во смисла на на-
полно самостоен национален развој. Отаде и прашањето 
на литературниот јазик се поставува во тоа време во два 
аспекта: од една страна постои гледиште дека треба да се 
создаде заеднички литературен јазик за Бугарите и Маке-
донците, на тој начин што во него ќе бидат застапени по-
деднакво бугарски и македонски јазични црти; од друга 
страна се јавува гледиштето на т.н. македонисти, кои ис-
такнуваат дека Македонците, како посебен народ, треба 
да изградат и свој посебен литературен јазик. Заедничко 
им е на овие гледишта опозиционото становиште спрема 
воведувањето во Македонија на бугарскиот литературен 
јазик, заснован врз источното наречје. Од тоа становиште 
произлезе и движењето за издавање посебни учебници за 
македонските школи, во кои јазикот во својата основа ја 
продолжуваше дотогашната македонска писмена тради-
ција. Сето тоа беше израз на фактот што меѓу Словените 
во Турција се оформуваа две национално-културни сре-
дишта, како што тоа го потврди натамошниот историски 
развиток.

Неповолните историски услови не дозволија да се 
стори во тоа време нешто повеќе во однос на изграду-
вањето на македонскиот литературен јазик. Значаен при-
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лог кон разработката на ова прашање донесува малку по-
доцна книгата на Крсте П. Мисирков „За македонцките 
работи“ (Софија 1903), која претставува еден вид синтеза 
на дотогашниот опит во македонската писменост, и наед-
но укажува на натамошните насоки во национално-кул-
турниот развој на македонскиот народ, во рамките на кој 
Мисирков го смета создавањето на македонскиот лите-
ратурен јазик примарна задача. Тој прв го разгледа пра-
шањето за неговата народна основа, истакнувајќи дека во 
неа треба да влезат централните македонски говори.

11. Тоа што Мисирков го формулира во однос на из-
градбата на македонскиот литературен јазик се прибли-
жуваше кон своето остварување во периодот по Првата 
светска војна, и покрај тоа што македонскиот народ, по 
балканските војни, беше поделен и живееше во граници-
те на три балкански држави. Од прeсудна важност беше 
тоа што во овој период ослободителните стремежи на 
македонскиот народ најдоа сестрана поткрепа од напред-
ното движење во Југославија. Во 30-те години на 20 век 
оживува литерарната дејност на македонски јазик. Тоа е 
време на сѐ потесно поврзување на македонската интели-
генција на заедничка културна работа, со што во голема 
мера се остваруваше наддијалектна јазична врска. Про-
цесот беше успоруван со тоа што употребата на македон-
скиот јазик во јавниот живот (во наставата, печатот итн.) 
беше забранета, но не можеше да биде запрен. Тој се забр-
за во годините на Втората светска војна, со активноста на 
народноослободителното движење. Во текот на војната 
се создаде и по обем значаен фонд на писмен материјал 
на македонски јазик, а при крајот на војната излегуваа 
веќе редовно неколку бригадни и други весници и спи-
санија (Илинденски пат, Млад борец, Нова Македонија и 
др.) Иако во тој материјал уште немаше јазична изедначе-
ност, во него сосем одредено се изразува стремежот да се 
пишува на заедничка основа, што ја даваат централните 
говори.Тоа и го овозможи толку брзото решавање на тоа 
прашање веќе во првите месеци по ослободувањето, кога 
требаше само да се изврши извесно изедначување на ли-
тературниот јазик и на неговата ортографија врз основата 
што беше веќе поставена од претходниот развиток.
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Македонскиот јазик беше прогласен за официјален 
јазик на СР Македонија уште во текот на војната, на Пр-
вото заседание на Антифашистичкото собрание на народ-
ното ослободување на Македонија, одржано на 2 август 
1944 г. во манастирот Прохор Пчински. Неговата унифи-
кација се изврши со усвојувањето на азбуката (3. V. 1945) 
и правописот (7. VI. 1945) по предлог на Комисијата за 
јазик и правопис. Во годините на слободен живот тој брзо 
се разви во еден оформен современ литературен јазик.





ФОНОЛОГИЈА

ГЛАСОВНАТА СТРУКТУРА НА ЗБОРОТ

Слогот. 12. Прасловенскиот јазик имал карактерис-
тичен строеж на зборот – сите слогови биле отворени, 
т.е. завршувале на вокал. До ваква состојба се дошло во 
резултат на дејствувањето на повеќе фонетски процеси 
(монофтонгизација на дифтонзите, губење на консонан-
ти на крајот на зборот, консонантски дисимилации и др.) 
во еден подолг временски период. Некои од тие процеси 
очевидно допираат до крајот на прасловенската заедни-
ца па се продолжуваат и по нејзиното распаѓање. Таков е 
случајот со метатезата на ликвидите, за која веќе споме-
навме, и во резултат на која станува отворање на соодвет-
ните слогови: *gordъ >grad7, *мелко >ml5ko.

13. Меѓутоа словенските јазици, и меѓу нив маке-
донскиот, во приближно исто време, почнувајќи откај 10 
век, доживуваат коренита промена во строежот на зборот 
односно на слогот. Со губењето на еровите во слаба по-
зиција повторно се создаваат во нив затворени слогови. 
Сп. pri|t7|+a: прит|ча6, s7|dra|v7: здрав. Се разбира, ова 
повлекува ред последици во однос на гласовната струк-
тура на зборот. Пред сѐ, губењето на еровите значи скра-
тување на дадените зборови за еден или дури и за повеќе 
слогови.

Консонантски групи. 14. Можноста за комбини-
рање на консонантите во консонантски групи била пред 
тоа доста ограничена и постоела, се разбира, само во по-
четокот на слогот. По губењето на еровите се добиваат 
ред нови консонантски групи, како во почетокот, така и 
на крајот на слогот.
6 Овде во првата верзија има друг пример: темница. (1965: 19) (В. Л.)
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Секако не треба да замислуваме дека навикот за из-
говарање на тие нови консонантски групи бил создаден 
одеднаш во однос на сите нив. Тоа бил процес што тра-
ел подолго време. Еровите можеле да се загубат полесно 
и порано таму каде што со нивното губење се добивале 
консонантски групи веќе познати во словенскиот изго-
вор, отколку таму каде што настанувале нови комбина-
ции на консонанти. Во последниов случај можело да се 
јави како фактор што го помагал установувањето на тие 
нови групи имитирањето на изговорот на туѓи зборови, 
во нашиот јазик посебно на грчки зборови. На пример, 
грчките зборови со почетно пс-(псалтир, псовиса) може-
ле да придонесат да се премине побрзо на таков изговор и 
во словенски зборови (псати <пьсати, пси<пьси). 

15. Меѓутоа, во тој процес извесни консонантски 
групи не можеле да се остварат или не можеле подолго 
да се задржат во јазикот. Тие се упростувале или се раз-
лагале на различни начини, сведувајќи се на веќе устано-
вените модели за комбинирање на гласовите во рамките 
на слогот. На пример, групата -стн- се упростува во -сн- 
(радостьна >радостна >радосна), група -стк- во -ск- 
(свьстька >свестка >свеска) и сл. Сп. упростување на 
консонантски групи во овие случаи: v6 sr7cih6, +etvr6c5, 
pac5 (Евангелие на Григоровича, 12 век). Геминатите се 
слеваат во еден глас: pl5nikom6 од постарото pl5n6nik7 
во истиот текст; p3des3ti9i0c6y, 9stado0 svinoe во Мак. ев. 
Еднородни консонанти се трпат во македонскиот само на 
границата на морфемите: оддели, раззелени, пролетта.

16. Некои консонантски групи, како во почетокот така 
и во крајниот слог, се разлагаат со развивање на вторични 
вокали: магла, маска, ветар, пекол, оган и др. Веројат-
но во нешто поново време (податоци за хронологијата на 
таа појава немаме) се упростуваат извесни консонантски 
групи на крајот на зборот, со тоа што крајниот консонант 
се губи: радос(т), приш(т), глуж(д). Во разлагањето на 
консонантските групи со развивање на вторичен вокал 
и во губењето на консонантите во приведените групи на 
крајот на зборот – имаме појава на една иста изговорна 
наклоност во нашиот јазик. Таа се состои во тоа што се 
отклонуваат од крајот на зборот оние согласни групи кои 
се обични во почетокот на зборот, односно слогот. Сп. 
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труп : ветар (од вѣтръ), клен : пекол (од пеклъ), гнил : 
оган (од огнь); стар: радос(т), штур: приш(т). Таа изго-
ворна наклоност сѐ уште дејствува и во нашиот современ 
јазик. Поради неа ние ги разлагаме, на пример, групите 
-зм, -тр во новоусвоени зборови: социјализам, театар и 
сл. Од друга страна, и обратно на ова, на крајот на зборот 
е обична комбинацијата од сонант и консонант. Туѓите 
зборови со таков состав се примаат без да се вметнува во 
нив вокал: ќурк, парк, тенк, бумеранг. Тоа се однесува и 
на оние комбинации од сонант и консонант што се првпат 
реализирани во нашиот изговор со примањето на даден 
туѓ збор (немаме, на пример, наши зборови да завршу-
ваат на -нг). Затоа, пак, за отклонување7 на почетни гру-
пи мгл-, мск-, лг-, лж-, се развил полн вокал место ерот 
(магла, маска, лага, лаже). Во нашиот јазик не е обична 
во тој случај комбинацијата од сонант и консонант. Се 
работи, значи, за едно основно правило во групирањето 
на гласовите во составот на слогот, за изговорни навици, 
дејството на кои се изразува јасно во повеќе и хронолош-
ки меѓу себе разделени случаи. Меѓу словенските јазици 
постојат во подробностите извесни разлики во однос на 
тоа групирање (сп. во рускиот: мгла, лгать, Пётр).

Секвенци од консонант и вокал. 17. Во однос на 
секвенците од консонант и вокал посебно треба да се 
зборува за оние во кои вокалот следи по мек консонант: 
Во прасловенскиот јазик зад меките консонанти не мо-
желе да дојдат вокалите о, ъ, ы. Во соодветните пара-
дигми место нив се јавувале вокалите е, ь, и (ѧ). Сп. 
ст. сл. selo : pole, rab7 : m4'7, s7 rab7y : s7  m4'i, 'en7y: 
dou[3 и сл. По таков начин имаме слоговна хармонија 
во прасловенскиот јазик. Меѓутоа, меките консонанти 
во нашиот јазик почнуваат доста рано да затврднуваат 
(в. § 77–86). На тој процес укажуваат веќе ваквите гра-
фии во ст. сл. текстови: [7d7, m4'6 и др. Затврднување-
то на меките консонанти кон 12 век ја причинува во 
некои говори8 промената на ѧ во  во случаи како: +3do 
> +4do, 'ѧtva > 'tva. Тоа е процес што во развојот на 
7 Овде првата верзија гласи: Затоа, пак, во почетните групи мгл-, 
мск-, лг-, лж-, се развил вторичен вокал (магла, маска, лага, лаже). 
(1965: 21) (В. Л.)
8  Во првата верзија отсуствува синтагмата во некои говори. (1965: 
21) (В. Л.) 
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нашиот јазик има несомнено најзначителни последици 
во однос на секвенците од консонант и вокал. Во резул-
тат на затврднувањето на консонантите и на дејството 
на фактори од морфолошки карактер станало можно 
и вокалот о да доаѓа зад првобитно меки консонанти. 
Тоа довело во парадигмата до расколебување на стара-
та распределба на аломорфите, па во некои случаи и до 
нови разграничувања на нивната употреба (сп. ножеви 
и ножови, лисице и лисицо, но вок. Ратко м. р. наспре-
ма Ратке ж. р.).

Преглас на вокали зад палатални консонанти.9 
18. За овој процес во прасловенскиот в. § 17. Дејство на 
палаталните консонанти врз вокали од задниот ред се из-
разувало и подоцна во развојот на нашиот јазик.

Промената на ̓ и во ӥ и на ̓ ǫ во  може со доволно ос-
нова да се претполага за солунскиот говор во времето на 
создавањето на писменоста (в. § 23). Зад lʼ, rʼ, nʼ, sʼ, како 
што ќе видиме натаму (в. § 61) ǫ (односно ) совпаднало 
подоцна со ę (än).

Најзначителни траги оставил прегласот а>ä>e. Дека 
во 9 век тој бил извршен во солунскиот говор, а секако и 
не само во него, заклучуваме од тоа што во глаголицата 
со една буква се обележува „јат“ и етимолошката група 
ia. Сп. зад меките консонанти: voŸl5, moŸr5, klaŸn5ti s3, 
v6s5. Графитите како +5s7, +5[a, '5lost6 во некои стари 
текстови се посреќаваат со она што и денеска го имаме 
во некои од јужните дијалекти. Така во Солунско (Сухо, 
Висока): жäба, чäј, чäша, шäрка. Изговор чес, грнчер се 
среќава во долновардарските говори, а чеша во Костур-
ско и Корчанско. Сп. уште во кукушкиот говор зад ј: јеска 
(јас-ка), егне, есна. Во говорот на Бобошчица прегласот 
на а е редовна појава: јäјце-јејцето, челјäта – челет, 
жäба – жебата итн.

Очевидно е дека дејството на палаталните консо-
нанти било најизразито во нашите јужни говори, во кои 
најдолго и се чувала нивната мекост (в. § 77-8). Во посе-
верните говори овој процес имал поограничени размери 
или (најверојатно во северните) и воопшто не бил изра-
9 Овој наслов и текстот надолу, сè до точка 19, во првата верзија се 
наоѓа на крајот на делот за вокалите (в. 1965: 47). (В. Л.)
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зен. Извесна можност да ја следиме распространетоста 
на прегласот на а ни даваат топонимите изведени со -јане. 
Во Прилепско имаме трага од него уште зад некогашното 
меко н во името на селото Долнени (инаку: Мраморани, 
Забрчани, Смолани, Врбјани). Меѓутоа веќе во Битолско 
го забележуваме зад усни гласови: Ивени, Добровени. Во 
јужните области прегласот е зачуван и зад други некогаш 
меки консонанти: Дăмбени, Мокрени, Брешчени (Костур-
ско), Дреновјäне (Корчанско) и др. Од друга страна во се-
верна Македонија немаме трага од тој преглас ни зад н’: 
Бан’ане (Скопско).

19. Во прасл. гласовите к, г, х не можеле да стојат пред 
вокали од преден ред. Во таква позиција тие се палатали-
зирале и минале во ч, ж, ш (по првата палатализација), 
односно во ц, ѕ, с (по втората палатализација): +lov5k7 – 
+lov5+e – +lov5ci, bog7 – bo'e – boxi, douh7 – dou[e – dousi. 
Името на селото Ничпур (Голема Река) кое иде од лично-
то име Никифор (грч. Nikiforos) покажува дека и по до-
селувањето на Словените во нашите краишта дејствувал 
навикот да не може да се изговара заднонепчен консонант 
во позиција пред вокал од преден ред. Тој навик почнал 
постепено да се расколебува со усвојувањето на грчки збо-
рови како angel7, kedr7 и др. Гласовите к и г се изговарале 
во тие заемки смекчено, за што сведочи и употребата на 
посебни букви за нив во глаголицата. Преминувањето на 
ъı во и (кон 13 век) одело заедно со создавањето на еден 
нов навик да се изговараат заднонепчените консонанти и 
во контакт со вокали од преден ред: маки, лаги и сл. Тоа 
е уште една важна промена во гласовната низа наспрема 
состојбата наследена од прасл. јазик.

Вокалите во непосреден допир.10 20. Непосредниот 
контакт на вокалите се остварувал со губење на извесни 
консонанти во интервокалната позиција. Тоа создавало 
услови за асимилирање на вокалите или за образување на 
дифтонзи. Во стариот период на нашиот јазик вакви ус-
лови се создале особено поради губењето на ј во сложе-
ната придавска промена, во имперфектот и др. Старосло-
венските текстови ги одразуваат вокалските асимилации 
10 Ова поглавје во првата верзија се наоѓа на крајот на делот за вока-
лите, но содржински е идентично (в. 1965: 45 – 47). ( В. Л.)
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и контракции што станале во тие случаи. Сп. во сложена-
та придавска промена: dobr7yi > dobr7y, dobraja > dobra, 
dobrayego > dobraago > dobrago, dobrouyemu > dobrououmou 
> dobroumou. Во имперфектот: znaah7 > znah7, mol5ah7 
> mol5h7. Еднородните вокали во непосреден допир се 
контрахирале во еден слог, образувајќи нова должина, а 
попосле се дошло и до скратување на таа должина. Со 
асимилација на е во основата на сег. време кај гласовите 
од III група се образувала посебна глаголска група во на-
шиот јазик, а-група: podobaet7 > podobaat7 > podobat7.

Во поново време услови за вакви промени се созда-
ваат со губењето на х, в, ј и некои други консонанти во 
интервокална позиција. Еднородните вокали притоа се 
слеваат во еден слог со должина: глава > глаа > глā, сна-
ха > снаа > снā, бегаха > бегаа > бегā, таја > таа > тā, 
змији > змии > змӣ. По таков начин во нашите совреме-
ни дијалекти се образуваат нови должини. Бидејќи тоа се 
случува на допирот на морфемите, во фонолошка смисла 
е поправилно нив да ги интерпретираме како секвенци од 
два кратки вокали, отколку да ги сметаме така добиените 
долги вокали како посебни фонеми во системот на тие 
говори. Впрочем, тие должини не се карактеризираат со 
стабилност, бидејќи во истите говори често и се разлага-
ат со аналогни преобразувања на гласовниот состав на 
морфемите. Сп. бегаја покрај бегā во прилепскиот говор.

Ако вокалите во непосреден допир се разнородни, 
добиваме различни резултати. Нагорен дифтонг се доби-
ва во случај да е вториот вокал и: волови > волои > волој, 
капавица > капаица > капајца и сл. Во прилепскиот говор 
може да се образува таков дифтонг и ако е вториот во-
кал е: трговец > тргоец > тргојц. Во групите пак еа, оа 
во едни говори се дошло до образување на нови вокали 
(широко е и о): товар > тоар > тоар, смеха > смеа > смеа 

(прилепскиот говор), додека во други се елиминирал пр-
виот вокал: тоар > твар, смеа > смја (струшкиот говор). 
Има говори во кои изговорот на овие групи се чува неиз-
менет (така е и во литературниот јазик), а имаме и откло-
нување на непосредниот допир на вокалите со развивање 
на ј во групата еа, оа: беја, зедоја и сл. Во северните гово-
ри непосредниот допир на вокалите се избегнува со в во 
вакви случаи: бева, зедова, викава, снава и сл. За допирот 
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на вокалите од проклитиката и глаголот в. § 21. Сп. овде 
уште во западното наречје: шó јма (шó има), кóј ма (кóј 
има), кáј ма (кáј има).

Скратување на зборовите. 21. Видовме дека со гу-
бењето на еровите во ред случаи се скратувале зборовите 
во словенските јазици за еден, па и за повеќе слогови. Во 
нашиот јазик забележуваме и во поново време стремеж за 
скратување на зборовите. Како што веќе споменавме во 
уводот, во западното наречје таа тенденција се остварува 
по тој начин што се губат некои консонанти во интерво-
кална позиција и се врши слевање на вокалите во еден слог 
(товар > тоар>тоар11, лебови > лебои >лебој). Во источ-
ното наречје зборовите се скратуваат со елизија на неак-
центирани вокали пред морфемите: жента, детто и сл. 
Елизија на вокалите познава и западното наречје, само во 
друг случај, при допир на проклитика со глаголска форма 
што почнува со вокал: ќ’оди, н’остана, г’изеде, д’истине 
и сл. Оваа појава е карактеристична и за грчкиот и ароман-
скиот. Северногрчките говори, впрочем, познаваат и онак-
ва елизија на вокалите каква што имаме во нашето источно 
наречје. Таа наспоредност се должи секако на контактот на 
нашиот јазик со споменатите јазици.

22. Стремежот за скратување на зборовите е изра-
зен доволно јасно во развојот на нашиот јазик, пред сѐ 
преку појавите на кои укажавме. Но тоа не значи дека сѐ 
го потврдува тој стремеж. Напротив, имаме и спротивни 
случаи. Бројот на слоговите се зголемувал со додавање-
то на членските морфеми, како и со распространување-
то на двосложните наставки во промената на именките 
од машки род (-ови, -ове, -овъ). Кога во западното на-
речје множинската наставка -ови се скратува во -ој, и 
кога во источното наречје се губи вокалот пред член-
ската морфема (жента, вуловто), тогаш заправо скра-
тувањето на зборот оди за сметка на претходното негово 
нарастување.12

11 Во првата верзија овде нема знак за должина одозгора на примерот. 
(1965: 22) (В. Л.)
12 Овде во првата верзија има уште една точка со број 21 што гласи: 
Еден посебен случај на скратување на морфемите имаме тогаш кога 
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ВОКАЛНИОТ СИСТЕМ

23. Во периодот на создавањето на писменоста, зна-
чи кон втората половина на 9 век, нашиот јазик имал ва-
ков вокален систем*:

   i (ü)  у и
   ь  ъ
   e  o
   ę ()       ǫ
   ä  а

Тоа е заправо вокалниот систем наследен од прасло-
венскиот и којшто до споменатиот период се зачувал во 
таков вид. Претпоставката дека во него се содржеле и во-
калите ü,  не е општо усвоена. Таа се базира врз основа 
на анализата на глаголската азбука, во која постојат по-
себни знаци за вопросните гласови, транскрибирани во 
кирилицата со ю и ѭ. Тоа ја чини оваа претпоставка мно-
гу веројатна, барем што се однесува до состојбата во со-
лунскиот говор, што послужил како основа за старосло-
венскиот писмен јазик. Меѓутоа, ако и постоеле како од-
делни фонеми, тие гласови наскоро (кон крајот на 10 век) 

се губи крајниот глас во нив, зашто и без него формата е доволно 
изразна. Таков случај имаме во членската форма за машки род -от, 
која во повеќе наши дијалекти е скратена во -о: лебо, дено. Од иста 
причина наставката -ши во 2.л. едн. сег. време се скратила во -ш: 
носиш(и), а наставката -т во 3 л. едн. сег. време во повеќето наши го-
вори се загубила: носи(т). Во некои говори тоа станало или станува 
и со наставката -т во 3 л. мн.: носе (Костурско), носа (Прилепско). 
(1965: 23). (В. Л.)
* Во следната таблица се употребени латински букви за одделни-
те вокали, како што е тоа примено во лингвистичката транскри-
пција во однос на прасловенскиот јазик. Во другите таблици во 
овој оддел вокалите се бележат со кирилски букви, со тоа што се 
задржуваат знаците ä, ă. Во самиот текст се употребуваат обично 
кирилски букви (притоа: у=ы, ę=ѧ, ǫ=ѫ, ä=ѣ). Со знакот ă го обе-
лежуваме „темниот“ вокал од различно потекло, што во бугар-
ската азбука се обележува со знакот ъ. Знакот ъ по таков начин 
останува само за обележување на прасл. и ст. сл. тврд полуглас. 
Латински букви употребуваме во ситуации, кога со тие симболи 
може појасно да се прикажат некои гласовни процеси. (послед-
нава реченица од фуснотава ја нема во првата верзија, заб. на В.Л.).
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се слеале, и тоа ü со и, а  со ǫ (заправо  во определени 
позиции можело натаму да се развива и во правецот на ę, 
што претставува еден аспект од т.н. мешање на носовки-
те; в. § 18, § 61). Во13 некои говори, каков што бил оној на 
препишувачите на Добромировото евангелие, тие вокали 
можеле да се чуваат и до 12 век.

24. Вокалниот систем на нашиот стар јазик, како што 
се гледа, бил значително поусложнет отколку што е во-
калниот систем на нашиот современ јазик. Во денешниот 
литературен јазик ние имаме вокален систем од пет вока-
ли (е, и, а, о, у), кон кои во извесни дијалекти се приба-
вува и вокалот ă, а во некои периферни говори уште и ä 
(широко е). Покрај тоа имаме говори (прилепскиот и др.) 
во кои се јавуваат широко е и о добиени со стегање на во-
калите во непосреден допир (тоар >тоар, стреа, стреа). 
За широкото о и е во дебарскиoт и струшкиот говор в. § 54 
– 5514. Бројот на вокалите, со сето тоа, во нашите совре-
мени говори не изнесува повеќе од седум (исклучок пра-
ви говорот на Бобошчица во кој во туѓи зборови, освен ă, 
се јавува и вокалот ü). Од тоа се гледа дека промените во 
вокалниот систем воделе кон негово упростување. Одно-
сите во вокалниот систем се до толку поупростени, што 
се загубени и старите должини, т.е. противставувањето 
на кратки и долги вокали, карактеристично за прасл. ја-
зик и зачувано во извесна мера во некои словенски јази-
ци до денеска (во чешкиот, српскохрватскиот и др.). За 
создавањето на некои нови должини во нашиот јазик, во 
непосреден допир на вокалите, в. § 20.

25. Во развојот на нашиот вокален систем можеме 
условно да разликуваме извесни фази. Првата фаза е обе-
лежена со губењето на еровите, односно со нивното во-
кализирање (ъ >o, ь>e). Тоа е појава што била во тек во 
10 век, та се одразила и во најстарите текстови (од крајот 
на 10 и почетокот на 11 век). Изговорот на еровите се по-
местувал, се спуштал кон сферата на изговорот на о и е, 
така што интензивните ерови и совпаднале наполно со 
тие вокали. Во истиот период, како што веќе споменавме, 
се претпоставува дека се извршило и совпаѓањето на ü со 
и и  со ǫ.
13 Последнава реченица ја нема во првата верзија (1965: 24). (В.Л.).
14 Генерално во првата верзија броевите на деловите се различни. (В. Л.)
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26. Во втората фаза од развојот на нашиот вокален 
систем биле засегнати носовките (ѧ и ) и тврдото и 
(„јери“). Носовките се изговарале првобитно како назал-
но е односно о. Меѓутоа, вокалниот дел од носовките по-
степено клонел кон пониска позиција, приближувајќи се 
кон изговорот на ниските вокали (ä, а). И во овој случај, 
како и кај еровите, имаме, значи, спуштање на изгово-
рот. Поинаку било само во северните говори кои во овој 
поглед се допираат до состојбата на српските дијалекти. 
Имено во нив ѧ >е, а >у, додека двата ера совпаднале во 
коренот во ă (вокал од пониско издигање наспрема е, у). 
Кога кон 12 – 13 век се вршела деназализација на носов-
ките, носовката од преден ред преминала во ä, т.е. сов-
паднала со широкото е што веќе постоело во вокалниот 
систем. Во однос на  состојбата била посложена, како 
што се гледа од фактот дека овој глас се заменил различ-
но во нашите дијалекти. Најверојатно е да се претпостави 
дека тој глас преминал во ă (освен во северните говори) 
кое по дијалектите можело да се изговара со различни 
нијанси, со различна степен на затвореност и лабијали-
зација. Тој глас бил лабилен и во повеќе наши дијалекти 
претрпел натамошно изменување. Во истиот овој период 
(12 – 13 век) се извршило и совпаѓањето на ы со и.

Во резултат на промените извршени од 10 – 13 век, 
се добил веќе доста упростен вокален систем што ги 
содржел следните вокали:

   и  у
   е  о
    ă
   ä  а
Ваков систем, со овие седум вокали, имаме и денеска 

во акцентирана позиција во говорот на некои солунски 
села (Сухо, Висока, Зарова).

27. Во повеќето наши дијалекти, меѓутоа, тој и ната-
му се преустројува. Од оние гласови во нашиот стар ја-
зик, што подлегнале на изменување, најдоцна отстапува 
од системот широкото е (ä). Тоа се чува, освен во солун-
скиот говор, уште и во корчанскиот, серскиот и невро-
копскиот говор во акцентиран слог, додека во неакценти-
ран слог и таму преминало во е (сп. рäка, но реката во 
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корчанскиот говор). Губењето на широкото е, а во некои 
говори и на рефлексот на носовката од заден ред (ă), ја 
означува најновата фаза во развојот на нашиот вокален 
систем во која тој ни се претставува по следниот начин:

   и  у
   е  о
    (ă)
    а
Вокалот ă влегува во системот на неки дијалекти, до-

дека други (како и нашиот литературен јазик) го немаат, 
или пак во нив се јавува само како маргинална фонема, во 
туѓи (турски) зборови. Развојот на нашиот вокален сис-
тем не следи, сепак, една неотстапна линија на редуци-
рање на вокалите. Во некои говори15, како што се споме-
на, во ново време се развиени ново широко е и о.

28. Ако фрлиме еден општ поглед врз промените што 
се извршиле во вокалниот систем на нашиот јазик во еден 
период од околу илјада години, ќе констатираме дека во 
тој период се репродуцирале вокалите и, е, у, о, а. Сите 
тие ја зголемиле повеќе или помалку својата честота за 
сметка на оние вокали што биле истиснати од системот. 
Во тоа време како нов член во вокалниот систем се до-
бил ă, во северните говори како замена на еровите, а во 
другите наши говори најпрво како рефлекс на носовката 
од заден ред. Во неврокопскиот говор, што во овој по-
глед оди со бугарските родопски говори, ă се добило како 
замена за еровите и носовките (в. § 36). Во говорот на 
Висока (Солунско) е забележано ă како замена за „јери“ 
(сăн<s7yn7).

Според некои гласот ă треба да се смета како одлика 
на балканските јазици, односно како глас што се развил 
во нив не без заемно проникнување на нивните гласовни 
15 На ова место во првата верзија (1965: 26) пишува: Во некои говори 
(прилепскиот и др. ) во ново време се развиени ново широко е и о во 
резултат на контаминација на вокалите во непосреден допир. Во тие 
говори се добива седмочлен вокален систем од овој вид: 
   и  у
   е  о
   еа  оа       

    а                                     ( В. Л.)
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системи. Тој глас го има во албанскиот и романскиот ја-
зик, а исто така и во бугарскиот и во југоисточните срп-
ски говори. Понатаму, кога ќе станува збор за носовката 
од заден ред, ќе видиме до колку можат да се приведат и 
некои доводи во полза на споменатата претпоставка, ис-
кажана досега во општа форма.

29. Интересно е дека во повеќе случаи, и во различ-
но време, се изразила во нашиот јазик наклоноста да се 
измести од системот вокалот ă. Како замена за  тој се 
задржал заправо само на доста ограничена територија. 
Во целиот централен појас на западното и источното на-
речје тој рано преминал во а, така што можеме тука да 
го сметаме само како еден преоден глас во развојот од  
кон а. Во галичкиот говор преминал во о во акцентиран 
слог, а во другите слогови во а (рока, голаб, попраг). Во 
разлошкиот говор ă (по потекло од еровите и носовките) 
се изменило исто така во а: бачва, рака. По таков начин, 
очевидно е дека во најголемиот дел од нашата јазична те-
риторија се одвивал еден процес што водел кон установу-
вање на петочлен вокален систем.

Во уште поново време наклоноста за отклонување 
на ă е изразена и во тоа што во некои наши говори се раз-
вива од призвукот пред вокалното л и р гласот о, оа, а или 
еа: долг, полн (прилепскиот и др.), поарв, соарце, сеарце 
(дебарскиот, струшкиот), далг, парв (костурско-корчан-
скиот). Истата таа наклоност е изразена во замената на 
турското î, на пример во суфиксот -lîk, со други гласови 
во повеќето западно-македонски говори: аџилак, аџилок, 
аџилук и сл. На тоа подрачје имитирањето на турскиот 
изговор во овој случај е карактеристично само за говорот 
на граѓаните, но не и на селското население. Поради тоа 
се јавуваат дублетни форми на турските заемки: сăкăз – 
саказ, кăна – кана и сл.

30. И покрај тоа што во приведените случаи ја за-
бележуваме наклоноста да се уклони ă од вокалниот си-
стем, констатираме дека во поново време и во еден добар 
дел од говори што го преживеале преминот >ă>a, тој 
пак и наново се јавува во него. Ако може да се дискутира 
за тоа дали гласот ă во нашиот јазик не се добил поради 
контактот со несловенските балкански јазици во постаро 
време, нема никакво сомнение дека турскиот јазик изи-
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грал важна улога во однос на неговото задржување во 
системот. Бројни турски заемки го содржат тој глас. Ако 
во западното наречје тој претставува во повеќето говори 
само маргинална фонема, карактеристична за говорот на 
градската средина, во источното наречје ă се репродуци-
ра редовно во турските заемки. Нешто повеќе, во тиквеш-
киот говор, како и во некои источни говори (штипскиот 
и др.) се јавува наново тој глас и во словенски зборови, а 
имено како замена за вокалното л (вăк, пăно, сăза и сл.). 
Иако немаме писмени податоци по кои да го следиме овој 
премин јасно е дека тој станал не така одамна. Се разбира 
дека требало да помине извесно време од преминувањето 
на ă (како рефлекс од носовката) во а во истите тие гово-
ри, па до појавата во нив на едно ново ă. Во резултат на 
сето тоа, петочлениот вокален систем, кој се остварил во 
тиа говори во времето пред да почнат да навлегуваат во 
поголем број зборови од турскиот, се преобразил пак во 
шесточлен, зашто повторно се востановила фонемата ă. 

31. Ние истакнавме дека во промените на еровите и 
на носовките е карактеристично тоа што имаме извесно 
спуштање на нивната артикулација (за отстапувањето на 
северните говори исто така стана збор). Меѓутоа, нешто 
спротивно забележуваме во менувањето на ä (како кон-
тинуант на старото широко е „јат“, и како рефлекс на ѧ), 
што се одвива во повеќето наши говори во време поново 
од 13 век, во некои и значително подоцна. Тој глас пре-
минал во е (врäмä>време), што значи дека во тој случај 
имаме издигање на неговата артикулација. Се претполага 
дека овде се работи за една изоглоса што почнала да се 
шири од српската екавска област (в. § 68). Оваа појава 
треба секако да се постави во врска со губењето на ме-
коста на консонантите во нашиот јазик, еден процес што 
опфаќа повеќе гласови во периодот по 13 век. Имено,16 
издигањето на артикулацијата на ä значи отклонување на 
оној гласовен фон (елемент на а) врз кој поконтрастно се 
изделува мекоста на консонантите.

32. Тешко е да се согледаат сите околности што го 
движеле развојот на вокалниот систем на нашиот јазик 
16 Во првата верзија овде реченицата гласи поинаку: Имено, се забе-
лежува извесна корелација меѓу тие појави во развојот на словенски-
те јазици: во оние од нив што ја губат мекоста на консонантите „јат“ 
се развива во е или во уште повисок глас. (1965: 28) (В. Л.)
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во определен правец. Упростување на вокалниот систем, 
наспрема прасловенскиот, имаме повеќе или помалку во 
сите словенски јазици. Прасловенскиот вокален систем 
бил хипертрофиран и се почувствувала потреба од не-
говото упростување. Во промената на извесни гласови 
можела да игра улога нивната мала функционална вред-
ност. Така на пример, ä било засегнато во некои морфеми 
поради граматичките промени што станувале во нашиот 
јазик. Локативот во едн. кај о- и а-основи завршувал на -ä 
(рабä, женä), а тој падеж рано бил заменет со акузативот. 
И во аористната наставка -шѧ не можело да се установи 
ä, зашто поради мешањето на носовките таа била преоб-
разувана во –[4 (-ша). Сето тоа ја намалувало функцио-
налната вредност на ä, неговата разликувачка служба, и 
создавало претпоставки за неговото губење, поради тоа 
што опасноста од омонимија била сведена во овој случај 
на најмала мера. Најпосле, дека врз развојот на нашиот 
вокален систем можело да дејствува и туѓо влијание како 
важен фактор, нѐ уверува она што го констатираме во вр-
ска со вокалот ă.

Редукција на вокалите. 33. Во источното наречје, 
особено во неговиот југоисточен дел, неакцентираните 
вокали подлежат на редукција, така што е>и или ă, о > у, а 
> ă. Сп. éсин, увчáр, плăнúнта. Неакцентираните вокали 
можат и да се елидираат во случаи како: жéнта, дéтто, 
вулóвто и сл. Редукцијата на вокалите е најсуштествена 
промена во развојот на вокализмот во источното наречје. 
Интересно е дека во крајниот отворен слог вокалите во 
некои говори на источното наречје не подлежат на редук-
ција: нóсе, вúке, дéтто (во гевгелискиот говор). Тие вле-
гуваат тука во составот на морфеми, или и самиот вокал 
може да сочинува морфема, – та ако би се редуцирале, би 
се причинила неизразност на формите. Потребата да се 
разликуваат формите му поставила во овој случај грани-
ца на еден фонетски фактор, како што е редукцијата на 
вокалите. Од17 тоа произлегува дека најпогоден услов за 
редукција на вокалите имаме тогаш кога тие се наоѓаат не 
само во фонетски, ами и во морфолошки слаба позиција. 
Силниот динамичен акцент придoнесува за оваа појава.

17 Крајниве две реченици од овој пасус ги нема во првата верзија. 
(1965: 29) (В. Л.)



Историја на македонскиот јазик

41

Во резултат на редукцијата во неакцентираните сло-
гови, освен во крајниот отворен слог, во нашите југоис-
точни говори се реализира еден значително намален во-
кален систем од овие три фонеми:

   и  у
    ă
Вокалниот систем во целост се остварува во тие го-

вори во акцентирани слогови.
Редукција на вокалите со вакви или слични резул-

тати познаваат бугарскиот, северните грчки говори и 
ароманскиот. Тоа значи дека нашите источни говори се 
вклучуваат во една поширока балканска ареа во која таа 
појава е позната. Несомнено дека во овој случај се работи 
за заемодејство меѓу балканските јазици.

34. Редукцијата е доста стара појава. Не можеме да 
примиме дека одделни графии како t7kmou (Зогр. ев.), prðdð 
(Клоцов зборник), k7dð (Синајски пс.) би укажувале на таа 
појава веќе во старословенскиот период. Меѓутоа, подато-
ците што можат да се извлечат од некои текстови од 13 
век сведочат доста уверливо дека во тоа време редукција-
та на неакцентираните вокали била веќе позната. Сп. од 
Струмичкиот апостол: pok8ri, raz8mi8, tr8fima; од Шес-
тодневот на Јоан Егзарх (1263 година): rast8pese, koupnou, 
ou+i]enija, da'i, wti[inije, oustroina, prib6yvajet6. Во18 
источните говори, во кои е познат преминот ǫ > ă > a ре-
дуцирањето на неакцентираното а во ă можело да стане 
дури откако се извршила таква замена на носовката. Тоа 
не упатува на периодот од 13 до 15 век, како на време кога 
редукцијата можела да биде веќе дејствен процес.

Мислењето, застапувано од некои, дека редукцијата 
на вокалите била позната и во западномакедонското на-
речје, не може да се прими како точно. Примерите како 
малу, колку, таму, збогум, ничкум и сл. не се трага од не-
когашната редукција на вокалите, ами претставуваат слу-
чаи на преминување на о во у што бараат посебно објас-
нение. Во збогум, ничкум и сл. имаме лабијализирачко 
воздејство на м врз претходниот вокал (сп. го и развојот 
на вторичниот вокал во ваквите случаи: осмь > осом > 

18 И овие две последни реченици од пасусот ги нема во првата вер-
зија. (1965: 30) (В. Л.)
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осум). Во прилозите имаме наслон на некои стари адвер-
бијализирани локативни форми на -у (долу), при стремеж 
да се издиференцираат и надворешно тие од соодветните 
придавски форми од среден род (малу : мало). Во сло-
венските заемки во албанскиот нема трага од редукција 
(kotéc, neméc, opét), каква што би требало со право да оче-
куваме ако навистина редукцијата му била во минатото 
својствена и на западното наречје.

ЗА ОДДЕЛНИ ВОКАЛИ

ъ. ь. 35. Тоа биле редуцирани вокали – се изговара-
ле пократко од обичните кратки самогласки. Во периодот 
пред создавањето на писменоста, т.е. пред втората по-
ловина на 9 век, во изговорот на ъ уште се чувствувала 
нијанса на у, а во изговорот на ь нијанса на и. Најстариот 
слој на словенските топоними во Грција укажува име-
но на таквиот изговор на еровите. Сп. Váltuka (*Boltьko 
„блатце“), Gardiki (ст. сл. grad6c6). Албанската варијан-
та на името на градот Дебар (Dibra од d6br6) сведочи исто 
за тоа дека малиот ер звучел за несловенското население 
како глас близок до и, штом тоа го заменувало по таков 
начин.19 Овој изговор на еровите почнал рано да се мену-
ва, спуштајќи се кон изговорот на вокалите о, е, еден про-
цес што бил веќе свршен кон крајот на 10 век. Најстарите 
словенски топоними во Грција сведочат исто така дека 
еровите се изговарале и во слаба позиција (Mpuzová = 
Б7zova, Skliviníca = Сliv6nica). Таквата состојба ја прет-
полагаме и за кирилометодиевскиот јазик, т.е. за јазикот 
на првобитниот словенски превод на Светото писмо.

36. Меѓутоа, веќе при крајот на 10 век, откога по-
текнуваат најстарите зачувани словенски текстови, таа 
состојба била изменета. Во тие текстови е одразено 
губењето на еровите во т.н. слаба позиција и нивното за-
менување со полни вокали во т.н. силна позиција.

Еровите се губеле на крајот на зборот и пред слог 
со полн вокал (вклучувајќи ги во полните вокали и ин-
19 Овде има уште една реченица во првата верзија: За првобитни-
от изговор на големиот ер се показателни и словенските заемки во 
албанскиот во кои тој се јавува заменет со у (алб. grusht од гр7st6). 
(1965: 30) (В. Л.)
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тензивните ерови, што се изјаснувале во полни вокали): 
grad7 > град, t6m6nica > темница. Во опишаните пози-
ции тие се изговарале неинтензивно, нивниот изговор сѐ 
повеќе слабеел, дури не се установил навикот и наполно 
да се елиминираат.

Еровите во слог пред таков неинтензивен ер се изјас-
нувале во полн вокал: големиот ер преминувал во о, а ма-
лиот во е. Сп. сънъ >сон, дьнь >ден. Овој процес се објас-
нува како случај на гласовна компензација, обичен во 
гласовниот развиток на јазиците. За сметка на ерот што 
се губел, оној во претходниот слог го зголемувал својот 
изговорен интензитет, и по таков начин се изедначил по 
квантитет со кратките вокали.

Во промената на ъ>o, ь>e имаме една стара изогло-
са што ја ограничува речиси целата македонска јазична 
територија, со исклучок на тесниот појас на севернома-
кедонските говори и на некои во Пиринска Македонија. 
Северномакедонските говори во коренот на зборовите 
имаат темен вокал (ă) како замена за обата ера (сăн, дăн), 
како што е тоа во српскохрватскиот јазик. Меѓутоа, во 
морфемите тие често ја покажуваат македонската замена 
за еровите: петок, јарец, мртовец. Говорите во Пиринска 
Македонија (неврокопскиот), како и соседните родопски 
бугарски говори ги замениле со ă не само двата ера, ами 
и двете носовки, со тоа што ă, како рефлекс на 6 и 3, го 
смекнувало претходниот консонант (под дејство на таа 
мекост се вршел натаму преминот ’ă>е).

37.20 Асимилациите на еровите под воздејство на во-
калот во следниот слог или на околните согласки не оста-
виле видливи траги во современиот македонски јазик (за 
случаите како мьгла в. § 40). Ваму спаѓа везмиш, везми 
(вьзьм-) во костурскиот говор, нотирано веќе во 16 век. 
Помала е веројатноста дека се работи за метатеза (вземиш 
>везмиш), со оглед на тоа дека почетната група вз-21 е из-
бегната во овој говор со метатеза во взе >зве (в. § 113, 10).

38. На местото на таканаречените напрегнати ерови 
(во позиција пред и) во коренот на зборот имаме денеска 
и како и во другите јужнословенски јазици: пијам – пи(ј), 
20 Пасусите 37 и 38 ги нема во првата верзија. (сп. 1965: 31) (В. Л.)
21 Оваа консонантска група беше погрешно запишана како зв- на-
место вз- (заб. на В. Л.).
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мијам – ми(ј) (сп. рус. пью – пей, мою – мой). Што се 
однесува до наставките, секвенцата -ъi во придавските 
форми е претставувана нормално со -и, а единствено во 
некои локални говори во Солунско се забележани форми 
на о– (што значи со замена ъ > o). Сп. ги во материјали-
те на Верковиќ членуваните форми: голојут, среднојут, 
малкојут и сл., кои се употребуваат непосредно со фор-
мите како богатиот, царскиут, новијут и сл.

39. Промените што настанале со еровите повлекле 
по себе значителни последици во повеќе погледи. После-
диците од тие промени во гласовната низа беа споменати 
накратко порано (в. § 13-16). Освен тоа произлегле извес-
ни последици од морфонолошки карактер. Во ред случаи 
во парадигмата се создале вакви односи: старец – стар-
ци, ден – дни, момок – момци и сл. Тоа значи дека во про-
мената на ист збор се јавуваат форми со и без вокал. По-
тоа се пројавил во ред случаи стремежот за отклонување 
на таа разлика по пат на аналогни образувања. Отаде по-
некогаш и дублети: дни – денови, момци – момоци (в. § 
114, 2). Загубата22 на еровите придонесла за ширењето на 
наставките од тврдата промена во м. род, бидејќи во слу-
чаите како mǫž, meč крајниот непарен мек консонант не 
можел сам по себе да биде знак за меката промена.

40. Од правилото за губење на еровите пред слог со 
полн вокал отстапуваат извесен број зборови, во кои по 
евентуалното губење на ерот би се добила невообичаена 
консонантска група: m6gla, m6ska, t6n7k7, l7'a, l7'ica, 
sn7ha. До колку во првиот слог се содржел мал ер, треба 
во овие случаи да претположиме прво премин ь > ъ. Ерот 
во таквите зборови се заменил со назалниот вокал од за-
ден ред како глас што му бил најблизок по звучење (за 
вокалниот дел на носовката од заден ред претполагаме за 
овој период изговор како ъо или слично, в. § 54). И така, 
развитокот можеме овде да го прикажеме по следниот на-
чин: m6gla > m7gla > m4gla. Натаму се добивале нормално 
рефлексите на  карактеристични за одделни дијалекти 
(сп. денеска: мăгла, магла, могла, в. § 54). Во врска со 
тьнъкъ треба да забележиме дека освен тăнок, танок и 
тонок имаме во некои дијалекти и тенок (што се опира 

22 Од оваа реченица па сè до поднасловот Вокално р и л. е нов мате-
ријал што го нема во првата верзија. (сп. 1965: 31 – 32) (В. Л.)



Историја на македонскиот јазик

45

на формите како тьнъка, -о) и кнок (од *тнок, со губење 
на ерот во почетниот слог.). Во зборовите што спаѓаат во 
оваа група може да се забележи присуство на сонант, а 
особено на назал. Имено, во периферните западни говори 
назализацијата е во извесни случаи очевидна дури и кога 
се работи за вокалот а во соседство со м, н (сп. мăшчеа – 
мошчеа, снăга – снога).

По истиот начин, т.е. преку образување на назален 
вокал од заден ред, може убаво да се објасни и: јагăнца, 
јаганца, јагонца (веќе спрема тоа каков е рефлексот на 
носовката од заден ред во дадениот дијалект). Исто така 
и формата осамна (сп. ст. сл. osv6n-, српскохрв. осва-
нути) можеме најдобро да ја објасниме преку *os4vna 
(како и вo претходниот случај и овде би имале метатеза). 
Со оглед на рефлексите, ваков развиток треба да претпо-
лагаме и во групата цвьт- во источномакедонското на-
речје, каде што денеска имаме според локалните говори: 
цăвти и цавтии.

41. Во западномакедонското наречје развитокот во 
групите свьн-, цвьт- и ѕвън- бил поинаков, бидејќи како 
резултат се добило: осуна, цути, ѕуни. Ваквиот резултат 
можеме да го разбереме ако претпоставиме дека во време-
то кога станала споменатата метатеза (негде кон 10 век), 
в во западномакедонските говори уште било билабијален 
глас. Од претполаганото *съwн-, *съwт-, ѕъwн- при вока-
лизирањето на ерот се добило у под дејството на следни-
от билабијален глас. Со ова се открива една стара разлика 
меѓу западните и источните говори, која не се однесува 
само на развитокот на еровите во посебна ситуација, ами 
и на карактерот на в.

42. Промените на еровите секако опфатиле подолг 
временски период, така што тешко може да се замисли 
дека тие во својот почеток не биле изразени уште при 
крајот на 9 век. Тие се сврзувале секако со разликите во 
говорните стилови и во говорот на генерациите. Тие мо-
желе да се јавуваат прво во лежерниот говор и тоа пре-
димно кај помладата генерација. За губењето на ерови-
те во слаба позиција имало значење и тоа дали тие се 
наоѓале во двосложен или повеќесложен комплекс. Тоа 
станувало полесно, што значи и порано, во повеќеслож-
ни комплекси, што се идентификуваат лесно и по извр-
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шената промена. Поради тоа, на пример, во еден случај 
како дъштица неинтензивниот ер можел да биде загубен 
и покрај тоа што настанува коренита измена на почетна-
та консонантна група: тштица > штица. Во двосложни 
целости, како што видовме погоре, во вакви случаи се ја-
вувале пречки за губење на вокалот.

43. Претпоставката дека треба губењето на ерови-
те да го замислиме во пошироки временски рамки наоѓа 
своја најголема опора во појавата на т.н. секундарни еро-
ви, кои се развивале за да се предодврати создавањето на 
консонантски групи тешки за изговор (сп. на пример: ре-
кол < реклъ, добер < добрь). Бидејќи секундарните ерови 
давале исти рефлекси како и примарните (сп. p7salom7, 
kinos6, Єgjopet623, Пavel7 во глаголските текстови), нив-
ната појава треба да се смести уште во времето пред во-
кализацијата на интензивните ерови. Но за да се јават тие 
тогаш, требало во говорната практика да се насетат веќе 
оние пунктови, во кои можело да дојде до создавање на 
необични консонантски групи. Тоа можело да стане име-
но во еден преоден период, во кој губењето на еровите во 
слаба позиција сѐ уште било само факултативна промена.

44. По сѐ, во некои македонски дијалекти со втори-
чен ер (од преден ред) била разложена почетната група 
чр- така што по извршената вокализација на ерот се до-
биле форми како червен, черево и сл. Во врска со ова се 
јавиле исто така стари дијалектни разлики на македон-
скиот терен (в. § 113, 1).

45. Секундарни ерови меѓутоа се развивале особено 
во крајните слогови, за да се избегнат неудобните кон-
сонантски групи на крајот на зборот. Разликувањето на 
рефлексите на еровите дава уште една можност да се по-
тврди мислењето дека тие се развиле во текот на самиот 
процес што постепено довел до вокализација односно 
губење на еровите. Навистина нема причина да не при-
фатиме дека во случаите како (је)сом, седом, осом, пекол, 
рекол и сл. се работи за нормалниот премин ъ > o, иако 
ова ъ било неетимолошко. Во повеќе дијалекти потоа под 
воздејство на м се добило сум, седум, осум (сп. родум, 
редум, в. § 34). Со стариот премин ъ > о и ь > е се објас-
23 За начинот на запишување на овој збор поинаков став искажува 
Људмил Спасов (в. Историска фонологија; заб. на В. Л.).
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нуваат и формите огон и оген (во едни дијалекти се раз-
вил секундарен ъ, а во други ь. Изговорот огин, познат во 
повеќе дијалекти, се добил најверојатно со редукција на 
е во и, така што тој можел да се шири од дијалектите во 
кои редукцијата е обична појава.

Морфолошкиот фактор (наставката -ок) влијаел врз 
формите восок, мозок од постарото воскъ, мозгъ.

Што се однесува до секундарниот вокал пред крај-
ното р (ст. сл. v5tr7, dobr7), сметаме дека пак имаме нор-
мална замена ъ > o во галичкиот дијалект (ветор, добор, 
ведор и сл.), односно ь > e во повеќе други дијалекти 
(ветер, добер, ведер и сл.). Моменти од морфолошки ка-
рактер можеле да го поттикнат изборот на алтернацијата 
во една или друга посока. Поинаков бил развитокот што 
довел до формите како ветар, добар, ведар во централ-
ните и некои западни говори. Имено, во нив се задржало 
очевидно некое време вѣтр и сл. за подоцна преку вѣтăр 
и сл. да се дојде до денешната состојба (можеби едновре-
мено со преминот на ă (од ) во а: рăка > рака, в. § 58). 
Постариот стадиј со вокално р е зачуван и до денеска во 
синтагмите дóбрден, модṕкамен (инаку: добар, модар) во 
прилепскиот говор. Преку преодните степени *ог, *ог 
може да се објасни и западномакедонското оган.

Вокално р и л. 46.24 Во периодот пред губењето на 
еровите сме имале вокално р и л во случаите како gr7d7, 
vl7k7 и др. Бидејќи ништо не укажува на тоа дека зад тие 
сонанти во ваквите случаи следел ер што би се изменувал 
спрема познатото правило, останува да заклучиме дека 
слоговната функција ја вршел имено сонантот. Материја-
лот од старословенските текстови од македонско потекло 
покажува дека, и покрај еднаквата графија, поинаква из-
говорна ситуација имало во случаите како kr7v6, pl7t6 
и др., во кои ерот нормално се вокализирал во силна по-
зиција (кровь, плоть и сл.). Се разбира дека во слаба по-
зиција тој се губел, па поради тоа и во овие случаи се 
добило тогаш вокално р и л (крве, плти и сл.). Алтерна-
цијата кров – крве, плот – плти била во македонскиот 
јазик отклонета по таков начин што и во формите во кои 
ерот бил заменет од полн вокал (о, е) се установил изго-
24 Овој дел за вокалните р и л е сосема преработен во оваа верзија за 
разлика од првото издание на Историјата (в. 1965: 32 – 34). (В. Л.)
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ворот со вокално р и л (крв, плт и сл.). Само по исклучок 
можела да се наложи формата со вокализиран ер, како 
што е случај во зборот крест во некои локални говори 
во Костурско. Оваа состојба, достигната по губењето на 
еровите, останала неизменета во македонските дијалекти 
до крајот на стариот период. Разликата меѓу вокалното 
р и р’, л и л’ била загубена многу рано и затоа е само во 
извесна мера одразена во најстарите текстови. Дотолку е 
и поинтересно што галичкиот говор во Западна Македо-
нија и денеска познава меко вокално л: бл’ва, бл’вавица, 
кл’ват, пл’вец. Мекиот изговор во ваквите случаи бил 
подржан од тоа што л’ се содржело во соодветните коре-
ни (сп. бл’ув-, кл’ув-, пл’ув-). Инаку и во овој говор имаме 
слза (<сльза).

47. Сфаќањето дека во првобитниот старословенски 
јазик, (а поинаку не било ни во македонските дијалек-
ти), се работело, при иста графија, за различен изговор 
во групите CrъC, ClъC и сл. е широко прифатено. Меѓу-
тоа, Н. С. Трубецкој во својата старословенска граматика 
го оспори тоа мислење врз таа основа, што, според него, 
во јазиците кои имаат „неопределен вокал“ (шва-вокал), 
придружниот глас при ликвидите се идентифицира со тој 
вокал (или вокали). Дали тој ќе биде лоциран пред или 
зад ликвидот, зависи од слоговната структура на даде-
ниот јазик. Во првобитниот старословенски, како јазик 
со отворени слогови, „можеле слоготворните ликвиди 
природно да бидат сфаќани само како група од „ликви-
да+слаби ъ, ь“.

48. Едно имплицитно уверение дека Константин Ки-
рил не можел да допушти еднакви графии, ако се работе-
ло за два различни изговора, лежи во основата на критич-
кото становиште спрема обичната интерпретација. Меѓу-
тоа, Кирила секако не можеме да го изделиме од една кул-
турна и јазична традиција во која тој бил вклучен. Кога 
ќе ја имаме предвид таа традиција, нам ни е разбирливо 
зошто, на пример, во глаголицата не се употребува само 
една буква за и, или зошто се преземаат и некои букви што 
наоѓаат примена само во пишувањето на заемките. Во гр-
чката традиција Кирил сигурно не можел да најде обра-
зец за прецизно обележување на вокалите р и л. Затоа тој 
бил упатен на приближен писмен израз, што се состоел 
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во додавање на ерова буква зад буквите р и л. Се разбира, 
во јазик со отворени слогови, како што тоа Трубецкој со 
право го истакнува, придружниот глас при слоготворните 
ликвиди може да се чувствува само зад нив.

49. Интересно е да се спомене дека од самиот маке-
донски терен ние располагаме со факти од ново време, 
кои укажуваат на аналогно решение во однос на беле-
жењето на вокалното р со она што е применето во ста-
рословенските текстови. Имено, во текстовите пишувани 
на македонски народен јазик, но со грчка азбука, во мина-
тиот век, вокалното р се бележи со αρ: σμάρτ, πάρβο итн. 
Во дијалектите каде што имаме ă како континуант на  
(охридскиот градски говор), основата за вакво бележење 
е најдена и во тоа што ă исто така се предава со α (πάτ, 
ράϰα и сл.). Не можеме да не се потсетиме овде на соо-
пштението на Црноризец Храбар дека Словените, пред 
да им ја состави Кирил азбуката, долго време пишувале 
на свој јазик со грчки букви „без устроение“, што само се 
повторило во јужна Македонија во минатиот век. Тешко 
тие да можеле тогаш да направат суштествено поинаков 
избор во бележењето на вокалите р и л од оној што подо-
цна ќе го направат нивните далечни потомци од 19 век. 
Можеме да бидеме уверени дека и тие го избрале образе-
цот со придружна буква, што го применил потоа и самиот 
Кирил, можеби имајќи ја предвид и нивната практика.

50. Состојбата со вокално р и л е до денеска зачувана 
само во мал опсег говори. Таа е констатирана во галич-
киот говор во западна Македонија, во кој имаме сѐ уште 
покрај вокалното р и вокално л (влк, слза). Повеќе наши 
дијалекти го чуваат вокалното р, додека вокалното л го 
замениле по различни начини. Има и такви говори во кои 
е разложено и вокалното р.

Тие промени имаат почеток во развивањето на вока-
лен пристап при р и л. Меѓу старословенските текстови 
Македонскиот кирилски лист (од крајот на 11 в.) се изде-
лува со своите графии: v6rh6, g6rd6, p6lti. Спорадично 
такви графии среќаваме и во Болонскиот псалтир (поче-
ток на 13 в.): g7rdii, p7rst7, m7lni4. Ги наоѓаме во До-
брејшовото евангелие (13 в.): v7ln7y, h7lm7, m6r6zost6 и 
др. Бележењето на еровите букви пред р и л, спротивно на 
обичното нивно бележење зад нив, укажува на темниот 
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вокален призвук пред слоговното р и л. Меѓутоа, р и л во 
споменатото време уште биле слоготворни гласови, што 
се потврдува и од графиите како: srna, plna, mrtv7yh7, v7 
crkvah7 (Охр. ап., 12 в.), smrti, skrbi, v7skrsenii (Бол. пс., 
13 в.), mrtv7y, naplnis3 (Мак. ев., 13 в.).

Разлагањето на слоговното л, а во некои говори и на 
слоговното р, во група од вокал + л/р е по време понова 
појава. Во говорите во кои ă >а таа е понова од тој премин.

Во25 северномакедонските говори вокалното л се за-
менило со у (бува, вуна, жут, кук во скопско-црногорски-
от говор). Зад денталите во тие говори е позната и заме-
ната лă, лу: слăнце, слунце, слăза, слуза. И во овој случај 
се работи за контакт со српските говори. Заменувањето 
на вокалното л овде станало кон 15 век. Во српскохрват-
скиот јазик таа појава се забележува најрано пред крајот 
на 14 век. Месноста К8ne[7 (Скопска Црна Гора) е спо-
мената во запис од 1519 г., а K8+evi]a (село во Скопска 
Црна Гора) во поменикот на манастирот Матка (16 век). 
До тоа време веќе било заменето вокалното л во северни-
те говори по познатиот начин.

Од западномакедонските говори преодот на ваквото л 
во ол го знаат прилепскиот, битолскиот и охридско-прес-
панските говори. Во записите од Трескавечкиот кодик од 
крајот на 17 и почетокот на 18 век имаме колебање во 
бележењето во случаи како Вльче – Волче и сл. Тоа сведо-
чи дека разлагањето на вокалното л во тие говори тогаш 
уште било во тек.

Во тиквешкиот, штипскиот, малешевскиот, делум и 
во велешкиот говор, се јавува ă како замена за вокалното 
л: вăк, сăза, дăг и сл. Тоа значи дека вокалниот призвук се 
развил до полн вокал и го апсорбирал сонантот.

Во Дебарско и Струшко имаме говори во кои се раз-
ложило како вокалното л, така и р: полн, гоард, сеарце. 
Така е и во говорот на Бобошчица (Корчанско): палн, карв 
и сл. Имаме и такви говори (долновардарските и др.) во 
кои тие се разложени во ă + р, ă + л: кăрв, вăлк. Во тие 
говори се јавува вокалот ă во независна позиција, т.е. тој 
влегува како член во вокалниот систем, и затоа е можно 

25 Од овој пасус па сè до крајот на овој дел за вокално р и л нема 
никакви разлики меѓу оваа верзија и првата (1965: 33 – 34). (В. Л.)



Историја на македонскиот јазик

51

секвенците ăр, ăл да се сфаќаат во нив како составени од 
две посебни фонеми, а не монофонематски.

Додека за повеќето наши говори е карактеристич-
но развивањето на вокален пристап пред р и л, и натаму 
евентуално оформување на тој пристап во полн вокал, во 
некои југоисточни говори тој се развивал и зад сонанти-
те: грăб, врăх, трăгна – влăк, жлăт.

ъı (у) 51. Словенските топоними во Грција сведо-
чат дека Грците го восприемале тој словенски глас како 
у, што значи дека и во словенскиот изговор тој содржел 
нијанса на у. Сп. Karúta (Кor7yto), Mogúla (Мog7yla) во 
словенските топоними во Грција. И во старите словен-
ски заемки во албанскиот „јери“ е заменето со у: matúkë 
(mot7yka), magúlë (mog7yla).

Тоа бил вокал од среден ред. Од словенските јазици 
го чуваат и денеска полскиот и рускиот. Во македонскиот, 
како и во другите јужнословенски јазици, тој совпаднал со 
и. Поинаква замена е забележана само во говорот на селото 
Висока (Солунско), во кој ъı >ă: сăн (<s7yn7), бăл (<b7yl7).

Во северните говори преодот ъı >и бил извршен ве-
ројатно веќе кон 11 век, во контакт со српските говори 
(на тоа укажуваат примери со таква замена во Мариин-
ското евангелие). Во другите наши говори тоа станало 
нешто подоцна.

Како посебен случај во развојот на овој глас се забе-
лежува неговото мешање со и зад р, за кое среќаваме при-
мери веќе во старословенските текстови. Сп. rib5, eter7y 
во Зографското евангелие (почести се ваквите примери 
во Савина книга и во Супрасалскиот кодекс). И во До-
бромировото евангелие (12 век) е забележан еден таков 
случај: s6kri s3.

Затврднувањето на меките консонанти е основна 
причина за совпаѓањето на ъı со и. Тој глас во 13 век во 
повеќето наши говори веројатно веќе преминал во и. Мо-
жеби во извесни позиции во тоа време тој уште бил оби-
чен како варијанта на и. Упадливо е дека во Македонско-
то евангелие на поп Јована (13 век) доста често се бележи 
-c7y (м. -ци). Во Болонскиот псалтир, каде што мешањето 
на ъı и и е сосем редок случај, се среќава еднаш ptic7y 
(покрај тоа и: ousl7y[7y). Овие примери потсеќаваат на 
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изговорот на „јери“, наместо и, зад ц, ш во рускиот јазик. 
Тие ја покажуваат истовремено врската на мешањето на 
ъı и и со затврднувањето на консонантите.

Тоа што во Охридскиот апостол и Болонскиот псал-
тир имаме само ретки примери на мешање на ъı и и може-
би укажува дека процесот уште бил во тек во југозападни-
те говори. Меѓутоа од 13 век има текстови што сведочат 
дека постоеле веќе говори во кои тој бил напреднат, ако 
не сосем завршен. Сп. во Мак. ев.: ou+enic6y, razboinic6y, 
rc6y, id6y, ab6ye, ub6yti, prazn6yk626, es6y итн.

 (ǫ), ѧ (ę). 52. По секоја веројатност кон крајот на 9 
век  се изговарало како назално о а ѧ како назално е (за  
в. § 23). На таков изговор укажуваат и нацртите на глагол-
ските букви за тие гласови: тие букви претставуваат за-
право лигатури, во првиот дел на кои се наоѓа нацртот за 
о, односно за е. На таков изговор на носовките укажуваат 
и оние случаи кога во туѓи зборови тие идат како замена 
за групите on односно en/em. Сп. p4nt6sk7 (Синајски еу-
хологиј), dek3mbr6 (грч.dekémbrios). И најстариот слој од 
словенските топоними во Грција укажува на таквиот из-
говор: Longós =Л4g7, Drongós = Дr4g7, Lentini = Л3dina, 
Grentá= Гr3da.

53. Тој изговор почнал да се изменува така што арти-
кулацијата на носовките се снижувала. Вокалниот дел на 
носовката од преден ред (3) клонел кон широко е (ä). Гра-
фиите aleks3drovou (Мар. ев.), konst3tin5 grada (Клоц. 
зб.), во кои 3 стои за групата ан во тие туѓи имиња, све-
дочат дека веќе кон 11 век вокалниот дел на таа носовка 
содржел нијанса на а, т.е. се изговарал како глас меѓу е 
и а (ä). Натамошниот развој на ѧ го потврдува наполно 
тоа. Кон крајот на 12 век и почетокот на 13 век имаме 
примери на деназализација на оваа носовка, при што таа 
совпаѓа со широкото е (ѣ). Сп. izbavl5  s3 (м. izbavl3 
s3, Охр. ап.), s7hran5, javl5 (м. s7hran3, javl3, Бол. пс.). 
Говорот на Бобошчица (Корчанско), што го чува широко-
то е и денеска во акцентиран слог, го покажува тој глас 
како на местото на старото ѣ, така и на ѧ: говјäндо, врјäме 
- времјäто. По таков начин, во времето од 9 до 13 век 
носовката од преден ред ги претрпела овие промени во 
26 Овој збор во првата верзија е напишан со обично и (празникь), а 
овде е грешката исправена (сп. 1965: 35). (В. Л.)
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изговорот: еn > än > ä. Подоцна ä >е во најголемиот дел на 
нашата јазична територија (в. § 68).

54. Посложен бил развојот на носовката од заден ред 
(). Различните замени за неа во нашите дијалекти (у, о, 
оа, а, ă, еа, ăн/ăм) сведочат дека уште рано вокалниот дел 
на таа носовка се разликувал во нив по некои нијанси. 
Треба претходно да забележиме дека разликите ги следи-
ме во коренските слогови, додека во суфиксалните сло-
гови, поради израмнување на парадигмите имаме а за : 
кажа(м), паднал, викна. Во флексијата посебна замена се 
среќава само во северните говори: жену, сестру, кажу.

Оставајќи ги настрана северните говори, кои по за-
мената >у одат заедно со српските говори, за другите 
наши дијалекти може да се претпостави дека во периодот 
пред губењето на носовоста (приближно пред 13 век), во-
калниот дел на оваа носовка се спуштал кон изговорот на 
едно темно ă. Таков изговор е и денеска зачуван во некои 
наши дијалекти: дăб, рăка (охридскиот, гевгелискиот и 
др.), дăмбо, бăнда (костурскиот). Како преоден треба да 
го претположиме него и за говорите во кои сега имаме 
замена о или а за . Двојниот изговор на рефлексот на  
во некои рекански села (Жерноница), во кои имаме пот 
но пăтишта, сведочи јасно дека порано било ă во вокал-
ниот дел на  и во овие говори, каде што тоа се заменило 
попосле со о. Изговорот зоек, поек, зно(а)<znaj427 во ис-
тите тие говори може да се објасни само ако се појде од 
тој стадиј со ă, во кое преминало а во тие зборови (ст. сл. 
zaj4c6, paj4k7). Посреќавањето на развојот на вторични-
от вокал во почетниот слог со развојот на  е уште една 
потврда за тоа дека во периодот пред губењето на назал-
носта  звучело како ăn. Сп.28 во лагадинските говори лăн-
жа(м), мăнгла (Сухо, Висока) со неоргански назализам, 
како уште една потврда за гласовното совпаѓање на вто-
ричниот вокал со носовката од заден ред. На изговорот со 
ă во вокалниот дел на  укажува и појавата на протетички 
гласови пред рефлексот на таа носовка. Во западното на-
27 Ова упатување на старословенскиот пример го нема во првата вер-
зија (сп. 1965: 36). (В. Л.)
28 Оваа појава на совпаѓање на вторичниот вокал со рефлексот на 
носовката од заден ред во првата верзија е малку посложено објас-
нета (сп. 1965: 36), па Конески овде го упростува објаснувањето (в. 
1965: 36). (В.Л.)
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речје имаме појава на протетичко ј: јаже, јаглен, јади-
ца, додека во источното наречје како протетички глас се 
јавува овде в: важе, ваглен, вадица. Гласот ă никогаш не 
иде во почетокот на зборот. Најверојатно е дека и во овие 
случаи се јавила протеза за да се зачува таа рестрикција 
при развојот оn>ăn.

Гласот ă во вокалниот дел на носовката од заден ред 
веројатно по дијалектите се изговарал со различни нијан-
си, кои понатаму дошле до израз во неговата замена. За 
говорите во кои се добил конечно изговорот рока, доб и 
сл. треба да претположиме дека гласот ă се изговарал со 
извесна лабијализација. За оние во кои се добил изговор 
рака, даб и сл. треба да претположиме поотворен изговор 
на тој глас, којшто лесно можел да премине во а.

И така, во времето од 9 до 13 век носовката од заден 
ред во повеќето наши дијалекти ги претрпела овие про-
мени во изговорот: оn>ăn>ă. По тоа време гласот ă или се 
задржал (во помал дел од нашите говори) или преминал 
во о, оn (Дебарско) и во а (во централниот појас на запад-
ното и источното наречје). За говорот на неколку села во 
Струшко (Вевчани, Радожда) се бележи изговорот еа како 
замена за : реака и сл.29

55. Споменавме порано (в. § 28) дека постои ми-
слење дека гласот ă сведочи за контактот на фонолошки-
те системи на балканските јазици. Според тоа би можело 
да се постави прашање дали развојот >ă не е резултат на 
влијанието на албанскиот и ароманскиот врз нашиот ја-
зик. Во развојот на  е упадливо тоа што тој глас не се раз-
вива наполно паралелно со ѧ. Додека носовката од пре-
ден ред преминува во широко е, носовката од заден ред 
не се изменила во широко о, ами во ă (само во дебарскиот 
Дримкол роака, поат, но тоа може да биде и понов развој 
со оглед на тоа што истиот глас се јавува и при вокалното 
р: гоард, соарце). Можеби ова изместување на нејзиниот 
развој накај гласот ă би требало да го објасниме со споме-
натото влијание. Се разбира тоа е пак само претпоставка. 
Извесни допирни точки во врска со развојот на гласот ă 
29 Во првата верзија овде има уште една реченица: Меѓутоа, треба да 
се истакне дека во морфемите  во сите наши говори (со исклучок 
делум на северните) е заменето со а. Но овде не се работи за чисто 
фонетски развиток, ами за израмнувања наложени во парадигмата. 
(в. 1965: 37) (В. Л)
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меѓу нашиот јазик и споменатите јазици сепак не можат 
да се откажат. Овде пред сè мислиме на случаите како 
знăм (сп. и зно), гăрмада (од грамада), во кои ă е добиено 
од а пред назален консонант. Таа појава е добро позната 
од развојот на албанскиот и романскиот јазик (сп. алб. 
këngë, ром. cîntec од лат. canticum, алб. këmbë од camba, 
ром. cîmp од campus). Исто така е упадливо дека во раз-
личните аромански и албански говори се јавуваат нијан-
си на ă, какви што имаме и во нашите дијалекти пред да 
се добијат денешните замени за . Така во дебарскиот 
албански говор ă клони кон о, а во соседниот македон-
ски мијачки говор тоа и се заменува со о. Во струшкиот 
изговор реака и сл. веројатно имаме одраз на соодветниот 
албански изговор на темниот вокал со една нијанса на е. 
Во ароманскиот говор на Гопеш и на Маловишта (Битол-
ско) ă се заменува со о, нешто што е карактеристично и 
за говорот на некои преспански села од јужната страна на 
Пелистер (Герман). Имајќи го предвид сето тоа, не треба 
да се исклучува можноста за влијанието на ароманскиот 
и албанскиот во врска со преминувањето на изговорот на 
носовката од заден ред во ă.

56. Процесот на деназализација се вршел постепено 
и не едновремено во нашите дијалекти. Тој ги зафатил 
најрано северните говори, во кои кон 11 в. веќе бил завр-
шен. Во Мариинското евангелие, текст што некои го свр-
зуваат со северна Македонија, имаме доста често ou за , 
jo за j4 и обратно: koup5li, ot7pou[tjo и сл. И во рамките 
на еден дијалект, ако судиме по она што ни го покажува 
развојот на носовките во современиот полски јазик, во 
различни позиции во зборот губењето на назалниот приз-
вук не морало да станува едновремено. Така, во полскиот 
тој се загубил во крајниот отворен слог во случаите како 
mogę (изг. moge) и сл., додека во другите случаи такво 
губење не станало.

Бидејќи најмногу траги од некогашниот назален из-
говор наоѓаме во нашите јужни говори (Костурско, Со-
лунско), каде што во ред случаи имаме секвенца од во-
кал и назален консонант за некогашните носовки (дăм-
бо, гренда, пенда), би било логично да претпоставиме 
дека процесот на деназализација се ширел постепено 
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следејќи го правецот север-југ, така што најдоцна ги за-
фатил јужните говори.

Освен во Мар. ев., спорадични примери што би ука-
жувале на тој процес среќаваме и во други старословенски 
текстови. Во Синајскиот псалтир почесто се наоѓа o место 
, но можеби во тие случаи се работи само за грешки во 
пишувањето: пишувачот можел во брзањето да го напише 
само првиот дел од глаголската буква за . За ѧ сп. во Син. 
пс.: ez7ycy, po]edit7 и др. Во Зогр. ев.: ne et7, pri3[e. Врз 
ваквите одделни случаи, што не е исклучено да се должат 
и на пропусти во пишувањето, не следува да заклучиме 
дека кон 10–11 век процесот на деназализација, надвор од 
северното подрачје, бил штогоде напреднат.

57. Во 12 век30 положбата била веќе изменета. Во 
Добромировото евангелие имаме: s5m5, sv3t7, (за sv5t7), 
p3tel6 (за p5tel6), izid4, prid4 (за izid7, prid7). Особе-
но се показателни примерите sv3t7, p3tel6 со неоргански 
назализам. Носовката ѧ во нив го заменува ѣ, а таква за-
мена можела да станува само во ситуација кога процесот 
на деназализација бил значително напреднат, така што во 
говорот можела да се јавува и факултативна употреба на 
назалниот елемент. Едновремено тоа сведочи дека во го-
ворот на пишувачот на овој текст сепак деназализацијата 
не била наполно извршена.

Примери со извршена деназализација содржи и Бо-
лон  скиот псалтир: '7'd4]ii, '7daa[e, n7'da. Сепак се 
чини пресилено тврдењето на Шчепкин дека „по тој при-
знак Болонскиот псалтир треба да биде поставен на чело 
на нејусовите македонски споменици од 13 в. ...“ Во ох-
ридскиот говор, соседен со говорите во Костурско и Кор-
чанско, веројатно во почетокот на 13 век процесот на де-
назализација уште траел.

Графијата s7ngra'dane, забележана во Охридскиот 
апостол, во која групата 7n го заменува , ја потврдува 
таа претпоставка (сп. во Охр. ап. и v7z4pil7 – пример 
што укажува дека се вршела веќе деназализација). Гра-
фијата st4x4 (аcc. pl.) од Бол. пс. може да се толкува и 
како пример на неоргански назализам. Интересно е дека 
st4xa (м. st6xa) се среќава во повеќе текстови од 13 век 
и баш тоа говори во полза на претпоставката дека во 
30 Во првата верзија: во втората половина на 12 век... (1965: 38) (В. Л.)
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тој збор се јавил неоргански назален елемент, бидејќи 
се исклучува можноста за случајно отстапување од тра-
диционалната графија.

58. Бројни примери на бележење на ѣ место ѧ и a ме-
сто  и обратно, среќаваме во Македонското евангелие на 
Поп Јована: vr5m5, vr3m3, s5m5, mn3 (=mn5), b3h4, mol3h4 
итн.;31 za r4ka, jono[4, eter7, s6vr6[a, mina, ne im4te, 
v6st4n4t6, prodadat6, pokajat6 s3, n4+3t6, plunav[e, 
minav[i итн. Овој текст, препишуван некаде во северна 
Македонија најверојатно во втората половина на 13 век, 
репродуцира со ваквите замени особеност на една друга 
дијалектна средина, со која била сврзана неговата пред-
лошка, и во која очевидно процесот на деназализација 
бил веќе многу напреднат, а можеби и сосем завршен.

Особено е важна замената меѓу  и а во овој текст. 
Таа би можела да значи натамошен стадиј во развитокот 
на рефлексот на носовката од заден ред со премин ă>а, 
познат денеска во еден широк појас во западна и источ-
на Македонија. Навистина при поголема претпазливост, 
секогаш може да се постави прашањето дали во сите по-
зиции веќе станала таа замена, или е таа карактеристична 
само за крајните слогови, бидејќи доста поретко ја среќа-
ваме во овој текст во коренските слогови, во кои и буква-
та а (покрај ) можела сè уште да го обележува вокалот 
ă. Сепак е многу карактеристично тоа што во овој текст 
споменатата замена се забележува дури и во службени 
зборови, кај кои би се очекувало да се налага во поголема 
мера традиционалниот облик: среќаваме да е сврзникот 
n4 напишан како на, и обратно да како d и предлогот 
на како n. Впрочем случаи со замена а за  се нотира-
ни и во еден постар текст, Шафариковиот триод (12 век): 
oma+enijo, 'alom6, sas4de. Истото станало и во овој збор, 
во кој имаме вторична назализација: la'4.

И разлози од поопшт карактер нè тераат да го при-
миме како непобитен факт тоа дека во текот на 13 и 14 
век во споменатата сфера се извршил преминот на ă во 
а. Тоа секако морало да стане пред да се воспостави кон-
тактот со турскиот јазик, од кој во една понова епоха се 

31 Од овде па до крајот, делот 58, но и делот 59, содржински во голема 
мера се разликуваат од соодветните делови во првата верзија (1965: 
39 – 40). (В. Л.)
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пренесувале ред заемки во кои се содржел „неопределе-
ниот“ вокал (в. § 29). До таа епоха а-говорите во западна 
и источна Македонија се карактеризирале со шесточлен 
вокален систем, од кој бил претходно, по извршената де-
назализација, елиминиран вокалот ă (рефлекс на носов-
ката од заден ред).

59. Текстовите од 12 и 13 век покажуваат значителни 
отстапувања во употребата на буквите за носовките нас-
према старословенските текстови. Појавата, карактерис-
тична како за македонските така и за бугарските текстови 
од споменатиот период, е позната под името „мешање на 
носовките“. Треба да кажеме дека оваа ознака не е ни нај-
малку среќна, бидејќи премногу ја пренесува сугестијата 
на графиската страна, поради што може да се дојде до 
поврзување во еден комплекс на појави и процеси што во 
народниот јазик имале различен карактер.

Првата последица од една таква сугестија беше што, 
поради совпаѓањето во графискиот израз, се бараше ед-
наков јазичен корелат за т. н. мешање на носовките за 
целиот бугарски и македонски терен. Одговорот се бара-
ше главно во овие две посоки: 1. новата дистрибуција на 
јусовите била предизвикана од тоа што  и ѧ преминале 
во исти глас („неопределен“ вокал ă). и 2. новата дистри-
буција на јусовите ги одразува промените што настанале 
под асимилативно дејство на претходните меки (или пр-
вобитни меки) кoнсонанти, така што  < ѧ се добило зад ј 
(т.е. во почетокот на зборот и слогот), ш, ж, шт, жд, а во 
некои текстови уште и зад ч, ц, ѕ, а обратно 3 < 4 зад л’, н’, 
р’, с’ и уште + ј (независно дали во таа комбинација било 
зачувано епентетското л или не).

Денеска е, меѓутоа, јасно дека тој терен бил изди-
ференциран во овој поглед. Имено, како што знаеме, 
само во периферните jугоисточни говори ја имаме онаа 
ситуација, што е карактеристична за бугарскиот, имено 
изедначување на носовките и еровите во еден „неопреде-
лен“ вокал, со тоа што рефлексот на 3 и 6 го смекнувал 
претходниот консонант (в. § 4). Во поново време К. Мир-
чев за бугарскиот во целост го прифати изедначувањето 
на изговорот на носовките како основа и за промените во 
нивното бележење.
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60. Во повеќето македонски говори ситуацијата била 
поинаква. Земено општо, тука треба да мислиме на влија-
нието на претходните консонанти врз изговорот на на-
залните вокали, како и на некои други посебни услови. 
Меѓутоа, доволно е да ги спoредиме западномакедонски-
те форми јазик, јатрва, јачмен со источномакедонските 
език, етрва, ечмен, па да биде јасно дека сите фактори 
што доаѓаат предвид не дејствувале подеднакво на ма-
кедонскиот терен, да не зборуваме за тоа дека во некои 
реони и не дошло воопшто до т.н. мешање на носовките 
(што е сигурно за северната област). Спрема тоа, се рабо-
ти за дијалектна издиференцираност што не е лесно да се 
прикаже во подробности, со оглед на големите промени 
од аналошки карактер кои во минатото ги избришале тра-
гите од тие процеси токму во некои од најрепрезентатив-
ните категории.

61. Зад парните меки консонанти (л’, н’, р’ и др.) се 
работи, заправо, како што имавме веќе можност да ви-
диме, за продолжување на прасловенската тенденција за 
слоговна синхармонија, која во случајов дошла до израз 
преку следните фази: ǫ >  > ę (vol’ > vol’ǫ > vol’ę. Овој 
процес се развил барем во рамките на оние дијалекти во 
кои се извршил прегласот а > ä зад парните меки консо-
нанти, а секако бил поширока појава од промената јę > ǫ 
(ıѧ > ı).

62.32 Совршено посебна позиција претставува онаа 
зад ј (т.е. почетокот на зборот и слогот). Упадливо е дека 
промената јę >јǫ се извршила во западномакедонските 
говори што имаат протетичко ј во случаите како јаже, 
јаглен, јадица додека е непозната во говорите со проте-
тичко в: важе, ваглен, вадица (источна група). Тоа зна-
чи дека во нив веќе било развиено протетичкото в, така 
што и немало можност за мешање на почетните букви 
јę- и јǫ-. Во западното наречје не постоела таква пречка. 
Во тоа наречје секако веќе било необично да стои ј во 
почетокот на зборот пред вокал од преден ред, т.е. веќе 
бил установен изговорот еден, елен, есен. Потребата да 
се избегне секвенцата ј + преден вокал довела до заме-
32 Овој дел е исто така во голема мера преработен во оваа последна 
верзија. Во првата верзија е пократок и нумериран со број 47, а тол-
кувањето дадено за позиција на почеток на слог на крајот на пасусот 
овде е целосно ново заедно со примерите (сп. 1965: 41 – 42). (В. Л.)
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ната јę>jǫ (jänzyk>jănzyk). Во источните говори истата 
ситуација била разрешена со тоа што се елиминирало ј, 
така што во конечен резултат се добило е, како обичен 
рефлекс за ę (преку ä: език, етрва, ечмен). Не е јасно до 
колкава мера можеме ова објаснение да го примениме и 
на почетокот на слогот воопшто. Додека е тоа очевидно 
за prij4t7, во случаите како znaj4, podobaj4 (активен пар-
тицип на презентот) може да биде претежна улогата на 
аналогијата, а во случаите со генитивна наставка -(ј)ѧ33 
мешањето со акузативот во процесот на трансформација 
на синтетичката деклинација.

63. Од претходно разгледаните случаи се разликува 
позицијата зад непарните меки консонанти и зад групите 
шт и жд. Таа покажува специфичност спрема нив како, 
делум, во хронолошки поглед, така и во однос на при-
чините на процесот и на неговиот територијален опсег. 
Замената ѧ >  во таа позиција можеме да ја следиме само 
во неколку коренски морфеми: [3t-, '3t-, '3d-, [t3d-, 
+3d-), додека огромниот број на случаи се среќава во 
наставките, а тоа значи дека денеска во тие примери за-
право не можеме да ги следиме непосредно резултатите 
на таа замена. Единствен сигурен податок дека во некои 
дијалекти и овде се работело за фонетски процес имаме 
во обликот чăдо (< +4do < +3do) познат во охридско-пре-
спанските говори. Во тие дијалекти затврднувањето на 
непарните меки консонанти се одразило со своето асими-
лативно дејство така што носовката од преден ред преми-
нала во носовка од заден ред. Денеска не можеме да зна-
еме до каде се простирале тие говори, но сигурно е дека 
тие го опфаќале Охрид и охридскиот крај. Ако денеска 
имаме во западните говори шетам, жетва, жеден, чедо 
(штедам не е познато во народниот јазик, па и жеден не 
е обично во некои говори), тоа значи дека во повеќето од 
нив и не станала никогаш промената 3 > 4 под дејство на 
фонетскиот фактор, за разлика од говорите во регионот 
на Охрид. Што се однесува до говорите во тој регион, 
резултатите на тој фонетски процес биле отклонети под 
воздејство на дијалектите во кои тој не дејствувал, онака 
како што во последниве стотина години во самиот Охрид 

33 Долгата црта пред генитивната наставка, што, според мене, е пе-
чатна грешка, е заменета со кратка. (В. Л.)
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место чăдо станало обично чедо. Во врска со асимила-
тивните промени зад непарните меки консонанти, посе-
бен коментар бара позицијата за консонантските групи 
шт и жд. Кога се вели обично дека таквите промени се 
вршеле и зад нив, тогаш пак просто се оди по обични-
от начин на пишување на тие групи во старите текстови. 
Меѓутоа, јасно е дека ѧ не можело да помине во  зад т 
и д како втор елемент во тие групи. Следствено, за гово-
рите во кои станувала таа замена по фонетски пат треба 
да замислуваме поинаков изговор на тие групи, којшто не 
наоѓал израз во пишувањето, а имено со палатален кон-
сонант како втор елемент, било да сме имале изговор шч, 
жџ, како и денеска во охридскиот говор, било можеби 
шќ, жѓ (в. § 113, 3).

Како фонетски процес, од типот на асимилациите, 
замената 3 > 4 била територијално доста ограничена, по-
ограничена од преминот « > ¬. Меѓутоа, вo писмениот 
јазик авторитетот на охридскиот центар ја наложил оваа 
особеност широко на македонскиот терен во 12 – 13 век. 
Македонското евангелие на поп Јована, еден севернома-
кедонски текст од втората половина на 13 век, со своите 
примери како gradca oub6yica (acc. pl.), prija[4, 8kori[a и 
сл. покажува дека во црковниот изговор се респектирала 
замената 3 > 4 зад непарните меки консонанти и далеку 
од Охрид, во дијалектна средина со сосем различен раз-
виток на назалните вокали.

64. Кога вака ја ограничуваме територијално замена-
та на 3 со 4 по фонетски пат, тоа не значи дека таа не ста-
нувала на една поширока територија во резултат на мор-
фолошки израмнувања. Така откриваме уште еден фак-
тор во оној комплекс од појави што, неоправдано, го доби 
кумулативното име „мешање на носовките“. Дејството на 
овој фактор стои во врска со прераспределбата на ало-
морфемите сврзани со разликата меѓу меката и тврдата 
промена (в. § 39). Веќе во Бојанскиот палимпсест, гла-
голски текст од IX век, наоѓаме ваква многу илустратив-
на форма: v5rouj4[tomou која ни го покажува пренесу-
вањето на аломорфата на тврдата заменска промена -omou 
во позиција што порано ѝ припаѓала на меката промена. 
Спрема тоа, и во однос на т.н. мешање на носовките ние 
во многу случаи нема да бидеме во можност да го од-
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делиме дејствувањето на фонетскиот фактор од дејству-
вањето на морфолошкиот фактор. Веќе во споменатиот 
текст наоѓаме неколку примери што сведочат дека било 
во тек она што се наречува „мешање на носовките“ (сп. 
pri4t7, ispl7n5j4, glouh7yj4).34 Особено се интересни но-
вите форми за аористот: ispl7ni[4, v7zvrati[4. Бидејќи 
сме уште далеку од доследната замена на носовките, мо-
раме овде да мислиме пред сè на морфолошкиот фактор, 
кој довел до вкрстување со имперфектната наставка -h4. 
Во оваа претпоставка нè уверува уште повеќе што вакви 
аористни форми се среќаваат и во Добромировото еван-
гелие (почеток на 12 век), кое инаку не познaва редовна 
замена на носовките. Заправо, Добр. може да биде типи-
чен претставник на ситуацијата во некој од јужномаке-
донските дијалекти, во кој 4 се пренесувало во категории 
со 3 или ¬ само по морфолошки пат. Од друга страна, 
современите западномакедонски форми за аорист и им-
перфект: дојдое, викае и сл. укажуваат исто така на вкр-
стување на споменатите наставки, само со друг резултат: 
-[3, >< -h4 дало -h3 (отаде -хе > -е).

Не навлегувајќи натаму во разгледувањето на дру-
гите вакви случаи (на пр. кај партиципите) можеме по 
сето да заклучиме дека т. н. мешање на носовките не е 
единствена појава, ами комплекс од нееднородни и не-
едновремени појави, резултатите од кои доведувале и до 
изразита диференцијација на нивото на народниот јазик. 
Сугестивноста на графијата сторила што порано често 
се инсистирало на единствено објаснение, во смисла на 
формулирање на еден фонетски закон.

65. По извршените промени со носовките се забеле-
жува ширење на употребата на некои зборови со замена 
 > у и во говорите во централна, па и во јужна Маке-
донија. Тоа стои во врска со засилувањето на влијание-
то на српскиот јазик, особено во 14 век, и со употребата 
на црковниот јазик од српска рецензија што во тоа време 
почнува да се установува во Македонија.

Составот35 на зборовите со  > у покажува дека тие 
проникнувале по различни патишта. Зборови како гуска, 
34 Овде е додадена заграда која недостасуваше. (В. Л.)
35 Овој дел го има во првата верзија сосема малку поразличен (сп. 
1965: 43). (В. Л.)
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куќа, вруќина, ручок се пренесувале од север кон југ во 
меѓудијалектен контакт. Црковниот јазик и јазикот на ад-
министрацијата биле посредници при ширењето на збо-
рови и изрази како: суд, судија, судна мака, вечна мука, 
Мученици (празник) и др. И во топонимијата имаме слу-
чаи на пренесување на замената у за : Вруток и Зубов-
це се села во Горни Полог (во горнополошкиот говор 
нормалната замена за  е ă). Село Зубово се споменува 
во Струмичко во грамота од околу 1378 г., место Зубо-
во Крушье во источна Македонија во грамота од околу 
1332 г. Топонимите Зубовце, Зубово и сл. се изведени од 
личното име Зуб. Во образувањето на некои топоними 
влегол зборот куќа: Злокуќани (Битолско), Еднокуќево 
(Струмичко). Тој збор рано проникнал и во најјужните36 
говори: во 16 век бил веќе познат и во Костурско.

Во оддделни случаи потребата да се отклони хомо-
нимијата го спомогнала ширењето на даден збор со заме-
на 4 > у. Таков бил случајот со зборот суд, со примањето 
на кој се отклонила хомонимијата меѓу сад („чинија“) и 
сад („правна институција“). Веројатно хомонимијата што 
настанала меќу зборовите g4s6 и g4z7 по обезвучувањето 
на крајните согласки го спомогнала ширењето на зборот 
гуска (гаска е задржано само во некои дијалекти,37 како 
во тиквешкиот).

Од горните случаи треба да се двојат некои стари 
дублети со  и у. Тие се наследени од прасловенскиот, и 
некои од нив среќаваме и во старословенските текстови: 
n4'da и nou'da, gn4siti s3 и gnousiti s3. Таков е случајот 
и со префиксот s4-/sou-. Сп. во современиот македонски: 
гнасен – гнусен (Неврокопско, Костурско), понада – по-
нуда (Воденско), ружам, скуден, самрак – сумрак, сумал, 
Сатеска (име на река во Западна Македонија).

66.38 Процесот на деназализација открива многу ин-
тересни појави во однос на дијалектната диференцијација 
на македонскиот јазик. Промените на ѧ не се показателни 
во овој поглед, бидејќи тој назален вокал совпаднал со 
ѣ, а натамошната замена на тој вокал станува во новиот 
36 Во првата верзија: во најјужните наши говори (сп.1965: 43). (В. Л.)
37 Во првата верзија: говори (наместо дијалекти) (сп.1965: 43). (В. Л.)
38 Овој дел го нема во првата верзија (сè до вокалот ѣ) (сп. 1965: 43). 
(В. Л.)



Блаже Конески

64

период. Меѓутоа рефлексите на  откриваат ред разлики 
на македонскиот терен. Иако замената на  се а е широко 
претставена во централниот појас, и дури опфаќа и некои 
говори во западна Бугарија, јасно е дека периферијата до-
аѓа во овој случај до поголем израз отколку при замена-
та на еровите. Сигурно е дека различните рефлекси на  
само ја прават видлива оваа дијалектна диференцијација 
на македонскиот јазик што постоела кон 12 – 13 век, иако 
денеска немаме можност да ја согледаме во подробности. 
По замената на еровите (ъ > о, ь > е) ние имаме во заме-
ната на  едновремено и пројава на еден широк конвер-
гентен процес и пројава на процес што на пошироката 
јазична периферија резултирал во ред отстапувања. Како 
една потребна историска хипотеза, но која претполага 
уште ред изучувања што не се преземени, го истакнуваме 
тоа дека теренот на Македонија бил подложен на многу 
поделби во 13 век во резултат на распадот на византиска-
та империја по завојувањето на Цариград од страна на 
крстоносците (1204 г.).

Изделувањето на западната и јужната периферија 
наспрема говорите во централниот појас можеме да го 
објаснуваме со забавувањето на процесот на деназали-
зација на западната и јужната граница. Трагите од неко-
гашниот назален изговор во јужните говори (во регионот 
на Костур и Солун) ја поткрепуваат претпоставката дека 
во нив назалните вокали во коренските морфеми се за-
држале подолго време (в. § 56). Што се однесува до пе-
рифериските говори на запад, може да се мисли дека де-
назализацијата во нив била сопирана од тесниот контакт 
со албанскиот, чие гегиско наречје и до денеска чува цел 
подсистем на назални вокали.

ѣ (ä). 67. Во словенските топоними во Грција место 
овој глас се среќава е, а, еа, ia. Интересно е дека топоними-
те со е се забележени главно во јужните делови на Грција 
(Пелопонез), додека на север обично иде а, еа, ia на ме-
стото на ѣ: Lévica=Л5vica, Vrestón = Бr5st7, Vellá= Б5la, 
Dránovon, Dreánovon = Дr5novo, Liáska = Л5ska, Vriáza= 
Бr5za. Според една претпоставка, која не е општо усвое-
на, во прво време по доселувањето на Словените во овие 
предели (кон 7 век) овој глас во нивниот говор уште звучел 
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како долго е, па затоа и во најстариот слој на словенските 
топоними во Грција го наоѓаме на негово место гласот е.

На широкиот изговор на овој глас во 9 век не-
двосмислено укажува фактот што во глаголицата постои 
еден знак за бележење на „јат“ и на етимолошката група 
-–a-. Поточно речено, етимолошката група -–a- совпадна-
ла со континуантот на прасловенското ĕ. И други дово-
ди го потврдуваат таквиот изговор на „јат“. Се спомена 
заменувањето на „јат“ со а, еа, ia во грчкиот изговор на 
словенските месни имиња. Сп. уште во грчките извори: 
Prilapos (Пril5p7), Prósakos (Пros5k7). Како широко е 
се среќава овој глас во словенските заемки во ароман-
скиот: streahă, nveastă (str5ha, nev5sta). Некои вокал-
ски асимилации во старословенските текстови сведочат 
исто така дека во изговорот на ѣ се содржел а-елемент: 
ostavl5t7 Мар. ев.

Широкото е го чуваат и денеска некои наши дија-
лекти во акцентиран слог (корчанскиот, лагадинските, 
неврокопскиот). Како што се спомена веќе порано, кон 
крајот на 12 век и во 13 век со него совпаднал, по извр-
шената деназализација, изговорот на носовката од преден 
ред. Во останатите наши говори, освен споменатите, ши-
рокото е (континуант на ѣ и ѧ) преминало во обично е. 
Во тиквешко-мариовските говори, како и во говорите во 
Штипско и Малешевско, отстапување од ова имаме само 
во групата c5- во која широкото е се заменило со а: цал, 
цана, цади, цадило. Во мариовскиот е забележан глагол 
преѕалуам („претерувам“, сп. ст. сл. x5lo „многу“), што 
би било пример за таков премин и во групата x5-. Ова 
стои во врска со затврднувањето на ц (ѕ), кое го повлекло 
наназад изговорот на ѣ. Појавата е засведочена во тек-
стови од 13 век (Хлудовиот триод), па со тоа добиваме 
потврда за времето на ширењето на оваа изоглоса во спо-
менатиот опсег говори.

68. Преминот ä > е во повеќето наши говори ста-
нал во времето по 13 век. Бележењето Prilapo (Прилеп), 
Praspa (Преспа) во некои венецијански документи од 14 
век покажува дека во тоа време во централна Македонија 
уште се изговарало ä. Бележењето Драново39 (Дреново, 
39 Во првата верзија на Историјата овој запис од турскиот дефтер е 
предаден како Дранова (в. 1965: 44). (В. Л.)
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Тиквешко) се среќава во турски дефтер од втората по-
ловина на 15 век. со попис на Велешката нахија. Во де-
фтерот за Прилепската нахија од приближно истото вре-
ме имаме Раховец (денешното Оревоец). За охридскиот 
говор ä е засведочено исто во втората половина на 15 
век. Во грчки натпис од охридската црква Константин и 
Елена се забележани и овие имиња на села од Охридско, 
во кои се среќава широкото е: λεασϰοβτζου, βελεαστοβου 
(денешното: Лескоец, Велестоо). Во костурскиот говор, 
како што покажува материјалот на речникот издаден од 
Ѓанели и Вајан, во 16 век процесот ä > e бил во тек, но 
уште не бил завршен (сп. таму: koljáno, mljáko, nevjásta 
спрема béla, dédo, nedéla; „јат“ не било загубено уште 
ни во неакцентиран слог: sjačívo, vrjaténo). Најпосле, ги 
споменавме веќе говорите во кои тој процес не е завр-
шен ни денеска.

Ако судиме по она што ни е претставено во тие го-
вори, можеме да претпоставиме дека ä преминувало во 
е прво во неакцентирани слогови, а после и под акцент. 
Замената е  за „јат“ ја познаваат српските екавски гово-
ри и западнобугарскиот. Таа станува, значи, на една ге-
ографски поврзана територија и претставува несомнено 
општ процес. Што се однесува до правецот на нејзиното 
ширење, се претполага обично експанзија од страна на 
српските екавски говори. Во тој случај треба да се мисли 
пред сè на контактот во однос на рефлексите на ѧ (во мак. 
ä, во старосрпскиот е: петь и сл.), бидејќи е во срп. е хро-
нолошки постара замена за 3 отколку за ѣ.

Преодот ä > e секако стои во врска со затврднување-
то на консонантите во нашиот јазик (в. § 31). Тој процес 
е карактеристичен и за српскохрватскиот, така што со тоа 
се создавале услови за паралелен развој во некои случаи 
и во вокализмот. Упадливо е дека ä го чуваат и денеска 
оние наши говори во кои во поголема мера се чува и ме-
коста на консонантите. За намалувањето на функционал-
ната вредност на ä, како еден услов за неговото отклону-
вање од вокалниот систем, се спомена порано (в. § 32).40

40 По овој пасус во првата верзија (сп. 1965: 45) почнуваат следни-
ве три теми: Вокалите во непосреден допир, Преглас на вокали 
зад палатални согласки и Секундарни вокали. Првите две теми 
во оваа последна верзија се ставени понапред во рамките на Гласов-
ната структура на зборот, а третата тема за секундарните вокали, 
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КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ

69. Консонантскиот систем во нашиот стар јазик (кон 
9 – 10 век) бил организиран по ваков начин:

експлозивни         фрикативни          африкати           сонанти           полувокал
      п т к                     с ш х                       ц ч                м н – нʼ 
      б д г                      з ж                     ѕ                   в  л – лʼ                  (ј)
                                р – рʼ

Корелацијата по звучност е основна спојка на тој 
систем. Повеќе случаи во развојот на консонантизмот 
стојат во врска со доизградувањето на таа корелација. 
Обратно, корелацијата по мекост не само што не се 
изградувала како во некои словенски јазици, ами се 
пројавува, како што ќе видиме, стремеж за затврднување 
на меките консонанти. Во подробностите, при споредба 
со консонантскиот систем на современиот јазик, се кон-
статира следното.

70. Групата на експлозивни гласови останала неиз-
менета.

Во групата на струјните консонанти х немало свој 
звучен парник. Во сите наши говори се пројавил стре-
межот за губење на тој глас, а во некои тој е и остварен, 
така што со тоа во нив се создава симетричност и во под-
системот на фрикативите. Во нашиот литературен јазик 
гласот х се прима преку заемките од книжен карактер и од 
интернационалната лексика: доход, хемија, хеликоптер и 
сл. По таков начин во литературниот јазик повторно се 
востановува во однос на овој глас состојбата што сме ја 
имале порано во групата на фрикативите. Како нов глас 
се добил во оваа група консонантот ф. Тој се пренесол со 
заемки од грчкиот, а потоа и од турскиот јазик (тренда-
фил, фидан, фес итн.). Изговорот на ф е карактеристичен 
главно за нашите градски говори. Во некои селски гово-
ри сè уште не постои фонемата ф, ами во туѓи зборови 
таа се заменува со в (вурна, вес и сл.). Во тие говори гла-
сот ф што се слуша во случаите како офца, ореф и сл. е 

овде е избришана како посебна тема, а материјалот е преработен и 
распределен во делот за еровите и за носовките. (В. Л.)
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позициона варијанта на фонeмата в. Во подсистемот на 
фрикативите звучен парник на ф му е в, кое денеска не 
претставува веќе вистински сонант. Така групата на фри-
кативите се зголемила со еден нов пар (в. § 98).

71. Празното место во групата на африкатите се по-
полнило со џ. Така ч добило свој звучен парник и се по-
стигнала симетричност во подсистемот на африкатите. 
Консонантот џ се добил преку заемки од турскиот јазик 
(џамија, алваџија итн.). Меѓутоа, неговото усвојување не 
дошло случајно – за него постоело место во системот, тој 
бил, така да се рече, веќе потенцијално даден. Звукот џ, 
впрочем, не му бил непознат на нашиот јазик и пред на-
влегувањето на турските заемки што го содржат. Тој се 
добивал од ч при едначење по звучност во случаи како 
личба > лиџба, нарачба > нараџба, речба > реџба. Но тој 
бил само варијанта на ч, а не посебна фонема сè додека 
преку турските заемки не се јавил во употреба и во неза-
висна позиција. Во некои говори во Дебарско (галичкиот) 
ни денеска не постои фонемата џ. Во турските зборови 
џ се заменува во нив со ж: жамија и сл. Работата е во 
тоа што во тие говори се загубило и ѕ така што диспро-
порцијата во системот на африкатите била отклонета со 
тоа што останале во него само безвучните гласови ц, ч. 
Случајот е многу показателен за тоа дека усвојувањето 
на нови гласови од туѓи јазици, преку заемки, не е безраз-
борен процес, ами се сообразува со својствата на гласов-
ниот систем во јазикот (дијалектот) што усвојува. Како 
нови гласови, и пак првобитно преку заемки од други 
јазици (грчкиот, српскохрватскиот, турскиот), се добиле 
во нашиот јазик и ќ, ѓ. Во некои наши говори (и во ли-
тературниот јазик) тие се изговараат како африкати, во 
други (главно во источните) како меки соодветници на 
експлозивите к, г.

72.Во групата на сонантите од промена бил засегнат 
гласот в. Тој отстапува од другите сонанти со тоа што се 
едначи по звучност и се обезвучува на крајот на зборот 
(офца, готоф). Инаку тој самиот не причинува едначење 
по звучност (жетва, тиква) и по тоа сè уште се сврзува 
со сонантите. Бидејќи вклучен во корелација по звучност 
(в : ф) што не е случај со сонантите, поправилно е да го 
определиме в денеска како фрикативен глас, иако тој и не 
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се владее сосем како таков. Исто така, од промена биле 
засегнати во групата на сонантите меките гласови. Ме-
кото р се загубило скоро во сите наши дијалекти (пои-
наку во неврокопскиот: цар’ и др.), мекото л исто така 
затврднало во некои говори (прилепскиот, велешкиот) па 
после пак се востановило под туѓо влијание (в. § 81). Во 
врска со губењето на мекото л, добиено во прасловенски-
от јазик со јотување на усните консонанти (епентетско 
л), настанало пренесување на мекоста врз претходниот 
устен консонант, за кое ќе зборуваме посебно во врска со 
развојот на меките консонанти (в. § 80). 

73. Што се однесува до ј, за периодот пред губењето 
на еровите се претполага дека тој глас не претставувал 
посебна фонема, ами се јавувал како пристап кон вока-
лите од преден ред. Денеска, спротивно на ова, ј во по-
четокот на зборот не се изговара пред е (како и пред и): 
еден, есен, елен и др. Денеска е ј факултативен глас во 
група од два вокала, од кои првиот е и или вториот е: ра-
ки(ј)а, зна(ј)е и сл. Значењето на зборовите не се засега во 
овие случаи од тоа дали ј ќе се образува или не. Тоа не-
гово својство било спонтано сфатено во народниот говор 
и искористено за експресивна цел: при пеењето често се 
изговара ј пред почетното о, у, за постигање на своеобра-
зен емоционален впечаток: девојко, црно ле јоко; лична, 
јубава и сл. Освен ј, уште само х во времето на своето 
губење се употребувало како факулатативен пристап кон 
вокалите во почетокот на слогот. Тоа се случаи кога еден 
глас, место разликувачката функција, презема улога на 
споен елемент во гласовната низа. По тоа ј суштествено 
се одделува од другите консонанти и вокали. Тоа се од-
делува од консонантите и по својата фонетска природа, 
изговарајќи се како неслоговно и. Во народниот јазик во 
секвенците аи, ои, еи на крајот на слогот се изговара само 
неслоговно и (ј): знајш, волој, стреј, мој (=мои и мој). 
Поради тоа се јавува таков изговор во некои народни го-
вори и во случаите: кáј ма (кáј има), шó јма (шо има).

74. По промените на кои се укажа овде консонант-
скиот систем во нашиот современ јазик го добил следни-
от облик:
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експлозивни         фрикативни          африкати             сонанти          полувокал
    п   т   к                в    с   ш   (х)        ц      ч     ќ               н – нʼ
    б   д    г              (ф)   з   ж             (ѕ)    (ц)    ѓ         м   л – лʼ              ј    р

Ова е консонантскиот систем на нашиот литерату-
рен јазик и на повеќето народни говори. Во заграда се 
поставени оние фонеми кои можат да отсуствуваат во 
извесни народни говори, за што се дадоа нужните по-
датоци погоре. За ќ, ѓ се спомена дека во некои говори 
треба да се интерпретираат како меки експлозивни гла-
сови наспрема тврдите к, г. Позначително отстапување 
од горната слика покажуваат некои говори во Солунско 
и неврокопскиот говор со тоа што имаат ред меки кон-
сонанти кои не се познати во другите наши дијалекти.

75. Некои консонантски спротивставувања се уки-
нуваат во определена позиција во гласовната низа. На 
крајот на зборот (во пауза) се неутрализира противста-
вувањето на звучните и безвучните консонанти, бидејќи 
во таа позиција автоматски сите консонанти се изгова-
раат безвучно (пат=пат и пад, лут=лут и луд). Поја-
вата е стара (се разбира, дошла до израз по губењето на 
еровите).  Сп.41 ot6n4t6 Добр. ев., knik6, Добреј. ев. no[6 
Лесн. пар. Опозицијата л : л’ се неутрализира пред вока-
лите од преден ред (поинаку во некои северни говори). 
Во таа позиција се изговара автоматски л’ (по фонет-
скиот карактер „полумеко“ л): бели претставува мн. и од 
бела и од бел’а (беља). Пред вокалите од преден ред се 
укинува во некои говори (велешкиот и др.) и противс-
тавувањето к:ќ, г:ѓ (куќи мн. од кука и куќа, лаѓи мн. од 
лага и лаѓа).

76. Во развојот на нашиот консонантизам се забе-
лежуваат извесни процеси што опфаќаат повеќе гласови 
во еден правец на изменување. Појави со таков поком-
плексен карактер се: затврднувањето на меките консо-
нанти, развивањето на африкати од струјни гласови и 
губењето на некои консонанти во интервокална пози-
ција. Само првата од тие појави го засега строежот на 

41 Овде во првата верзија има друга реченица: Во Болонскиот псалтир 
(поч. 13 в.) наоѓаме за неа и ваков карактеристичен пример за обез-
вучување на два консонанта на крајот на зборот: zv5st7 (м. zv5zd70. 
(в. 1965: 52) (В. Л)  
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консонантскиот систем како таков, бидејќи доведува до 
намалување бројот на консонантските фонеми. Други-
те две појави не причинуваат такви промени во систе-
мот, а ја засегаат честотата и распределбата на извесни 
консонанти. Во натамошното излагање ќе се задржиме 
прво на споменатите три појави во развојот на нашиот 
консонантизам, а потоа, каде што е нужно, ќе дадеме 
податоци и за промените на одделни консонанти и кон-
сонантски групи.

ЗАТВРДНУВАЊЕ НА МЕКИТЕ КОНСОНАНТИ

77. Затврднувањето на меките консонанти е суш-
тес твена појава во развојот на нашиот консонантизам. 
Таа засегнала не само повеќе консонантски фонеми, 
ами имала одраз и врз некои промени во гласовната низа 
(в. § 17).

Словенските јазици се разликуваат по тоа дали ја 
зачувале и доразвиле корелацијата на меките и тврди-
те согласки од прасловенскиот јазик, или пак, обратно 
ја редуцирале. Источнословенските јазици и полскиот 
спаѓаат во првата група. Чешкиот, словачкиот и јужнос-
ловенските јазици, со исклучок на бугарскиот, спаѓаат 
во втората група. Бугарскиот јазик со своето западно на-
речје во овој поглед оди со останатите јужнословенски 
јазици, меѓутоа во повеќето бугарски говори (источното 
наречје) корелацијата на меките и тврдите консонанти е 
зачувана така што по таа особеност бугарскиот се допи-
ра со источнословенската група. Во македонските дија-
лекти42 таква појава се забележува само на теренот што 
се допира со родопската говорна група – во неврокоп-
скиот и серско-лагадинските говори. Инаку во македон-
скиот процесот на затврднување на консонантите има 
појдено понапред одошто во другите јужнословенски 
јазици, во кои тој се одвивал.

78. Фонетски меки или непарни меки во наши-
от стар јазик биле консонантите ш, ж, ч, ц, ѕ. Извес-
42 Оваа реченица во првата верзија звучи вака: Во македонските дија-
лекти во поглед на мекоста на консонантите се изделува неврокоп-
скиот говор, којшто се сврзува тесно со родопските говори на бугар-
скиот јазик. (1965: 53). (В. Л.)
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ни својства со нив делат и групите шт, жд.43 Бидејќи 
овие консонанти немале свои тврди парници, нивната 
мекост претставувала фонолошки ирелевантен признак. 
Промената на физиолошкиот карактер на тие гласови по 
таков начин не влијаела на нивното место во консонант-
скиот систем. Меѓутоа, таа била од значење во врска со 
извесни промени што ги предизвикувала во гласовната 
низа (в. § 59).

Овие гласови почнале рано да затврднуваат44 во неки 
говори, меѓу кои со сигурност можеме да ги вклучиме 
говорите од охридската област. Графиите [7d7, ot6c7, 
m4'7 и др. во старословенските текстови сведочат дека 
тие веќе во тој период затврднувале. Во врска со нивно-
то затврднување стои и замената 3 > 4 зад тие гласови. 
Во говорите во кои замената на 3 со 4 претставувала ре-
зултат на фонетски процес45, непарните меки консонан-
ти се изговарале како тврди веќе кон 12 век. Исто така 
и замената цѣ > ца, ѕѣ > ѕа, засведочена во текстови од 
13 век укажува на затврднувањето на консонантите ц, ѕ 
(в. § 67). Како што гледаме, затврднувањето на овие кон-
сонанти причинува промени од асимилативен карактер 
врз следните вокали. Бидејќи46 истите појави се забеле-
жуваат и зад групите шт и жд, следува да заклучиме, 
независно од графиската страна, дека вториот елемент 
во нив се изговарал палатално во оние говори во кои и 
зад споменатите групи се вршеле асимилативни проме-
ни на вокалите. Сп. и денеска: огнишче, свешча, межџа 
во повеќе говори и огнишќе, лужѓе и сл. во реканскиот.

Затврднувањето на непарните меки47 консонанти 
не одело во сите говори едновремено. Во некои говори 
43 Овие две реченици во првата верзија се една реченица: Фонетски 
меки или непарни меки во нашиот стар јазик биле консонантите ш, ж, 
ч, ц, ѕ и групите шт, жд (1965: 53). (В. Л.)
44 Во првата верзија овде завршува реченицата, вториот дел го нема. 
(В. Л.)
45 Оваа реченица е помалку прецизна во првата верзија: Во говорите 
во кои таа замена била позната (в. § 47) тие гласови се изговарале 
како тврди веќе кон 12 в. (1965: 53). (В. Л.)
46 Од овде до крајот на пасусот текстот е преработен (1965: 53 – 54). 
(В. Л.)
47 Во првата верзија: овие консонанти... (наместо: меки консонанти) 
(1965: 54). (В. Л.)
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веројатно ч затврднало подоцна одошто другите консо-
нанти од оваа група, судејќи по тоа што графијата +3 е 
обична во текстовите од 13 век. Графиите +5s7, +5[a, 
'5lost6 во Добр. ев. укажуваат на говор во кој овие кон-
сонанти биле меки (сп. чес во долновардарските говори, 
чеша во костурскиот). И денеска има говори (Солунско 
и др.) во кои ч, ж и ш се изговараат меко.

79. Мекоста како фонолошки релевантен признак се 
јавувала кај48 парните меки консонанти л’, н’, р’, што им 
се спротивставувале на тврдите л, н, р. Ова противста-
вување се користело за разликување на значењата на 
зборовите. Покрај овие позиции, постоела и опозиција-
та с:с’, но нејзината функционална стојност во ст. сл. 
била сосем незначителна, зашто мекото с се јавувало 
само во формите на заменката v6s6. Како што покажува 
графијата poraz3 Мак. ев. (место pora'4) мек изговор на 
забните консонанти кон 12 – 13 век можел да се добие во 
прво лице едн. од презентот кај глаголите од IV гр. пора-
ди аналошкото преобразување спрема изговорот mol3, 
tvor3, koup3 и сл. Но тој бил брзо отклонет речиси во 
сите наши говори, по истиот оној начин по кој станало 
отклонувањето на меките усни консонанти (в. подолу).

Затврднувањето на меките гласови што влегувале во 
споменатите опозиции со своите тврди парници, се раз-
бира, го засегало самиот консонантски систем како таков, 
неговите различителни можности. Кон 12 век гласовите 
л’, н’, р’, с’ го предизвикале во49 повеќе дијалекти пре-
одот >ѧ: mol3, von3, zar3, vs3. Гласовите р’, с’, тогаш 
уште меки, како што ни сведочи оваа промена, веројатно 
наскоро затврднале во повеќето наши говори. Точни по-
датоци за времето кога тие совпаднале со своите тврди 
парници немаме. И л’ и н’ биле зафатени од процесот на 
затврднување. Со оглед на тоа дека во врска со тие гласо-
ви се јавуваат извесни посложени појави, ќе го разгледа-
ме секој од нив одделно (за ќ, ѓ в. § 99 – 106).

48 Во првата верзија: Мекоста како фонолошки релевантен признак 
се јавувала во гласовите л’, н’, р’, што им се спротивставувале на 
своите тврди парници л, н, р. (1965: 54) (В. Л.)
49 Во првата верзија овде нема: во повеќе дијалекти... (1965: 54) (В. Л.)
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лʼ. 80. Мекото л се добило во прасловенскиот со 
т.н. старо50 јотување: 1. l+j>lʼ: *volja>volʼa; 2. во група 
устен+ј: *kupjǫ > kuplʼǫ, *korabjь > korablʼь, *zemja > 
zemlʼa, *lovjǫ > lovlʼǫ (тоа е т.н. епентетско л).

Една важна појава, што меѓу јужнословенските ја-
зици го зафаќа македонскиот и бугарскиот, е губењето 
на епентетското л пред морфемите (во коренот на зборот 
тоа не се губело: плука и др.). Веќе во старословенските 
текстови е одразена таа појава. Сп. во нив: korab6 покрај 
korabl6, na zemi покрај na zemli и сл. Поновите тексто-
ви по традиција го бележат епентетското л, но во живиот 
говор тоа било загубено. Графиите во кои имаме преста-
равање во бележењето на тоа л, како drznovlenie место 
drznovenie (Охр. ап.), proslavl3t7 место proslav3t7 (Бо-
лон. пс.), го потврдуваат тоа. Мак. ев. ни дава ред примери 
без епентетско л: l©b5 (1 sg. praes.), v6zl©ben6, oslaben6, 
pr5stavenie, korab5, zem5, zem3 итн.; в. и подолу. Изговор 
со епентетско л среќаваме денеска во одделни зборови во 
северните говори: сабл’а и др., каде што е тоа разбирливо 
поради контактот со српските говори. Инаку е уште тој 
изговор зачуван во некои топоними: Дивле (Скопско), Го-
дивле (Крушовско), сп. Годивје (Дебарца).

При губењето на епентетското л мекоста се пренес-
ла на претходниот устен консонант. Така се добиле меки 
гласови п’, б’, в’, м’. Зад нив се вршела замената  > ę 
(koup3, ljob3, zem3 и сл.), што и ни потврдува дека кон 
12 век во нашиот јазик тие гласови навистина се изгова-
рале меко. Меѓутоа, тие не51 треба да се интерпретираат 
како посебни фонеми, ами како меки варијанти на п, б, 
в, м, кои се јавувале пред предните вокали, главно пред 
ä. Тие не се задржале долго како такви, ами или преми-
нале во соодветните тврди варијанти или се разложиле 
во група од устен+ј, што зависело и од извесни морфо-
лошки фактори, бидејќи тие се јавувале на границата на 
морфемите. Сп. остава, поправа: оставјат, поправјат 
(охридскиот говор), земја и сл. На такво разлагање на ус-
тен+ј укажуваат некои графии од текстовите од 13 век. 
50 Во овој дел Б. Конески ја додава определбата т.н. старо за да се 
прецизира разликата меѓу ова јотување, извршено уште во прасло-
венскиот јазик и т.н. ново јотување. (В. Л.) 
51 Стара верзија: тие не се развиле во посебни фонеми, ами прет-
ставувале меки варијанти на п,б,м… (1965: 55) (В. Л.)
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Графијата zemi4 ја среќаваме во Бол. псалтир. Покрај неа, 
во Мак. ев. имаме повеќе такви примери: na koupi4 svo4, 
is korab7y4, korab7yjo, avrami4, kap7y4 (nom. pl.), drev7e, 
drev7ye (< drevlje). Според тоа, бележењето zem5, zem3 
во истиот текст му одговара на еден изговор што веќе се 
истиснувал. Новиот изговор го претставува бележењето 
zemi§, (ze)mi4, во кое се одразува морфолошката адапта-
ција на именките од ж. р. на -ä (меката промена) кон оние 
на -а (тврдата промена).

Губењето на епентетското л било потстакнато од 
морфолошката аналогија (затоа, бидејќи не се работело за 
регуларна гласовна промена, тоа и се зачувало, како што 
се спомена, во некои топоними, незасегнати од дејството 
на таква аналогија). Тоа се гледа најдобро кај глаголите 
од и-група. Формите како l©b5 (од l©bl¬), oslaben6 (од 
oslabŸlen7) настанале во резултат на стремежот на от-
клонување на фонетските отстапувања во промената на 
глаголите од и-група. Всушност, ова е само една појава 
на тој стремеж, којшто инаку засега и ред други случаи 
(сп. го израмнувањето рек > реча(м) – речеш(и) - речат 
< ректь). Тој го засегнал рано мекото л и во минати-
от пасивен партицип кај глаголите како moliti, hvaliti: 
moŸlen7 > molen7, hvaŸlen7 > hvalen7 (в. § 114, 3). Со сето 
тоа се намалува честотата на мекото л во нашиот јазик. 
Потоа, л’ било опфатено од процесот на затврднување.

81. Познато е дека, освен во тесниот појас на север-
ните говори во кои е тоа уште палатален глас, л’ пре-
минало во венечен глас, во т. н. полумеко л, еднакво по 
изговор со л пред вокалите е, и. Меѓутоа во еден опсег 
наши говори процесот отишол уште понатаму и старото 
л’ наполно затврднало: луѓе, клуч, постела, недела. Ова 
затврднување станало во прилепскиот и велешкиот го-
вор, проникнувајќи негде-годе и во периферните области 
на соседните со нив говори. Овој изговор во централна 
Македонија е од сите страни ограничен со изговорот на 
полумеко л (л’уѓе, постел’а и сл.). Имаме значи едно јас-
но обележено огниште во кое се добил крајниот резултат 
од процесот на затврднувањето на мекото л.

Полумеко л сепак постои и во системот на прилеп-
скиот и велешкиот говор, но исклучиво во заемки, од 
кои најголемиот број отпаѓа на турцизми: пел’те, бол’ме, 
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дил’бер, бел’а итн. – па во некои зборови примени во 
ново време од европските јазици: пел’уш, пол’ка и др. 
Постоењето на два слоја зборови во овие говори – стари, 
со затврднато л и нови со л’, примени главно од турскиот 
јазик, повлекува една јасна хронолошка граница: затврд-
нувањето на мекото л се извршило во нив пред идењето 
на Турците, односно пред навлегувањето на турцизмите 
со полумеко л во нашиот јазик.52 Во случајов турскиот 
јазик извршил едно важно влијание врз нашиот консо-
нантски систем. Во говорите каде што веќе била уклоне-
та опозицијата л:л’ (прилепскиот, велешкиот), таа наново 
се востановила преку полумекото л во турските заемки 
(сп. бела: бел’а). Од друга страна, во говорите каде што 
процесот на затврднување на мекото л уште се наоѓал на 
степенот со полумек изговор на тој глас, неговото ната-
мошно одвивање било задржано со навлегување на број-
ни заемки од турскиот јазик со таков изговор. Така се 
случило што преминот кон тврдо л, доживеан во прилеп-
скиот и велешкиот говор, да се ограничи на своето прво-
битно огниште. Денеска затврднувањето на полумекото л 
е забележено како процес во кратовскиот говор и во не-
кои други локални говори во источна Македонија. Таму 
тоа, се чини, наоѓа подбуда во преминот на тврдото л во ṷ 
(воṷ > вол и сл.), една појава што во ново време ја позна-
ваат доста говори. Тој премин, поместувајќи го изговорот 
на л, дава можност да се поместува и изговорот на л’ кон 
поранешното место на л (случај на гласовни промени во 
„синџир“).

82. Меко л добиено со ново јотување (льј>лј>л’), како 
што имаме во српскохрватскиот јазик, се среќава денеска 
кај нас само во северните говори. Во западните говори, 
каде што имаме изговор зел’је, седел’је, тил’је, крил’је и 
сл., ново јотување на ј не се вршело. Да беше поинаку, ќе 
се добиел изговорот: зеле, седеле и сл. Во горните случаи 
имаме, пред ј, позиционо обусловен изговор на л’. Од ис-
тото ова произлегува дека и во грцизмите зил’је, ил’јада 
(за разлика од долновардарското ил’адо) изговорот без 
52 Меѓу овие две реченици во првата верзија следува овој текст да-
ден во заграда како еден вид забелешка: (Мешањето на графиите lou 
и l© во некои средновековни текстови укажува на староста на оваа 
појава: сп. loubo, plounav[e, l©+[e Мак. ев., l©na, pol©+iti, Григор. 
пс., 13 в.) (1965: 56). (В. Л.)
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слевање на л и ј во меко л е во овие говори стар. Инаку ве-
лешкото босилок (во Прилепско: босилек) покажува дека 
во стари заемки со меко л се извршило неговото затврдну-
вање, сосем онака како што и би се очекувало. Во нашите 
источни говори, во кои се изговара зеле (за зел’је) може да 
се претполага дека новото јотување било извршено, па се 
добило потоа полумеко л пред е, ако воопшто во времето 
на слевањето на л+ј сè уште имало палатално л.

И така, по сите промени што станале, опозицијата 
л:л’ е сепак задржана во нашиот јазик (изменета е само 
фонетската реализација на л’). Од фонолошка гледна точ-
ка е важно тоа дека таа опозиција се неутрализира пред 
вокали од преден ред. Така, формата бели може да се тол-
кува подеднакво како множина од придавката бела и од 
именката бел’а. Пред вокалите од преден ред се изговара 
во нашиот јазик полумеко л. И овде исклучок прават се-
верните говори, во кои, како и во српскохрватскиот, по-
крај ли, ле се можни и секвенците л’и, л’е (молʼиш и сл.).

83. Дека мешањето со другојазично население при-
донесувало за извесни фонетски па и фонолошки помес-
тувања во противставувањето л:л’ во нашиот јазик, може-
ме да тврдиме врз основа на појави што се забележуваат 
денеска на теренот. Така во битолското село Ореово ве-
ларното л се заменило со еден посебен спирантен глас од 
родот на γ. За нашето уво тој глас звучи како ј, меѓутоа 
говорителите добро го разликуваат, на пример, изговорот 
јајца од γајца (<лајца). Гласот γ е карактеристичен за го-
ворот на Власите-Фаршериоти, и овде секако се работи 
за промена настаната при асимилирање на влашкото на-
селение, кое во својот јазик го немало веларното л. Во 
Тиквешко се забележува напредување на еден процес на 
отклонување на споменатата опозиција со тоа што како 
фонетска замена за л и л’ се јавува едно л „средно“ меѓу 
нив. И овде се чини дека првобитната подбуда е дојдена 
од мешањето со влашко население, но за оваа појава уште 
немаме попрецизен опис и податоци наполно проверени 
на теренот.

нʼ. 84.  Мекото н се добило во прасловенскиот јазик 
од групата nj (старо јотување): kon’ь, ban’a, n’ego и др. 
Мекото н се добило и во поново време, со новото јоту-
вање. Услов за тоа јотување се создал во групата -ньј- по 
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губењето на ерoвите: носен’е, молен’е и сл. (од постарото 
моленьје и сл.). Немаме можност да установиме поточно 
во кое време се извршило новото јотување.

Нашите дијалекти, пак со исклучок на северните, се 
делат во овие групи спрема тоа како е изразен во нив про-
цесот на затврднување на н’:

Во едни наши дијалекти затврднало старото н’, освен 
во некои случаи на границата на морфемите: него, нива, 
книга, оган и др. Новото н’ во нив се чува или се наоѓа 
во процес на затврднување: носен’е – носејн’е – носејне 
и др. Тоа е главно состојбата во групата на централните 
и долновардарските говори. Треба да се забележи дека во 
некои говори во Костурско новото јотување не се извр-
шило: носенје, јаденје и сл.

Во други дијалекти н’>н, независно дали се разви-
ло по старото или по новото јотување: него, носене и сл. 
Таква е состојбата во некои источни говори (струмички-
от, кукушкиот и др.).

Во првиот случај старото н’ затврднало пред да се 
создаде ново н’. Во вториот случај имаме говори во кои 
мекоста на старото н’ се чувала подолго време, односно 
не била загубена во времето кога се образувало ново н’. 
Затврднувањето на н’ станало во тие говори подоцна и, се 
разбира, се извршило по ист начин во сите случаи, неза-
висно од потеклото на н’. И природно е да очекуваме дека 
во источните говори мекоста на консонантите се чувала 
подолго време: во некои говори во Пиринска Македонија 
таа е и денеска карактеристично својство на консонант-
скиот систем, што се поврзува со истото тоа својство на 
бугарските говори.

85. Во западните говори, во кои старото н’ затврдна-
ло пред да се создаде новото, би требало според тоа да 
имаме еден период кога н’ било загубено во консонант-
скиот систем. Меѓутоа, веројатно до тоа не дошло поради 
влијание од посеверните говори што налагало да се „об-
новува“ изговорот на некои зборови со н’. На таква прет-
поставка нè наведува фактот што изговорот кон’, бан’а 
е и денеска познат во западна Македонија или во некои 
говори до скоро бил обичен. Изговор кон, каков што би 
очекувале, е познат во некои говори на југ (преспанскиот, 
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костурскиот), како и во дел од источните говори (мале-
шевските, штипско-струмичките и др.).

Некои говори што го чуваат н’ во системот (велеш-
киот) покажуваат нефонетско заменување на н со тој глас 
на крајот на овие зборови: трон’, лимон’, па и слон’ (м. 
слон). Во случаите како корен’, камен’, ремен’ имаме на-
слон на формите за збирна множина корен’е, камен’е, 
ремен’е. Секако тоа дало почеток и за установување на 
изговорот со н’ и во другите случаи.

86. Процесот на затврднување на н’ се појавува и 
во најново време во повеќе говори што го имаат тој глас 
добиен по новото јотување (во одделни случаи, како 
кон’, бан’а, и по старото, за што се кажа погоре). Тоа 
затврднување оди по пат на антиципација на мекоста, 
преминувајќи ги овие фази, што денеска можат и да со-
суштествуваат во одделни говори: носен’е > носејн’е > 
носејне. Процесот не е стар. За крајот на 18 век тој ни 
е засведочен во графијата коини (којни < кон’и) од еден 
запис во евангелие од ман. Слепче (1780 г.). Денеска во 
говорниот појас што го опфаќа Прилепско, Битолско, 
Преспанско и Охридско тој процес има напреднато, така 
што во говорот на младата генерација, особено во гра-
довите, е пообичен изговорот носејне и сл. Мекото н му 
устојува на овој процес уште добро во морфемите -ин’а, 
(и)н’е: полин’а (и полина), но сè уште обично: планин’е. 
Преминот н’ > јн е познат и во други говори освен спо-
менатите (долновардарските).

АФРИКАТИ ОД ФРИКАТИВНИ СОГЛАСКИ

87. Развивањето на африкати од фрикативни 
согласки е една појава карактеристична за повеќе маке-
донски говори53. Во постарите текстови, меѓутоа, таа не 
е одразена, така што не можеме поблиску да ја следиме 
во нејзиниот развој.

Се забележуваат овие премини: с > ц, з > ѕ, ш > ч, 
ж >џ.

53 Во првата верзија реченицава гласи: Развивањето на африкати од 
фрикативни согласки е една појава карактеристична за нашиот наро-
ден јазик, особено за западното наречје. (1965: 60). (В. Л.)
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Звучните африкати се развивале од соодветните 
струјни гласови во позиција зад сонант. Така ѕ се слуша 
во случаи како солѕа (солза), молѕам (молзам). Наклонос-
та да се изговара ѕ место з зад сонанти е изразена во на-
шиот народен говор и во изговорот на некои туѓи зборови 
примени во ново време: бенѕин, менѕа. Замената на з со 
ѕ не се ограничува само на позицијата зад сонант. Но тоа 
е појава што ќе ја разгледаме посебно на друго место (в. 
§ 96). Од ж се добило џ во овие случаи, исто зад сонант: 
полџав, долџина. Во сите приведени случаи изговорот со 
ѕ, џ не е наполно обопштен, ами се јавува во говорите 
наспоредно со постариот изговор. Посебен развој имаме 
во охридскиот говор каде што ж>џ е обично пред настав-
ките (ноџе, шилеџе). Тоа стои во врска со чувањето на ѕ 
пред наставките во истиот говор (в. § 95).

Незвучните африкати се развивале зад експлозивни 
безвучни гласови (поретко во почетокот на зборот и пред 
нив). Сп. с > ц: пци, пцовиса, тепција, Алекца, декца и 
сл. Ваков преод настанал и во нaставката -ски, која во 
обликот -цки се јавува зад основа што завршува на кон-
сонант: српцки, бугарцки, македонцки (инаку зад вокал: 
кически, тетоски). Преодот ш > ч се јавува во почетокот 
на зборот: пченица, пченка, пчошки (од *псошки, преку 
*пшошки). Пред к тој станува во зборовите: чкрта (шкр-
та), чкрипи (шкрипи), чкрапла (шкрапја), чколија (шко-
лија<сколија), чкорка (шкорка). Во средината на зборот 
Групче од постарото Групше (Грубше) е можеби един-
ствен пример за ш > ч. Заправо група од експлозивен + ш 
скоро и не се среќава во средината на зборот. Сп. декша-
ва, што како глаголска форма се опира секако на блошава, 
грешава и сл.

Незвучните африкати се добиле во овие случаи по 
тој начин што експлозивниот консонант вршел асимила-
тивно дејство врз соседниот фрикативен консонант, та и 
при неговото учленување се јавувала задршка на воздуш-
ната струја. Тоа и го изменувало фрикативот во африкат. 
Во случаите како солѕа, полџав, т.е. кога се развива зву-
чен африкат, поскоро се работи за појава на вметнување 
на консонантски елемент во преодот од местото на об-
разување на првиот кон местото на образување на втори-
от консонант. Тој елемент се јавува како посебен глас на 
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пример при преодот зр > здр (зрел > здрел). Во случаите 
како солѕа, полџав тој влегува во составот на африкатот 
како негов експлозивен дел.

Како што рековме, појавата што ја разгледуваме е 
широко распространета во дијалектите. К. П. Мисирков, 
сакајќи да му даде на својот јазик во што поголема мера 
„македонска боја“, ги усвојува резултатите на таа поја-
ва. Таа е застапена и во насловот на неговата книга „За 
македонцките работи“. Во нашиот литературен јазик таа 
е одразена во мала мера. Усвоено е: пци, пченица, пчен-
ка и др. Меѓу балканските јазици, оваа појава ја позна-
ва особено албанскиот јазик. Треба да забележиме дека 
појавата е одразена во словенската топонимија во Грција: 
Vodencikón, Koncikón, Smporckón (Zborcko), Sélcka и др54.

ГУБЕЊЕ НА СОГЛАСКИ  
ВО ИНТЕРВОКАЛНА ПОЗИЦИЈА

88. И оваа појава засега повеќе гласови. Некои кон-
сонанти се губат во интервокална позиција само во од-
делни случаи. Сп. кога > коа, како > коа, водица > вој-
ца, извадам > изваам, изедам > изеам, дојдам > доам, 
пресечам > преечам, преѓеска > прееска, не можам > не 
моам, лажица > лајца и др. Во говорите каде што стану-
ва губењето на консонанти во горните примери, едни од 
тие примери се обопштени и нормални (војца, изваам, 
изеам, лајца – во прилепскиот говор), додека другите се 
јавуваат покрај формите со зачуван консонант и се ка-
рактеристични за брзиот говор. Во самостојно прашање 
иде само каде, кога, зашто тогаш тие прилози се посеб-
но логички акцентирани. Според тоа, темпото на гово-
рот треба секогаш да се има предвид при опишувањето 
на условите при кои станува губење на консонанти во 
интервокална позиција.

Поопфатна појава е губењето на ј, в и х меѓу два во-
кала. Бидејќи губењето на х произлегува од подруги при-
чини, зашто се пројавил стремеж, таа фонема да се от-

54 Последната реченица во првата верзија гласи вака: Не е исклучен 
во овој случај контактот меѓу албанските и западномакедонските го-
вори. (1965: 61). (В. Л.)
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клони воопшто од системот, ние ќе се задржиме на него 
посебно понатаму (в. § 107 – 112).

89. Губењето на ј меѓувокално го забележуваме веќе 
во стариот период на нашиот јазик. Така било, на пример, 
во сложената придавска промена, при што по губењето 
на ј станувале асимилации и контракции на вокалите во 
непосреден допир (в. § 20). И во поново време се губи 
ј во нашите говори, во едни повеќе, во други помалку: 
стојам > стоам, Стојан > Стоан, трајам > траам, 
таја > таа и сл. Интересен случај претставува губењето 
на ј во синтагмите како остај ја. Промената се одвивала 
вака: óстај ја > óстаја > óстаа. Ако е целоста двослож-
на, ј не се губи: дáј ја > дáја. Одовде гледаме дека ј се 
губи во тросложна акцентна целост, во слог оддалечен од 
акцентот, додека тоа се чува непосредно по акцентот на 
вториот слог од крајот. И ова55, т.е. должината на зборот, 
треба да го изделиме како еден од условите што влијаел 
при губењето на некои консонанти во интервокална пози-
ција. Истиот тој однос го забележуваме, на пример, при 
губењето на д во зваам наспрема двосложното вáдам, во 
кое д редовно се чува. Тој однос ќе го забележиме подолу 
и во врска со губењето на в.

90. Одделни случаи на губење на интервокалното в 
им се познати на сите наши дијалекти, особено во брзиот 
говор: правам > праам и др. Меѓутоа, само во западното 
наречје тоа претставува покомплексна појава. Губењето 
на интервокалното в е една од карактеристиките на запад-
ното наречје во целост, зашто пред таа појава устојуваат 
само галичкиот и градскиот велешки говор (тој во овој 
поглед оди со соседните источни говори).

Во западното наречје в се губи во повеќе одделни 
зборови и пред56 повеќе наставки. Сп. чоек, биол, неола, 
ѓаол, глаа, тоа, поеќе > појќе, гоедо, јаор и др.; кај глаго-
лите: коам – којш, праам – прајш, забаам – забајш итн.; 
во наставки:  -вина: полојна, смрекојна, убајна; -вица: су-
ројца, капајца, црнејца; -вец: тргоец, вдоец; -ва: осноа, 
супраа, смрдеа; -виште: зимоиште, чудоиште; -вен: 
олоен; -вит: лекоит, жалеит; -ови, -еви (наставка за мн. 
55 Овде Б. Конески го додава делот: …т.е. должината на зборот,.. 
за да биде што појасна реченицата. (1965: 62) (В. Л.)
56 Во првата верзија: ...во повеќе наставки. (1965: 62) (В. Л.)
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од м. р.): деној, ножеј и сл. Потоа кај тросложни и по-
веќесложни придавки на -ов, -ав, -ев: готов – готоа, улав 
– улаа, Петрев – Петреа итн.

Меѓу одделните западни говори постојат извесни 
мали разлики во однос на некои случаи на губење на в. 
Така изговорот нееста (невеста), дејче (девојче), поели 
(повели), жиот (живот) не е општ за сите говори, ами 
се среќава само во некои од нив, во западниот и југоза-
падниот дел на ова наречје. Губењето на интервокалното 
в, под влијание на западното наречје, се забележува и во 
леринскиот говор.

91. Оваа појава го зафатила западното наречје во ре-
лативно ново време. При крајот на 15 век во грчки запис 
од охридската црква Константин и Елена се забележани 
со в имињата на селата и месностите Леско(в)ец, Веле-
сто(в)о, Кане(в)о, Трно(в)о, Лакочере(в)и. Бројни приме-
ри со зачувано в среќаваме во турските пописни девтери 
од 15 век.57 Записите од Слепченскиот кодик од 16 век 
не укажуваат на губењето на в, додека записите од исти-
от споменик од 18 век веќе наоѓаме примери со загубе-
но в: Крушеани, Лескоец. Сп. и во Трескавечкиот кодик 
наспоредно бележење: Ореховец – Орехоец (запис од 18 
век). Тоа значи дека процесот можел да дојде до израз 
кон 17 век, а во 18 век уште имало случаи на двоен из-
говор. Интересно58 е дека и во албанскиот, во обликот на 
некои словенски топоними и заемки, немаме губење на 
в: Nepravišta, Polovina, Posnovišta; moravicë, kovač. Се-
пак во реонот граничен со Охридско и со басенот на Црн 
Дрим среќаваме такви случаи: Langaica, Deolani.

92. Најпогоден услов за ослабување на интензите-
тот на в било неговото соседство со вокалот о. Затоа е 
и најобично губењето на в во таква позиција. Инаку, по 
правило в не се губи ако се наоѓа зад у, и, а обично оста-
нува и зад е: чувам, дувек и сл.; нива, боливач, брлива и 
сл.; врева, покревам, девер, натпревар и сл. Се разбира 
има исклучоци од ова: биол, жиот (зад и, но во соседство 

57 Оваа цела реченица Бројни примери со зачувано в среќаваме во 
турските пописни девтери од 15 в. е додадена во оваа нова вер-
зија. (сп. 1965: 63) (В. Л.)
58 Од овој збор до крајот на пасусот  се работи за нов податок што го 
нема во првата верзија. (сп. 1965: 63) (В. Л.)
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со о), нееста, во наставките -ејца, -еи. Зад а се чува в во 
доста случаи: крава, мрава, кавал, шавам итн. (примери 
на негово губење зад овој вокал в. погоре).

И така вокалот о спомагал да се развие неинтензивен 
билабијален изговор на в, којшто му претходел на негово-
то полно губење: невола > неwола > неола. Во редиците 
како суровица – капавица – црневица според тоа најпо-
годни услови да се загуби в имало во завршокот -овица. 
Оттука навикот за изговор без в полесно се пренесувал и 
на завршоците -авица, -евица и сл.

Меѓутоа, како што покажува односот нов – нóва на-
спрема гóтов – гóтоа, важен услов за губењето на в е 
повеќесложноста59 и местото на акцентот. Непосредно 
по акцентот на вториот слог од крајот в овде се чува, до-
дека во слог оддалечен од акцентот се загубило. Имаме 
однос аналоген со оној што го забележавме погоре во 
случаите: óстај ја > óстаа, звадам > зваам. Имајќи 
го ова предвид, треба да водиме сметка за тоа дека не-
кои инаку двосложни зборови во говорната низа во за-
падното наречје влегуваат често во тросложни акцентни 
целости. Сп. глáа, чóек, прáам, но: нá глаа, óд чоек нá 
чоек, нáпраам и сл. Се разбира дека во овие целости се 
улеснувало губењето на в, бидејќи тоа доаѓало во по-
веќесложна целост60.

Посебен случај во однос на акцентот претставуваат 
повеќесложните зборови од типот сурóвица, полóвина и 
сл. Во таквите зборови се загубило в непосредно по ак-
центот. Меѓутоа, акцентот врз третиот слог од крајот се 
одликува во западното наречје со поенергичен удар на 
воздушната струја, отколку што е случај со акцентот врз 
двосложни целости. Последица на тоа својство на тре-
тосложниот акцент е и метатезата на гласовите во вакви 
случаи во некои западни говори: водéница > водéјнца, 
пчéница > пчéјнца. Силниот акцент врз третиот слог го 
причинува по таков начин слевањето на двата слога во 
еден, при кое се создава нагорен дифтонг еј. По сушност 
иста појава имаме и при преодот: сурóвица > сурóјца, 
59 Во првата верзија без овој збор: повеќесложноста... (сп. 1965: 63) 
(В. Л.)
60 Во првата верзија: …тоа доаѓало во позиција подалеку од акцентот. 
(сп. 1965: 64) (В. Л.)
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полóвина > полóјна и сл., олеснет притоа од неинтензив-
ниот изговор на в.

По таков начин ги набележавме основните услови 
при кои се одвивало кон 17 – 18 век губењето на в61: по-
веќесложноста на зборот, дејството на о, позицијата на 
в во слог подалечен од акцентот или во слог непосредно 
по силниот третосложен акцент. Исто така не треба да се 
заборави ни тоа дека губењето на консонантите во интер-
вокална позиција станувало полесно во брзиот говор и во 
зборови што особено често се употребуваат.

93. Губењето на в интервокално е честа појава во ја-
зиците. Ја познаваат како дијалектна појава и некои други 
словенски јазици (ја имаме, на пример, во некои црногор-
ски говори). Во романските јазици интервокалното в исто 
се губело. Губењето на консонанти во интервокална по-
зиција (γ, β, δ) е застапено со различна регуларност во од-
делни грчки говори. Таа појава е многу карактеристична 
и за албанскиот јазик, во кој ги зафатила сите звучни екс-
плозивни согласки. Може да се претполага дека и меѓуја-
зичниот контакт во балканската средина придонесол за 
губењето на консонантите во интервокална позиција во 
нашиот јазик. Во секој случај, како што можевме да ви-
диме во однос на в, процесот се одвивал во западното 
наречје во извесни рамки што ги поставувала гласовната 
структура на тоа наречје.

94. Како релативно нов процес во нашиот јазик 
губењето на интервокалното в дава можност да се сле-
ди јасно дејството на граматичката структура врз од-
вивањето на фонетските промени. Се забележува дека 
губењето на в наоѓа пречки во извесни морфеми. Се ра-
боти, прво за наставката -ва- со која во повеќе случаи 
се изведуваат несвршени глаголи. Иако се дадени сите 
фонетски услови за губење на в во нејзиниот состав во 
случаите како: избровам – изброваш, постовам – пост-
оваш и сл., тоа тука никогаш не се губи, зашто во 1 л. 
едн. би настанала омонимија со соодветната форма од 
свршен вид (изброам, постоам). Наспоредни форми со 
и без в во таа наставка наоѓаме кај глаголите изведени 

61 Ова во првата верзија гласи поинаку: …губењето на в во запад-
ното наречје. Тоа е дејството на о, позицијата на в…(другото е 
идентично). (1965: 64) (В. Л.)
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од основа на -а: направам – направаш и напраам – на-
прааш, оставам – оставаш и остаам – остааш. Ни-
когаш не се губи в и кај глаголите изведени од основа 
на -и (позицијата зад и и инаку е најмалку засегната од 
губењето на интервокалното в): покрива, заспива и сл. 
Треба да укажеме на тоа дека, што се однесува до 3 л. 
мн. во презентот и имперфектот, и еден дополнителен 
фонетски чинител придонесувал за закрепнувањето на 
в, имено стремежот да се избегне соседството на три 
вокала (направаат, оставаат). Чувството за тоа дека 
в е конституент на една морфолошки значима единица 
било причина и за тоа што тој глас се чува обично и во 
членските форми -ва, -во, -ве: женава, детево, жениве. 
Форми со загубено в можат да се чујат (женаа, детео, 
жение), но тие се карактеристични за некои селски го-
вори во западна Македонија. Така во прилепскиот говор 
таа особеност се осознава имено како одлика на говорот 
на селаните, за разлика од говорот на граѓаните, во кој 
губењето на в во членските форми не е обична појава. 
Морфолошкиот чинител придонесува по таков начин, 
поставувајќи ѝ извесни граници на дадената фонетска 
промена, да се јават две варијанти на некоја форма (сп. 
женава: женаа), кои едновремено се употребуваат во 
рамките на ист говор. Меѓутоа, во определена општест-
вена ситуација, секогаш е можно да дојде до израз еден 
фактор на избор меѓу двете можности, којшто доведува 
до тоа, алтернативата да се искористи за целите на со-
цијалната диференцијација на говорот.

Во врска со губењето на интервокалното в во за-
падномакедонското наречје можат да се посочат и некои 
примери што го покажуваат воздејството на стремежот 
да се избегне омонимија на одделни лексички единици, 
како и воздејството на чувството за етимолошката врска 
на дадени зборови. Така, чувањето на в во глаголот да-
вам – давиш (покрај удаам – удаиш, удаеник) се должи 
секако на стремежот да се избегне незгодната омонимија 
со глаголот даам – даиш (дадам - дадиш). Јасната ети-
молошка врска со зборовите здрав, здравје го спречува 
губењето на в во оздравам, оздравен. Обратно, поради 
тоа што веќе не се чувствува таква врска со зборот глаа, 
в се чува во глаголите наглавам (чорап), главам, но затоа 
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имаме од друга страна ошумоглаам, каде што врската по 
значење е сосем јасна.

Губењето на консонантите во интервокалната по-
зиција е, како што видовме веќе, во ново време значаен 
чинител за некои промени на вокалите во непосреден до-
пир, во резултат на кои во извесни дијалекти се дошло 
дури и до преустројство на самиот вокален систем.62

ЗА ОДДЕЛНИ КОНСОНАНТИ

ѕ. 95. Гласот ѕ се развил во прасловенскиот јазик од г 
по втората и третата палатализација. Сп. ст.сл. box5, boxi, 
xv5zda, k7n3x6 и др. Ова старо ѕ почнало рано да се за-
менува со з. Веќе старословенските текстови даваат ред 
примери за таа замена: bozi, k7n3z6 и сл. Преодот ѕ > з 
пред наставките бил предизвикан од стремежот да се по-
стигне израмнување во алтернациите на веларите. Спо-
ред douh7 – dou[e – dousi се повело и bog7 – bo'e – bozi 
(<boxi) и сл.

Меѓу нашите говори посебно место има во овој по-
глед охридскиот говор, како и некои други говори во за-
падна Македонија на линијата Гостивар – Кичево – Охрид 
– Костур63, во кои се задржала и до денеска неизменета 
алтернацијата г : ѕ; сп. полог – полоѕи, па пренесено и на 
случаите: преснек – преснеѕи, дирек – диреѕи и сл., во кои 
крајното к  се однесува како г, што е резултат на неутрали-
зацијата на консонантите по звучност на крајот на зборот. 
Во другите наши говори таа алтернација се изменила во 
г : з, а тоа скоро да значи дека прасловенското ѕ во нив се 
загубило уште во стариот период (сепак имало одделни 
случаи да се задржал изговорот на старото ѕ, на пример во 
зборовите xv5zda, «xa, до појавата на новото ѕ).

96. Ново ѕ се развило во нашиот јазик од з во извесен 
број случаи. Појавата е стара, засведочена веќе во старо-
словенските текстови. Еден пример за преодот з > ѕ на-

62 Овде во првата верзија има упатување кон друг пасус (1965: 66). 
(В. Л.)
63 Оваа вметната реченица …како и некои други говори во западна 
Македонија на линијата Гостивар – Кичево – Охрид – Костур,.. ја 
нема во првата верзија. (сп. 1965: 66) (В. Л.)
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оѓаме во Асемановото евангелие: prox3be. Во Синајскиот 
псалтир имаме: topan6xi5, во Мариинското евангелие: 
vel7x5vol5 – со ѕ м. з во два туѓи збора. Помногубројни 
примери со ново ѕ ни предлагаат текстовите од 12 – 13 
век. Така во Охридскиот апостол се среќава: xv5r7, xv5rie, 
x5nic4, xv3ca4, xv5n3]e, xi'd4. Во Болонскиот псал-
тир: xv5r6, xi'd4, x5nica, pogr3x4, t8mpanxii.  Во други 
споменици од 13 век се наоѓаат и други такви примери: 
prox3bn4ti, xelen7yi, jexero, omraxa, \vrxe s3, xevgelie, 
xivgar7. Повеќе од приведените случаи се среќаваат со ѕ и 
денеска во нашите народни говори. Сп. ѕвер, ѕвечи, ѕвони, 
ѕуни, ѕид, ѕида, ѕемне, еѕеро, ѕевгар.

Списокот на примери со ново ѕ, добиено од з, може-
ме да го зголемиме уште со некои од нашите современи 
говори: ѕвиска, Ѕрѕе, ѕрцки, ѕрцала, наѕре, ганѕало, ѕенѕер, 
ѕиври и др. Во некои говори се вели и ѕемна (Дебарско) 
место обичното земја.

Во почетокот на зборот станал обичен во нашиот ја-
зик изговорот ѕв-: ѕвезда, ѕвер, ѕвиска, ѕвони, ѕвечи, а во 
средината на зборот е обична групата -нѕ-: јанѕа, ганѕало, 
ѕенѕер и др., па затоа е разбирливо што во народниот из-
говор таа ја заменува групата -нз- во туѓи зборови приме-
ни во ново време: бенѕин, менѕа. За тоа, како и воопшто 
за преодот з > ѕ зад сонанти (солѕа, молѕам), стана веќе 
збор (в. § 87). Сепак сите овие услови не ја објаснуваат 
појавата на новото ѕ во целост. Заправо, таа појава и нема 
регуларен карактер. Отаде се чини оправдана претпостав-
ката дека новото ѕ во македонскиот јазик се должи на аро-
манско влијание. Имено во ароманскиот dz е обичен глас, 
добиен со палатализација на латинското d пред вокали од 
преден ред. (dzatse < decet „десет“). Оваа претпоставка 
наоѓа поткрепа и во фактот што ново ѕ се јавува и во укра-
инскиот, каде што пак бил од значење контактот со роман-
скиот јазик. И така, новото ѕ би било резултат на прене-
сување на извесни изговорни навици од ароманскиот во 
нашиот јазик, прво во словенскиот говор на Ароманците, 
а после и во говорот на самото словенско население. Би-
дејќи појавата е стара, таа би сведочела за еден од најра-
ните контакти меѓу ароманскиот и нашиот јазик.

Процесот на губење на старото ѕ бил прекратен така 
со дејството на тоа влијание. Старото ѕ се загубило во 
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нашите говори пред наставките (поинаку во охридскиот), 
но во одделни случаи, како ѕвезда, јанѕа тоа се затврдило 
под споменатото дејство, па гледаме дека дури и изгово-
рот ѕв-, -нѕ- се распространил на повеќе случаи.

97. Како што веќе се спомена порано, галичкиот го-
вор се разликува од другите наши говори по тоа што е во 
него загубено ѕ. Во говорите во кои ѕ останало во систе-
мот, под дејството на еден надворешен фактор, системот 
на африкатите останал несиметричен сè дури преку за-
емки од турскиот јазик не се усвоила во него фонемата 
џ. Денеска, иако функционалната вредност на ѕ е заправо 
повеќе од незначителна, ние го чувствуваме како нарушу-
вање на нормата изговорот со з на негово место. Иако64 не 
можеме да посочиме еден пар зборови што би се разли-
кувале само по противставувањето ѕ : з, гласот ѕ устојува 
пред замена, бидејќи е вклучен во важна корелација. Од-
носот ц : ѕ се чува поради тоа што е корелативен со одно-
сот ч : џ и понатаму со целата редица соодветни односи 
на незвучни наспрема звучни консонанти.

ф. 98. Тоа не е стар словенски глас. Во нашиот јазик 
се добило ф преку заемки прво од грчкиот, а после од 
турскиот јазик.

Во прво време ф се адаптирало кон словенскиот из-
говор како п. Сп. Ничпур (име на село во Река; од личното 
име Никифор), Степанци (село во Велешко), трап (грч. 
τράφος) и сл. Попосле тоа се заменува со в: вурна, вилџан, 
венер и сл. Таа разлика во замената на ф во туѓи зборови 
се должи секако на тоа што во прво време гласот в се изго-
варал како неслоговно у и по сè се обнесувал како сонант. 
Подоцна, кога в почнало да се изговара како забно-устен 
глас, тоа се доближило по начинот на образување до ф, 
та затоа станало можно и да го заменува ф во заемките.

Гласот в претрпел уште една важна промена: тој се 
одделил од сонантите по тоа што ја губел звучноста на 
крајот на зборот и пред безвучен консонант. Во тие пози-
ции како негов алофон се јавува безвучен глас (ф, или глас 

64 Оваа реченица во првата верзија гласи поинаку: Гласот ѕ не врши 
разликувачка служба во нашиот современ јазик спротивставувајќи 
му се на з, но тој е еден пример за тоа како и една таква фонема може 
да устојува пред замена, ако е вклучена во важна корелација. (1965. 
68). (В. Л.)
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близок до ф). На староста на оваа појава во нашиот јазик 
укажуваат овие примери од текстови од 13 век: ftorice4 
(Струм. ап.), ftorice4, ftor4j4 (Мак. ев.), proc6fte (Гри-
гор. пс.).

Тие промени во карактерот на в создале услови за 
вклучување на уште еден пар во корелацијата на звучни 
и незвучни консонанти, парот в : ф, по тој начин што ќе 
се прими во туѓи зборови изговорот на ф во независна 
позиција. Сепак, иако во образованата средина, во која 
имало луѓе што го знаеле грчкиот јазик, веќе во периодот 
на првобитната словенска писменост се изговарал гласот 
ф во грчки заемки, и до денеска има наши говори во кои 
тој не се развил во одделна форма.

Имитирањето на изговорот на туѓи зборови со ф до 
најново време останало главно карактеристика на гово-
рот на граѓаните, кои и биле во можност подобро да го 
усвојат туѓиот изговор. Во многу селски говори туѓото ф 
се заменува со в и до најново време. Сп. вабрика, вудбал и 
сл. Во тие говори ф (односно безвучното в) се јавува како 
алофон на фонемата в на крајот на зборот и пред безвуч-
ни консонанти (дојдоф, офца и сл.).

Поради ваквата ситуација ф се сфаќало како особе-
ност на пофиниот, градскиот говор, наспрема говорот на 
селаните, односно на нижиот општествен слој. Инсисти-
рањето врз таа разлика, по таков начин и социјално ос-
мислена, довело до тоа што во говорот на граѓаните да се 
јавуваат примери со хиперкоректна употреба на ф место 
в: фнука, фнесе, флезе, фнатре, филичка и сл.

Освен во заемките ф се добило и на наша почва од 
почетната група хв-: фала, фати, фрли, фркне (спрема: 
вала, вати, врли, вркне во говорите што ја немаат фоне-
мата ф). Сп. во Македонскиот превод на Дамаскинот од 
16 век: oufa]ahouse покрај ouva]ahouse. Во галичкиот го-
вор ф се добило како регуларна замена на х, во позиции 
каде што тоа не се губело: нифна, тифна, дојдоф и сл.

ќ. ѓ. 99. Фонемите ќ, ѓ не постоеле во гласовниот 
систем на нашиот јазик во стариот период. Нив ги прет-
полагаше за солунскиот говор од 9 век Н. Дурново, врз 
основа на анализата на составот на глаголицата, но се 
чини пооправдано да се претположи за тој период дека 
континуантите на прасл. *tj, ktʼ – dj во нашите говори 
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претставувале монофонематски групи šʼtʼ, žʼdʼ. Изоли-
рањето на струјниот елемент, во резултат на упросту-
вањето на тие групи причинето од загубата на еровите, 
секако придонесло за нивното сфаќање како двофонем-
ни групи. Така се добил односот sv5[nik (< sv5[t6nik7): 
sv5[ta, nou'no (< nou'd6no): nou'da.

Гласовите ќ и ѓ се добиле во нашиот јазик во резултат 
на различни процеси и преку заемки од туѓите јазици, во 
различно време:

1. Тие се јавуваат како замена на прасловенските гру-
пи *tj, ktʼ – dj. Сп. свеќа, ноќ – меѓа.

2. Тие настанале и во резултат на новото јотување на 
групите -тј-, -дј- добиени од -тьј-, -дьј- по губењето на 
еровите. Сп. браќа (< brat6§0, луѓе (< l©d6¨).

3. Во малешевските говори ќ се добило со смекчу-
вање на к зад ј и меките консонанти: мајќа (и маќа), 
л’ул’ќа. Ова смекчување веројатно станало прво пред и 
во множинските форми (мајќи и сл.) па после се пренес-
ло и во еднината.

4. Тие го заменуваат мекото к и г во грчки заемки: ќе-
рамида, анѓел и др. Честотата на овие гласови во нашиот 
јазик особено се зголемила со примањето на ред турски 
зборови како: ќор, ќар, ѓол, ѓувеч и сл. Турските секвенци 
kö, kü, gö, gü се адаптирале во нашиот јазик како ќо, ќу, 
ѓо, ѓу. Бидејќи нашиот јазик ги нема вокалите ö и ü тие се 
замениле со о и у. Мекоста пак на к и г, која во турскиот 
јазик во овие групи не е релевантна, при адаптирањето на 
соодветните турски зборови во нашиот јазик причинила 
да се јават гласовите ќ, ѓ во позиција пред заден вокал.

100. Гласовите ќ и ѓ немаат еднаков изговор во сите 
наши дијалекти. Дури и во еден ист говор тие можат да се 
реализираат во повеќе факултативни варијанти, од меки 
експлозивни к и г па до гласови со изразита фрикација, 
блиски по изговор до српхрв, ħ, ђ. Во опсегот на западно-
то наречје обично тие се изговараат на вториот начин, и 
тоа ни дава основа да ги класифицираме во системот на 
тие говори во групата на африкатите (така и во литератур-
ниот јазик). Во источните говори тие се изговараат како 
меки к и г, без изразита фрикација. Од фонолошка гледна 
точка е важна појавата што во некои наши говори (велеш-
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киот, источните) се врши неутрализација на фонемите ќ 
и ѓ и, од друга страна, к, г во позиција пред преден вокал. 
Во тие говори во таква позиција споменатите фонеми се 
реализираат автоматски како меки к, г. Така во велешкиот 
говор формите куќи, лаѓи можат подеднакво да се толку-
ваат како множински форми од куќа, лаѓа и од кука, лага. 
Во западното наречје (и во литературниот јазик) таква не-
утрализација не се врши, ами ќ и ѓ се разликуваат од к и 
г и во позиција пред преден вокал. Како најнова појава во 
врска со овие гласови, што е допрва во тек, се забележува 
нивната замена со јч, јџ (со антиципација на палаталниот 
елемент): кујча, лујџе и сл. Оваа промена е забележана во 
говорот на најмладата генерација во Прилеп, но се чини 
дека таа се јавува веќе и пошироко во говорот на таа ге-
нерација. Тоа е една промена што води кон елиминирање 
на овие гласови од консонантскиот систем.

101. Посебно се интересни од историска гледна точ-
ка замените на прасл. *tj, ktʼ – dj во нашиот јазик. Имено, 
во нашите дијалекти денеска среќаваме двојни замени за 
тие групи: ќ, ѓ и шт, жд (овие групи во некои говори се 
изговараат и како шч, жџ). Сп. свеќа, ноќе, меѓа: свешта, 
ношја (<ноштја), межда. Замените ќ, ѓ надвладуваат во 
нашите дијалекти. Тие се јавуваат скоро исклучиво во се-
верните говори, а исто така се предоминантни и во цен-
тралниот појас. Во одделни зборови тие проникнале и 
во најјужните наши дијалекти (сп. вруќо, вруќина, куќа 
во говорот на Киречќој, Солунско; куќа е засведочено за 
костурскиот говор веќе во 16 век; морфемата ќе не само 
што се раширила во сите македонски говори, ами про-
никнала и во некои бугарски говори). Меѓутоа, колку што 
се оди повеќе на југ, случаите со таа замена намалуваат, и 
како предоминантна се јавува замената шт, жд.

Следниот список ја претставува распределбата на 
двете замени во еден централномакедонски говор – при-
лепскиот:

ќ: божиќ (обично божик – божикарски), веќе 
(појќе), вреќа, гаќи (гаќерес), домаќин, куќа (куќен, куќ-
ница, покуќнина), леќа, меќаа, смеќа, ноќ (ноќе, ноќе-
ва, синоќа), ноќви, пљаќа (< праќа), плеќи, свеќа, сваќа, 
стреќа (стреќен), ќерка, ќуд, ќути, нејќум. Во настав-
ката -ќанец за изведување на именки што значат жител 
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на некое место: пироќанец (од Пирот) и сл. Во морфеми: 
ќе, -јќи (наставка за глаголскиот прилог: одејќи и сл.), 
-ќа(ва) – (наставка за изведување несвршени глаголи: 
плаќа, праќа, веќава, смеќава итн.).

ѓ: веѓа, меѓа, меѓу, преѓа, преѓе(ска), ᾽рѓа (᾽рѓоса), 
саѓи, такуѓере (архаичен збор), туѓ (туѓина, туѓинец), 
сеѓере (архаичен збор, денеска излезен од употреба), уѓе 
(архаичен збор, се слуша само во изразот: нека му е уѓе! 
со значење – така му треба! Сп. ст. сл. hou'de „поло-
шо“). Во наставките -ѓанец: граѓанец, присаѓанец и сл. и 
-ѓа(ва)-: гаѓа, ваѓа, наоѓа, виѓава и др.

ш(т): горештина, имашлив, машчеа, машченица, 
мошне, помош, олошки (овошки), пашчерка, пешчера, 
плешка, прашчило, разгашчен, свешник, сношчи. Веројат-
но е таа замена застапена и во наставката  -шко: јагнешко, 
телешко (сп. српхрв. јагњеħе, пилеħе).

ж(д): кражба, понапрежен, послежен, премреже 
(од старото pr5me'dije).

Од овој список се гледа дека замените ќ, ѓ се пообич-
ни во централните говори, и што е важно, дека имено тие 
се влезени во составот на морфеми што имаат и извесна 
продуктивност. Во прилепскиот говор не се познати збо-
ровите вруќ, вруќина. Во северните говори скоро и не се 
среќаваат зборови со замената шт, жд. Забележена е во 
нив употребата на прилогот мошне.

102. Меѓутоа, податоците што можат да се извлечат 
од нашата топонимија покажуваат дека ваквата распре-
делба на двете замени не е првобитна. Изоглосата шт, 
жд ги опфаќала во минатото дури и нашите северни го-
вори. Сп. ги имињата на села во централна Македонија: 
Брждани (Кичевско), Кривогаштани, Саждоо (Прилеп-
ско), Рожден, Прждево (Тиквешко), па во северна Ма-
кедонија: Побужје (Скопско; забележано како Пob4'da, 
Пobou'da, Пob8'dije во средновековни записи), Радибуш 
(Кривопаланечко, забележано како Рadibou'da во Душа-
новата грамота на манастирот Хилендар од 1358 година), 
Пеш, Доброште (во Полог). Замените шт и жд биле не-
когаш познати и посеверно од македонската јазична об-
ласт, како што сведочат топонимите во Призренско: Не-
брегоште, Ображда, Селогражде.
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Се разбира, среќаваме на нашата територија и од-
делни топоними со замената ќ: Еднокуќево (Струмичко), 
Злокуќани65 (Скопско, Битолско), Вртеќица (Скопско), 
Свеќани66 (Велешко; последните три имиња се засведоче-
ни веќе во 15 век во Опш. деф.). Извесен број топоними 
се изговараат денеска со наставка -иќ: Бзовиќ покрај Бзо-
вик (Мариовско), Дабојќ (месност и извор во Прилепско), 
Царевиќ (село на патот Прилеп–Градско), Глишиќ (Тик-
вешко, забележано во 17 век како Глившикь), Тополовиќ 
(Кратовско) и др. Во овие случаи се работи за наставката 
-ик со која се изведуваат топоними од имиња на расте-
нија. По секоја веројатност таа била изменета во -иќ под 
турско влијание, бидејќи во турскиот јазик се смекчува 
крајното к зад и. Оваа претпоставка наоѓа поткрепа во тоа 
што и други наставки во наши месни имиња биле пре-
иначени спрема турскиот изговор (сп. Вранче < Враница, 
Тресонче < Тресоница). Нашето население го усвоило из-
говорот на Турците, што се објаснува лесно поради по-
стоењето на турски чифлизи по нашите села и контактот 
со чифлик-сајбиите, како и поради контактот со турската 
администрација. Наставката -иќ не покажува, значи, во 
споменатите топоними замена на старата група *tj. Од 
друга страна топонимите Злокуќани, Свеќани не се по-
казателни во поглед на поранешната состојба, зашто се 
изведени од зборови што се ширеле во нашиот јазик со 
изговорот ќ во правецот север–југ (куќа, свеќа). Поинте-
ресен е топонимот Вртеќица, којшто се среќава во север-
ната област (Скопско).

Според тоа, податоците од нашата топонимија све-
дочат дека замената шт, жд била во постаро време 
општа во македонските говори. Таа замена е каракте-
ристична и за јазикот на старословенските текстови (сп. 
sv5[t6, no[t6, me'da и сл.). Можеби во северна Македо-
нија да имало веќе рано мешање на говори со замени-
те шт, жд од една и ќ, ѓ од друга страна. Вкрстување 
на меѓудијалектни црти станувало во оваа област рано 
во средниот век, како што ни покажуваат и топонимите 
Побужда, Радибужда (запишани така во 14 век), во кои 
65 Во првата верзија прво е Злокуќани, па потоа Еднокуќево. (1965: 
72). (В. Л.)
66 Забелешката дадена во заградата во стариот ракопис гласи: (Велеш-
ко; запишано така веќе во турски дефтери од 15 в.) (1965: 72). (В. Л.)
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замената *dj > жд се вкрстува со замената 4 > у, карак-
теристична за српската говорна област.

103. Изговорот свеќа, ноќ – меѓа и сл. се ширел од 
север, од српската јазична област, во нашите дијалекти, 
потиснувајќи го постепено сè повеќе на југ изговорот 
свешта, ношт – межда и сл. Ова е еден интересен про-
цес што се разликува од пренесувањто на гласови преку 
заемки од некој туѓ јазик. Заправо овде не станува зае-
мање на зборови (тоа можело евентуално да стане само 
во исклучителни случаи како, веројатно, во вруќ, вруќи-
на). Овде се работи за исти словенски зборови, само во 
две различни фонетски варијанти.

Побудата за овој процес би можела тогаш тешко да 
се разбере ако не се тргне од претпоставката дека една од 
тие варијанти се ползувала во определен момент со посе-
бен престиж. Се чини дека ширењето на српската држава 
во средниот век кон југ и вклучувањето на македонски-
те краишта во неа (крајот на 13‒14 век), установување-
то на српскиот двор во Скопје, како и на повеќе вазални 
дворови во други македонски центри во тоа време, било 
онаа историска подлога врз која и извесни особености на 
српскиот изговор се здобиле со престиж, меѓу нив и из-
говорот со ќ, ѓ (други такви особености се замената > 
у, в. § 65, па почетните групи цр-, цре-, в. § 113,1). Инте-
ресно указание на тој поглед имаме во честата употреба 
на српскиот патронимичен суфикс -иħ и во Македонија. 
Во 15‒16 век, како што покажуваат записите од турски-
те дефтери со попис на населението, тој суфикс се упо-
требувал кај нас доста често, така што не може да се ми-
сли дека се работи само за презимиња на преселеници од 
Србија (иако, се разбира, и нив ги имало).

Во опстановката што ја опишавме се засилил про-
цесот на замена на постариот изговор свешта, ношт – 
межда и сл. со изговорот свеќа, ноќ – меѓа и сл. Како што 
веќе беше споменато, случаи на таква замена, во резултат 
на меѓудијалектниот контакт, можело да има и пред 14 
век во северна Македонија.

104. Почнат еднаш под опишаните околности, тој 
процес се одвивал натаму како процес на меѓудија-
лектен контакт во самиот македонски јазик, и тој како 
таков ни до денеска не е завршен. Тоа значи дека и де-
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неска уште трае потискувањето на изговорот со шт, 
жд сè повеќе кон југ. Во некои наши говори, како што 
е гевгелискиот, на границата на тоа поместување, забе-
лежуваме интересно вкрстување  на двата изговора: гев-
гелиското прашќум, плашќум е резултат на вкрстување 
од праштам+праќам, плаштам+плаќам. Сп. таму и 
гашќи (покрај гаќи), нăожѓум.67

Ваквото вкрстување, како еден преоден стадиј кон 
изговорот ќ, ѓ, треба да го претпоставиме за поранешно-
то време и во одвивањето на овој процес во посеверните 
говори. Навистина, навик да се изговараат меки к, г бил 
создаден веќе во нашиот јазик во грчки заемки: ќердоса, 
калуѓер и сл. Тие гласови останале долго време само мар-
гинални во нашиот јазик. Нивното место во консонант-
скиот систем се зацврстува по усвојувањето на изговорот 
свеќа, ноќ – меѓа и сл., кога се установуваат и пред вокали 
од заден ред, и во извесни консонантски групи, како и на 
крајот на зборот.

Вкрстувањето претполага заправо секогаш постоење 
на двете соодветни варијанти една спрема друга. Тоа не 
морало во сите случаи непремено и гласовно да се ре-
ализира, но тоа исто така несомнено и се реализирало. 
Очевидно го посматраме во случаите кога двете варијан-
ти содржеле и некоја друга дијалектна особеност. Така 
маќеница е добиено со вкрстување на маштеница и муќе-
ница. Во резултат на тоа вкрстување се добил збор во кој 
македонската замена >а се посреќава со српхрв. замена 
*tj>ć. Во ноќви (ноштви+ньħве) замената ќ се посреќава 
со замената ъ>о карактеристична за македонскиот јазик.

Вкрстувањето не можело да станува ако немало так-
во спротивставување на две варијанти. Спрема мошне не 
се јавувал соодветен прилог со ќ со значење „многу“, па 
затоа тој збор се задржал со својот постар изговор дури 
и во северните говори. Ако станало вкрстувањето во 
извесен збор, тоа не значи дека морало да се пренесе и 
на сите зборови од истиот корен. Лабавата асоцијатив-
на врс ка меѓу извесни зборови од ист корен можела да 
биде причина за тоа. Така, покрај праќа (предмет за фр-
лање камења) останало неизменето праштило, бидејќи 
се однесува на сосем дрг предмет, со совршено поинаква 
67 Последнава реченица ја нема во првата верзија. (1965: 74) (В. Л.)
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намена (праштило на торба). Иако во централна Маке-
донија се вели гаќи, гаќерес(т) – се задржал постариот 
изговор во разгаштен, бидејќи тој збор се употребува со 
посебно преносно значење (распуштен). Во некои посе-
верни говори се јавува во еден облик уште пооддалечен 
од основниот – разграштен (добиено со вкрстување на 
разгаштен и разграден). Вкрстувањето можело да не се 
оствари ако меѓу варијантите постоела извесна поголема 
разлика во нивниот гласовен состав. Така во централни-
те говори се јавуваат непосредно прилозите со исто зна-
чење синоќа и сношти. Посебниот фонетски состав на 
сношти го изолирал тој збор од другите од истиот корен, 
па затоа нигде не е забележен изговор *сноќи. Најпосле 
како пречка за вкрстувањето се јавувале и извесни нави-
ци во изговарањето на консонантски групи. Групата -ќк- 
би била необична во нашиот јазик. Затоа имаме од една 
страна плеќи, но од друга плешка.

105. Кога гласовите ќ, ѓ се установиле во морфеми, 
тогаш доколку некои од тие морфеми биле уште проду-
ктивни, можеле на наша почва да се образуваат и такви 
зборови со ќ, ѓ какви што не се познати во српскохрват-
скиот јазик. Такви случаи имаме меѓу глаголите изведени 
со -ќа(ва)-, -ѓа(ва)-: се преаќа, смеќава (и именка: смеќа), 
веќава, обиоѓа и др.

106. Фонемите ќ, ѓ се добиле во нашиот јазик, како 
што веќе споменавме, и со новото јотување. Тоа е, секако 
понов процес од усвојувањето на изговорот свеќа, ноќ – 
меѓа и сл. Тој процес исто не ги засегнал сите наши го-
вори. Додека во северните и централните говори имаме 
браќа, цвеќе – луѓе и сл., во појужните говори или се јаву-
ва еден претходен стадиј68 (братќа, цветќе во граничниот 
појас меѓу централните и костурските говори) или дури 
јотувањето и воопшто не е познато, ами се чува изговорот 
братја, цветје и сл. (костурски, малешевско-пирински). 
И во говорите во кои ова јотување се извршило, во фор-
мите за збирна множина се јавува двоен изговор во слу-
чаите како: патје – паќе, брутје – бруќе, водје – воѓе и сл. 
Сепак е обично само рабоќе, ливаѓе, ограѓе. Ова двојство 

68 Во првата верзија реченицата гласи: еден претходен стадиј во раз-
војот на овие гласови (братќа, цветќе во граничниот појас меѓу цен-
тралните и костурските говори)... (1965: 75) (В. Л.)
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произлегува од обновувањето на морфемната граница, 
бидејќи -је како наставка за збирна множина е јасно изде-
лено во ред други случаи (сп. снопје, дабје и сл.).

х. 107. Консонатот х бил засегнат од процесот на 
губењето во сите наши дијалекти. Во едни од нив тој про-
цес е завршен со тоа што х било истиснато од нивниот 
консонантен систем, во други х уште се чува, особено во 
некои морфеми, но во ред случаи веќе се загубило. Сли-
ката што ја покажуваат нашите дијалекти во овој поглед 
може накратко да се претстави вака. Фонемата х е загу-
бена во северните говори и во западното наречје. Во се-
верните говори таа се загубила без трага во сите други 
позиции, освен во позиција меѓу вокали во случаи како: 
снава (< снаха), бева, викава (< беха, викаха) и сл., каде 
што се заменила со в. Во северните говори не е обична 
појава непосредниот допир на вокалите – тој се откло-
нува и во овој случај се замената х > в. Во западното на-
речје х се загубило во почетокот на зборот (леб, убав и 
сл.) и, обично, меѓу вокали (смеа, троа, беа, викаа и сл.). 
Меѓутоа, зад вокалот у тоа обично се заменува со в (мува, 
уво, поретко муа, уо), поради заполнување на хијатусот. 
На крајот на зборот и во средината во соседство со консо-
нант х се заменило со в(ф): нивна, тивка, ветва, бев, да-
дов, страв – нифна итн. Во опсегот на западното наречје 
х се чува уште во некои случаи во охридскиот градски 
говор: нихна, тихнит и др. (во минатиот век тие случаи 
биле многу побројни). Придишно х, како факултативен 
пристап на вокалите во почетокот на зборот, е забележано 
во говорот на торбешкото население во западна Македо-
нија. Во источното наречје х уште се чува во морфемите 
за минато време: бех, дојдох, зедох и сл., додека во други 
случаи се губи или, поретко, се заменува со ј: леб, стра, 
нијна, чејли (замената ј е поредовна во еден говор оддале-
чен од источните – корчанскиот: страј < страх, смајна 
< смахна, рекој < рекох). Во одделните источни говори 
има разлики во однос на тоа до колку се чува х. Губењето 
на х во извесни случаи се рекомпензира во овие говори 
со удолжување на претходниот вокал: бē - бēме. Во ве-
лешкиот говор се слушаат форми за минато време како: 
óдеевме, нóсеевме и сл., во кои се вкрстува западномаке-
донската замена х > в со удолжувањето на вокалот пред 
загубеното х, карактеристично за источните говори. Таа 
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појава е разбирлива во еден граничен говор, каков што е 
велешкиот. Најпосле во некои говори во Костурско х, кое 
инаку се губи, во наставката за 1 л. едн. минато време се 
заменува со к: шетак, бек и сл. (говорот на с. Бапчур).

108. Гласот х бил изолиран глас во нашиот консо-
нантски систем, бидејќи не се вклучувал во корелацијата 
на звучните и незвучните консонанти, што е, како што 
знаеме, основна консонантска корелација во нашиот ја-
зик. Заправо, еден феномен во изградувањето на таа коре-
лација е и губењето на х, односно неговата замена со дру-
ги консонанти, со што се отклонува една асиметричност 
на консонантскиот систем.

Губењето на х е широко распространета појава и во 
српскохрватскиот јазик. Во извесна мера се забележува 
тоа и во некои бугарски говори. Во една постара епоха х 
го загубиле и балканските романски говори (заправо гу-
бењето на х е карактеристика на романската јазична гру-
па воопшто). Во ароманскиот, иако не редовно, се губи 
х, или преминува во придих, и во заемките (од турскиот, 
грчкиот). Во албанскиот имаме развој што многу се до-
пира до состојбата во западномакедонското наречје. Така, 
иако не доследно, х се заменило со ф на крајот на зборот 
и пред согласка (сп. shof < shoh „гледам“, i leftë < i lehtë 
„лесен“). Особено во говорите на Тоските и Јужните Геги 
х се губи во почетокот на зборот, меѓу вокали и на крајот 
од зборот. Развојот на х е уште еден пример за контактите 
во фонетиката на нашите западни говори и албанскиот, 
покрај оние што имавме веќе случај да ги истакнеме (в. 
§ 55, § 93).

109. Губењето на х во нашиот јазик е појава што не 
оди поназад од 16 век. Во турски дефтери и документи 
од втората половина на 15 век се бележи х во имиња на 
места и во лични имиња: Храштани, Раховец, Рахотин-
це, Хорина, Техарче; Хране, Хрвој, Страхина и др. Во по-
меникот на ман. Матка (16 век) се среќава без х: mésto 
Тétovo (од постарото ht5tovo). Од 1635 г. потекнува за-
пис во кој се зборува за „епископ Тетовски Nїkanwr“. И 
други примери покажуваат дека х се губело најрано во 
почетокот на зборот пред консонант, како што е и овде 
случај. Почетната група хв- притоа минела во некои го-
вори во ф: сп. oufa]tahouse покрај ouva]ahouse во Ма-
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кедонскиот превод на Дамаскинот од 16 век; fatasmo во 
приписка од Лесново од 1711 г.; на тој преод укажува и 
графијата Ѳeohvan8 (1672, Скопско), во која хв ја заменува 
буквата ф, што укажува обратно на веќе извршениот пре-
од хв- > ф во почетокот на зборот.

Инаку поменикот на ман. Матка содржи повеќе запи-
си во кои х се чува: gl©hovo, wrehov6nYk6, ko'8hari, hleb, 
mehle+i§, meh7 vino и др. Тие записи потекнуваат од 16 – 
18 век. За појужните говори на западното наречје добар 
материјал од приближно истото време ни даваат Слеп-
ченскиот и Трескавечкиот кодик. Сп. во Слепченскиот 
кодик во записи од 16-17 век: Хомежи, Бохма, Бохуна, 
Дихово. Во Трескавечкиот кодик наоѓаме: strohovYa (крај 
на 17 век); strohofYa покрај stro‚wvia, strofY3 (крај на 18 
век); wr5hóvec6 покрај wrewvec7. Во запис од Слепчен-
скиот манастир од 1780 г.: hr6[ta (со неорганско х) по-
крај случаите со загубено х: aramiite, ranata, naYdoa, \
nesoa, istovarYa.

Врз основа на овој материјал може да се заклучи 
дека во 18 век во западното наречје х не било загубено, 
ами се изговарало уште, во повеќе случаи како факулта-
тивен глас.

И во четиријазичникот на Даниила (крајот на 18 
век), иако е во неговата македонска паралела одразена 
загубата на х (извáдоа, излéгоа, изнкнаа, се стóриа, 
снаата, бăли, фаштат), во ред случаи тоа сè уште се 
бележи: харни, харна, харно – повеќе пати (само еднаш 
поáрно), халштата, ходат, грах (наспрема ореф), бех, 
нáјдох и сл. Впрочем во охридскиот говор, претставен и 
во овој текст, х се чува во голема мера и во текот на 19 
век, па не е наполно загубено ни денеска. За чувањето на 
х во градскиот охридски говор несомнено придонесло и 
тоа што овој глас започнал да се сфаќа како одлика на 
попрефинетиот изговор, бидејќи се среќавал во јазиците 
со престиж (турскиот, грчкиот), кои им биле познати на 
повеќе претставници на градската средина во минатиот 
век во Охрид.

Примери во кои се одразени појавите во врска со х, 
а се однесуваат на нашите североисточни и источни го-
вори, наоѓаме во овие записи од 18 век: zde pridw az7 
gre[nYh7... hobitl7 (Лесново 1728), mnogo \ nY fatasmo 
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(Лесново 1711), oka lep6, se §viha gl8hci, strahoti§ (За-
пис од с. Дедино, Радовишко, 1741 г.).

110. Кон 18 век по таков начин, х се сведувало во 
извесни позиции до неинтензивен, придишен глас што 
можел и наполно да изостане, без да се почувствува од 
тоа пречка во комуникацијата. При таа состојба сосема 
природно е што тој придишен глас можел да се образу-
ва и во случаи кога неговата појава не била етимолошки 
оправдана. Тоа е појавата на т. н. неорганско х, какво што 
денеска имаме во почетокот на слогот во неврокопскиот 
говор (хима, хистина, трохица и сл.) и во некои торбешки 
говори во западна Мaкедонија (Дебреште, Прилепско), 
каде што се јавува покрај другото и изговор хрж, хржајн-
ца, хрѓа наспрема случаите со старо х: хрбет, хркање.

Во минатото таа појава била обична и во другите 
наши говори, како што сведочат некои постари записи. 
Така во една белешка од 1677 г. во псалтир во ман. св. 
Никола – Слепче (Прилепско) наоѓаме: Б —g da hi prosti. 
Во хи од оваа белешка ни е претставена убава наспоред-
ност со денешниот неврокопски изговор хи, хим, хми. Де-
нешната западномакедонска заменска форма и (ак. мн.) 
се развила најверојатно по овој пат: их > *хих > хи > и. 
Во другите наши говори пак се добило ги по таков начин 
што х било истиснато од г, пренесено од еднинската фор-
ма го. Заменската форма за ж. р. ја е забележана како ха 
во едно писмо од Крушово (Минало, кн. I): моята жи-
воть ха некумь, да ми ха ωкините душата. Би можело, 
не без основа, да се мисли дека и денешното тетовско га 
е добиено преку еден постар изговор ха, во кој почетното 
х било истиснато од г по истиот начин и во истото време, 
кога место хи се јавил изговорот ги. И изговорот а за оваа 
форма (Тиквешко: а виде, а зеде) може да се објаснува од 
ха, во кое придишното х го заменило ј, бидејќи тие гласо-
ви звучеле слично еден на друг, а освен тоа веќе постоел 
и изговорот хи. Во секој случај полесно е да се објасни 
овде губењето на х одошто на ј.

Еве и некои други примери со неорганско х во по-
стари записи: hr6[ta (во приписка од 1780 г. во еванге-
лие од ман. Слепче–Продром, Крушовско), hoglamnici, 
h8li]e, horehovo, hr6[6 (во записи од Трескавечкиот ко-
дик од 18 век; во тој кодик имаме и hortoma м. фортома, 
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денеска ортома во прилепскиот говор). хотиде (така 
обично кај Шапкарев).

Со претпоставка дека се изговарало порано неор-
ганско х во извесни зборови може најлесно да се објас-
нат некои промени што станале во нив. Така, на пример, 
охридското олџица (лажица) не би можело да се развие 
непосредно од ð`ica, бидејќи ол како замена за вокално-
то л не се добива во апсолутниот почеток на зборот, ами 
само меѓу консонанти. Појавата на таа замена, меѓутоа, 
се објаснува лесно, ако тргнеме од претпоставката дека 
порано имало во охридскиот говор изговор со неорган-
ско х *hð`ica, од кој по истиот начин како во hðcam > 
холцам > олцам се развила таа замена. Исто така може 
да се мисли на еден поранешен изговор со неорганско х 
*хоште како преоден кон изговорот уште (преминот о > 
у во овој случај можел да биде олеснет со дејството на х).

111. При развојот на х, исто како и при губењето 
на интервокалното в (в. § 94) можеме да го посматраме 
дејството на морфолошкиот фактор во одвивањето на фо-
нетските процеси. Посебната функционална вредност на 
х, пред сè како составен елемент на морфемите за минато 
определено време (виках, викахме и сл.), довела до про-
тивставување на тој фактор, којшто го поставува во из-
весни рамки самиот фонетски процес. Имено таму каде 
што се чувствувало како посебно конструктивен елемент 
во парадигмата, х не се загубило без трага, ами или сè 
уште се чува или се заменува со некој друг глас (в, ф, 
к). Така имаме во минато време шетах, шетав(ф), ше-
так. Со тоа што се појавува стремежот за замена на х во 
случаите како приведениов, се обезбедува изразноста на 
формите и се предварува опасноста од омонимија што би 
можела да се јави во повеќе случаи.

Упадливо е дека стремежот да се замени х со некој 
друг глас е особено карактеристичен за западното на-
речје. Во источното наречје х се губи без трага во повеќе 
случаи, а се задржува обично во формите за минато вре-
ме, како морфолошки знак и инаку на крајот на зборот, 
но се сведува често во својата фонетска реализација до 
еден сосем неинтензивен придишен глас. Во северните 
говори х е загубено и во такви случаи, така што замена за 
него наоѓаме само во интервокална позиција (снава, бе-
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гава), што не е резултат на морфолошко воздејство, ами 
е обусловено од стремежот пројавен во тие говори да се 
избегнува непосредниот допир на вокалите.

Како општа констатација произлегува дека стреме-
жот да се замени х со некој друг глас е во поголема мера 
изразен во западните говори, а во помала мера во источ-
ните и северните. Тоа не може да биде случајно, ами тоа 
покажува дека функционалната тежест на х била поради 
некоја причина поголема во западните одошто во другите 
говори. Таа причина ја согледуваме во фактот што во за-
падното наречје имаме фиксиран акцент, додека во источ-
ните и северните говори акцентот не е врзан за определен 
слог, ами парадигматичен. Ова својство на акцентот во 
источните и северните говори овозможува што тој да се 
користи и како морфолошки знак, посебно кај глаголите 
во соодносот на формите за сегашно и минато определе-
но време (вка, викá). Во западното наречје ваква улога 
на акцентот не е можна. Затоа и во случајот со гласот х, 
како составен елемент на извесни морфеми, во прв ред на 
оние за минато време, се чувствувала поголема потреба 
да се заполни местото на х, кое се наоѓало во процес на 
губење, со некој друг глас, со што ќе се обезбеди израз-
носта на морфемите. По таков начин заклучуваме дека 
дури и оние најопшти тенденции во развојот на х, што 
ги делат посебните македонски говори, не се пројавува-
ат надвор од секакви морфолошки рамки, ами, напротив, 
дури се определуваат во својата основа од потребите на 
морфологијата.

Ќе приведеме и два-три конкретни примера од раз-
војот на х, што од своја страна ќе го поткрепат уверението 
за тоа дека морфолошкиот карактер имал важен удел во 
тој развој. Охридскиот градски говор е меѓу западномаке-
донските говори познат како таков што во повеќе случаи 
го чувал гласот х сè до најново време. Во минатиот век во 
секој случај х се чувало уште доста добро во тој говор. 
Интересно е дека неговата замена со ф(в) во тој говор 
станува, како што можеме да следиме по некои тогашни 
записи, прво во морфемите за минато време, а после и 
во другите случаи каде што ја има. Така изговорот беф, 
загинаф и сл. го испреварува изговорот меф, страф и сл. 
Тоа значи дека потребата за разликување на морфемите 
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во овој случај дури и хронолошки го определува развојот 
на еден глас. Во некои говори во Костурско (Бапчур и др.) 
се јавува к за х само во формите за 1 л. едн. минато време 
(бек, шетак и сл.), додека во другите случаи х обично се 
губи без трага. Во беровскиот говор се забележува поја-
ва на преминување на х во звучен спирант пред сонанти 
(еγла, дуγна, Меγмет). Меѓутоа, во наставката -хме за ми-
нато време тој премин не се забележува, ами се изгова-
ра безвучно х (играхме, дуγнахме), при кое пак над чисто 
фонетските услови надвладува врската на формите во со-
ставот на минатото време.

112. Во целост развојот на х во нашиот јазик пред-
лага повеќе моменти што фрлаат многу интересна свет-
лина врз заемодејството на фонетскиот и морфолошкиот 
фактор во јазичниот развиток. Губењето на х е обуслове-
но од еден фонолошки момент: од неговата изолираност 
во консонантскиот систем. Меѓутоа, во процесот на тоа 
губење, во однос на патиштата по кои тоа се врши, се 
вмешува еден морфолошки фактор, кој се пројавува сегде 
каде што може да дојде во прашање изразноста на фор-
мите. Најпосле, по сите промени што станале со х и што 
ја елиминирале таа фонема од повеќе наши говори, еден 
вонлингвистички, културно-историски фактор повторно 
ја воспоставува неа во гласовниот систем на македонски-
от јазик, во книжевни словенски зборови и во заемки од 
интернационалната лексика (приход, храброст, исхрана, 
хигиена, прохибиција итн.), – спротивно на дејствување-
то на оние фонолошки чинители кои довеле до нејзино-
то губење. Примерот е необично показателен за тоа дека 
фонолошкиот развиток на даден јазик може правилно да 
се претставува само ако се земаат секогаш предвид сите 
фактори што беа овде споменати.

ПРОМЕНИ ВО НЕКОИ КОНСОНАНТСКИ ГРУПИ

113. Ќе укажеме овде на некои промени во консо-
нантски групи, настанати69 во различно време и од раз-
лични причини, што во досегашното излагање не биле 
воопшто или не биле целосно засегнати. Инаку за упрос-
69 Овој вметнат дел го нема во првата верзија (настанати во различно 
време и од различни причини). (сп. 1965: 82) (В. Л.)
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тувањето на некои согласни групи в. § 15 – 16, за развојот 
на африкати во согласни групи в. 87.

113а. 1. Почетните групи чр-, чñ-70 не се чувствува-
ле удобни и затоа се елиминирале во македонските го-
вори. Еден начин на замена е со цр- (црево, црпи и сл.) 
и во тоа имаме уште една манифестација на контактот 
со српските говори, засилен особено во XIV век. Во Ста-
ниславовиот пролог од 1330 г. наоѓаме форма: cr6venou. 
Во грамота издадена од крал Душан на манастирот Трес-
кавец (Прилепско) среќаваме назив на планински реон 
cr6nou[6 (познат и денеска како назив на запуштено село 
на планината Бабуна). Во друга Душанова грамота изда-
дена на истиот манастир тој назив се среќава во форма-
та Чr6nou[em6. Бидејќи овде се работи за акти излезени 
од српската кралска канцеларија, поголемо значење има 
податокот дека изговорот со цр- (во зборот cr6vije) ни е 
посведочен во запис на Добре Дијак, којшто препишал 
еден трефологиј во с. Калуѓерец (Порече, западна Маке-
донија) во „деновите на благоверниот крал Марко“ (вто-
рата половина на XIV век). Во текст од 1409 г. во книга со 
сочиненијата на св. Григориј, читаме дека таа била пре-
пишана „v6 stran5 skopija grad9a0, v cr6nom gor5 “.

 Меѓутоа, овие групи подлегнале на извесни промени 
на македонскиот терен пред да дојде до споменатиот кон-
такт со српскиот. На југоисток, во серско-лагадинските 
говори, тие преминале во чер-. Во говорите расположени 
долж западната граница на линијата Дебарско-Костурско 
чр- се заменило во чер- (черево, черепна во Галичник, во 
Жерноница,71 во Костурско, черјӓво, черјӓсло во Бобош-
чица), додека чñ- преминало во цр- во галичкиот и се раз-
ложило во другите локални говори од таа група во резул-
тат на појавата на вокал кој регуларно се развивал пред 
секое слоговно р (чóрвес, чóрви, чăрвите во Жерноница; 
чарф, чарн во Бобошчица; во Костурско: чарвец, чарн – 
Нестрам, червец, черн – Езерец). Во останатите говори се 
случила споменатата замена како во српскиот.
70 Од овој дел за почетните групи чр-, чñ-, па сè до крајот на поглавје-
то за промена на некои консонантски групи, Б. Конески направил 
целосна преработка на материјалот (сп. 1965: 82 – 85) (В. Л.)
71 Овде се додадени предлог во и запирка за да не се добие погреш-
на претстава дека селото Жерноница е во Костурско. (корекција на 
В. Л.)



Блаже Конески

106

Од ова се гледа дека немало единствен развој на це-
лата територија на македонскиот јазик. Промените на 
чр-, чñ- можат да се прикажат по ваков начин:

a. Северните говори и повеќето говори од централ-
ниот појас (како на западната така и на источната група) 
го зачувале чр-, чñ- до периодот, кога широко се распрос-
транил изговорот цр, цñ- (14 век).

Интересно е да се забележи дека во говорот на Грат-
че (Костурско) чр-, чñ- се задржале, очевидно, подолго 
отколку во околните говори. Меѓутоа, поради отсуството 
на врска со процесот на ширење на цр-, цñ- тие се распад-
нале со појава на секундарен вокал: чарéво, чарн, чарвен.

б. Како што веќе се спомена, западните периферни 
говори преминале низ две фази во развитокот на овие 
групи. Во постарата фаза чр->чер-, а во поновата чñ- или 
поминало во цñ- или се разложило со појава на секунда-
рен вокал.

Оваа ситуација е особено интересна од историска 
гледна точка. Таа нè тера да го бараме објаснението на 
појавата на е во чер- по таков начин, што ќе претполо-
жиме во тие говори стадиј со чр- (в. § 44). Тогаш фор-
мите како черево, черепна можеле да се јават уште во пе-
риодот на преминот на еровите во полни вокали. Инте-
ресно е дека е нотирана графија +6r5v5 (покрај +er5v5). 
А. М. Селишчев укажува на неа во еден од преписите на 
хрониката на Амартол од XIV век (збирката на Холдов, 
бр. 183): v6 +6r5v5 za+6n6[i, v6 +er5av5 ima[i (бр. 18). 
Бидејќи станува збор за текст од српска редакција, јасно 
е дека таа форма останала од постарите преписи.

Разлагањето на чр- со појава на вторичен вокал во 
некои говори од таа група станало подоцна. Вторичниот 
вокал по квалитет не е еднаков со рефлексот на  во даде-
ниот говор. Споменатиот резултат не можел да се јави до 
преминот >ă (приближно кон XIII век). Веројатно, тој се 
јавил подоцна.

в. Во некои југоисточни говори, како што споме-
навме, чер- се добило како од чр-, така и од чñ-. И за двете 
позиции следува да се претположи претходен стадиј чр-. 
Рефлексите на  и секундарните вокали, развиени во дру-
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ги групи, квалитативно се разликуваат од оваа замена и 
во тие говори.

2. Обично е вметнувањето на т, д во групите ср, зр: 
страм (< срам), здрел (< зрел) и др. Појавата е стара, како 
што може да се види од примерите stramom6 Син. пс., 
izdrail6 Син. еух. и од не ретките случаи на вметнување 
на д меѓу префикси (и предлози) и полнозначен збор. 
Сп. веќе во старословенските текстови: v7zdradovati, 
izdre[ti, iz-d-ra5 итн. Предуслов за вметнувањето на 
д во ваквите случаи било поместувањето на слоговната 
граница, со кое се „премостува“ границата на морфеми-
те. Појавата што ја разгледуваме е одразена и во обликот 
на некои словенски топоними во Албанија: Страдиница 
< Стрѣдиница, Страдобрда < Стрѣдобрд-. Интересна 
е обратната појава, карактеристична за тетовскиот говор, 
во кој не само што не се вметнуваат д и т во споменатата 
позиција, ами се губат и од старите групи здр, стр: зрав 
(< здрав), сесра (< сестра). Оваа особеност ги каракте-
ризира и албанските говори соседни со тетовскиот. Впро-
чем, на македонскиот терен таа е позната и на југоисток: 
најосрага (Разлог), бисра (Демир Хисар). Во дојранскиот 
говор имаме колебање во изговорот на овие групи: бисра, 
осра, зраво, но и: страм, стреда, здрел.

3. Во македонските дијалекти се јавува разлика во из-
говорот на групите шт, жд наспрема шч, жџ (огниште, 
нешто, вежда, мужде: огнишче, нешчо, вежџа, мужџе). 
Во реканскиот гoвор имаме: огнишќе, мужѓе. Како што се 
гледа од приведените примери, тие групи можат да бидат 
од различно потекло. Може да се случи, и во еден говор да 
биде застапен двоен изговор. Така е во прилепскиот говор, 
во кој, покрај обичното шч, жџ, се јавува во поограничена 
мера и шт, жд. Разликата за која станува збор била се-
како позната и во стариот период. Во споменатите групи 
станувале извесни промени од асимилативен карактер. Во 
македонскиот народен јазик е денеска пообично шо откол-
ку што или шчо. Вакво упростување е нотирано во при-
лепскиот говор, како честа но не и обопштена појава, во 
примерите уше (покрај: ушче), шом (покрај шчом), нешо 
(нешчо), бунишше (со долго ш). Во струшкиот говор е 
обично упростувањето на групата жџ: вежжи или вежи, 
межжа или межа.
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4. Писмениот јазик во повеќе случаи ги одбележал 
асимилациите по звучност што настанале по губењето на 
еровите: v6spi (< v7z7pi), samovit6ci, t[ter6, p+el6, zde, 
z6drava, nigde Добр. ев., zbori[ta, zdrava, n5gde Добреј. 
ев., gde, zdrava, p+el6, t3[ka Мак. ев. Овие израмнувања 
во некои случаи воделе кон натамошни упростувања 
на консонантски групи. Сп. денеска: штерка – ќерка: 
тштерь, дека < где-ка.

5. Современиот јазик покажува такво упростување 
на консонантски групи со губење на консонанти на при-
мер во случаи како: радосна (< радостна < радостьна), 
свеска (< свестка < свьстька). Дека овие промени биле 
обични наскоро по губењето на еровите нè уверуваат при-
мерите од Добр. ев. (поч. на XII век): praznik6, nepraz6n5, 
da' mi (место da'dmi). Сп. уште такви примери од други 
текстови: praznik6, da' mi Добреј. ев., praznik7, prazno 
Мак. ев. Забележуваме губење на консонанти во позиција 
пред африкат: v6 sr7cih6, +etvr6c5, pac5 Григ. ев., sr7ca, 
ocou, pri+4 Добреј. ев. Геминатите се слевале во еден 
глас: pl5nikom7 Григ. ев., p3des3tn(i)c7y, (stado), svinoe, 
osana, varde', sav5 Мак. ев., zakonikom7, ioana Добреј. ев. 
Старо е губењето на г во b5stvo, познато од старословен-
ските текстови (го среќаваме подоцна и во Добреј. ев и 
Мак. ев.). Пред истата наставка се загубило д во rostva, 
rostv5 Добреј. ев. (rod6stvo Асем. ев., Син. еух.). Мак. ев. 
редовно пишува ro'Ÿsvo во текстот и белешките.

6. Забележуваме повеќе случаи на губење на в во по-
четни и други групи. Се упростило вс-, вз-: сиот, сета, 
сето, сите (од всиот итн.), секој (од всекој). Така се де-
компонирал и префиксот вьз-, вьс-: земе (од вземе); зо-
врие, (од взоврие), спротиви се (од вспротиви се). Дека 
е појавата стара покажува тоа што во Хлуд. тр. (13 век) 
среќаваме примери за упростување на вс- во општата за-
менка: se 'itie (vse 'itie), se mno'estvo (vse mno'estvo). 
Третманот на овие групи има диференцијален карактер 
во македонските говори (в. подолу т. 10). Се загубило в 
и во наставката -ство во народниот јазик: царсто, ју-
наксто и сл. Очевидно е старо губењето на в во стори, 
дигне, кое наоѓа паралела и во другите јужнословенски 
јазици (буг. сторя, дигна српхрв. дићи, но створити). 
Добр. ев. покажува губење на в во: skoz5, koz5; skoz5 е 
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редовно и во Мак. ев.; таква форма се среќава и во други 
текстови, па и во старословенските: Син. еух., Асем. ев. 
Овие предлози не се познати во современиот македонски 
јазик. Упростување на почетната група впр- станало во 
праша (ст. сл. v7pra[ati). Во Мак. ев. (13 век) среќава-
ме пример со загубено в во овој случај: ne pra[aet6. Во 
прилозите натре, ногу (м. внатре, многу) веројатно било 
причинето губењето на в (односно м) од стремежот да се 
доближи нивниот изговор до изговорот на нивните ан-
тоними надвор, малку. Во торник (м. вторник) може да 
се работи за губење на в поради погрешно морфолошко 
преразлагање на овој збор, при кое в можело да се сфати 
како предлог (в+торник како в+петок и сл.).

7. Губење на консонанти станало во ред случаи во 
придавски форми изведени со наставката -скъ. Сп. маш-
ки (ст. сл. m4'6sk7), јуначки (< јуначски), човечки (< чо-
вечски) и сл. Изговорот јунашки, човешки, познат денеска 
во некои говори, се развил подоцна со наслон на изгово-
рот машки и сл.

8. Не располагаме со податоци кога се загубиле крај-
ните консонанти во случаите како: радос(т), лис(т), 
гроз(д), дож(д), приш(т), в § 16. Секако тоа станало доста 
рано, а во секој случај пред да се изврши новото јотување 
на т и д, бидејќи веќе пред тоа бил обичен изговорот: 
лисје, грозје (од листје, гроздје). Интересно е дека Лесн. 
пар. често скратува вака: rad³o, krot³o. Од друга страна во 
Опш. деф. (15 век) името на селото Усје (Скопско) се бе-
лежи како: Усте, Истуе, Устује, а името на селото Трсје 
(Костурско) како: Трстие.

9. Од првобитното +6to преку +to со дисимилација се 
добило [to Добреј. ев. (двапати). Во тој текст имаме и: o 
[tom7. Денеска е многу обично и шо.

Стари се и некои други консонантски дисимилации 
(притоа во некои случаи можело да се работи за контакт 
со балканските јазици, па и за пренесување на зборо-
ви од нив со веќе извршена дисимилација). Така веќе 
во синаксарот на Асем. ев. (11 век) наоѓаме: gligoria 
+jodotvorca s(v3)t(a)g(o) gligora novago. И во Мак. ев. 
(13 век): Гligorijo.

Групата -кт- во некои случаи се дисимилира во 
-хт-, -фт-. Во костурските, охридско-преспанските и 
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малешевско-пиринските говори имаме нофти покрај 
нокти. Во долновардарските: нофти и нохти. Во гово-
рот на Сухо и Висока (Солунско) заменката н’ӓфти иде 
од н5кто (< н5кьто; хто < кто се среќава веќе во сред-
новековни текстови: двапати е нотирано во Григ. пс.. Со 
истата дисимилација се јавува во народниот јазик грч-
ката заемка автопод (октопод). Располагаме со стари 
примери за ваква промена: alehtor6 (м. alektor6) Мак. 
ев., v7 ohtaic5 Охр. ап. Појавата е позната во другите 
балкански јазици. Сп. во грчкиот: δάχτιλοϛ (од δάϰτιλοϛ 
„прст“), οχτó (од оϰτó „осум“), во ароманскиот: axtare, 
aftare (од actare „таков“).

10. Старите текстови покажуваат интeресни метате-
зи кај прилозите: kod6ga, tod6ga, ed6ga Добр. ев. todga, 
edga, vsedga Мак. ев. Денешното кога, тога(ј) сега, се 
добило по извршената асимилација на г во формите со 
метатеза. И тој резултат е стар. Го забележуваме во Добр. 
ев. во ega, nikoga'e.

Потребата да се елиминираат почетните групи вс-, 
вз- (в. погоре т. 6) не е реализирана во сите говори по 
исти начин. Во целиот појас покрај албанската граница 
од северните до костурскиот говор групата вс- била от-
клонета по пат на метатеза: свиот итн. (за всиот итн.). 
Во Костурско имаме слична метатеза на групата зв- во 
аористната форма зве (од взе „зеде“).

11. Групите -вн-, -бн- преминале во -мн-: одамна, 
рамнина, иѕемне, демне и сл. Поради недостатокот на по-
датоци не може поблиску да се определи времето на оваа 
појава. Сепак знаеме дека името на селото Рамне (кај Ох-
рид) во почетокот на 13 век се изговарало уште како Равне 
(сп. во записот на препишувачите во Бол. пс.). Во Опш. 
деф. наоѓаме: Равне (денеска Рамне – Порече), Равни Га-
бри, Равна Габри (денеска Рамни Габер – Скопско). Од 
друга страна, во натпис од 1607 г. наоѓаме веќе: Слимница 
(<Сливница) – име на село во Преспа. Во случајов имаме 
асимилација на усниот консонант под дејство на назалот. 
Промената се вршела само ако била ослабена етимолош-
ката врска на дадениот збор со други зборови од истиот 
корен, во кои в и б се чуваат во инаква позиција. Така таа 
станала во огламник, гламна (раскината етимолошка вр-
ска со глава), но не во крвник (:крв), грабне (:граба) и сл. 
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По дијалектите се јавуваат и извесни разлики што сведо-
чат за потесното или за послабото асоцирање на одделни 
зборови од ист корен. Така во некои говори сè уште се 
чува изговорот плевна (не е раскината врската со зборот 
плева), додека во други имаме веќе изговор племна. Исто 
така како дијалектни варијанти се јавуваат: мнук – внук, 
нимниот – нивниот. Обратната замена на -мн- со -вн- ја 
познаваат малешевските говори: тевно, стовна, гувно.

12. Во групите -сц-, -сч-, -шч- фрикативните консо-
нанти минале во х. Тоа е дисимилативна појава, во која 
се изразува стремежот да се означи поизразито границата 
меѓу основниот дел и наставката, бидејќи споменатите 
групи и се создавале на таа граница. Во Опш. деф. (15 
век) се бележи без промена: Лашче (Тетовско), Влашча-
ни (Кичевско). Оваа промена била позната во 16 век во 
костурскиот говор: глухци (< глушци) во Реч. Кост. На-
таму наоѓаме примери за неа во записи од 17–18 век. Во 
Трескавечкиот кодик имаме рухци (покрај русци, денеш-
ното Рувци, село во Прилепско), бехцена (покрај бесцена, 
женско име Бесцена). Во говорите во кои  х > в (ф) дене-
ска имаме место тие групи ваков изговор: Рувци, мавца, 
ливче, гровче (< грошче и гросче од гроздче), тровче (< 
трошче, сп. трошка) итн. На допирот меѓу префикс и ос-
новен збор оваа појава се забележува исто така во запад-
ните говори, но не е обопштена: бевценет (< бесценет), 
ивцепи покрај обичното исцепи и сл. Префиксот се воста-
новува во ваквите случаи во својот првобитен облик.

МОРФОНОЛОШКИ ПОЈАВИ

114. Во овој дел ќе ги разгледаме фонетските алтер-
нации што образуваат аломорфи на дадена морфема, т.е. 
причинуваат една морфема да се јавува со модификации 
на својот гласовен состав во различни окруженија.

1. Примери на праиндоевропското редување на вока-
лите (аблаут) наоѓаме и денеска во нашиот јазик, како и 
во другите словенски јазици. Сп. из-бра, бер-е, из-бир-а, 
из-бор. Ова редување одамна не е дејствено во изведу-
вањето на именски образувања. Дури, при изведувањето 
на нови именки од глаголска основа се пренебрегнуваат 
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старите обрасци со вакво редување, што доведува и до 
појава на дублети со различно значење: исток – истек 
(по истекот на определено време), собор – собир (собир 
на избирачите) и сл. Меѓутоа во изведувањето на несвр-
шени глаголи старите обрасци со редување во коренот 
послужиле во некои случаи за создавање и на нови фор-
ми на наша почва: падне – падина (како: сопне – сопина), 
истече – истица, испече – испица (в. § 184).

2. Губењето и вокализацијата на еровите довеле до 
појава на т. н. „подвижни“ вокали во извесни морфеми. 
Тоа создало можност за аналогни израмнувања на фор-
мите во ред случаи.

Во коренот на зборот подвижни вокали имаме во 
следниве случаи: 

ден – дни (дните, дниве, два дни). Како пообични се 
јавуваат денеска формите со востановено е: денови, два 
дена. Во преспанскиот говор е забележана формата: дној. 
Членуваната форма во еднина само: денот. И во прилош-
ко значење: дента, дење. Од формата со вокал е изведен 
и глаголот раздени.

пес(от) – пци. Избројана множина: (два) песа. По-
крај песји (песји нокти) се јавува и придавска форма без 
вокал: пчошки (в. § 73).

кнок. Во охридско-преспанските говори тоа е кон-
тинуант на t6n7k7. Се добило со консонантска дисими-
лација од постарото *тнок. По аналогија на м. р. и дру-
гите форми од оваа придавка во споменатите говори се 
образуваат без вокал: кнока, о, и (кнока кошул’а). Обра-
тно во тенок (од *тнок) се востановил вокалот според 
другите форми (тенка, о, и). Со развивање на вторичен 
вокал се добило танок (в. § 40)72. Тоа од своја страна го 
повлекло по себе образувањето на формите танка, о, и. 
Така се добиле три варијанти од првобитно единствени-
от облик t6n7k7.

зол – зла, зло(то), зли (како придавка, овој збор е ар-
хаизам: сп. во пословиците – на зол трн зла копачка; ем 
гол ем зол).

72 Оваа реченица во првата верзија гласи вака: Од *тнок се добило 
и танок со развивање на вторичен вокал (в. § 54). (1965: 86) (В. Л.)
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сон(от) – сништа. Множинската форма соништа 
со востановен вокал, е исто така обична. Спрема сон бил 
преобразуван и прилошкиот израз на соне, в соне, како и 
глаголот сонува.

Во наставките:
Наставката -ец (< -ьць) го губи вокалот скоро ре-

довно во множинската форма: старец – старци, молец 
– молци, јунец – јунци итн. Со востановеното е го имаме 
зборот подлец – подлеци, дојден од рускиот јазик.

Наставката -ок (< -ъкъ) денеска и во множината се 
јавува обично со вокал: песок – песоци, петок – петоци, 
напрсток – напрстоци итн. Наспрема момок имаме ду-
блетни форми момоци и момци. Со нив се сврзуваат де-
неска две различни значења – момоци е  мн. од момок со 
истото значење (слуги, измеќари) додека момци обично 
се сврзува со момче (млад човек).

Кај придавките имаме редовно губење на вокалот во 
наставката -ен (-ьнъ): лесен – лесна, о, и, болен – болна, о, 
и итн.

Подвижни вокали се јавуваат и во случаи кога во 
консонантска група на крајот од зборот се развил втори-
чен вокал (в. § 45). Во овој случај се јавуваат во еднината 
и членувани форми без вокал: ветар (ветер) – ветрот, 
ветрови, ветришта (наспрема овие форми иде ветерот 
образувано од ветер): оган – огнот, огнови; меѓутоа се-
когаш со вокал во членуваната форма: пекол – пеколот. 
Има одделни случаи да се повеле спрема ваквите зборови 
со вторичен вокал и некои зборови во кои вокалот пред 
крајниот консонант е стар. Така од пепел – пепелот има-
ме множинска форма пеплишта (во изразот: пеплишта 
се стори), од камен, ремен, пламен – камни, ремни, плам-
ни. Во народната песна формата севрои (од север) е об-
разувана по аналогија на ветрои (сп. во стихот: ветрои 
силни севрои). Во битолскиот и охридскиот говор е по-
знат изразот кон севра. Освен кај именките, подвижни 
вокали добиени со развивање на вторичен вокал имаме 
и во други категории. Сп. во л-формата: рекол – рекла, о, 
е, пекол – пекла, о, е и сл.; кај броевите: седум –седмиот, 
осум – осмиот, кај помошниот глагол: сум – сме. 
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3. Од консонантските алтернации најобични се од-
носите: к – ч, ц; г – ж, з (ѕ); х (в) – ш, с. Тоа се алтерна-
ции добиени во резултат на трите прасловенски палата-
лизации на заднонепчените консонанти к, г, х (втората и 
третата палатализација некои ги поместуваат во перио-
дот по распадот на прасловенската заедница)73. Сп. ст. сл. 
vl7k7 – vl7+6c6 – vl7ci; bog7 - bo'e - box5 - boxi; douh7 
- dou[e - dousi и сл. Во повеќе случаи овие редувања се 
отклонети под дејство на морфолошката аналогија. Тоа 
е случај пред сè во глаголската промена. Во презентот е 
отклонет односот к:ч, г:ж (спореди денеска печам – пече 
– печат, можам – може – можат наспрема ст. сл. pek4 – 
pe+et7 – pek4t7, mog4 – mo'et7 – mog4t7). Од презентот, ч 
и ж се пренесло и во императивот: речи, поможи (ст.сл. 
r6ci, pomoxi – pomozi). Меѓутоа, во аористот и аористната 
л-форма споменатиот однос уште се чува: пеков, (ис)-пе-
че, пекол, стригов, (и)-стриже, стригол и сл. Процесот 
на отклонување на односот к:ч се одвива во наше време 
во изведувањето на несвршени глаголи во ваквите слу-
чаи: дотекува, привлекува и сл. Денеска стануваат обич-
ни и варијантите дотечува, привлечува и сл., во кои се 
врши израмнување спрема сегашната основа.

Кај именките се чуваат добро и до денеска овие ал-
тернации во односот меѓу еднинската и множинската 
форма: волк – волци, јунак – јунаци, полог – полози, Влав 
(Влах) – Власи и сл. Во овој случај тие сè уште се покажу-
ваат дејствени и вклучуваат во себе и нови зборови во 
нашата употреба: кулак – кулаци, монолог – монолози, фе-
лах – феласи и сл. Отстапувања од редувањето х:с имаме 
во западното наречје во зборот орев – мн. ореи; сп. ора(в) 
– ораси во велешкиот и северните говори. Ограничувања 
на овие алтернации им биле поставени во некои случаи 
со прераспределба на извесни наставки. Така станало во 
вокативната форма во еднината (в. § 151). Во зборообра-
зувањето тие се исто така до денеска добро зачувани. Сп. 
рака – раче – рачка, нога – ноже – ножици, долг – должи-
на, сув (<сух) – сушина и сл. Интересно е дека во охрид-
скиот говор, каде што е зачуван изговорот ѕ наспрема г 
(полог – полоѕи), во зборообразувањето наспрема г се ја-
73 Оваа реченица во првата верзија гласи вака: Тоа се алтернации до-
биени уште во прасловенскиот јазик во резултат на палатализирање-
то на заднонепчените консонанти к, г, х. (1965: 87) (В. Л.)
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вува исто така африкат – џ го заменило постарото ж: нога 
– ноџе, шилеџе и сл. Тоа е единствен случај на гласовна 
замена во оваа алтернација во нашиот јазик, како што е 
и чувањето на изговорот на ѕ во алтернацијата на г:ѕ пак 
својство на охридскиот говор. Очевидно е дека има врска 
меѓу тие две особености.

Видовме погоре дека се отклонува алтернацијата 
к : ч : ц, г: ж : з кај глаголите. Тоа е само една епизода 
од процесот на укинување на консонантските алтернации 
во општиот дел на глаголите, пројавен во нашиот јазик. 
Кај глаголите од IV група такви алтернации се јавувале, 
поради јотувањето, во презентот (1 л. еднина наспрема 
останатите лица), имперфектот, минатиот активен парти-
цип I, минатиот пасивен партицип и глаголската имен-
ка. Сп. ст. сл. pora'4: poraziti, ho'daa[e: hoditi, po[t6 
s3: postiti s3, razvra[ten7: razvratiti, javlenie: javiti 
итн. Меѓутоа рано формите што алтернирале се израмну-
ваат со другите форми кај овие глаголи (носам – носен, 
родам – роден и сл.). Во Мак. ев. (13 в.) среќаваме, по-
крај другото (в. § 80), и еден ваков показателен пример 
за тоа израмнување: poraz3 past6yr5 (м. pora'4 p.). Такви 
примери среќаваме и во Добрејш. ев.: \poust4, v7pros4, 
prihod4. Процесот на отклонување на консонантските 
ал тернации кај глаголот го засегнал и односот ш:с, ж:з 
во случаите како: напише – напиша (дијал. написа), каже 
– кажа (дијал. каза).

Другите консонантски алтернации во нашиот јазик 
се ограничуваат на помал или сосем мал број случаи. 
Така кај глаголите имаме однос г:з во случаите како вле-
гов – влезе, измолгов – измолзе. За алтернацијата х (в) : с, 
з, ш, ж в. § 113,12, за ќ : ш(т), ѓ : ж(д) в. § 104. Поголемо 
е функционалното значење на алтернациите т : ќ, д : ѓ во 
односот меѓу свршени и несвршени глаголски форми во 
случаите како плати – плаќа, роди – раѓа и сл. (в. § 184). 
Истите алтернации се јавуваат и кај именките, особено 
во односот на еднината и збирната множина, и се развиле 
во резултат на новото јотување на т, д: брат – браќа, 
брут – бруќе, ливада – ливаѓе (в. § 106). Во истиот овој 
случај, т.е. во односот меѓу еднината и збирната множина 
се јавува и алтернацијата н:н’ – планина – планин’е, ремен 
– ремен’е и сл. (в. § 85-86).
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АКЦЕНТ

115. Прасловенскиот акцент бил по место слободен 
и подвижен, т. е. не паѓал на еден определен слог, ами 
дури и во парадигмата на еден ист збор можел да се мес-
ти на различни слогови. По квалитет прасловенскиот ак-
цент бил музикален или тоничен. Се разликувале два ак-
цента 1. акут – со нагорна интонација, т. е. со постепено 
подигање на висината на тонот од почетокот кон крајот 
на акцентираниот слог, и 2. циркумфлекс – со надолна 
интонација, т. е. со спуштање на висината на тонот кон 
крајот на слогот. Покрај акцентот и интонациите, во про-
зодиските средства на прасловенскиот јазик влегувал и 
квантитетот на вокалите, т. е. разликувањето на долги и 
кратки вокали.

Современите словенски јазици, меѓу нив и македон-
скиот, значително отстапиле од оваа состојба во прасло-
венскиот. Тоничен акцент се задржал до денеска само во 
српскохрватскиот и словенечкиот јазик. Старите должи-
ни исто така делум се задржале во српскохрватскиот, сло-
венечкиот, чешкиот и словачкиот јазик, а во другите сло-
венски јазици се загубиле. Во некои случаи и во посеб-
ниот развој на нашиот јазик се образувале нови должини, 
за која појава стануваше збор порано (в. § 20). И во однос 
на местото на акцентот станале често коренити промени, 
така што денеска полскиот јазик има акцент фиксиран на 
вториот слог од крајот, а чешкиот и словачкиот на почет-
ниот слог на зборот. И во македонскиот јазик има говори 
со фиксиран акцент.

Акцентот во нашиот современ јазик е динамичен, 
т. е. тонските разлики не се јавуваат во него како разли-
кувачко својство, ами тој се карактеризира со силината 
на гласовниот удар врз акцентираниот слог. Во однос на 
местото на акцентот разликуваме повеќе акцентни типо-
ви во нашиот јазик, за кои ќе стане збор подолу. Во сите 
наши говори имаме помали или поголеми, па и коренити 
отстапувања во однос на местото на акцентот наспрема 
прасловенскиот јазик.

116. Кога се загубила разликата во интонациите во 
нашиот јазик не можеме попрецизно да определиме. Си-
гурно е дека тие постоеле уште доста време во нашите 
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говори и по распадот на прасловенската јазична заедница 
со раселување на Словените. Во тоа нè уверува несом-
нено фактот што на бугарската и македонската јазична 
територија се извршила една промена зависна од квали-
тетот на акцентот. Се работи за пренесувањето на цир-
кумфлексниот (надолниот) акцент врз следниот слог. Таа 
појава ја посматраме денеска во бугарскиот јазик во слу-
чаи како: град – градт. Во овој збор акцентот врз први-
от слог бил циркумфлексен (сп. рус. гóрод) и се пренесол 
врз следниот слог. Обратно, во случаи како грах – грáхът 
такво пренесување не станало, бидејќи акцентот бил аку-
тен (сп. рус. горóх). Оваа појава и денеска е позната во 
еден опсег македонски говори (Солунско), во кои имаме: 
глас – гласó, дол – долó и сл. Во минатото таа била по-
зната и поназапад, како што покажуваат словенските то-
поними во Грција: Doló (Јанина), Longós, Stanós, Stogós. 
Не можеме со сигурност да кажеме до каде таа се про-
ширила на наша јазична територија, со оглед на големите 
поместувања што се извршиле во нашите говори во од-
нос на местото на акцентот. Ни времето на ширењето на 
оваа појава не може со сигурност да се установи. Се има 
искажано една претпоставка, дека таа била причинета од 
нарастувањето на зборот со додавање на членски мор-
феми и со распространување на двосложните именски 
наставки како -ове во промената кај именките од машки 
род. Бидејќи одделни случаи и за едното и за другото се 
јавуваат во старословенските текстови, би можело врз ос-
нова на таа претпоставка да се заклучува дека кон 10 – 11 
век уште се чувале интонациите. Но тоа останува само на 
хипотеза. Со оглед на тоа дека од 13 век можат во некои 
текстови да се најдат сигурни указанија за редукцијата на 
неакцентираните вокали (в. § 33), можеме да заклучиме 
дека интонациите во нашиот јазик, како и старите должи-
ни на вокалите, биле загубени веќе пред тоа време.74

117. И во поглед на местото на акцентот станале до 
тоа време значителни промени во нашиот јазик. Развојот 
не можеме и во тој поглед поблиску да го следиме, би-
дејќи во најстарите текстови не се бележи местото на ак-
центот. Тоа почнува поредовно да се бележи дури во тек-
74 Во првата верзија овде има уште една реченица: Имено, услов 
за редукцијата на неакцентираните вокали е динамичниот акцент. 
(1965: 90) (В. Л.)
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стовите од 14 век. Во нив наоѓаме ред случаи со акцент 
поместен кон почетокот на зборот. Сп. ги овие случаи од 
различни текстови од 14 – 15 век: мóлити, коýпити, рéче, 
срéбро, вно, на сéлѣ, нщетѫ на прáвотѣ, вéликъ, гóто-
въ, животъ, зáконъ, кóнецъ, лце, нáродъ итн. Пренесен 
акцент имаме забележан во следните топоними во еден 
грчки запис од 15 век во црквата Константин и Елена во 
Охрид: Двóрци, Сýшица, Чекóвштина.

Со оглед на тоа дека веќе кон 14 век се бележат зборо-
ви со пренесен акцент, отпаѓа сама по себе претпоставка-
та искажана од некои, дека за пренесувањето на акцентот 
од крајниот слог во нашиот јазик влијаел српскохрватски-
от јазик. Преносот на акцентот во српскохрватскиот јазик 
е подоцнежна појава (15 век). Освен тоа, при спомена-
тата претпоставка се превидуваше дека јужните српски 
дијалекти го чуваат подобро старото место на акцентот 
отколку некои македонски дијалекти (западните). За еден 
наш говор, костурскиот, денеска располагаме со сигурно 
сведоштво дека неговиот акцентен тип бил изграден до 
16 век. Тоа ни го покажува бележењето на местото на ак-
центот во речникот на костурскиот говор од 16 век, пуб-
ликуван од Ѓанели и Вајан. Нема посериозна основа да 
не претположиме дека и другите наши акцентни типови 
биле барем во основното ако не и во сите подробности, 
оформени до тоа време во текот на средниот век. Кога го 
претполагаме тоа, ги имаме, се разбира, предвид случаи-
те со пренесен акцент што ги наоѓаме во текстовите.

Што се однесува до западното наречје, треба да го 
имаме предвид и ова општо соображение. Во акценти-
рањето на извесни синтагми, пред сè на состави од ат-
рибут и именка, во ова наречје се чува заправо старото 
место на акцентот врз атрибут: такóвÒчовек, белáÒбрада 
и сл. Старото место на акцентот е овде зачувано, бидејќи 
ваквите акцентни целости се вклучуваат во правилото за 
третосложно акцентирање без да има потреба од пренос 
на акцентот. Ваквите целости заправо можеле да бидат 
сами по себе еден важен продуктивен образец при изгра-
дувањето на системот на третосложното акцентирање. 
Тоа претполага дека третосложното акцентирање било 
создадено доста време пред 16 век дури уште биле об-
ични случаите со непренесен акцент што можеле да се 
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вклучат во неговиот механизам. Во одвивањето на такви 
процеси како што е губењето на интервокалното в (17 – 
18 в.) веќе се чувствува и дејството на третосложното ак-
центирање во западното наречје (в. § 92). 

118. Пренесувањето на акцентот од неговото старо 
место во нашиот јазик не било процес чисто фонетски 
обусловен, како што бил случајот со пренесувањето на 
акцентот во српскохрватскиот јазик. Кај нас се работи за 
аналогни поместувања во рамките на извесни парадигми, 
како и за налагањето на некои обрасци на акцентирање 
на синтагматски целости наследени во поограничен број 
случаи уште од прасловенскиот јазик. Така обрасците од 
типот на српхрв. пȍд гору, рус. пóд гору (со прасловен-
ски пренос на акцентот врз предлогот) се наложиле во 
нашиот јазик во некои говори по таков начин што од секој 
едносложен и двосложен збор акцентот преминува врз 
предлогот, при услов синтагмата да има прилошко зна-
чење (сп. нá пат, зá очи, прекý лице и сл. во западното на-
речје). Исто така, разликите настанати во прасловенскиот 
јазик во акцентирањето на простата наспрема сложената 
придавска форма, и кои се должат на т. н. прасловенски 
метатонии, можеле да дадат повеќе комбинации на ак-
центирање на синтагми од атрибут и именка, од кои се 
изградувало третосложното акцентирање на таквите син-
тагми во западното наречје. Сп. ги, на пример, тие разли-
ки денеска во рускиот јазик и во чакавското наречје: бóсо 
– босóе, bȍso – bosî, белó – бéлый, belȍ - bélī, голó – гóлый, 
golȍ –  gȍlî75 и др. Имено, во ваквите наспоредици била 
дадена можност и за установување на акцент пренесен 
кон почетокот и, обратно, за тоа да се чува тој непренесен 
во синтагми како голá главá, каде што можел да послужи 
за изградување на една тросложна акцентна целост. До 
таква целост се идело со тоа што ослабувал, а конечно 
и се губел акцентот од вториот член на синтагмата: голá 
главá >голá глава. Во подоцнежно време тоа станувало во 
западното наречје при усвојувањето на турски редупли-
цирани состави: карш карш> карш карши. 

119. Установувањето на нашите современи акцентни 
типови не може да се замислува надвор од оние коренити 

75 Овде во првата верзија овој збор е поинаку запишан: –  gȍlī (1965: 
92). (В. Л.)
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граматички промени што ги доживеал нашиот јазик во 
средниот век, а какво што е во прв ред рушењето на ста-
рата деклинација. Со тој и други процеси се намалиле во 
значителна мера формите на дадени парадигми во наши-
от јазик, па заедно со нив се затирале и извесни акцентни 
алтернации што ги карактеризирале тие форми. Од друга 
страна, ширењето на употребата на акузативот за сметка 
на другите падежи одело заедно и со налагањето на ме-
стото на акцентот што го носел тој падеж. Во акцентниот 
тип r4ká: r4 ’k476 (сп. руски рукá – рýку) ширењето на таа 
употреба, на пример, доведувало и до установување на 
акцентот во тој тип именки од а-основа врз првиот слог. 
Ова секако придонесло за тоа што во нашите современи 
дијалекти именките од а-основа скоро без исклучок не-
маат акцент врз последниот слог.

120. За тоа дека во изградувањето на акцентните 
типови во нашиот јазик играле важна улога фактори од 
граматички карактер сведочи различителната служба на 
нашиот акцент. Во западното наречје таа се пројавува во 
синтагмите. Така на пример во случаите како óд дрво: 
од др'во во западното наречје само местото на акцентот 
укажува на тоа дека имаме синтагми со различно значење 
(падна óд дрво: кутија од др'во). Во источното наречје, 
каде што местото на акцентот не е строго определено, 
тој се користи за разликување на форми во конјугацијата. 
Така имаме: (да) зафáти – зафат – зáфати, форми во 
кои местото на акцентот го разликува презентот, аористот 
и императивот.

121. Во нашите дијалекти ги разликуваме главно 
овие акцентни типови:

1. Говори со подвижен акцент. Такви се говорите во 
Солунско (Сухо, Висока) и малешевско-пиринските, во 
кои имаме случаи на местење на акцентот во промената 
на еден збор: глас – гласó, чéлу – чилá, чисáлу – чисалá, 
гла – иглáта, глáва – главáта итн.

2. Говори со акцент установен главно на вториот или 
третиот слог од крајот, со повеќе или помалку окситони 
зборови. Такви се говорите: костурско-лерински, тиквеш-
ко-мариовски, кукушко-воденски и др. во југоисточниот 
76 Во првата верзија акцентите се напишани поинаку (r4ka´: r4´k4), 
(1965: 92). (В. Л.)
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дел на нашата земја. Меѓу нив костурско-леринскиот и 
тиквешко-мариовскиот само по исклучок имаат зборови 
со акцент на крајниот слог, додека во југоисточните гово-
ри тоа е чест случај.

3. Североисточните говори отстапуваат од претход-
ниот тип по тоа што во нив е можно акцентирање и врз 
четвртиот слог од крајот, во случаи како крáставица, лá-
павица, вéрверица и др., додека југоисточните говори го 
отклонуваат таквото акцентирање.

4. Говори со акцент установен на определен слог. 
Во говорот на Бобошчица (Корчанско) акцентот редов-
но паѓа врз вториот слог од крај. Во западното наречје 
го имаме третосложното акцентирање: акцентот паѓа врз 
третиот слог од крајот, до колку е зборот тросложен или 
повеќесложен (сп. нáродот – нарóдите, вóда – вóдица 
– водéница – воденцата – воденичáрката и сл.). Меѓу-
тоа, додека во говорот на Бобошчица акцентот следува 
автоматски едно правило (секогаш паѓа на вториот слог), 
во западномакедонското наречје акцентот кај синтагмите 
може да зема различно место и со тоа да служи како знак 
за разликување на значењето на тие синтагми, како што 
тоа го покажавме погоре.

122. Во сите овие акцентни типови се изразени из-
весни основни тенденции во развојот на нашиот акцент, 
само во различна мера или на различен начин. Заедничка 
појава е префрлањето на акцентот од крајниот слог кон 
почетокот, особено од крајните отворени слогови. Во за-
падното наречје и во говорот на Бобошчица, па и во гово-
рите костурско-лерински и тиквешко-мариовски (иако во 
нив со повеќе отстапувања) таа тенденција ги дала своите 
крајни резултати. Во другите наши говори акцентирање 
на крајниот слог имаме сè уште во помала  мера, пред сè 
ако се работи за затворени крајни слогови.

Заедничка појава за повеќето говори е и ограничу-
вањето на акцентот до третиот слог од крајот, т.е. из-
бегнувањето на четворосложното акцентирање (од ова 
отстапуваат североисточните говори). Во различни наши 
дијалекти таа појава се остварува по различен начин.

Така на пример, во членуваната форма од мáшчеа 
(со стар акцент врз првиот слог) би се добил акцент врз 
четвртиот слог од крајот. Во некои говори тоа се из-
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бегнува со развивање на секундарен акцент: мáшчета 
(Солунско и др.), така што заправо четворосложниот 
комплекс се дели на две двосложни ритмички целости. 
Во говорите како костурскиот тоа се врши по поина-
ков начин – акцентот во нечленуваниот збор се помес-
тил кон крајот, така што и при нарастувањето на збо-
рот нема да се добие четворосложен акцент: машчéа 
– машчéата. Во западното наречје четворосложното 
акцентирање се избегнува со поместување на акцентот, 
така што при растењето на зборот да остане секогаш на 
третиот слог од крајот: мáшчеа – машчéата. Дека се 
работи за дејство на еден ритмички принцип, којшто не 
допушта по акцентот повеќе од два слога, од сево убаво 
се гледа.77 Показателно е тоа што во костурско-лерин-
скиот и тиквешко-мариовскиот говор топонимите не го 
местат акцентот врз вториот слог: Вшени, Бéгниште и 
сл. Причината е во тоа што тие не се членуваат и затоа 
нема да се дојде при нив до нарушување на споменатиот 
ритмички принцип.

123. Ограничувањето на местото на акцентот врз 
последните три слога е стара карактеристика на несло-
венските балкански јазици. Такво акцентирање имаме 
во грчкиот, романскиот и албанскиот јазик. Пројаву-
вањето на истата состојба и во нашиот јазик не може 
да се издели од тој поширок јазичен контекст. Заедно 
со пренесувањето на извесни балкански реченични мо-
дели во нашиот јазик, одело и споменатото адаптирање 
на реченичната ритмика карактеристична за балканска-
та јазична средина. Изградувањето на нашите акцентни 
типови се вршело под тоа воздејство. Меѓутоа, тоа се 
вршело едновремено сообразно со наследените прозо-
дични својства и со потребите што произлегувале од 
преустројството на нашиот граматички систем. Тоа до-
ведувало и до такви решенија во рамките на изразените 
ритмички тенденции, какво што е западномакедонското 
третосложно акцентирање или акцентирањето во го-
ворот на Бобошчица. Природно е што во онаа ареа на 
77 Овој заклучок на Б. Конески за ритмичкиот принцип во македон-
скиот јазик е потврден со современите истражувања за изохронизам 
во новата Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден 
јазик – Супрасегментална фонетика и фонологија (Савицка и др. 
2021: 200).



Историја на македонскиот јазик

123

Балканот, во која се ограничува акцентот на последните 
три слога, се откривале можности за паралелен развој 
на извесни акцентни типови. Секундарен акцент позна-
ваат и грчките говори во случаи кога со придавање на 
енклитика акцентната целост би станала четворосложна 
(сп. τ'ἄρματά μαϛ „нашето оружје“). Непосредниот кон-
такт на говорите не бил неопходен услов за откривање 
на еднакви развојни можности. Извесни карактеристи-
ки на типот застапен во западномакедонскиот среќава-
ме во грчкиот дијалект на Кипар, меѓу другото пренесу-
вање на акцентот врз атрибутот (сп. ϰαλóϛ παπαϛ „добар 
поп“). Ваквите случаи се уште една потврда за тоа дека 
нашиот акцент треба да се разгледува во пошироките 
рамки на прозодичните својства карактеристични за 
балканската јазична средина.





ГРАМАТИКА

МОДЕЛИ НА РЕЧЕНИЦИ И СИНТАГМИ

124. Реченичните конструкции во нашиот јазик се 
моделирале под видно воздејство на балканската јазич-
на средина. Истото важи и за начините на поврзување на 
зборови во синтагми.

Проста реченица. Удвојувањето на објектот е 
суштествено обележје на реченицата во нашиот современ 
јазик. Таков строеж на простата реченица нашиот стар ја-
зик не познавал. Директниот објект се удвојува ако е оп-
ределен т. е. ако го сочинува заменска форма, членувана 
именска форма или сопствено име. Сп. го видов него (чо-
векот, Петрета). Ако не е определен, директниот објект 
не се удвојува: видов еден човек. Индиректниот објект се 
удвојува редовно, независно дали е определен или не: му 
реков нему (на човекот, на Петрета, на еден човек). Вак-
ва состојба ни е претставена во западното нарeчје (и во 
литературниот јазик). Во источното наречје удвојувањето 
на објектот е обична појава, но не така регуларна.

Удвојувањето на објектот, со кое се отстапило од тра-
диционалниот строеж на словенската реченица, е појава 
што се развила во контакт со несловенските балкански 
јазици (така се случило и во бугарскиот јазик и во гово-
рите на југоисточна Србија). Писмените текстови не ни 
даваат можност да го следиме поблиску развојот на оваа 
особеност во нашиот јазик. Во живиот говор таа се јавила 
рано.78 Следните места од Добр. ев. нè потсетуваат на кон-
струкциите со удвоен објект: se re+e o dous5 i'e hot5h4 
i pri3ti (Мар. ев. Јов. VII 39. i'e hot5h4 priimati); _Гi 
78 Од овде понатаму имаме дополнети примери што ги нема во пр-
вата верзија сè до реченицата:  Во Хлуд. триод …(1965: 99) (В. Л.)
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manas6 tvoi i'e im5h6 polo'ih6 i v6 oubrous5 (Мар. ев. 
Лука XIX 20 _gi. se m7nas7 tvo5 j4'e im5h7. polo'en4 v7 
oubrous5). Сп. и од Мак. ев.: da i lazara 8b6y4t6 i (Мар. 
ев. Јов. XII 10 da i lazara oubij4t7); kopiem6 emou pak6y 
rebra emou probode (Мар. ев. Јов. XIX 34 kopiem6 emou rebra 
probode). Во Хлуд. триод од 13 век наоѓаме уверливи при-
мери за оваа појава: kol7 krat6y v7shot5h7 s7brati 4 +3da 
tvoja... (Мар. ев. s7b7rati +3da tvo5); jako ne imat6 tebe 
ostaviti donde'e stvor4 vs5 eliko ti gla9gola0h6 teb5. 
Примери со удвоен објект се среќаваат и во првобитни-
от превод на делото на Дамаскин Студит (16 век). Тие се 
среќаваат не само на места каде што и грчкиот оригинал 
употребува двоен објект, ами и на места каде што во ори-
гиналот објектот не е удвоен. Тоа сведочи за обичноста 
на оваа конструкција во нашиот јазик во 16 век. Сп. mene 
me im5[e v5rn5i[i \ v6s5h; gde ego pogreboste Лazara; 
men5 mi podas9t70 blagodat6: h_s… jako im6 glagola[e 
ou+enikom6. Пример со удвоен објект наоѓаме и во еден 
запис од 1598 г. во пролог од 15 век што се чувал во црк-
вата св. Климент во Охрид: arhiepysk8pou whriskom8 kr6 
(kUr6) Вalamou glav8 emou \s5ko[e t8rci… a nemou ve+na 
emou pamet6. Во живиот говор удвојувањето на објектот 
било познато од многу порано.

Во балканските јазици (грчкиот, романскиот, албан-
скиот) удвојувањето на објектот е стара појава. Сп. грч. 
τò ʼβρηϰε τò μέρoϛ го најде местото; τоῦ εἶπε ó γέρоϛ τоῦ 
δράϰоυ му рече старецот на змевот; ром. mie mi se pare 
мене ми се чини; аром. lilitša s o arup цвеќето да го ски-
нам; алб. i a dha sëmmës ѝ даде на мајка си; e pyeti motrën 
ја праша сестрата. Од тие јазици таа проникнала и во на-
шиот јазик. Меѓутоа, удвојувањето на објектот не е така 
регуларна појава во нив, каква што станала во нашиот 
јазик, пред сѐ во западното наречје (до состојбата на за-
падното нарeчје во овој случај е најблиска онаа во албан-
ските говори). Во романскиот објектот се удвојува ако 
претставува лична заменка, а инаку во контекст во кој би 
можело да произлезе некаква нејасност поради позиција-
та на објектот. И во овој случај можеме да ја констатира-
ме интересната појава во контактот меѓу јазиците. Еден 
процес настанат по побуда од некој туѓ јазик може да се 
реализира во пошироки размери во јазикот што усвоју-
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ва. Тој може по специфичен начин да ја изгради дадената 
структура.

125. Во однос на строежот на простата прашална ре-
ченица важна особеност на западното наречје е тоа што 
како нормален начин се јавува градењето на тие реченици 
без прашалната партикула ли. Сп. го виде Стојана? му 
рече на Стојана? Во источните говори, обратно, би било 
нормално да се употреби овде ли: виде ли го Стојан? рече 
ли му на Стојан? И оваа особеност на западното наречје 
се развила под воздејство на балканските јазици, во кои 
е таа позната. Сп. грч. ήρθε ó φίλоϛ σоυ; дојде (ли) твојот 
пријател? φτιάξατε σπίτι; направивте (ли) куќа? аром. u 
vidzuš casa? ја виде (ли) куќата? алб. ke bâ detyrën? ја 
направи задачата? Ваквото оформување на прашалните 
реченици во западното наречје е една од оние појави што 
укажуваат на западна Македонија како на терен на посеб-
но живи меѓујазични вкрстувања. 

Сложена реченица. Паратакса. 126. Во паратак-
сата треба да се забележи губењето на сврзникот-пар-
тикула же, многу често употребуван во нашите стари 
текстови. Неговото полно елиминирање или заменување 
со и можеме убаво да го следиме во еден ракопис како 
што е Вранешничкиот апостол (13 в.). Сп. pri[ed6 saul6 
v6 erousalim6 (таму каде што Шиш. ап. има: pri[6d6 'e 
saul6 v6 ijerousalim6); i prozr5 abie: i v6stav6 kr6sti s3 
(во Шиш. ап. prozr5 'e abie, i v6stav6 kr6sti se). Споме-
натото заменување на же произлегувало од соодветниот 
процес во народниот јазик.

127. Во составот на приредените сврзници влегле 
некои од туѓо потекло, особено од турскиот јазик. Се 
разбира, примањето на еден сврзник значи нешто повеќе 
од примањето на некој полнозначен збор, зашто сведочи 
за сфаќање на смислата на туѓиот реченичен склоп. Со 
турското ама се заменил во нашиот народен јазик ста-
риот сврзник n7, n4. Замената произлегла отаде што тој 
бил засегнат од некои фонетски промени што го чинеле 
неизразен. Од n7 со редупликација на назалниот елемент 
се добил поновиот изговор на тој сврзник n4, меѓутоа при 
деназализацијата пак се јавила опасноста од неизразност. 
Тоа и придонесло за ширењето на ама во нашиот јазик. 
Во западните говори, исто во врска со тоа, се дошло до 
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образување на новиот сврзник туку (развиен од прилогот 
толку со значење „само“). Во нашиот литературен јазик 
повторно се соживува употребата на стариот сврзник во 
варијанта но, дојдена од рускиот јазик.

Бројот на приредените сврзници (како, впрочем, и на 
подредените и на модалните зборови) примени од тур-
скиот е значителен во нашиот народен јазик. Нивното ус-
војување не произлегувало секогаш од потребата да се 
замени еден сврзник што станал неизразен, како во слу-
чајот со n7. Во повеќе случаи тие се употребуваат непо-
средно со старите словенски сврзници. Во копулативните 
ем иде покрај и, но тоа се чувствувало како поекспресив-
но во случаи кога сврзникот врши служба на партикула 
за потсилување (ем гол, ем зол). Во адверзативните, по-
крај веќе споменатото ама, често се употребува анџак „и 
така“ (анџак сме и ние обајцата тука). Меѓу дисјунк-
тивните ги имаме: де...де, јок...јок „час...час“ (де едно де 
друго; јок ова јок она). ја...ја, јали...јали, а...а „или...или“. 
Ексклузивни сврзници од турско потекло се сал, салте, 
саде, иља „само“; конклузивни: демек „значи, спрема 
тоа“, зате, зати „и така“. Примањето на овие синтaксич-
ки елементи сведочи само по себе за силното влијание на 
турскиот јазик врз нашиот (в. § 227). Во литературниот 
јазик денеска повеќето од нив не се употребуваат, така 
што се иде до повторно соживување на употребата на со-
одветните словенски сврзници.

Сложена реченица. Хипотакса. 128. Во хипотакса-
та се забележува во повеќе случаи пригодување на на-
шата реченица кон моделите својствени за балканските 
јазици. Пред сѐ тука треба да се спомене разликата што 
се прави во тие јазици меѓу поврзувањето на финални-
те реченици, од една страна, и комплетивните од друга. 
Финалните реченици се воведуваат во нашиот јазик со 
сврзникот да, за да, а комплетивните со дека, оти, што. 
Сп. тој дојде (за) да те види. – тој рече дека ќе дојде. Во 
српхрв. во двата случаи се употребува сврзникот да: до-
шао је да те види. – рекао је да ће доћи. Поврзувањето на 
споменатите реченици со различни сврзници е особеност 
на балканските јазици. Во нив ги имаме како финални 
сврзниците: грч. νά, ром. să, алб. të, а како комплетивни: 
грч. πῶϛ (πоῦ, ὄτι), ром. ca, să, алб. që (se).
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129. Не само оваа основна дистинкција што се пре-
несла од тие јазици во нашиот (како и во бугарскиот, сп. 
да – че), ами и составот на некои сврзници или нивни-
от избор укажува јасно на една таква зависност. Така 
засилувањето на да со предлогот за (за да) во финална 
служба е појава што наоѓа соодветство во несловенските 
балкански јазици. Употребата на грчкиот сврзник оти на 
широко подрачје кај нас во декларативни реченици веќе 
самото по себе укажува на еден момент од копирањето 
на вопросниот реченичен модел. Интересно е дека во со-
времениот народен грчки јазик сврзникот ὄτι не е обичен 
во оваа служба. Тој му бил својствен на средногрчкиот. 
Оттука е јасно дека тој останал во нашиот јазик во жива 
употреба до денеска од она време кога бил позајмен при 
создавањето на споменатата дистинкција, а дури уште 
нашиот јазик не располагал со таков сврзник што би го 
заменил ефикасно да во комплетивни реченици.

Во други наши говори место оти е пообичен сврзни-
кот дека (така е и во литературниот јазик). Но и тој сврз-
ник укажува на потеклото на разликувањето во поврзу-
вањето на финалните и комплетивните реченици. Тој не е 
ништо друго ами калка на грчкиот сврзник πоῦ што како 
прилог има значење „каде“ исто како и нашиот сврзник 
(дека < къде-ка). Во костурските говори се употребува 
што во декларативни реченици: рече што ќе дојди и сл. 
Тоа е наподобрување на ароманскиот, чие влијание било 
посебно силно имено во тој реон, во кој Ароманите се на-
оѓале од старо време во доста компактна маса. Со што се 
воведуваат нормално и последични реченици во нашиот 
јазик: толку е лут, што не му се зборнува.

Сврзникот оти се употребува во повеќе наши говори 
не само во исказни реченици, ами и во причински (тој 
се употребува инаку и како прашален сврзник во само-
стојни прашања: оти дојде?). Сп. си оди оти ќе го те-
пам. Во ваква употреба тој ни е засведочен уште во 12 в. 
во приписка во Битолскиот триод: pominaite brate ivana 
emnostina z3t5 wti mi dava[e pr5sol6 i ml5+ice. Во гр-
чкиот денеска διóτι во оваа служба е сврзник својствен 
за литературниот, а не за народниот јазик. Сврзникот 
зашто, со кој во каузални реченици обично го заменува-
ме оти во литературниот јазик, има исто така непосреден 
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образец во грчкото γιατὶ. Во народниот јазик, порано, во 
оваа служба често се употребувале и сврзниците: чун-
ки, заре, зер(е), примени од турскиот јазик. Сп. никој од 
пријателите не му поверуал...чунки секој гo знаеше; дај 
момата додека ти кљукат на портата, заре после ќе 
фанеш ти да кљукаш.

130. Сврзникот да претставува граматички елемент 
карактеристичен за јужнословенската група наспрема 
другите словенски јазици. Како што видовме, во нашиот 
јазик неговата употреба се ограничила со тоа што, како и 
во балканските несловенски јазици, тој не воведува ком-
плетивни реченици. Меѓутоа, честотата на овој сврзник 
се зголемува многу во други конструкции, во составот 
на кои во балканските јазици идат соодветните сврзници 
(грч. νὰ, ром. să, аром. se, алб. të) со конјунктив. Еден 
таков случај претставува замената на инфинитивот со 
да-реченици (в. § 191).

Контактот со балканските јазици во однос на сврз-
никот да се изразува и во тоа што тој се засилува, прво 
во финална служба, со предлогот за. Сп. тој дојде за да 
ме види. Во народниот јазик за да се употребува не само 
во финални реченици: му казал брат му за да му ги пасе 
овците. Вакво засилување и ваква употреба на соодвет-
ните сврзници е особеност на балканските јазици (грч. 
γιὰ νὰ, аром. tra se, алб. për të). И друга една особеност 
во употребата на да произлегла од усвојувањето на бал-
канскиот модел на да-реченици во нашиот јазик. Имено, 
меѓу да и глаголот се инкорпорираат само негацијата и 
кратките форми од личните заменки (да не видам, да го 
видам). Непосредната врска на да со глаголот не може да 
се раскине со вметнување на други зборови, како што е 
тоа можно во српскохрватскиот. Сп. во српхрв.: решили 
су да Петар отпутује или: да отпутује Петар (со из-
весна стилска разлика). Во мак.: решија, Петре да отпа-
тува или: да отпатува Петре. Во вакви реченици често 
по паузата што следи зад главната реченица иде субјек-
тот, баш поради тоа што тој не може да се вметнува меѓу 
сврзникот и глаголот. 

Конструкции со да служат за опишување на импера-
тивот во 3 л. едн. и мн. и во 1 л. мн. (да оди – да одат, да 
одиме, в. § 206). Според балкански образец се воведуваат 



Историја на македонскиот јазик

131

во нашиот јазик и временски реченици со пред да, кога 
(и) да (српхрв. пре него што, кад – кад год). Сврзникот да 
под истото воздејство се установил и во вакви конструк-
ции со условно значење: не го викнавте Петрета, може 
и тој да дојдеше (српхрв. нисте позвали Петра, можда 
би и он дошао).

131. Најобичен начин на сврзување на релативните 
реченици во нашиот народен јазик е со сврзникот што. 
Како знак за релативност што се прибавува во составите: 
каков што, колкав што, каде што. Овој сврзник се упо-
требува упатувајќи на даден збор независно од неговиот 
род и број. Сп. човекот (жената, детето) што дојде – 
луѓето што дојдоа и сл. На тоа дека во народниот јазик 
станувал обичен овој начин на сврзување на релативни ре-
ченици укажува фактот на ширење на формата за ср. род 
je'e во нашите стари текстови за сметка на другите форми 
од релативната заменка-сврзник. Често79 се таквите при-
мери веќе во Добр. ев. (поч. на 12 век): v6s5h6 ot6 vas6, e'e 
ne otre+et6 sa; ne naroda sei, e'e ne v5st6 zakona; 'elaa[e 
nas6ytiti s3 ot6 ro'ec6, e'e 5d5h4 svini3. Во случај сврз-
никот што да изразува кос падежен однос, во нашиот на-
роден јазик се обични вакви конструкции: човекот што го 
видовме вчера, жената што бевме со неа заедно, луѓето 
што им се смеевме итн. Сп. исто во Хлудовиот триод од 
13 век: dar7 e'e si pri4l7 da ne skr7ye[i ego v7 zemi; dver6 
neb9es0n44 e'e proide edin h9ristos06 b9og06 n9a0[; i kosni s3 
vs5h7 e'e imat7. Ваквата употреба на еден општ релативен 
сврзник, со тенденција да се отклонат од него сите други 
граматички определби што ги носи како заменски збор, е 
пак појава обична за балканските јазици. Уште повеќе во 
полза на тоа дека во нашиот јазик таа е исто така резул-
тат на контактот со нив, говорат конструкциите од родот 
на овие што сега ги приведовме. Тие се имено обични во 
балканските јазици. Сп. грч. ὁ μαθητὴϛ ποῦ τοῦ (ἕ)δωϰα τò 
βιβλίο ученикот што му ја дадов книгата; аром. оmlu tsi l’-u 
ded cartea човекот што му ја дадов книгата; алб. djali, që i 
dhash librin, erdhi детето, што му ја дадов книгата, дојде.

Развивањето на хипотаксата во нашиот литературен 
јазик доведе до тоа што да се измени значително состој-

79 Оваа реченица ја нема во првата верзија и претставува дообјасну-
вање на појавата (1965: 104). (В. Л.)
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бата во однос на сврзувањето на релативните реченици 
наспрема состојбата во народниот јазик. Покрај што во 
литературниот јазик идат веќе во многу честа употреба 
и кој(што), која(што) итн., па како сосем нова се јаву-
ва и употребата на прашалната заменка чиј во релатив-
на служба. Дури во таа служба таа кај некои пишувачи 
добива и посебно формално обележје со придавање на 
релативното што: чијшто, чијашто итн. Тоа се појави 
што произлегуваат од извесни специфични потреби на 
исказот во литературниот јазик и што причинуваат отста-
пување на неговата синтакса од синтаксата на народниот 
јазик. Притоа нашиот литературен јазик се сообразува со 
извесни обрасци застапени во другите современи словен-
ски литературни јазици.

Редот на зборовите. 132. Редот на зборовите во на-
шиот јазик е останат слободен, каков што е во сите сло-
венски јазици. Удвојувањето на предметот секако спомо-
гнало да не се фиксира редот на главните членови на ре-
ченицата, бидејќи ја отклонува нејасноста што би можела 
во некои контексти да се јави во односот субјект-објект.

Некои модели на редење на зборовите во реченицата 
се пренесени во нашиот јазик од другите балкански јази-
ци.

Веќе порано истакнавме дека во западното наречје 
реченицата може да почнува со кратка заменска форма: 
го видов човекот, му реков на Петрета и сл. Таа особе-
ност ја познаваат балканските јазици. Сп. грч. τòν εἷδα 
го видов; ром. mi se pare ми се чини; аром. n' o akôtsai си 
ја фатив; алб. i tha му вели. Во западното наречје е исто 
така често (но не задолжително) да дојде помошниот гла-
гол сум во почетокот на реченицата: сум болен, е дојден 
и сл. Сп. грч. εῖναι ἀπò τὴν Άθὴνα (тој) е од Атина; аром. 
esku faptu Bituli сум роден Битола; алб. âsht shum i bukur 
е многу убав.

Сè уште е нормален начин атрибутот да иде пред 
именката што ја определува. Но не е ретко, особено во 
западното наречје, да се поставува атрибутот зад имен-
ката: кошула ленена, пченица варена, пиле печено и сл. 
Ваквото место на атрибутот во западното наречје се јаву-
ва дури како задолжително ако е атрибутот посвојна за-
менка: Петре наш, со Мара ваша итн. Поставувањето на 
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атрибутот зад именката е својство на романските јазици 
(сп. во аром. om bun – omlu bun или omlu atsel bun „човек 
добар“, „човекот добар“). Таа особеност е карактеристич-
на и за албанскиот јазик (алб. djal i mir „дете добро“), 
а се среќава доста често и во грчкиот (грч. μιὰ φоρεσιὰ 
φράνϰιϰη „облека френска“). Несомнено е дека таа наста-
нала во нашиот јазик во контакт со романските говори во 
Македонија и со албанскиот.

Синтагми. 133. Овде ќе ги разгледаме начините на 
сврзување на зборовите во поголеми смисловни целости 
– синтагми. Имаме два начина на такво поврзување: 1. со 
непосредно прибавување на еден збор кон друг, 2. со упо-
треба на даден предлог (или друг граматички збор) што 
го установува односот меѓу зборовите. И во едниот и во 
другиот случај ќе го засегнеме главно она што се јавува 
како извесна новина наспрема состојбата во нашиот стар 
јазик.

134. Директниот објект се придава непосредно кон 
глаголот: го викна Петрета и сл. Сепак, има говори во 
кои се јавува веќе и поинакво сврзување на директниот 
објект – со помош на предлогот на: го викна на Петрета 
и сл. Оваа појава е забележана во некои говори во Егејска 
Македонија и во Дебарско. Сп. закопае на најмалечка-
та сестра, звеа на децата (с. Бобишта, Костурско). Кај 
најмладата генерација таа се забележува и во Скопје. И 
во овој случај имаме калкирање на еден туѓ граматички 
модел. Таа особеност е карактеристична за романскиот 
јазик, а се среќава, иако поретко, и во ароманскиот (аром. 
ʼl vidzui pi Taki го видов на Таки).

Непосредно прибавување на директниот објект се 
јавува и во синтагми со глаголска именка што го заме-
нуваат стариот објектен генитив: орањето нивјето, ко-
пањето лозјето. Меѓутоа, можно е овде, а во литератур-
ниот јазик станало и пообично, поврзувањето со помо-
шта на предлогот на: орањето на нивјето и сл.

135. Често е во нашиот јазик непосредното прибаву-
вање на т. н. втор акузатив, како и на дополненија што 
се допираат до состави со именски прирок или, од дру-
га страна, се јавуваат како дополненија за околностите 
(и како такви можат да се заменуваат и со предлошки 
конструкции). Сп. го кладоа Петрета полјак; ќе си го 
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земеме домазет; тој работел папуџија; кошот го напол-
ни слама; ќе му тече куќата мед и млеко; за цело време 
око не трепна; каква е да е ... ама на Илка (како) сонце 
му грее. Конструкциите со два директни предмета, како 
и другите приведени конструкции, се многу обични во 
балканските јазици. Сп. грч. νὰ τоῦ δώϰω τὴ θυγατέρα μоν 
γυναίϰα да му ја дадам ќерка ми жена; аром. u are cӑftatӑ 
nveastӑ ја посака (за) невеста; алб. ai e ka marrë grue тој 
ја зеде жена. Во нашиот јазик ваквите случаи претставу-
ваат во добар дел преосмислени остатоци од споеви со 
беспредложни падежни форми, најчесто со инструмента-
лот. Тие нашле поткрепа во соодветните беспредложни 
споеви во балканските јазици. Сп. грч. ὲγεμισεν αὐτò ὔδоρ 
го наполни вода, ϰоιμᾶται ὔπνо βαθύ спие длабок сон. Под 
воздејство на балканските јазици притоа станале обични 
и ред други случаи со непосредно прибавување на имиња 
кон глаголот. Сп. грч. λιβανịές μυρίζεις – мак. мирисаш ли-
ванто, грч. σπоδάζει γιατρός – мак. тој учи (за) доктор, 
тур. tüfek atmaq – мак. фрла пушка.

136. Непосредното прибавување на дополнението за 
место кон прирокот е една карактеристика на западното 
наречје: бев Битола, одам Прилеп и сл. Таа особеност ја 
познава ароманскиот (сп. mi duc Bitule одам Битола), и 
отаде таа проникнала и во нашиот јазик.

137. Непосредно прибавување на именска определ-
ба имаме во синтагмите што го заменуваат стариот пар-
титивен генитив: чаша вода, кило месо итн. Први вакви 
примери среќаваме во текстовите од 12 – 13 век. Сп. во 
Хлудовиот триод: mno'estvo p[enic4 i vino; iz6ydet7 pol7 
grad7 v7 pl5nenie. Сп. подоцна во Македонскиот превод 
на Дамаскинот од 16 век: edin6 oukr7[6 dr5vo. Непосред-
но прибавување во вакви синтагми имаме во грчкиот и 
албанскиот, додека поврзувањето со помош на предлог 
му е својствено на романскиот и ароманскиот. Сп. грч. 
ἔνα πоτήρι νερò една чаша вода, алб. nji shishe vên, ром. o 
sticlǎ de vin едно шише вино; аром. nǎ pǎreacl'ǎ di strane 
еден чифт алишта.

138. Не е ретко непосредното прибавување, без други 
граматички показатели, во синтагми од атрибут и именка. 
Таков е случајот со неменливите придавки примени од 
турскиот јазик: серт човек, жена, дете, луѓе (в. § 158). 
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Турските обрасци од типот самур калпак, шам кајсија, 
во кои првата именка се јавува како атрибут на втората, 
придонесле да се установат такви синтагми и во нашиот 
јазик. Сп. сила работа, ветар работа. Од турскиот се 
калкирани ваквите состави со именката време: ручек вре-
ме, ужина време, жетва време.

139. Употребата на предлозите е во нашиот современ 
јазик позачестена во однос на состојбата во тој поглед во 
нашиот стар јазик. Изменувањето на синтетичката декли-
нација оди со засилување на таа употреба, па и со изгра-
дување на нови предлошки конструкции. Така, предлогот 
со влегол во конструкции со инструментално значење: со 
рака, со мотика, со пушка и сл. Процесот е стар, сп. во 
Мак. ев.: ni pome]taite biser7 va[ih6 pr5d6 svin5mi: da 
ne poper4t6 ih6 s6 nogami svoimi; во Хлуд. триод: v6zmo'e 
m4'6 dr5vod5l6 i kova+6 oudar54 s6 mlatom6; i s7vl5k[e 
s hlamido4 +r7vlen4 obl5ko[4 i. Тој се јавува и во некои 
српскохрватски говори во кои инаку старата падежна про-
мена се чува добро. Интересно е дека предлогот со не го 
прима акцентот врз себе (исклучок во прилошките соста-
ви: сό сила, сό време). Упадлива е разликата во акценти-
рањето: бéз рака – со рáка и сл. Тоа може да се должи на 
фактот што предлогот со влегол во поново време во кон-
струкции со инструментално значење. Ако е така, во тоа 
би имале и едно указание дека акцентирањето бéз рака и 
сл. е обопштено пред да навлезе овој предлог во инстру-
менталот на орудие.

140. Ред предлошки синтагми укажуваат недвосмис-
лено на контактот на нашиот јазик со несловенските бал-
кански јазици. Употребата на предлозите поради тоа се 
разликува во многу случаи од обичната нивна употреба во 
словенските јазици. Така предлогот од го заменил напол-
но из: идам од град, излезе од соба, тој е од Прилеп (ср-
пхрв. идем из града, изашао је из собе, он је из Прилепа). 
Тој иде место с во вакви случаи: рипна од дрво (српхрв. 
скочио је с дрвета). Ваквата употреба на од се согласува 
со употребата на соодветните предлози во балканските 
јазици (грч. ἀπὀ, ром. de [di], алб. prej, nga). Сп. грч. εῖναι 
ἀπò τήν ’Aθήνα тој е од Атина; ἀπò ϰαιρò σὲ ϰαιρò од вре-
ме на време; аром. inši di tu udae излезе од (в) соба; alsǎri 
di pi pom рипна од (на) дрво; алб. ai duel prej dhome тој 
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излезе од соба; ajo zbriti prej drunit таа слезе (се симна) 
од дрво. Наклоноста да се употребува ot7 м. iz7 се забе-
лежува уште во старословенските текстови, под влијание 
на грчкиот оригинал. Сп. ðshod3[te ot7 grada togo ;  prah7 
ot7 nog7 va[ih7 ot7tr3s5te v7 sv5d5nie na Ÿn3 Зогр. ев. 
Лука IX 5; ί natanaIl6 ; ð'e b5 ot7 kana galileisk7y Зогр. 
ев. Јоан XXI 2. За од во посесивна служба в. малку по-
долу. Предлогот за го заменил во нашиот јазик предлогот 
о во состави како „зборувам (мислам и сл.) за нешто“. Сп. 
и во грч. δυò λóγια γιὰ τоύς Χίωτες два збора за Хиотите. 
Сп. ги и овие случаи на еднакво образување на сложени 
предлози: среде во морето, грч. μὲσʼ (σ)τò πέλαγо; вна-
тре во куќата, алб. mrena në shtepi; сосе коњите, алб. me 
gjitë kual, сосе капиданот, аром. cu tot cӑpitaniu.

Бројните вакви согласувања покажуваат дека проме-
ните во деклинацијата во нашиот јазик, при кои дојдува 
до израз имено зачестената употреба на предлозите, не 
можат да се разберат без да се земе предвид воздејството 
на балканската јазична средина.

141. Посебен случај претставува развојот на пред-
лошка конструкција за индиректен објект. Посебноста се 
состои во тоа што предлогот на, кој влегува во таа кон-
струкција, се испразнил од секакво предлошко значење и 
се свел до чисто граматички знак за индиректниот објект. 
Сп.: му реков на Стојана и сл., каде што на го воведува 
предметот и ја врши во тој поглед онаа граматичка функ-
ција што порано ја вршела падежната наставка (на Стоја-
на: Стојану). Истиот предлог се јавува и како граматички 
показател на односот на припадност во конструкција што 
го заменува стариот посесивен генитив-датив: куќата на 
Стојана. Меѓутоа, во последниов случај во западното на-
речје е обична и конструкцијата со предлогот од: куќата 
од Стојана (сп. и во говорот на Кулакија, Солунско: зла-
тоту ут агата). И ова е една црта на западното наречје 
од редот на оние што покажуваат дека меѓујазичниот 
контакт во неговата област бил посебно жив. И меглено-
романскиот и ароманскиот познаваат генитив со de (di); 
аром. h'il'a di amirӑ ќерката од царот. Во ароманскиот таа 
особеност во постаро време била повеќе застапена откол-
ку денеска. Посесивни конструкции со ἀπò (од) познава-
ат и северните грчки говори. Овие конструкции се раши-
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риле веројатно под романско влијание (тие биле познати 
веќе во вулгарниот латински). И во нашиот јазик тие се 
стари и им претходат на конструкциите со на. Примери за 
нив, иако ретко, среќаваме во старите текстови. Сп. Зогр. 
ев.: ί se az7 pos6ól¬ ob5tovanie ot7 _oca moego na v7y (Мар. и 
Асем. ев. ob5tovanie otca moego); Хлуд. триод: +©v6stvie 
'e ot m4dr7yh6 oudobno.

По сето изложено можеме да констaтираме дека не само 
во реченичните модели, ами и во подробностите на повр-
зувањето на зборовите се чувствува во развојот на нашиот 
јазик изразито воздејство на балканската јазична средина.

ИМИЊА

Граматички категории кај имињата. 142. Основни 
граматички категории кај имињата во нашиот стар јазик 
биле родот, бројот и падежот. Се разликувале, како и де-
неска, три рода: машки, женски и среден. Во категоријата 
на бројот, освен еднина и множина, постоела и двоина. 
Нашиот стар јазик имал синтетичка деклинација со по 
седум падежа во сите три броја.

Оваа состојба значително се изменила. Најкоренити 
промени станале во категоријата на падежот со преминот 
кон аналитичка деклинација. Во резултат на тоа се гене-
рализирала една падежна форма, додека од некогашните 
синтетички форми имаме денеска само извесни остатоци 
(особено во групата на заменките).

143. Важни промени станале и во рамките на катего-
ријата на родот и бројот. Во еднината трите рода уште до-
бро се разликуваат. Меѓутоа, во множината тие се изедна-
чиле кај придавките, заменките, партиципите (сп. за сите 
три рода: бели, тие, дошле и сл.). Ова изедначување не 
се извршило наполно само во некои северни говори и во 
говорот на Бобошчица.Отклонувањето на родовите раз-
лики во множината е доста стара појава. Во текстовите 
од 13 век среќаваме примери на употреба на акузатив 
во множината од придавките80 од м. род во службата на 
номинатив: ©deisk7y Бол. пс., +l9ov50+esk7y, ev9ang0el6sk7y 

80 Во првата верзија оваа именка е нечленувана. (1965: 110)  (В. Л.)
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Хлуд. триод. А тоа значи изедначување на ном. мн. во 
машкиот и женскиот род.

Бидејќи во множината немаме денеска спротивс-
тавување по родот кај атрибутивните зборови и кај 
л-формата (во множината се врши кај нив неутрализа-
ција на родовите разлики) – не е најчесто можно да се 
открие од самиот контекст родовата припадност ни на 
именките во множината. Така во контекстот: (тие) уба-
ви мажи (жени, деца) дошле – немаме никаков крите-
риум што би ни послужил да го определиме граматич-
киот род на именките. Поинаку е во еднината: тој убав 
маж дошол, таа убава жена дошла, тоа убаво дете 
дошло. По таков начин родовата припадност на мно-
жинските форми кај именките ја определуваме во соод-
нос со дадените еднински форми. Ние не располагаме 
од современа гледна точка со никаков точен критериум 
за да го определиме родот на именките81 како гаќи и сл. 
што идат само во множинска форма. Таквите именки не 
влегуваат во корелацијата по род во нашиот современ 
јазик. Сепак, можат да се посочат контексти во кои и 
во множината се изделува м. род наспрема ж. и ср. род. 
Тоа се контексти со броевите како двајца, петмина и 
сл., кои бараат именки што значат лица од м. род: двајца 
(петмина) мажи – две (пет) жени, деца. Потребата за 
родово диференцирање, по израмнувањето на множин-
ските наставки кај атрибутивните зборови и л-формата, 
веројатно и го потстакнала комплетирањето на форми-
те двајца, тројца, четворица – со оние изведени со на-
ставката -мина (в. § 164).

Спорадичен преод на именки од еден род во друг 
може да се забележи. За случаите како домата, коњата 
и др. в. § 175. Колебања се јавуваат кај некои именки на 
консонант меѓу м. и ж. род: калот – калта, пепелот – 
пепелта, солот – солта, ноќот – ноќта и сл. Причина 
за тоа е формалната еднаквост на именките од ж. род со 
оние од м. род во ваквите случаи. Во некои долновардар-
ски говори (Кулакија) категоријата на родот била засегна-
та по посуштествен начин и во еднината. Во нив се јаву-
ва една форма за м. и ср. род едн. кај демонстративни-
те, посвојните и др. заменки. Сп. воа човек (дете), мојо 
81 Во првата верзија оваа именка е нечленувана. (1965: 110) (В. Л.)
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брат (дете), какво човек (дете). Тоа создало основа за 
колебање во однос на родот кај состави со атрибут: глад-
но коњ, мӑтно вода (Киречќој).

Во говорите костурски, лерински, воденски, битол-
ски, делум и во прилепскиот, се извршило совпаѓање на 
сите три рода во кратката заменска форма за индиректен 
објект за 3 л. во еднината: му реков на човекот (жената, 
детето). Таа форма е така сведена на знак за дативен од-
нос без да укажува на родовата припадност на предме-
тот. Ова се должи на албанско и романско влијание врз 
југозападните говори. Во алб. i е дативна форма што му 
одговара како на мак. му, така и на ù. И во аром. кратките 
дативни форми од личната заменка за 3 л. il', l'i, -l' се ед-
накви за м. и ж. род. Ароманското влијание е изразито во 
говорот на Битола и на околните краишта.

144. Категоријата на бројот исто така била преоб-
разувана со тоа што се загубила двоината. Нашите сред-
новековни текстови ни даваат примери за тоа дека дво-
ината се губела во народниот јазик. Сп. во Мак. ев.: ni 
hl5ba ni srebra: ni dvo©82 r7yz7y im5ti (Зогр. ев. Лука IX 
3: ni d7vo© rizou); i pak7y andrea i filipa _g_l_s_ta _i_s_so_u; _i_ss6 
\v5]a im6 _g_l_3 (Зогр. ев. Јоан XII 22 – 23: _i_s7 'e ot7v5]a 
ðma0; обратно, двоинска форма место множинска е упо-
требена во овој случај: jeda kako ne dostanet6 nam i vama 
(Зогр. ев. Матеј XXV 9: vam7 ί nam70. 

Денеска имаме извесни остатоци од некогашните 
двоински форми, но тие се преосмислени во нашиот со-
времен јазик и тие претставуваат во него множински фор-
ми. Сп. раце, нозе, очи, уши, па формата за избројана мно-
жина кај именките од м. род: два дена, сто гроша и сл. Во 
говорната област каде што му се обопштило како форма 
за сите три рода (в. погоре), тоа се пренесло и во множи-
ната, така што се извршило изедначување на еднинската и 
множинската форма кај кратката лична заменка за 3 л. во 
индиректниот предмет: му реков на човекот (луѓето). Тоа 
е уште еден чекор понатаму во сведувањето на таа форма 
до чист граматички показател на индиректниот предмет.

Именски oснови. 145. Во нашиот стар јазик се раз-
ликувале сѐ уште доволно јасно именски деклинации 
82 Во првата верзија оваа именка е напишана вака: d7vo©. (1965: 111) 
(В. Л.)
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според припадноста кон дадена основа. Во рамките на 
м. род кај именките сме имале о-, јо-, и-, i- и консонант-
ски основи, во ср. род о-, јо- и консонантски основи (на 
n, t, s), во ж. род а-, ја-, i-, ӣ- и консонантски основи. 
Аналогна била и простата промена на придавките и пар-
тиципите – тие се менувале по о-, а-основи (тврда про-
мена) и по јо-, ја-основи (мека промена).

146. Денеска разликуваме деклинации по родови и 
во тие рамки изделуваме извесни типови што се карак-
теризираат со посебни формални обележја. Расколебу-
вањето на промената по основи е стара појава. Веќе во 
старословенските текстови среќаваме примери на ана-
логно воздејство на именки од една основа врз друга. 
Во машкиот род бројните именки од о-основа влијаеле 
врз именките од и-основа, што биле малку на број. Ота-
де кај последниве форми како ген. s7yna, дат. s7ynou (м. 
s7ynou, s7ynovi). Меѓутоа, именките од и-основа имале 
некои двосложни наставки што како изразити се обо-
пштиле и кај именките од о- (јо-) основа во м. род. Така 
дативната наставка -ovi се јавува често кај личните 
имиња веќе во старословенскиот: Пetrovi, Иsousovi, 
Аndr5ovi и сл. Во ном. мн. се распространила уште то-
гаш наставката -ove, а во ген. мн. -ov7: popove, s4dove – 
plodov7 и сл. Распространувањето на овие двосложни 
наставки во процесот на изедначувањето на основите 
е најзабележителна појава во промената на именките 
од м. род. Именките од консонантска основа во м. род 
рано се адаптирале кон именките од о-основа (Сп. Мак. 
ев. kamen6 спрема ст. сл. kam7y).

Примери како d5lovi (дат. едн. од d5lo, Охр. ап.), 
otro+3tevi (дат. едн. од otro+3, Хлуд. триод) сведочат за 
тоа колку споменатиот процес бил навистина напреднат 
кон 12 век. Во Струмичкиот апостол (13 век) среќава-
ме форми како: +asovom6, voinovom6, gradov5h6, во кои 
наставката -ов- се зема како составен дел од основата и 
кон неа се придаваат падежните наставки.

147. Се83 отклонуваат и разликите меѓу меката и твр-
дата промена во ж. род. Во рамките на ж. род останале 

83 Почетокот на овој пасус во првата верзија гласи: Со губењето на 
мекоста на консонантите се отклонуваат и разликите меѓу меката и 
тврдата промена во ж. род. (1965: 113) (В. Л.)
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само две промени: -а84 и на консонант (именки од неко-
гашната i-основа): жена – жени, душа – души: болест – 
болести. Именките mati, d7[ti, што имале посебна про-
мена по консонантски основи, се изместиле85 од формите 
мајка, ќерка и по таков начин се приклучиле кон имен-
ките на -а (формата мајка е засведочена во приписка во 
Добрејш. ев.). Кон86 именките на -а се приклучиле и овие 
именки од ӣ-основа: црква, смоква, јатрва, свекрва (ст. 
сл. cr6k7y, smok7y, j3tr7y, svekr7y). Во групата на именките 
на консонант преминале именките крв, љубов, а во некои 
говори (галичкиот) и црков. Формите крв, љубов, црков 
го континуираат стариот акузатив на тие именки (ст. сл. 
kr7v6, ljob7v6, cr6k7v6). Во Мак. ев. се среќава ljob6v6y. 
Таа форма претставува контаминација меѓу ном. ljob6y и 
ак. ljob7v6. Именката pr5ljob6y во истиот текст се адапти-
рала кон новиот систем израмнувајќи се по наставка со 
именките од ср. род на -ие: pr5ljob6ye.

Најважно е во рамките на ж. род изедначувањето 
на меката и тврдата промена (промената по а- односно 
ја-основа). Денеска се изведува по ист начин множина од 
жена (стара тврда промена) како и од душа (стара мека 
промена): жени, души, односно во некои дијалекти жене, 
душе (в. § 154). Бележењето zemi§, zemi4 во текстовите 
од 13 в. укажува на адаптирањето на именките од меката 
промена кон оние од тврдата (в. § 80).

148. Во рамките на ср. род изедначувања на промена-
та кај именките од типот slovo (консонантска s-основа) и, 
од друга страна, selo (о-основа) се забележуваат уште во 
старословенските текстови. Сп. slova, slovou и обратно: 
d5lese. Како остатоци од старата консонантска промена 
на -s- се среќаваат во нашиот современ јазик: прилошки-
от израз на небеси и, во литературниот јазик, мн. небеса 
(сп. и кај придавките небесен, телесен, чудесен), чудеса 
(преобразувано: чудесија – чудесии). Тие се лексикали-
зирани форми и не претставуваат денеска посебна пара-

84 Овде во првата верзија има и предлог: на -а и на консонант…(1965: 
113) (В. Л.)
85 Во првата верзија: се преобразувале во мајка, ќерка и по таков на-
чин се приклучиле…(1965: 113) (В. Л.)
86 Различно во првата верзија: Истото се случило со именките од 
ӣ-основа: црква, смоква, јатрва, свекрва…(1965: 113) (В. Л.)
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дигма. Изедначување се извршило и во промената на кон-
сонантските основи на -n- и -t-. Сп. име – имиња (стара 
основа на -n-): теле – телиња (стара основа на -t-). Фор-
мата wtro+e што ја среќаваме во Мак. ев. (покрај otro+3) 
најверојатно претставува пример на адаптација кон имен-
ките од типот полʼе, морʼе. Во средниот род се зачувала 
разликата меѓу именките од о- и јо-основа, бидејќи таа 
била изразена веќе во номинативната форма: село – поле 
(за множинските наставки в. § 155).

149. Во резултат на извршените израмнувања во ос-
новите денеска имаме значително помал број на именски 
типови во деклинацијата. Во м. род постои разлика меѓу 
промената на едносложните и повеќесложните именки, 
во ж. род меѓу именките на -а (жена) и на консонант (бо-
лест), во ср. род меѓу типовите село, срце и теле.

Израмнување на основите станало и кај придавките. 
Денеска не разликуваме мека и тврда промена кај при-
давките. Само како извесни лексикализирани случаи се 
јавуваат придавки што покажуваат зачувани одлики на 
старата мека промена: више, бивше (обично бившо). Ина-
ку спореди: сињо (и сино) како ново.

Морфеми. 151. Со промените што беа споменати 
погоре се намалил значително инвентарот на морфемите 
во групата на имињата. Деклинацијата во нашиот јазик е 
необично многу упростена. Како изразители на една нова 
граматичка категорија се создале членските морфеми. 
Нив нема да ги разгледуваме овде, бидејќи на нив ќе се 
задржиме посебно понатаму (в. § 165).

Именки. 151. Од некогашните падежни наставки 
имаме само остатоци во нашите дијалекти. Во некои 
од западните говори е уште во жива употреба датив-
ната форма од личните имиња и од именките што зна-
чат блиско сродство: Стојану, Јанкове, Петреве, Маре, 
мајке, сестре и сл. Наставката -(о)ве, -(е)ве се развила 
со вкрстување на дативната наставка -ови од некогашна-
та и-основа и наставката -е (<-ѣ) од некогашната а-осно-
ва. Тоа вкрстување станало веќе до 12 век, како што ни 
покажува формата gewrgieve од приписка во Битолскиот 
триод. Како општа форма се јавува кај машките имиња и 
кај именки од м. род што значат блиско сродство старата 
генитивно-акузативна форма образувана со наставка -а, 
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односно (-е)та: Стојана, Марка, татка, Петрета, вуј-
чета и сл. Наставката -(е)та е добиена со вкрстување на 
генитивната наставка кај именките од ср. род со основа 
на консонант -t- (-те, сп. tel3te) и наставката -а. Во не-
кои северни говори се јавува наставката -те неизменета 
(сп. Маркоте). Во нашиот современ јазик се забележу-
ва сѐ почесто претпочитање на формите без наставки кај 
личните имиња. Во источните говори е веќе пообично да 
се каже, на пример, со Стојан отколку со Стојана. За 
остатоците од падежните морфеми во говорот на Бобош-
чица в. § 180.

Живо е образувањето на вокатив со наставка во м. 
и ж. род во еднината. Во м. род наставките се -е и -у, а 
во ж. род -е и -о. Се извршила прераспределба на овие 
наставки наспрема нивната употреба во нашиот стар ја-
зик. Наставката -у ја примале некогаш именките од и-ос-
нова (s7ynou) и именките од јо-основа (konjo) освен оние 
на -6c6 (ot6c6 – ot6+e). Таа е денеска пораспространета: 
волу, волку, бегу и сл. Распространувањето на таа настав-
ка било обусловено од потребата да се избегне омони-
мијата на формите со наставка -е и деминутивите на -3 
(што исто конечно се заменило со -е). Така денеска фор-
мите воле, волче и сл. се сфаќаат како деминутиви, а за 
разликување од нив се образува вокатив со -у: волу, волку 
и сл. Во некои случаи се образуваат вокативи и со двете 
наставки: човече – човеку (со нив можат да се сврзуваат 
извесни разлики во нијансите на значењето).

Прераспределба се извршила и кај наставките за во-
катив во ж. род. Во стариот јазик наставката -е идела по 
меките консонанти (dou[e и сл.), наставката -о по твр-
дите ('eno и сл.). Ова87 разграничување се расколебало. 
Имено, наставката -е се јавува кај некои именки уште зад 
ц, па и тогаш наспоредно со -о: лисице – лисицо, Милице 
– Милицо. Инаку е обопштена наставката -о: душо, бељо 
и сл. Од друга страна -е се пренесло во тврдата промена 
кај женските имиња на -ка: Ратке, Петке, Василке и сл. 
Причината за ова пренесување е потребата да се избегне 
совпаѓањето на овие форми со вокативот од соодветни-
те машки имиња: Ратко, Петко, Василко и сл. Иако об-

87 Во првата верзија: Со затврднувањето на консонантите се расколе-
бало ова разграничување. (1965: 115) (В. Л.)
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разувањето на вокатив со наставка е нормална појава во 
нашиот современ јазик, треба да забележиме дека и тука 
се чувствува дејството на стремежот за изместување на 
старите падежни форми. Не е необично обраќањето како: 
чóвēк! Стóјāн! – со извесно удолжување на вокалот. Так-
во обраќање е дури единствено можно кај именките како 
кардаш и сл. примени од турскиот јазик.

152. За образување на множина има повеќе настав-
ки. Покрај наставките за обична множина, имаме и по-
себни наставки за збирна множина. Кај именките од м. 
род има и наставка за избројана множина (тоа е -а, не-
когашна двоинска наставка за ном. ак. кај о-основа: сп. 
два леба, пет дена). Наставките за збирна множина се: 
-је, -ја. Тие ги продолжуваат старите наставки за збир-
ни именки (сп. list6je, brat6ja и сл.) и наставката -је за 
ном. мн. од именките од i-основа во м. род (ст. сл. p4t6je, 
gost6je; сп. денеска: патје, госје). Текстовите од 12 – 13 
век покажуваат засилена употреба на наставката -ие: 
m4'ie, pastirie, d5latelie, fariseie, dn6ye Мак. ев. carie, 
stra'ie Вран. ап. Сп. подоцна во Македонскиот превод 
на Дамаскинот од 16 в. dr7vYe, nivYe. Зборообразувачки-
те суфикси -је, -ја кај збирните именки се преосмислиле 
по таков начин во граматички показатели за збирна мно-
жина. Тоа преосмилување, се разбира, значи сфаќање на 
некогашните збирни именки како множински форми што 
бараат и соодветни множински определби: жолти лисје, 
лисјето паѓаат и сл. Именките како грозје, лозје, цвеќе, 
кои останале како еднински форми, немаат веќе збирно 
значење. Наставките -је, -ја се среќаваат во м. и ср. род: 
патје, снопје, снопја, камење – камења, крилје – крилја и 
сл. Во ж. род е обична само наставката -је: водје, ливаѓе, 
планиње и сл.). Во овој избор се чувствува дејството на 
стремежот за диференцирање наспрема еднинската фор-
ма што во ж. род завршува кај најголемиот број именки 
на -а. За јотувањето што станува во контактот со настав-
ките -је, -ја (случаи како: камење, планиње, ливаѓе и сл.). 
в. § 85 – 86, § 106. Наставката -ишта се употребува исто 
за образување на збирна множина кај мал број именки 
од м. род: патишта, ридишта, краишта, градишта. Таа 
е изделена како множинска наставка од именките од ср. 
род што значат место и се изведени со -иште: стрниште 
– стрништа, гробиште – гробишта и сл.
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153. Наставките за обична множина во м. род се -и 
и  -ови (-еви), односно во некои источни дијалекти -ове 
(-еве). Наставката -и е континуант на истата наставка кај 
именките од некогашните о-, јо-основи. Денеска со неа се 
изведува множина од двосложни и повеќесложни именки 
и од само неколку едносложни (прсти, заби и др.). На-
шата народна поезија покажува повеќе случаи на изве-
дување множина од едносложни именки со наставката 
-и: куми, друми, мости, дари. Наставката -е (некогашна 
множинска наставка кај консонантските основи) е во ши-
рока употреба место -и во некои источни говори: овчаре, 
ораче, разбое, манастире и др.

Освен оние неколку едносложни именки, останатите 
ја примаат во мн. наставката -ови (-еви): денови, лебови, 
ножеви итн. Наставката -ови е континуант на некогаш-
ната наставка -ове за ном. мн. од именките од и-основа 
(s7ynove и сл.). Веќе во старословенските текстови среќа-
ваме примери за нејзината експанзија: popove, s4dove и 
сл. Во обликот -ове таа е зачувана и денеска во источ-
ното наречје. Во западното наречје се видоизменила, со 
вкрстување со наставката -и, во -ови. Примери со ваков 
облик на таа наставка среќаваме веќе во текстовите од 11 
– 12 век. Сп. во Син. пс.: s7ynovi, volovi, сп. и во текстови 
од 12 – 13 век: s7ynovi во Охр. ап., 'idovi (покрај 'idove), 
vra+evi во Бол. пс. Со губењето на в во западното наречје 
таа се скратува во -ои, -ој (лебои >лебој и сл.). Наставката 
-еви е фонетска разновидност на -ови што се јавувала зад 
некогашните меки консонанти. Наставката -ови навлег-
ла и во сферата на нејзината употреба па имаме денеска 
двојни образувања како: ножеви – ножови, кошеви – ко-
шови, кралеви – кралови и сл. Ретко се случува и -еви да 
се пренесе на стара основа со тврд консонант: носеви, во-
зеви, столеви и др. Во овие случаи е изразен стремежот 
за дисимилација меѓу вокалот во едносложната именка и 
во множинската наставка. Поради истиот стремеж можни 
се изведувањата само со наставката -ови од именките што 
го содржат вокалот е: еж – ежови, меч – мечови, кеј – 
кејови и сл. И овде имаме прераспределба на аломорфите 
на една наставка врз сосема нова основа.

154. Во повеќето наши дијалекти единствена настав-
ка за мн. во ж. род е -и: жени, души, овци, радос(т)и, бо-
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лес(т)и итн. Кај именките на консонант таа ја продолжу-
ва старата наставка -и (од основите на -i- во ж. род). Кај 
именките на -а таа ја продолжува старата наставка -7y 
од тврдата промена ('en7y и сл.) што се обопштила и кај 
именките од меката промена кои во нашиот стар јазик 
имале наставка -ѧ во ном. мн. (dou[3, ov6c3 и сл.). При-
мер за ова обопштување среќаваме во Мак. ев. (13 век): 
ov6c6y moj4 glasa mojego poslou[a4t6; и во ак. pasi ovc6y 
mo4. Повеќе такви примери покажува Хлудовиот триод: 
st4x6y, kolesnici, ptici и др. Во говорите што го по-
знавале преодот 3 > 4 зад ш, ж, ч, ѕ, шт, жд, ј (в. § 63) 
таа појава го спомогнала обопштувањето на наставката 
од тврдата промена, бидејќи множинските форми како 
dou[4, ov6c4, zmi4 биле неизразни. Особено пак треба 
да се има предвид дека -и се обопштило во оние говори, 
во кои во придавките се установила една форма на -и за 
трите рода во множината (такво изедначување станало 
во нив и кај заменките). Важноста на тој факт може да 
се оцени во врска со она што се изнесува малку подолу 
за говорот на Бобошчица. 

Обратно на ова, обопштување на наставката -е (< -3) 
познаваат нашите северни говори, кои и овде покажуваат 
една заедничка црта со соседните српски говори: жене, 
душе и сл. Истото станало во говорот на Жерноница (Ре-
канско) и на Бобошчица (Корчанско). Додека за говорот 
на Жерноница може да се претполага контакт со говорите 
во Призренско, во говорот на Бобошчица била исклучена 
можноста за контакт со говори што ја познаваат настав-
ката -е. Интересно е прашањето зошто и во овој говор 
развојот тргнал кон претпочитање имено на таа наставка. 
Има место да се претположи можноста на влијание од 
страна на албанскиот јазик. Се чини дека тоа не може да 
се посматра одделно од фактот што во овој говор кај при-
давките и заменките во множина една форма на -е (под 
акцент -ӓ-) за ж. – ср. род ѝ се противставува на формата 
на -и за м. род. Наспроти отклонувањето на разликите по 
род кај придавките и заменките во скоро сите наши гово-
ри (со исклучок на некои во северна Македонија), овде 
имаме развој што довел до споменатото разграничување. 
Говорот на Бобошчица бил несомнено повлијан во овој 
поглед од албанскиот (и ароманскиот), во кои во множи-
ната кај придавките и заменките имаме противставување 
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на формите за женски и машки род. Морфемата -е со тоа 
била потсилена како знак за ж. род и затоа можела да над-
влада над морфемата -и од тврдата именска промена, што 
останала како знак типичен за м. род.

155. Во ср. род наставката -а служи за изведување на 
множина од именките на -о и -це: село – села, јајце – јај-
ца и сл. Од другите именки на -е во еден добар дел наши 
говори (западниот појас) се образува множина со настав-
ката -иња: поле – полиња, море – мориња, теле – телиња, 
име – имиња и сл. Таа наставка е новообразувана во на-
шиот јазик и не се среќава во други словенски јазици. Ве-
ројатно се добила со вкрстување на наставката -ена (сп. 
имена од n-основа) и збирната наставка -иње обична во ж. 
род (планиње, пустиње и сл.). Една форма како рамења 
(:рамо, рамено) би го претставувала претходниот степен 
на тоа вкрстување (рамена; камења; форми како имења, 
времења, семења се забележани во говорот на с. Луково 
кај Врање, како и во некои говори во сев. зап. Бугарија). 
Натамошното вкрстување со -иње било обусловено од 
потребата да се изделат множинските форми од ср. род 
од формите за збирна множина за м. род како: камења, 
корења и сл. Во постарите текстови оваа наставка, типич-
на за народниот говор, не се среќава. Веројатно е дека таа 
ни е претставена во формата долчина во Калимановата 
грамота од поч. на 16 век (таа форма е најприродно да се 
толкува како множина од долче). Наставката -иња во го-
ворите каде што е позната ги изместила старите форми на 
-3ta, -ena (tel3ta, imena) кај именките од консонантски 
основи на -t- и -n-. Таа е обична денеска и кај некои имен-
ки од јо-основа: поле – полиња, море – мориња и др. Кај 
именките на -це се можни образувања како срциња, јај-
циња и сл., но тие се понови и носат посебно експресив-
но обележје. Наставката -иња не е општа во сите наши 
говори. Во некои источни говори сѐ уште се употребуваат 
постарите образувања кај консонантските основи од ср. 
род: имена, телета, прасета и сл. Во северните говори 
се јавува наставката -ики: прасики, пилики и сл., како една 
фонетска разновидност на наставката -ићи во српхрв. ја-
зик (прасићи, пилићи и сл.).

Придавки. 156. Во нашиот стар јазик придавките 
се деклинирале по проста и сложена промена. Сп. nov7 
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– ген. nova, дат. novou итн.: nov7i (nov7yi) – ген. novajego 
–дат. novoujemou итн. Простата промена на придавките 
била еднаква со промената на именките од о-, јо- (а-, ја-) 
основи. Сложената промена претставувала своеобразна 
комбинација на простата промена и на соодветните па-
дежни форми од заменката *јь, ја, је. Придавките имале 
освен тоа посебни форми за компаратив и суперлатив (сп. 
nov7 – комп. nov5i, супер. nov5i[i).

Овие бројни форми се редуцирале крајно во резултат 
на изместувањето на стариот падежен систем и на откло-
нувањето на разликите во родот во множината. Соодвет-
но на тоа сосем е мал бројот на морфемите со граматичко 
значење кај придавките во нашиот современ јазик. Во88 
еднина имаме нулта наставка во м. род, со наставката -а 
се образуваат форми за ж.род, а со -о за ср. род: нов – нова 
– ново. Наставката за множина е -и: нови. Во множината 
се неутрализира разликата во родот – за сите три рода се 
установува една форма. Таа форма се јавува без промена 
на к, г, х (в) пред наставката -и кај соодветните придавки: 
високи, широки, благи, други, глуви и сл. Формите блази, 
друзи се слушаат во западното наречје, но се чувствуваат 
веќе како архаични. Изедначувањето на родовите во мно-
жината не е наполно извршено во некои северни говори 
и во говорот на Бобошчица. Во северните говори за м. и 
ср. род има една форма на -и, а за ж. род форма на -е: диве 
гуске. Во Бобошчица за м. род наставката е -и: голјӓми – 
големити, а за ж. и ср. род -е|-ӓ: голјӓме – големјӓте.

Во м. род во членуваната форма се јавува наставка-
та -и: нови-от и сл. Тоа е трага од сложената промена 
на придавките, т. е. основата на членуваната форма е не-
когашниот ном. едн. м. род во сложената промена (сп. 
nov7i, nov7yi). Тоа се и посвојните придавки на -ски (и на 
аломорфите од таа наставка): селски, планински, машки, 
јуначки и сл. Елементот -и- не ги определува веќе при-
давките, кои денеска се определуваат со членот: добри-
от, селскиот и сл. Разликата во употребата на сложените 
(определени) и простите (неопределени) форми во старо-
словенскиот е добро, иако не сосем доследно, спроведе-

88 Во првата верзија го нема делот за нулта наставка во м. род, па ре-
ченицата гласи вака: Во еднина со наставката -а се образуваат форми 
за ж.род, а со -о за ср. род: нов – нова – ново. (1965: 119) (В. Л.)
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на. Во поновите текстови се забележува дека таа разлика 
се отклонува (определувањето се вршело веќе со член-
ските форми). Затоа и имаме недоследности од ваков род, 
кога во еднакви контексти идат наспоредно и проста и 
сложена форма: na vs3 zem3 egupesk4 i hanawn6sk43 Вран. 
ап., ot mala do velikago Хлуд. триод.

Надвор од придавките на -ски, кај другите придавки 
формата на -и се употребува без член само во составот на 
имиња (Свети Никола, Куси Тасе и сл.) и при обраќање 
кај некои придавки што обично можат да влезат во состав 
на прекар: еј, стари! куси! мали! Исто така имаме кутри 
човек (покрај кутриот човек). Остатоци од косите паде-
жи кај придавките скоро нема. Формите еднему, другему, 
едного, другега се денеска архаични и ретко ќе се чујат во 
народниот говор. Во јазикот на народната поезија вакви-
те форми од некогашната сложена придавска промена се 
многу почести.

157. Морфемата по- служи денеска за образување на 
компаратив, а нај- на суперлатив. Тие идат како префикси 
пред основната форма на придавката (позитивот): нов, 
понов, најнов и сл. Изместувањето на синтетичките фор-
ми за компарација станало доста рано. Форми со по- за 
компаратив среќаваме во некои писмени текстови во 14 
в. (во народниот говор тие биле обични секако и порано). 
Сп. во Тројанската прича (14 в.): pobogat7, podobr7. Во 
Мак. превод на Дамаскинот (16 в.) не само што имаме 
примери како: porazoumni, pomalou и сл., ами среќаваме 
и случаи на сврзување на морфемата по- со глагол, што е 
својство на нашиот јазик: ponerazoum5vajot.

158. Нов важен момент во однос на групата на при-
давките се јавил со навлегувањето на голем број турски 
придавки. Турската придавка е неменлива. Таква таа ос-
танува најчесто и во нашиот јазик. Сп. серт човек (жена, 
дете, луѓе), чурук стока (алишта), пембе басма (фустан, 
утаре) и сл. Само во ретки случаи имаме полно адапти-
рање на турските придавки, како во ербапен (покрај ер-
бап), баксузен (покрај баксуз). Турските придавки на -lî и 
сл. се прошириле со наставката -ја. Со тоа се постигна-
ла нивна частична адаптација, бидејќи од нив може да 
се изведува множина: беа многу ќефлии, веѓи чатмалии, 
постели басмалии. Навлегувањето на турските придавки 
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не го засегнало самиот систем на придавските форми во 
нашиот јазик. Меѓутоа, тоа сепак и од своја страна ја от-
крива наклоноста, изразена во претходниот развој, да се 
елиминираат некои граматички показатели кај придавка-
та. Тоа имало значење и во однос на начините на поврзу-
вање на зборовите во синтагми (в.§ 138).

Заменки. 159. Во промената на личните заменки 
се зачувани во жива употреба дативната и акузативната 
форма во двата броја. Денеска парадигмата на личните 
заменки ни се претставува вака: Едн. 1 јас – мене, ми – 
мене, ме; 2. ти – тебе, ти – тебе, те; 3.м. и ср. род: 
тој, тоа (он, оно) – нему, му – него, го; ж. род: таа (она) 
– нејзе, ù – неа, ја. Мн.: 1. ние – нам, ни – нас, нѐ; 2. вие 
– вам, ви – вас, ве; 3. тие (они) – ним, им – нив, ги. Повра-
тна заменка: себе, си – себе, се. Тоа е составот на формите 
на личните заменки претставен во нашиот литературен 
јазик. Во дијалектите се јавуваат и различни варијан-
ти на тие форми, а и некои посуштествени промени во 
деклинацијата на личните заменки. На сите тие бројни 
дијалектни варијанти како кај личните така, подолу, и кај 
другите заменки, нема овде подробно да се задржуваме. 
Ќе го истакнеме само она што е покарактеристично. Тие 
варијанти се должат најчесто на поврзување на заменки-
те со различни партикули, на извесни аналогни израмну-
вања, како и на некои фонетски промени. Така во јужниот 
појас се познати кратките акузативни форми ма, та, са 
(или мӑ, тӑ, сӑ), во некои говори  и нӑ, вӑ. Во повеќето 
говори тие најверојатно настанале во резултат на редук-
ција на рефлексот на -3 во неакцентирана позиција.

Што се однесува до гласовниот состав на формите, 
можеме да го изнесеме следното: се забележува стре-
меж едносложните заменски морфеми да се потсилат со 
прибавување на партикули, за да се закрепи нивната из-
разност. Така во горниот список тој, тоа, (това), таа 
(таја) е старата показна заменка тъ, та, то проширена 
со партикулите и, ва, ја (сп. t7i веќе во старословенските 
текстови). Во нејзе ја имаме партикулата -зе прибавена 
кон старата дативна форма неи. Во некои дијалекти се 
јавува оваа форма како незе (прилепскиот), во други како 
нејзи (источните, поречкокичевските и др.). Се прошири-
ле и формите за ном. мн. ние (мие), вие, тие (нија итн.). 
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Во текстовите тие се среќаваат откај 13 век. Ваквото при-
бавување на партикули во некои наши дијалекти е обич-
но и кај други форми. Сп. јаска (битолскиот говор), јазе, 
јазека, тизе, тизека (источните говори).

Формата јас (во некои говори и ја) иде од старото 
az7. Гласот ј се развил во реченичниот санди, во позиција 
зад и (сп. i 5z7 во Мар. ев.; §z7 во приписка во Бит. триод 
од 12 век). На крајот з > с по правилото за обезвучување 
(но сп. јазе, јазека). Долгата дативна форма за 1 л. едн. 
мене (ст. сл. m6n5) се развила по аналогија на соодветните 
форми за 2 л. едн. и од повратната заменка (ст. сл. teb5, 
seb5). Во 1 л. мн. во мијачките говори се јавува мие место 
ние. Првото ја продолжува старата номинативна форма 
m7y, додека второто се развило со наслон на множинските 
форми со н- (nas7, n7y итн.). Во89 функција на номинатив 
последнава форма ни е засведочена во Добр. ев. emou'e 
n7y znaem6 _o_ca i _m_re. Кратките акузативни форми за мн. 
нѐ, ве се добиле според едн. ме, те (од постарите ни, ви 
< n7y, v7y).

Кај формите за 3 л. едн. се забележуваат следните 
особености во врска со нивниот гласовен состав (освен 
веќе кажаното). Кратките форми се добиле со скратување 
на двосложните форми од некогашната заменка i9'e0, 
ja9'e0, je9'e0, употребувани без предлози.Така: jemou >му, 
jego > го, ¨i > ù; ¬ > ја90. Ова скратување станувало веќе 
во старословенскиот период. Формата ¨i се скратила и 
по инаков начин – је (во западните говори): је реков, та-
тко је и сл. Во ак. едн. ж. род имаме во некои говори 
во западна Македонија је покрај ја. Првата разновидност 
иде пред глаголот: је видов (и: ја видов), а зад глаголот 
редовно се употребува ја: види ја и сл. Овде треба да се 
има предвид постарата акузативна форма jej4(м. j4), как-
ва што се среќава во средновековните текстови, и од која 
се добиле двете разновидности по истиот начин како што 
и од jei се добило је, ù. За разновидноста а во тиквешкиот 
говор в. § 110. Во северните говори се јавува таа форма 
како га, гу (г се пренесло од формата за м. ср. род го, га). 
Интересна е северномакедонската форма за датив во ж. 

89 Оваа реченица ја нема во првата верзија. (1965: 122) (В. Л.)
90 Овде во првата верзија е направена грешка, па пишува j3 > ja место 
j4 > ja. (1965: 122)  (В. Л.)



Блаже Конески

152

р. ву. Може да се објасни од еден постар облик *хи (со 
неорганско х, в. § 110), кој91 под воздејство на формата 
за м. ср. род му се изменил во *ху, а потоа во ву во ин-
тервокална позиција: мајка ву и сл. (во северните говори 
интервокалното х дало в: снава и сл.). Во мн. покрај ги 
во ак. (г пренесено од го) имаме и (западното наречје), хи 
(неврокопскиот говор, в. § 110).

Долгите форми од личната заменка за 3 л. едн. и мн. 
ги продолжуваат формите на i9'e0 итн., употребувани 
со предлози во нашиот стар јазик. Во предлошки кон-
струкции тие форми имале во почетокот н' (сп. ot7 Ÿnego 
s7 Ÿnim6 и сл.). Акузативот за ж. род едн. неа не е добиен 
направо од соодветната форма nj4 (сп. њу-ма во север-
ните говори). Во средновековните текстови се среќава 
како акузатив e4. Тоа е заправо старата генитивна форма 
(jej3, со предлог: Ÿnej3) што се наложила под воздејство 
на двосложната форма за м. и ср. род 9Ÿn0ego. Сп. случаи 
на нејзина употреба како директен објект при негација: 
a[te ne p6y4 ej3; ne ίmam6 li piti ej3 Зогр. ев. Формата 
ними веројатно не е непосреден континуант на стариот 
инструментал, ами се добила од ним + и (сп. слично нифи 
во Мала Река), со што се постигнал симетричен однос: 
ними и – мене ме, тебе те, него го. Таа е позната како 
општа падежна форма во југозападните говори (сп. во ох-
ридско-преспанските: со ними, за ними и сл.).

Во нашите говори се забележуваат некои поната-
мошни израмнувања во промената на личните заменки. 
Во источните говори процесот на изместување на стари-
те падежни морфеми ги зафатил и долгите форми на лич-
ните заменки, така што во индиректниот објект се уста-
новила веќе обичната предлошка конструкција со на: на 
мене (м. мене), на вас (м. вам) и др. Во западното наречје 
се забележува процес на навлегување на долгата форма 
за акузатив и во сферата на индиректниот предмет: нас ни 
(спрема: нас не), вас ви (спрема: вас ве), нив им (спрема: 
нив и). Се слуша и обратна замена: ним ги и сл. Во 1 и 2 л. 
мн. имаме во некои говори (преспанскиот и др.) еднакви 
кратки форми за датив и акузатив: нам ни – нас ни, вам 

91 Во првата верзија оваа релативна реченица по грешка е напишана 
во женски род (…која под воздејство на формата за м. ср. род му се 
изменила во *ху,..), а овде грешката е исправена (1965: 123). (В. Л.)
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ви – вас ви. Во еднина формата нејзе навлегува во сфера-
та на употреба на акузативната неа: ја видов нејзе и сл. 
За обопштувањето на морфемата му како знак за дативен 
однос, независно од родот и бројот, се спомена погоре (в. 
§ 143). Сите овие појави се израз на општата тенденција 
во развојот на нашиот јазик за редуцирање на морфемите 
во деклинацијата.

160. Личната прашална заменка кој, која, кое, кои е 
континуант на заменката k7yi, kaja, koje. Гласот о се уста-
новил и во м. и ж. род бидејќи се јавува не само во ном. 
од ср. род, ами и во косите падежи: kojego (м. и ср. род), 
kojej3 (ж. род). Во изразот ки знај? (прилепскиот говор) 
е зачувана трага од некогашниот ном. k7yi. Од косите па-
дежи се уште живи дат. кому, ак. кого. Меѓутоа, не само 
во источните, ами и во другите наши говори дативната 
форма се заменува со на-конструкција: на кого (кому) 
му рече и сл. Заменката што (шчо, шо) е континуант на 
+6to (се извршила дисимилација: что>што; сп. во Хлуд. 
триод: na [tim). Како реликт од нејзината промена е за-
чувана формата чуму (дат. +emou) во некои западни гово-
ри, но таа веќе ретко се употребува во случаи како: чуму 
ти е? (зошто ти е?). Како архаизам е зачувана во Солун-
ско (Сухо и Висока) прашалната заменка кутри (ст. сл. 
kotor7yi). Прашалните заменки идат и во служба на рела-
тивни. Најобично  е во таква употреба во народниот јазик 
што. Со прибавување на што кон кој, а, е, и се добиле 
релативните заменки којшто, којашто итн. Во говорот 
на Бобошчица е зачувана постарата состојба со употреба 
на кој итн. во релативна служба, без прибавување на друг 
заменски елемент.

161. Показните заменки тој, таа, тоа, тие; овој 
(овај), оваа, ова, овие; оној (онај), онаа, она, оние – ги 
продолжуваат старите показни заменки t7, ov7, on7, со 
прирастување со партикули. Освен приведените форми 
имаме во дијалектите повеќе нивни варијанти. Скрату-
вање во вој, ваа итн. е станато во некои говори (тиквеш-
киот) поради стремежот да се постигне симетричност на 
формите спрема тој. Формата ова за ср. род е добиена 
секако од овова со губење на в и вoкалска контракција 
(овóва>оóва>óва). Според тоа било образувано и она. Во 
галичкиот говор имаме поинакви форми за ср. род: теа, 
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овеа, онеа. Во западното наречје се како општи форми од 
овој, оној зачувани уште овега, онега (со  овега, за оне-
га покрај со овој, за оној). Тие покажуваат дека порано 
во падежната промена се чувствувало влијание на мека-
та заменска промена (овега м. ового). Интересна е овде 
наставката -га која порано се толкуваше како наставка 
пренесена од српскиот место обичното -го. Меѓутоа, таа 
претпоставка не се чини веројатна бидејќи останува не-
објаснето зошто да се установи -га токму кај тие форми, 
а не и кај личната заменка него. Формите тогва, согва 
во говорот на Бобошчица укажуваат на друга можност. 
Најверојатно од еден постар облик *овегва, *онегва се 
дошло со асимилација на в до обликот овега, онега.

162. Посвојните и другите т. н. придавски заменки во 
нашиот јазик совпаднале по своите граматички својства 
со придавките, така што за нив важи она што се изнесе 
за придавските форми (сепак, во ср. род, посвојните за-
менки за 1 и 2 л. и денеска завршуваат на е: мое, твое, 
наше, ваше). Посвојната заменка за 3 л. се развила од 
ген.-ак. форма на личната заменка за 3 л.: негов (сп. рус. 
его отец), нивни (спрема них, сп. рус. отец их). Формата 
за ж. род е меѓутоа развиена врз дативот неи(зи): нејзин, 
неин (во источните говори). Ова се објаснува со тоа што 
дативната форма полесно се подавала на преобразување 
во придавка. Веројатно ова образување на посвојните 
придавки за 3 л. станало доста одамна. Примерот jegov7 е 
засведочен за 13 в. Посвојното значење потоа можело да 
се изразува уште со дативната форма на личната заменка 
за 3 л., а не и со генитивната (сп. и денеска: мајка му, 
сестра ми и сл.). Ова е важен момент во изместувањето 
на генитивот.

Придавски форми добиле и качествените и количест-
вените заменки: таков, каков, онаков, толкав. Контину-
ант на заменката v6s6, v6s5, v6se е денешното сиот, сета, 
сето, кое се јавува само членувано. Во мариовскиот го-
вор е образувано по аналогија и за м. род сет (членува-
но: сетиот), во леринскиот, костурскиот и др. сӑт итн. 
(секако според ж. род сӑта, стар акузатив). За изговорот 
свиот итн. в. § 113, 10. Во говорот на Бобошчица има-
ме: вес, вса, все. Инаку во другите говори нечленуваните 
форми се зачувани само во составот на прилошки изра-
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зи: везден (< v6s6 d6n6), веспот (< v6s6 p4t6), са зима (со 
зима во галичкиот говор), са ноќ и сл.

163. Некои заменки, обични во нашиот стар јазик, 
излегле од употреба. Таков е случајот со показната за-
менка s6, со релативната i'e и со количествените jelik7, 
selik7 и др. Заменката s6 се зачувала во архаичниот говор 
на Бобошчица, каде што денеска го има проширениот об-
лик сој, сази, сози. Инаку, трага од неа е елементот с во 
прилозите: денес(ка), ноќеска, зимоска и сл.

Броеви. 164. Промена имаме само кај овие карди-
нални броеви: еден – една – едно  – едни, два – две (ж. 
и ср. род), обата – обете (ж. и ср. род). Во старосло-
венските текстови обичната форма за бројот 1 е edin7. 
Таа е денеска позната само во мал опсег на нашите ис-
точни говори (но таа се зачувала и во составот на бројот 
11: единаесет). Формите од jed960n- се среќаваат сосем 
ретко во старословенските текстови. Формата еден е зас-
ведочена во Охридскиот апостол. Сп.92 и: edna 9pl6t60 
во Мак. ев. Броевите од десет нагоре, во кои првобитно 
се деклинирале посебно составните делови, сраснале во 
една целост и се подложиле на скратување. Тоа срасту-
вање станувало веќе при крајот на старословенската епо-
ха. Дека93 чувството за употребата на падежите било рано 
ослабено кога се работи за бројни изрази, покажуваат 
овие примери од Добр. ев.: +et6yrides3ti i [estij4 l5t6y 
(Мар. ев. Јов. II 20: +et6yr7mi des3t6y i [estij4 l5t7); dva 
krat6 (место: dva krat7y). Во народна песна се среќава 
обев како субјект. Тоа е заправо старата ген. ак. форма 
ob5ih7, ob5h7. Примерот е показателен за навлегувањето 
на ак. и во субјектна служба (в. § 175). Другите кардинал-
ни броеви се неменливи во нашиот современ јазик, освен 
што ја примаат членската форма пред имињата (трите 
наречници и сл.). Редните броеви ги имаат сите граматич-
ки својства на придавки.

Во фонетскиот состав на броевите станале ред скра-
тувања во резултат на асимилации, контракции и губење 
на консонанти. Во Дебарско и во Корчанско имаме ена, 
92 Оваа реченица ја нема во првата верзија. (1965: 126) (В. Л.)
93 Оваа реченица Б. Конески ја додал за дообјаснување на состојбата 
со броевите со конкретни примери од црковнословенски текстови со 
македонска редакција. (1965: 126) (В. Л.)
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о, и (една > енна > ена), спрема кое се образувало и ен 
место еден. Сп. ги натаму скратувањата во сложенки со 
десет: единајсе (и со асимилација: идинајсе), петнајсе, 
двајсе, двајситри, пеесе, шеесе итн. Тетовското шиесе (за 
шеесе) се образувало спрема триесе.

Како нова се создала наставката -мина со која се об-
разуваат броеви што се однесуваат на лица од машки род 
(на другите родови само ако има во дадената група и лица 
од машки род): петмина браќа, стомина, илјадамина и 
сл. Секако оваа наставка се добила со преразложување 
на форми како седмина, осмина (м се сфатило како дел од 
наставката). Постоела потреба за диференцијација, би-
дејќи наставката -ина образувала и форми на приближни 
броеви. Денеска стотина има значење „околу сто“, доде-
ка стомина значи „точно сто лица од машки род“.

ЧЛЕНОТ

165. Членот се има развиено од показни заменки во 
постпозиција. Постпозитивната употреба на показните 
заменки е старо својство на словенските јазици – неа ја 
познавал прасловенскиот јазик. Така во прилозите де-
нес(ка), летоска и сл. се содржи некогашната показна за-
менка s6, употребена постпозитивно (d6n6+s6 и сл.).

Членот ја определува именката, т. е. го конкретизира, 
го прикажува како познат предметот што таа го означува. 
Вакво определување прасловенскиот јазик познавал само 
во состав од атрибут и именка. Тоа се изразувало со дода-
вање на формите од заменката *јь, ја, је кон придавката, 
во резултат на што покрај простата се образувала и сло-
жена придавска промена. Сп. во ст. сл. dobr7yi +lov5k7, 
zl7yi rab7 и сл.

Меѓутоа, во повеќето словенски јазици не се раз-
вила натаму наклоноста за определување на предметот 
со морфолошки знак, па дури и сложените придавски 
форми ја загубиле својата определувачка функција. 
Така, во рускиот јазик тие претставуваат денеска немар-
кирана придавска форма, додека кратките придавки се 
употребуваат само во предикатот (хороший человек: он 
хорош). Во српскохрватскиот јазик уште се чува разли-
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ката меѓу определениот и неопределениот вид, но таа е 
во ред случаи веќе расколебана.

166. Само во југоисточниот дел на Балканот, во об-
ласта на посебно силното влијание на балканската јазична 
средина, словенските говори ја изградиле наполно кате-
горијата на определеноста. Тука онаа извесна наклоност 
кон определување на предметот, пројавена во прасловен-
скиот по веќе споменатиот начин, нашла погодна почва 
да се развие во посебна граматичка категорија, со свој 
морфолошки механизам. Контактот со балканските јази-
ци бил од пресудно значење во тој поглед. Грчкиот, ал-
банскиот и романскиот јазик имаат член, а во албанскиот 
и романскиот уште повеќе од тоа, членот е постпозити-
вен, како и во македонскиот и бугарскиот.

Некои обиди да се објасни членот во македонскиот и 
бугарскиот како самостојна појава, независна од контак-
тот со балканските јазици, можеме да ги сметаме денеска 
надминати. Тоа што во некои северноруски дијалекти се 
забележува развој сличен со оној во нашиот и во бугар-
скиот јазик (спротивно на општата тенденција во источ-
нословенската група) – не може да се земе како аргумент 
за тоа дека и овде членот претставува самостојна појава.

167. Меѓутоа, ако е точно дека контактот со балкан-
ските јазици дал суштествена побуда за изградување на 
категоријата на определеноста во нашиот јазик, исто така 
е точно дека се забележуваат и некои специфики во упо-
требата на членот во сите тие јазици. Во грчкиот тој е 
препозитивен. Во албанскиот и романскиот, каде што е 
постпозитивен, имаме случаи и на препозитивна употре-
ба на членот. Така е со „определителниот“ член во роман-
скиот: Petru cel Mare (Петар Велики) и сл. Во албанскиот 
имињата за сродство добиваат покрај постпозитивниот и 
еден препозитивен член, кога се однесуваат на третото 
лице: i ati неговиот татко; e motra нејзината сестра. Во 
подробностите на употребата на членот можат да се по-
сочат уште ред разлики. Така во грчкиот е редовно чле-
нувањето на личните имиња и на имињата на земјите (ó 
Хριστóς Христос, ή Γερμανία Германија; во мак. се члену-
ваат само хипокористичните форми од женските лични 
имиња и, понекогаш, прекарите: Ленчето, Марето, Ле-
вата и сл.; во аром. личните машки имиња се употребу-
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ваат во ном. со и без член: Goglu и Gogu). Исто така, во 
грчкиот се јавува редуплицирање на членот во синтагми 
како τò ϰαϰò τò μάτι (буквално „лошото окото“), што не 
е обично во нашиот јазик (случаи на вакво членување во 
некои од јужните говори се должат на непосредно грчко 
влијание).

168. Старословенските текстови ни сведочат дека 
во времето на создавањето на словенската писменост и 
малку подоцна членот не бил уште развиен во јазикот на 
македонските Словени. Во тие текстови членуваните грч-
ки именки се преведуваат нормално со нечленувани сло-
венски именки, онака како што е и денеска својствено за 
повеќето словенски јазици. Сепак, во старословенските 
текстови се среќаваат спорадично примери што сведочат 
дека во говорот почнале да се јавуваат зачетоци на чле-
нот, да се изделуваат и со посебни надворешни својства 
оние елементи што ќе го сочинуваат системот на член-
ските форми. Така во формите како rabot7, klevr5tot7 
и др. имаме веќе првообрасци на членуваните форми од 
машки род.

Комплексите како rab7+t7 и сл. преминале, по извр-
шените промени на еровите во комплекси како работ и 
сл. Во новиот однос раб: работ, последниот комплекс 
се анализира по нов начин: раб+от. Морфемата от со 
тоа веќе претставува надворешно еден поинаков елемент 
отколку постарата показна заменска форма t7. Слично 
формално разликување се добива и во други случаи и по 
друг начин, на пример, со скратување на постпозитивна-
та демонстративна заменка во жена-ва (од жена+ова, 
жена+она). Во препозитивна употреба показните замен-
ки, од друга страна, се засилувале со прибавување на пар-
тикули (t7+i, ta+ja и сл.) и тоа придонесувало уште по-
веќе за формалното разграничување на силните и слабите 
показни заменки, со што се олеснило превратувањето на 
последниве во членски морфеми.

Членот, од овие зачетоци за кои стана збор, се развил 
доста рано. Дека тој се развил дури уште не била измес-
тена синтетичката деклинација, ни сведочат членувани 
форми во косите падежи, какви што дури и денеска се 
среќаваат во некои наши говори (сп. старцатого, стар-
цутому, старцитим, женӓтуи и сл. во корчанскиот го-
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вор). По сѐ искажува дека кон 13 век членот бил веќе 
изградена граматичка категорија. Примерот zl7yot7 rab7 
од Добрејшовото ев. (13 век) ни покажува дека членската 
морфема -от се пренесувала веќе како посебен морфо-
лошки елемент од именката на придавката (кон нејзината 
определена форма која сега станува само основа на чле-
нуваната придавска форма). Во истиот текст се среќава 
и следниов интересен пример: togda v7sta[4 vs3 d5v7y 
t5 (м. d5v7y t7y), што ни покажува дека елементот t5 
(образуван спрема t5h7, t5m7 и сл.) ги изместил во го-
ворот постарите заменски форми ti (за м. р.) и t7y (за 
ж. р.), станувајќи единствен определител за обата рода 
во множината. Сето ова сведочи дека во 13 век веќе сме 
имале доволно напредната состојба во изградувањето на 
категоријата на определеноста, штом е веќе очевидно од 
дадените примери дека биле создадени морфолошките 
средства за нејзиното изразување во онаков вид, во каков 
ги имаме и денеска.

169. Македонските говори се разликуваат по тоа дали 
употребуваат три членски форми или само една. Тројни 
членски форми се употребуваат во западното наречје, од 
каде што се влезени и во литературниот јазик, и освен 
тоа во скопско-црногорскиот и во дел од кумановскиот 
говор, во кои тие се јавуваат во ваков вид: -ӑт, -ӑв, -ӑн  
(спрема -ӑт биле биле преобразувани формите -ов, -он). 
Во другите наши говори се употребува само една членска 
форма: -о(т), -та, -то, -те. Надвор од нашата јазична 
територија тројниот член е познат во југоисточна Србија 
(тимочко-заплански говор) и во трнскиот и родопските 
говори во Бугарија.

Состојбата со три членски форми несомнено треба 
да ја сметаме како постара фаза во развојот на катего-
ријата на определеноста. Имено, постпозитивната упо-
треба на показните заменки не се ограничувала само на 
заменката t7. Тогаш е природно дека настанувале споеви 
и со другите показни заменки, независно од тоа до колку 
притоа можело да се развие во вистинска смисла членско 
значење. Натамошен чекор во развитокот на чисто такво 
значење баш и имаме во обопштувањето на формата -от, 
најпригодна да се сврзе со него. Денешната географска 
распределеност на тројните членски форми, кога тие се 
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застапени во дијалекти без непосреден допир меѓу себе, 
може најдобро да се објасни како остаток од старата сос-
тојба, нарушена во својот географски континуитет со 
обопштување на една членска форма.

Освен оваа основна разлика, што се состои во упо-
требата на три или една членска форма, нашите дијалекти 
покажуваат и некои посебности во морфолошкиот облик 
на членот. Во северните говори -ӑт место -от е нормал-
но поради замената на еровите карактеристична за нив. 
Губењето на т во формата -от (лебо, дено и сл.) е обично 
во нашите источни говори, па и во дел од западните (при-
лепскиот, битолскиот). Имаме случај на губење на глас 
во составот на морфема олеснето со тоа што морфемата 
е и без тој глас доволно изразна. Во морфемата -о веќе не 
е останата никаква трага од некогашната показна замен-
ка t7. Во некои говори на исток (малешевско-пирински-
те) се јавува -е како аломорф на членската морфема -о 
зад консонанти меки или што некогаш биле меки: кл’уче 
(клучот) и сл. Дека,94 спротивно на ова, во други наши 
говори членската морфема во варијанта од тврдата про-
мена се обопштила веќе во почетокот на 12 век покажува-
ат овие примери од Добр. ев.: stoudenecos6, denot6.

ИЗМЕСТУВАЊЕ  
НА СИНТЕТИЧКАТА ДЕКЛИНАЦИЈА

170. Во деклинацијата македонскиот јазик има дож-
ивеано коренито преобразување. Синтетичката декли-
нација наследена од прасловенскиот, со седум падежни 
форми во трите граматички броја, била изместена од 
аналитичка деклинација, во која падежните односи се из-
разуваат со предлошки конструкции и со други состави, 
во кои стапува една општа именска форма. Ова преобра-
зување засега едновремено ред морфеми во групата на 
имињата и некои важни својства на структурата на рече-
ницата. Заправо по своето засегање во синтаксата тоа е 
појава од најсуштествено значење во развојот на нашиот 
94 Последнава реченица ја нема во првата верзија. Генерално може да 
се каже дека Б. Конески овде ги завршува пасусите со новододадени 
информации од кои се извлекува експлицитен заклучок за дадената 
јазична појава. (1965: 130) (В. Л.)
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јазик, и затоа со право преодот од синтетизам кон анали-
тизам го имаме предвид како основна појава и при пе-
риодизацијата на историјата на нашиот јазик.

171. Процесот на изместување на старите падежни 
форми е долготраен процес. Иако во основното ги дал 
своите резултати веќе до 15 век, тој не е наполно завршен 
ни до денеска. Кај заменките како сѐ уште живи форми 
ги имаме дативот и акузативот, а во некои говори, што 
се во овој поглед поархаични, имаме остатоци од падеж-
ната промена и кај именките. Во повеќе западни говори 
жива е дативната форма во еднина од личните имиња и од 
именките што значат сродство: мајке, сестре, Петреве, 
Стојану и сл. Во архаичниот корчански говор (Бобош-
чица) имаме, освен тоа, и дативна форма во множината 
(старцитим и сл.) и акузативна во еднината (старцато-
го). Во некои северни говори (Скопска Црногорија, Те-
товско) се среќава дативот од лични имиња и во посесив-
на служба: Милану Зенговому снава му; викни га Милану 
Бојчовому татка.

Меѓутоа, сето ова е денеска маргинална појава во на-
шиот јазик, трага од една состојба што е веќе одживеана. 
Притоа овие остатоци сѐ повеќе се истиснуваат. Дури и 
во промената на заменките напредува тој процес и пона-
таму, опфаќајќи ги долгите форми за дативот, така што, 
на пример, на кого (место или покрај кому) е обично во 
сите наши говори, а предлошките состави на мене, на нас 
(м. мене, нам) и сл. се денеска карактеристични за источ-
ното наречје.

172. Ние имавме веќе можност (в. § 145 – 146) да го-
вориме за тоа како по пат на аналогни израмнувања меѓу 
именските форми од различни основи се извршило зна-
чително упростување на морфолошкиот состав на декли-
нацијата наследена од прасловенскиот јазик. Тоа е појава 
карактеристична за сите словенски јазици. Меѓутоа, во 
словенските говори во југоисточниот дел на Балканот 
(Македонија, Бугарија, југоисточна Србија), покрај тоа, 
почнува рано да се одвива и оној многу покоренит процес 
на пробразување на синтетичката во аналитичка декли-
нација, што доведува до истиснување од употреба на 
најголемиот број на падежни морфеми. Подбудата за тоа 
преобразување доаѓа несомнено од балканската јазична 
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средина. Аналитичката деклинација е карактеристична и 
за грчкиот, и за албанскиот, и за романскиот јазик.

Имаше порано обиди да се откаже значењето на кон-
тактот со балканските јазици во овој поглед и појавата да 
се толкува како резултат на извесни фонетски промени 
што довеле до неизразност на ред падежни форми и до 
потреба таа да се преодолее по нов начин – со форси-
рање на предлошки конструкции и сл. Меѓутоа, фонет-
скиот фактор не може да игра пресудна улога во едно 
вакво коренито преустројство на деклинацијата. Повеќе-
то словенски јазици ја зачувале старата синтетичка де-
клинација, иако и во нив станувала омонимија на некои 
падежни форми поради фонетски промени.

Во словенските говори во југоисточниот дел на Бал-
канот се случил во овој поглед таков прелом, што да не се 
чувствува потребата да се обнови изразноста на старите 
падежни форми, таму каде што таа била засегната, ами 
напротив – тоа да му иде „на рака“ на создавањето нови 
начини за изразување на падежните односи. Заправо, во 
случајов, тоа е усвојување на начините што им биле од 
порано својствени на јазиците од балканската средина. 
Интересниот проблем за условите при кои се врши прео-
дот од синтетизам кон аналитизам може да се разгледува 
врз развојот на тие јазици, на пример на грчкиот, којшто 
уште во класичната епоха има редуцирана деклинација 
од четири падежа. Чисто фонетскиот фактор не може да 
се земе како причинител на појавата во тој и други јази-
ци (на пример романските). Во случајот со македонскиот 
и бугарскиот јазик, проблемот се поставува во поинаква 
светлина: се работи за адаптирање кон она што веќе било 
изградено во други јазици, за промена што ја наоѓа своја-
та подбуда во туѓото јазично влијание.

Начинот на кој еден словенски говор можел да биде 
опфатен од сестраното дејство на балканската јазична 
средина, и меѓу другото во тој контакт да почне да ја на-
пушта својата наследна деклинација, може и денеска до-
бро да се посматра врз примерот на некои српски говори 
што како оази живеат на романската страна во Банат. Тие 
говори го познаваат веќе и удвојувањето на објектот, и 
поставувањето на кратката заменска форма во почетокот 
на реченицата, и расколебувањето на употребата на некои 
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падежи – сето она што претставува некои од најсуште-
ствените страни на влијанието на балканската јазична 
средина врз словенските говори во југоисточниот дел на 
Полуостровот.

Интересно е дека во македонскиот и бугарскиот ја-
зик изместувањето на синтетичката деклинација е дене-
ска појдено понапред отколку во другите балкански ја-
зици, од кои подбудата за таа појава заправо потекнала. 
Грчкиот, албанскиот и романскиот јазик сѐ уште чуваат 
во жива употреба една генитивно-дативна форма. Грчки-
от има во некои промени и посебна акузативна форма. 
Во албанскиот се среќаваат случаи кога од генитивно-да-
тивната форма се разликува локативот и аблативот. Овој 
факт на некои лингвисти што се занимаа со прашањето 
им се чинеше толку упадлив, што го објаснуваа како по-
тврда за тоа дека треба да се бараат внатрешни корени 
на процесот. Меѓутоа, како на поширокиот план на кул-
турата, така и во јазичниот контакт, не е никако необич-
но еден елемент преземен од страна да доживее многу 
поголемо распространување во новата средина отколку 
што имал во старата. Така и еден одделен збор, примен 
од некој туѓ јазик, може во јазикот што го усвоил да стек-
не многу поширока сфера на употреба. Се разбира, дека 
тогаш треба да постојат извесни посебно погодни услови 
за такво распространување.

173. Како што ќе видиме малку подолу, во врска со 
дативот, нашиот јазик (а истото се однесува и на бугар-
скиот) ја минал онаа фаза, што е карактеристична за бал-
канските јазици, со жива употреба на една генитивно-да-
тивна форма. Не е случајно ни тоа што повеќе остатоци 
од дативот среќаваме денеска токму во нашите западни 
говори, на теренот каде што контактот со балканските ја-
зици бил посебно интензивен (в. § 2). Меѓу условите што 
придонесле за побрзото усвојување и поширокото рас-
пространување на аналитичката деклинација во нашиот 
јазик се вклучува и фонетскиот фактор. Тоа, на пример, 
што ѫ>а и што така во а-основа дошло до изедначување 
на акузативната и инструменталната наставка со номина-
тивната, придонесло несомнено да се реализира по поле-
сен начин преминот кон аналитизам. Во еден состав како: 
се потурив вода формата вода ја продолжува заправо ста-
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рата инструментална форма vod4 (<vodoj4), совпадната 
по гласовен пат со номинативната и акузативната форма. 
Еден таков случај, вклучувајќи се во моделите веќе позна-
ти во балканските јазици, можел тогаш да го поткрепи ус-
тановувањето на други слични состави, во кои такво гла-
совно совпаѓање немало (се потурив млеко, песок и сл.).

174. Процесот на изместување на старите падежни 
форми се вршел постапно, преминувајќи извесни појас-
но забележливи фази. Веќе во текстовите од 11 – 12 век 
наоѓаме спорадични примери што сведочат дека тој бил 
почнат. Во прво време старата деклинација уште добро 
се чува, таа била само частично засегната од тој процес, 
така што во нејзините рамки се вршат дури и некои обно-
вувања на формите. Еден пример за такво градење во рам-
ките на старата структура имаме во образувањето на мно-
жински форми во м. род од основа проширена со -ов- (сп. 
во Струмичкиот апостол: +asovom6, voinovom6, gradov5h6). 
Друг таков пример ни дава сложената придавска промена, 
во која се вршеле некои преобразувања под дејство на за-
менската промена, сп. ne+istomou, oslabenomou, s4]omou, 
poslav[omou, и сл. место постарото ne+istou9e0mou и сл. 
Меѓутоа, овие и слични случаи биле последни пројави на 
жизненоста на старата структура. Едновремено со нив се 
одвивал и земал сѐ поширок размав оној основен процес 
на преобразување на таа структура што доведува до ана-
литичка деклинација во нашиот јазик.

Во крајните консеквенци тој процес води кон една 
општа „падежна“ форма, што ги истиснува старите син-
тетички падежни форми (видовме дека тоа не е постигна-
то без остаток ни до денеска). Тоа значи пренебрегнување 
на падежните наставки, како елементи што ги изразувале 
односите во кои именката се вклучува во дадена синтаг-
ма. Тежеста се пренесува врз други показатели на тие од-
носи, а тоа се во прв ред предлозите. Затоа и замената на 
старите падежни форми оди непосредно со засилувањето 
на предлошките конструкции во нашиот јазик. Еден ти-
пичен пример за такво засилување на употребата на да-
ден предлог имаме во рамките на стариот инструментал, 
каде што предлогот со, порано ограничен на социјати-
вот, се проширил и на случаите кога овој падеж изразува 
средство, орудие (со човек и со рака, наспрема српхрв. 
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са човеком – руком). Сп. во Мак. ев. da ne poper4t6 ih6 s6 
nogami svoimi; i na+en7 s7 sl6zami plakati noz5 ego (в. § 
139)95. Во Вран. ап. имаме вакви случаи на повторување 
на даден предлог: v6 molitv5 i v6 sl8'b5; o m5st5 sem6 
sv3t5m6; i o zakon5; s6 varnavo4 i s6 pavlom6; na pavla 
i na varav4. Во грчкиот текст на соодветните места иде 
само еден предлог, а исто и во некои други стари сло-
венски преписи на апостолот (Шишатовачкиот). Во при-
ведените повторувања имаме уште едно добро указание 
за засилувањето на употребата на предлозите во живиот 
јазик. Такви повторувања на предлозите се и денеска ка-
рактеристични за нашиот народен говор.

Овде се работи за поголема честота на предлозите, за 
извесни промени во нивната дистрибуција. Најинтересен 
случај претставува изградувањето на една нова предлош-
ка конструкција со на, со која се заменува стариот датив 
(му реков на човекот, капата на човекот). Посебноста 
се состои во тоа што предлогот на навлегол во сферата 
на еден падеж при кој порано не се употребувал, сведу-
вајќи се до чист граматички знак за индиректниот објект 
и за посесивноста. Наследениот модел овде не е изменет 
само со пренебрегнување на падежната наставка на еден 
падеж (случајот со човек), ниту, покрај тоа, со установу-
вање на предлог што еден падеж го сведува на веќе по-
знат состав (случајот со рака), – ами овде значењата на 
дадениот падеж се изразуваат преку една нова предлошка 
комбинација, во која предлогот претставува во вистинска 
смисла компензација за падежната наставка.

Нова синтаксичка комбинација во нашиот јазик, до-
биена во процесот на губење на старите падежи, е и непо-
средното прибавување на именката во состави како: чаша 
вода, една вреќа брашно и сл. (в. § 137). Кога еднаш, во 
контактот со балканските јазици, се „открило“ дека па-
дежните форми можат во ред случаи да се пренебрегнат 
без пречка за разбирањето, тогаш сето друго можеме да 
го сфатиме како една засилена продуктивност на веќе 
познатите модели  на предлошки конструкции, – додека 
случаите што ги изделивме значат и градење на нешто 
ново. Посебно, установувањето на предлогот на како 

95 Вториов пример го нема во првата верзија (i na+en7 s7 sl6zami 
plakati noz5 ego0. (1965: 134) (В. Л.)
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знак за индиректниот предмет учествува во она преобра-
зување на моделот на простата реченица што се изразува 
во удвојувањето на предметот: му реков на човекот (в. § 
124). Да се дојде до тоа се изискувало повеќе време, и не 
е случајно што, како што ќе видиме, дативот најдолго се 
задржал пред притисокот на општата „падежна“ форма.

175. Установувањето на една општа „падежна“ форма 
се вршело по таков начин што акузативот навлегувал во 
сферата на другите коси падежи и ги истиснувал постепе-
но. Во повеќе случаи во старата деклинација формите за 
акузативот и номинативот совпаднале гласовно уште во 
прасловенскиот јазик. Таму каде што постоеле различни 
форми за тие падежи, можеме да посматраме дека акуза-
тивот се налагал така широко, што дури навлегувал и во 
употребата на номинативот. Во нашата народна поезија е 
многу честа употребата на некогашните генитивно-аку-
зативни форми од именките од машки одушевен род (а по 
аналогија и од други именки) во служба на номинатив: и 
му вели цара Мурат-бега, коња Марку што му говореше 
и сл. Тоа е една стилска особеност на јазикот на нашата 
народна поезија, но некогаш во процесот на рушењето 
на синтетичката деклинација, таа особеност ја познавал и 
говорниот јазик. Во Хлудовиот триод од 13 век се наоѓаат 
повеќе примери за таквата употреба на акузативот (сп. 
proroka iona v6pija[e). Траги од неа имаме во денешните 
именки дома, рода, мрава, смеа, скота (покрај обично-
то скот) кои се сфаќаат како именки од женски род. Во 
говорот на Бобошчица татка – татката, Петка и сл. 
Ваквите форми се и денеска во употреба во некои шоп-
ски говори (во источна Србија и западна Бугарија) и во 
говорот на помаците во Ловечко (Бугарија): сп. вӑлката 
влезе в кошарата.

Во множината кај некои именки номинативот бил 
означен не само со наставка, ами и со алтернација на 
консонантот. Тоа ја чинело неговата позиција посигурна, 
посебно со оглед на потребата, множината да се маркира 
што поизразито наспрема еднината. Така формите како 
јунаци, полози, Власи и сл. се стари номинативни форми. 
Меѓутоа, веќе кај придавките ваквите алтернации се от-
клонувале, секако и со наслон врз акузативната форма за 
м. род (в. § 156).
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176. Ние споменавме веќе дека навлегувањето на 
акузативот во сферата на другите коси падежи следува 
извесна постапност. Локативот бил најрано засегнат од 
тој процес. Тој падеж се употребувал во предлошки кон-
струкции, и при тоа во месно значење, со предлозите в, 
на што се употребувале со такво значење и при акуза-
тивот. Разликата се состоела во тоа што акузативот идел 
при глаголи што покажуваат движење, а локативот при 
оние што покажуваат мирување, наоѓање на едно место 
(сп. во српхрв. идем у град: живим у граду). Таа разлика 
е сврзана и со различната употреба на прашалните при-
лози kamo и k4d5, k7de (српхрв. куда, камо: где). Но таа 
во нашиот јазик била рано расколебана под влијание на 
балканските јазици. Во нив не постои разлика меѓу ка-
тегоријата на движење и мирување, и со еден прашален 
прилог се определуваат и двете состојби. Во грчкиот πоῦ, 
во албанскиот ku и во романскиот unde му одговара како 
на српхрв. куда, камо, така и на где. Истото станало и 
во македонскиот јазик (сп. кај одиш? – кај живееш?). 
Штом таа граница се расколебала, акузативот почнал 
да го истиснува локативот. Примери на мешање на тие 
падежи наоѓаме веќе во старословенските текстови. Сп. 
Зогр. ев. v7 dom7 o_ca moego obit5li mnog7y s4t6; Син. 
еух. v7 bezmл7v7no 'itie e'e 'ivem7; vo vs5ako blagov5rie 
I +istot5. Во текстовите од 12 – 13 век тие примери се 
доста бројни. Сп. Добр. ев.96 i'e b4det6 na krov6; s6nide 
bour5 v5tr7na v7 ezer5; Вран. ап. v7nidoh6 v6 dom8 m4'a; 
Мак. ев. _a_gl6 bo gÃdn6: na vs3 l5ta sho'da[e v6 k4p3li; i v6 
dom7 b7yv7; ni ously7[it6 nikto'e na rasp4tie: i \ gl³a ego. 
Некои стари локативни форми, како беспредлошки така и 
предлошки, останале само како прилози и прилошки из-
рази: лете, зиме, на соне, в уме и сл. Дека локативот бил 
падежна форма што можела најслабо да му се спротивс-
тави на процесот на преобразување на деклинацијата, мо-
жеме да се увериме и од тоа што се покажува денеска во 
развојот на некои српскохрватски дијалекти. Во говорите 
во Црна Гора, каде што балканизмите се поизразито за-
стапени, акузативот го има веќе заменето локативот, иако 
другите падежи се чуваат.

96 Примерот што следува (i'e b4det6 na krov6) го нема во првата вер-
зија. (1965: 136) (В. Л.)
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177. Во сферата на употреба на инструменталот аку-
зативот почнал да навлегува исто така рано. Сп. во Бит. 
триод (12 век): ikon4 s6 wbraz6 pokaza4]e: v5arno po4]im. 
Отклонувањето на разликата меѓу категоријата на дви-
жење и на мирување се одразило и во процесот на измес-
тување на инструменталот. Со прилозите под, над, пред, 
за(д) се употребувал акузатив во првиот, а инструментал 
во вториот случај (сп. во српхрв. доћи под кров – бити 
под кровом). Укинувањето на споменатата разлика, а по 
причина за која говоревме во врска со локативот, овозмо-
жило да настане мешање со акузативот во еден широк оп-
сег на употребата на инструменталот (сп. во Хлуд. триод 
од 13 век: az7 'e...slz7y proliva4 pr5d dveri grobou0. По-
четоци на еден таков процес можеме да посматраме де-
неска во црногорските говори, во кои, како што видовме, 
разликата меѓу категоријата на движење и на мирување е 
исто така укината (сп. мешање на инструменталот и аку-
зативот кај Његоша: уведох је под чадором к испуњењу 
свете жеље). Кога веќе бил отворен процесот на измес-
тување на старите падежи, тогаш сѐ што можело да му 
оди во прилог на тој процес се вклучувало во него. Во 
случајот со инструменталот таква улога им се паднала на 
некои фонетски израмнувања на формите во резултат на 
деназализацијата и на преминувањето на ъı во и. Во по-
веќе случаи и во нашиот современ јазик имаме, така да 
ги наречеме, „скришни“ инструментални форми, еднакви 
денеска со општата форма, а што совпаднале со неа по 
гласовен пат и како такви се вклучиле во новиот стро-
еж (скоро би можело да се говори за случај на јазична 
мимикрија). Така е во примерот што веќе го посочивме: 
се потурив вода; сп. уште: го посеавме полето пченица, 
го служи ракија, кошот го наполни слама и др. Како и 
при локативот, и овде ред стари инструментални форми 
се конзервирале како прилози и прилошки изрази: викум, 
редум, светрум и сл. Она што е реликт од старите форми 
се зачувало поради тоа што се лексикализирало, станало 
единечен случај, а не воспроизведување на една дејстве-
на граматичка категорија.

178. Што се однесува до генитивот, во неговото 
истиснување се јавува една поспецифична ситуација 
со тоа што неговите функции ги презема првобитно не 
сам акузативот, ами и дативот (посесивното значење). 
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Акузативот го истиснува рано генитивот при некои гла-
голи што го управувале тој падеж. Сп. на пример при 
im5ti – во Мариинското евангелие: im5j3i bra[6na; 
imat7 'ivota v5+naago; но во Добромировото евангелие: 
im5j4i bra[6no; imat6 'ivot6 v5+6n6yi. Исто така рано се 
ограничува употребата на генитивот при негација. Сп. 
во Македонското евангелие: ne tvor3]44 plod6 (Зогр. 
Мар. ев. ne tvor3[t4 ploda); во Хлудовиот триод: i ne 
imat6 dr6znovenie; ot roba neim4]ti voda; ne tr5bouet6 
pr5m4drost6 sk4dnooumen6. Убав пример за отклонување-
то на партитивниот генитив наоѓаме во приписка во Би-
толскиот триод (12 век): wti mI dava[e pr5sol6 i ml5+ice 
(за партитивниот генитив в. уште § 137). Од 12 век се на-
оѓаат во текстовите случаи на замена на генитивот со аку-
затив (со општата форма) и во предлошки конструкции. 
Сп. \ slav4 v7 slav4 (Охр. апостол), vpl]7[ago s3 \  _d_v4. 
(Одломка на октоих од 13 век); n4 \ oc7y est6; a drougoe 
pade posr5d5 tr6nie; na jedinom6 \ s6n6mi]7y; \ star6c6: 
i \ star5i[in7y 'ere+ski: i kni'nik6; \ _Z: godina tma b7y 
po vsei zemi do dev3ta4 godina (Мак. ев.); bez6 kr5post6, 
vr6hou vod4, m5sto 'l7+7, iz7 vlast7 (Хлуд. триод). За 
образувањето на посвојни придавки како еден начин на 
отклонување на генитивот од личните заменки во посе-
сивно значење в. § 162. И од генитивот имаме зачувани 
некои остатоци во прилошки зборови и изрази: сношти, 
до гроба, од глада и сл.

179. Најдолго време пред промената устојувал да-
тивот, во служба на директен објект и во посесивно зна-
чење. Во последнава служба тој дури и ја зацврстил своја-
та позиција, бидејќи со губењето на генитивот останал 
како единствен падеж за изразување на посесивноста (во 
старословенскиот се употребувал посесивен генитив, но 
исто така и посесивен датив којшто натаму сѐ повеќе ја 
засилувал својата употреба за сметка на генитивот). Има 
наши дијалекти во кои дативот е уште жива форма кај лич-
ните имиња и именките што значат сродство (се разбира, 
тој е зачуван општо кај личните заменки). Во архаичниот 
говор на Бобошчица дативот е жив и кај другите имен-
ки, не само во еднината, ами и во множината: кашчӓтуј, 
кашчӓтем. Тоа што дативот се зачувал најдолго во на-
шата деклинација наоѓа паралела во балканските јазици, 
во кои е уште жива една дативно-генитивна форма. Во 
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романскиот и албанскиот тоа е по потекло исто форма 
на дативот (ром. domnului „на господинот“, алб. mikut 
„на пријателот“). Во грчкиот тоа е генитивна форма (τоῦ 
φίλоυ „на пријателот“). Нашиот јазик ја минал истата таа 
фаза, од која наоѓаме остатоци уште во некои западни го-
вори. Еднаквата предлошка конструкција со на за инди-
ректниот предмет и за изразување на посесивно значење 
произлегува отаде што таа заменува еднаква, дативна, 
падежна форма. Така: му реков на човекот и нивата на 
човекот се сведува на постара конструкција со датив во 
двата случаја: му реков човеку(тому) и нивата човеку(-
тому). Во западното наречје посесивната конструкција е 
развиена и во предлошка конструкција со од: нивата од 
човекот и слично. Како што укажавме порано (в. § 141) 
ова е една од карактеристиките на западното наречје, што 
произлегуваат од особено силното балканско влијание на 
тој терен, бидејќи посесивни конструкции со од им се по-
знати на балканските јазици.

Во замената на дативот со предлошка конструкција 
посебно сложено е прашањето за патиштата по кои се 
дошло до тоа предлогот на да стане знак за индиректни-
от објект и за посесивното значење. Развојот, се разбира, 
тргнал од извесни акузативни конструкции во кои локал-
ното значење на предлогот на било избледнато, та може-
ло постепено тој да се транспонира во нови контексти 
како чисто граматички знак. Сп. во Зог. ев.: ί b4dete s_n_ove 
v7y[6nó5ago. 5ko t7 blag7 est7. na nev7zblagod5t7n7yj3 ί 
z7l7yj3 Лука VI 35; _w_+e s7gr5[ih7 na _n_bo ί  pr5d7 toboj4 
Лука XV 18. Во Болонскиот псалтир (поч. 13 век) среќа-
ваме веќе примери што се доближуваат дo употребата на 
на во дативна функција. Сп. _d_[a 'e moja v7zradouet7 s3 
na _ga; w tom7 bo bla'4t7 s3 vsi  v5rovav7[ei na _ha.

Заменувањето на дативот во служба на индиректен 
предмет со на-конструкција го повлекло по себе и посе-
сивниот датив. Разликата во значењето не можела да се 
јави како пречка за паралелниот развој во двата случаја, 
иако имаме посесивни конструкции и со предлогот од 
кои, меѓутоа, не станале општи во нашиот јазик. Случа-
ите кога дативот се јавувал со двојна зависност – и од 
глагол и од име (случаи како: му го зеле коњот Стоја-
ну) го спомагале паралелниот развој во обете функции 
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на дативот. Во Хлудовиот триод од 13 век наоѓаме при-
мери што можат да се толкуваат како на-конструкции со 
посесивно значење. Сп. krasen7 ot groba jako 'eni9h0 ot 
+r7toga pri[ed7 na s7mrt6 raz9d0rou[I m94+e0nie h9rist0e 
(... θανάτоυ ϰαταλῦσαϛ τήν τυραννίδα). Подоцна, таков 
пример ни предлага Македонскиот превод на Дамаски-
нот од 16 век: pone'e care na strast5h6 nas6 s6tvarajot6 
(τῶν πάθων).

Укажавме на оние услови што придонесувале да се 
задржи дативот подолго во употреба и неговото дефини-
тивно заменување со предлошка конструкција да стане 
кога веќе била создадена една општа „падежна“ форма во 
нашиот јазик. Еден услов пак што го олеснил тоа замену-
вање претставува удвојувањето на индиректниот објект, 
што е во нашиот јазик редовна појава (в. § 124). Во еден 
состав како му реков човеку заменката го воведува инди-
ректниот објект, а тоа разбирливо ја ослабува позицијата 
на дативната форма од именката, дури таа да се замени со 
предлошка конструкција. Таа замена станала порано кај 
општите именки, а подоцна кај личните имиња и именки-
те што значат сродство (тие заправо се употребуваат како 
лични имиња), секако поради тоа што овие во живиот го-
вор се употребуваат значително почесто во датив отколку 
општите именки. Тоа придонесувало тие подолго време 
да се репродуцираат по стариот начин, во некои дијале-
кти и до денеска.

180. Како што веќе споменавме, дативот е уште жива 
категорија во архаичниот говор на Бобошчица. Тој говор 
ни дава меѓутоа и многу убаво указание за елиминирање-
то на дативните морфеми во синтагми. Во формата за дат. 
мн. старцитим, на пример, се елиминирала дативната 
наставка од именката, а останал само дативот од членот. 
Во синтагми како големетему син, тијам лозјари, другим 
лʼуди само определувачкиот збор стои во датив, додека 
именката иде со општата форма. Ова осветлува еден ва-
жен момент во процесот на изместувањето на синтетич-
ката деклинација: се задржува еден знак таму каде што 
порано повеќе знаци го обележувале дадениот падежен 
однос. Ова покажува од какво значење било удвојувањето 
на објектот, за кое стана збор, за елиминирањето на па-
дежните наставки, посебно во дативот.
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Состојбата во говорот на Бобошчица ни дава мож-
ност да ја согледаме динамиката на процесот на тран-
сформација на старата деклинација. Во тој говор локати-
вот и инструменталот не се живи форми, што од своја 
страна ја посведочува констатацијата дека тие падежи 
најрано излегле од употреба. Излегол од употреба и ге-
нитивот (кај именките од машки одушевен род се јаву-
ва во предлошки конструкции и старата ген.-ак. форма: 
от старцатого). Дативот е наполно жива категорија 
како во служба на индиректен објект така и во состави 
со посесивно значење (старцутому, сестрјӓтуј, месту-
тому; сп. Чупата царутому тој ден поцкна да му заве-
ди лјӓп дететому в хапсаната). Дативната наставка од 
членуваните именки порано се елиминирала во множи-
ната одошто во еднината (сп. старцутому: старцитим); 
формата дететому (покрај местутому) во приведениот 
пример покажува дека таа подлегнува на такво елимини-
рање во некои типови во средниот род. Говорот на Бобо-
шчица, покрај посесивниот датив, познава и посесивни 
конструкции со од, иако тие, се чини, не се многу чести: 
царо от Русија, по варовити от планинјӓте, очи от чо-
века шчо е роден слеп. Во еден случај како: комати мјӓсо 
от тому дететому имаме пример за синтаксичка конта-
минација во развојот на предлошки конструкции, појава 
што ни е засведочена и од средновековните текстови. Од 
минатиот век се зачувани преводи на евангелски четива 
правени од некои луѓе во Бобошчица на нивниот говор. 
Во неколку случаи се забележува дека тие биле исправе-
ни пред тешкотијата како да ги преведат некои состави 
со посесивно значење, во кои влегуваат библиски имиња 
што не се адаптирале лесно кон системот на говорот. Во 
тие случаи е просто оставена грчката членска форма τоῦ 
како знак за посесивниот однос: А ние сме ту Моиси. Тоа 
бил за преводачите каков таков излез од една ситуација 
во која биле поставени поради тоа што нормалниот начин 
на искажување на посесивност бил сè уште со дативот, а 
особено пак кај личните имиња.

Во говорот на Бобошчица не се обични конструкци-
ите со на место дативот. Очевидно е дека развојот на тие 
конструкции одел побрзо во источните отколку во запад-
ните говори (најдобар доказ за тоа е установувањето на 
тие конструкции и во промената на личните заменки: на 
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вас, на нас). Тој процес ги опфатил малку подоцна и за-
падните говори, во кои имаме повеќе остатоци од дати-
вот, но тој речиси и не го засегнал говорот на Бобошчица, 
којшто останал отсечен од другите наши дијалекти, како 
оаза во туѓа јазична територија. Можеме слободно да ре-
чеме дека говорот на Бобошчица ни ја открива и во однос 
на деклинацијата состојбата во која кон 15 век, ако не и 
порано, се наоѓале повеќето наши говори на запад.

ГЛАГОЛ

Општи забелешки. 181. Кога ќе се фрли еден општ 
поглед на развојот на глаголскиот систем во нашиот ја-
зик, веднаш паѓа во очи тоа дека, за разлика од големо-
то упростување на формите во групата на имињата, тој 
не само што ги зачувал повеќето форми од стариот ја-
зик, ами е дури и поусложнет. Таа усложнетост произ-
легува од истите услови во кои се наоѓал нашиот јазик, 
што дејствувале и во посока на упростување на декли-
нацијата. Тие услови се создавале во контактот со бал-
канската јазична средина. Балканските јазици имаат исто 
така сложена конјугација, па воздејството на тој факт се 
изразило во словенските говори во југоисточниот дел на 
Полуостровот по таков начин што се конзервирала во го-
лема мера состојбата на глаголскиот систем наследен од 
прасловенскиот јазик. Така во македонскиот и бугарски-
от јазик, и во помала мера во српскохрватските дијале-
кти, се зачувале аористот и имперфектот, времиња што 
во другите словенски јазици се загубиле (исклучок прави 
лужичкосрпскиот и словенечкиот резиски дијалект). Ако 
се погледне на словенските јазици како целост, ќе се кон-
статира дека во оние во кои станало упростување на де-
клинацијата (бугарскиот, македонскиот) се јавува сложен 
глаголски систем, и, обратно, во оние во кои е зачувана 
старата падежна промена се извршило упростување на 
глаголскиот систем.

Македонскиот јазик, пред сè во западното наречје, се 
јавува со покомпликуван глаголски систем и во однос на 
бугарскиот јазик. Тоа произлегува отаде што под влија-
ние на балканските јазици се развиле во македонскиот 
нови глаголски конструкции од типот имам дојдено и сум 



Блаже Конески

174

дојден. Бидејќи покрај нив се чува и старата конструкција 
сум дошол јасно е какви сложени односи се создаваат во 
сопоставувањето на сите тие конструкции за изразување 
на минатост. Тие и предаваат извесни дистинкции, но и 
се неутрализираат една со друга во некои контексти.

Некои стари форми биле сепак истиснати од употре-
бата. Тоа се, што е сосем нормално да се очекува, имен-
ски форми на глаголот: инфинитивот и некои партиципи. 
Карактеристична појава во системот на именските фор-
ми на глаголот е развивањето на една општа партиципна 
форма, врз основа и со формалните обележја на некогаш-
ниот пасивен партицип на минатото време: паднат, ум-
рен, дојден и сл. Нејзиното установување е тесно сврзано 
со појавата и ширењето на споменатите конструкции од 
типот имам дојдено и сум дојден.

Граматички категории кај глаголот. Вид. 182. Раз-
ликувањето на свршени и несвршени глаголи е типична 
особеност на словенската јазична група, која не само што 
се зачувала во нашиот јазик, ами има пројавено посебна 
жизненост. Работата е во тоа што е оваа граматичка ка-
тегорија неразделно сврзана со морфолошките средства 
за произведување на нови глаголски зборови, онака како 
што е во групата на имињата сврзана со зборообразувач-
ките елементи категоријата на родот.

Глаголите се изведуваат со префиксација и суфи-
ксација. Во нашиот јазик се пројавува, од една страна, 
извонредна продуктивност на некои префикси (за-, до-, 
на-, при-, пре-, по- и др.) и, од друга страна, извонред-
на продуктивност на суфиксот -ува-, со кој се изведуваат 
несвршени глаголи. Кога станува збор за продуктивноста 
на префиксите во нашиот јазик, тоа значи дека со нив се 
изведуваат и цел ред глаголи што не се обични во други-
те словенски јазици (освен во повеќето случаи во бугар-
скиот), иако тие само ги репродуцираат старите значења 
на дадениот префикс. Така на пример, образувања како 
заоди (детето заоди на училиште), докаже (одвај ја до-
кажа приказната) и сл. – во српхрв. јазик мораат да се 
преведат описно, бидејќи не е обична соодветната пре-
фиксирана форма (дете је почело да иде у школу; једва 
је свршио причу до краја). А такви и слични образувања 
има во голем број.
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Засилувањето на продуктивноста на префиксите ни 
е уверливо засведочено во 15 в. Во приписка во општ ми-
неј пишуван во Мешеишта (Охридско) наоѓаме два такви 
примера – со префиксот за- (почеток на дејството) и до- 
(крај на дејството): zapisa se sYja kniga jegóda ido[e tourci 
na Цarigróad7 a dopisa se eógda ga prije[e. Интересни97 се 
во овој поглед и следните постари примери во приписка 
во Добреј. ев. (13 век): pi[i v7l+o gr5[ni+e i pripi[i; Во 
Мак. ев. (13 век): pos3d5te sde, наспрема po'id5te s6de 
во Мар. ев. Мат. XXVI 38; во приписка во Стан. пр. (1330): 
popisa. Не е јасно зошто се дошло до една ваква проду-
ктивност на префиксите, но е упадливо дека тоа станало 
имено во оној дел од јужнословенската јазична гупа, во 
кој е најизразит контактот со балканските јазици. Една 
претпоставка би била дека во процесот на асимилирање 
на несловенското население, ова, усвојувајќи ги словен-
ските модели на префиксирање, почнало да ги примену-
ва и на случаи нереализирани дотогаш во словенските 
говори и со тоа се отворил процесот на една повторна 
продуктивност на префиксите. Интересен податок во 
оваа смисла ни дава мегленороманскиот. Во него односот 
cînt – prucînt и сл. е условен спрема мак. пее – пропее 
(овде со позајмување на словенскиот префикс про-). Но 
во zabucur (почна да се весели) имаме веќе образување 
со за-, кое не е обично во нашиот јазик (не е обично да се 
каже: се завесели). Тоа е, имено, пример за проширување 
на продуктивноста на еден префикс при неговото усвоју-
вање од страна на другојазично население.

183. Како што рековме, глаголи од несвршен вид се 
образуваат главно со наставката -ува- (варијантата -ва- се 
јавува ако глаголската основа завршува на вокал: познава, 
испива и сл.). Таа наставка доаѓа секогаш да воспостави 
симетрија спрема префиксираните свршени глаголи и 
спрема моментните глаголи изведени со -не-. По таков на-
чин се добиваат вериги како оди – заоди – заодува, чука 
– чукне – чукнува, во кои новосоздадените несвршени фор-
ми на -ува имаат итеративно значење. Продуктивноста на 
префиксите, вкрстена со едновремената продуктивност на 

97 Поинаку во првата верзија: Интересен е во овој поглед и следниов 
пример од приписка во Добрејшовото евангелие (13 в): pi[i v7l+o 
gr5[ni+e i pripi[i. (1965: 143 – 144 ) (В. Л.)
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наставката -ува-, причинува да се создадат така извесни 
нови глаголски типови во рамките на несвршениот вид.

Морфемата -ува- се развила прво кај глаголите од 
типот koupovati - koupouj4. Се работи за вкрстување на 
инфинитивната и сегашната основа кај тие глаголи. Пр-
вата98 фаза на тоа вкрстување, изразена веќе во старо-
словенскиот и денеска ја покажуваат некои македонски 
говори (велешкиот и др.): се раду(ј)ам – се раду(ј)е – се 
раду(ј)евме и сл. Во повеќе текстови од 13 век се среќава 
radouva[e s3 и сл., во кое ни е веќе претставена морфема-
та -ува-. Во некои наши говори и денеска е останато неиз-
менето -ова- од некогашната инфинитивна основа: купó-
вам, показóвам (во некои источни говори), купоа, гладоа 
(во дебарскиот говор, во кој се губи интервокалното в). 
Во битолскиот, преспанскиот и др. говори оваа наставка 
се јавува во скратена форма -ва-: купвам, купваш; така е 
и во охридскиот говор, со таа разлика што ваквите глаго-
ли таму спаѓаат во и-група: купвам – купвиш (добиено од 
постарото купуам – купуеш, со разлагањето на е-група, в. 
§ 203). Тоа се дијалектните варијанти на овој морфолош-
ки елемент којшто игра најважна улога во изведувањето 
на несвршени глаголи во нашиот современ јазик.

184. Наспрема изведувањата со -ува- другите начи-
ни на изведување на несвршени глаголски форми, и кога 
доживеале извесна продуктивност во одделни дијалекти, 
имаат денеска само маргинално значење. Така е со гла-
голите изведени со наставката -ја(ва)-, во кои се јавува 
и старо редување на кореновиот вокал: роди – раѓа (ст. 
сл. ra'dati), плати – плаќа (ст. сл. pla[tati), поклони – 
поклања (ст. сл. poklanjati) итн. Со оваа наставка биле 
изведени формите остава, преправа, поправа (сп. во ох-
ридскиот говор оставјат, во буг. оставя и сл.), но тие 
се приклучиле кон глаголите со -ва-, за што придонесло 
секако затврднувањето на мекото в (в. § 80). Стариот тип 

98 Од овој збор до реченицата (Во некои наши говори …) имаме по-
едноставување на текстот од првата верзија која гласи:  Во Супрасал-
скиот зборник наоѓаме веќе форми за имперфект изведени спрема 
сегашната основа: bes5dou§[e, radou§[e s3. Таквата состојба и де-
неска ја покажуваат некои македонски говори (велешкиот и др.): се 
раду(ј)ам – се раду(ј)е – се раду(ј)евме и сл. Во Врачанското ев. (13 
век) се чести примерите како: v5rouva[4, negod8va[e, radouvah4, во 
кои ни е веќе претставена морфемата -ува-. (1965: 144) (В. Л.)
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-ricati (naricati и сл.) доживеал извесна продуктивност 
во пиринските и во североисточните говори: испица, ис-
тица, облица, отсица. Типот smijati s3, lijati е зачуван 
во одделни форми во неврокопскиот и во други источно-
македонски говори: сије, мрије, живије. На уште поши-
рока територија (и во западното наречје), е познато жние, 
а исто така е обично и спие, врие. Извесна продуктивност 
имал и типот b6rati – birati, s7p6n4 – s7pinati, со тоа што 
првобитниот однос ь : и се пренесол по аналогија и кај 
некои други глаголи: спомина (спомене – спомне), позина 
(познае), падина (падне). Уште во ст. сл. имаме аналог-
ни образувања pogribati (покрај pogr5bati), s7plitati. 
Тие се денеска почести во неврокопскиот говор: погри-
бам, нанисам, убисам, залипам и др. Неврокопскиот го-
вор се карактеризира со употреба на скратени несвршени 
форми од типот дохóдам (<доход'овам), извáдам, фáтам 
и сл. Во одделни случаи имаме и во други наши говори 
скратување на несвршените форми по таков начин како 
да се изведени од глаголска основа на вокал со настав-
ка -ва-: клава, извава, изева, слева, излева, флева, зева 
(зема). Губењето на консонантот од основата кај некои од 
соодветните свршени форми, во интервокална позиција, 
било причина за вакво скратување: клаам, изваам, изеам 
(од кладам, извадам, изедам).

Број и род. 185. За овие граматички категории кај 
глаголот нема да се забележи нешто посебно од она што 
го кажавме во врска со нив кај имињата. Со губењето на 
двоината кај имињата, таа се загубила и кај глаголот. Во 
овој пример од Мак. ев. имаме наедно неколку случаи на 
грешење во однос на употребата на двоината. i se dv5 
sl5pca s3d3 pri p4ti: i sl7y[av[a jako _i_s_s7 mimo hodit: i 
v6z6pista _g_l_3_]_e: pomiloui n7y _gi _s_n_o_u  _d_v_d_v6 : narod6 'e 
zapr5ti ima da ouml6+3t6: on7y 'e pa+e v6pijasta _g_l_3_]a. 
Во поглед на родот именските форми на глаголот се об-
несуваат како и имињата – во еднината се прави разлика 
меѓу трите рода, а во множината имаме само една форма: 
паднат, падната, паднато – паднати, играл, играла, иг-
рало – играле.

Начин. 186. Меѓу модалните значења на глаголските 
форми треба посебно да се изделат две, како по тоа што 
се нови во однос на нашиот стар јазик, така и по тоа што 
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претставуваат значајни карактеристики на современиот 
глаголски систем. Тоа е, прво, категоријата на готовноста 
(или можноста) да се изврши дадено дејство и, второ, ка-
тегоријата на прекажаноста.

Категоријата на готовноста се изразува со презентот, 
имперфектот и перфектот од несвршени глаголи. Иска-
зите како: го јадам прасево како ништо; одев, да ме вик-
невте – можеме да ги развиеме по следниов начин: готов 
сум (и можам) да го изедам прасево; бев готов (и сакав) 
да одам, само да ме викневте. Некои итеративни глаголи 
на -ува се обични само во ваква употреба, како во вакви 
безлични реченици: седи, седи, не се доседува (т. е. човек 
не може и нејќе да седи докрај). Ваквите контексти го 
потстакнувале изведувањето на нови глаголи со настав-
ката -ува-.

Се претполагаше дека категоријата на готовноста се 
развила под влијание на турскиот јазик, во којшто форми-
те како yazarim, yaparim, vururum и сл. изразуваат имено 
такво значење. Меѓутоа, прашањето не е уште доволно 
проучено. Пред сè со значење на готовност, можност пре-
зентот се употребува и во грчкиот јазик. Сп. σʼ ὀχτὼ μέρες 
διоρία τò γιατρεύω за осум дена го оздравувам (можам да 
го оздравам); ἓτσι παίρνει τὴ θυγατέρα μоυ γυναῖϰα така 
ја зема (може да ја земе) ќерка ми жена. И грчкиот им-
перфект иде исто во таква служба. Сп. μῆλоυ νά ʼρεχνις, 
ϰαταῆς δὲν ἔπιφτιν јаболко да фрлиш, на земи не паднува-
ше; δὲν ἐϰινоῦσε τò ϰαράβι не тргнуваше (не можеше да 
тргне) коработ; δἐν ἀνεγνώριζε не познаваше (не можеше 
да познае). Категоријата на готовноста ја познава и аро-
манскиот и албанскиот: аром. u skol k'atra го кревам (мо-
жам да го кренам) каменот; алб. e pij gjithë poҫen го пијам 
(можам да го испијам) целото шише.

Употребата на презентот од несвршени глаголи со 
футурско значење, од која треба и овде да се поаѓа, е дос-
та обична и во словенските јазици. Футурското значење 
притоа се изведува од ситуацијата или на него се укажува 
со прилог за време (утре одиме на пат). Во старосло-
венскиот се забележуваат примери на употреба на несвр-
шениот презент и во случаи што не би биле обични де-
неска за словенските јазици. Сп. do kol5 b4d4 v7 vas7. i 
tr7plj4 v7y Зогр. ев. Употребата на несвршениот презент 
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со футурско значење е особено честа во нашиот јазик со 
негација. Така, додека е нормален исказ: ќе ти дадам, не 
е најобично да се каже не ќе ти дадам, ами или не ти да-
вам или нема да ти дадам. Ваквата распределба на двата 
глаголски вида, од кои несвршениот се сврзува потесно 
со негацијата, треба да е доста стара. Неа ја наоѓаме и во 
императивот: дај ми но само: не давај ми. Во 14 в. веќе 
било установено ова разграничување во рамките на им-
перативот (в. § 2016). Покрај не ти давам еден исказ како 
ти давам морал тогаш да се обележи со посилна волун-
тативност, бидејќи футурското значење како предавање 
на обично соопштение веќе се изразува со помошта на 
конструкциите како ќе ти дадам. На таа основа можело 
да се развива модалното значење на готовност. По секоја 
веројатност тоа не станувало без контакт со грчкиот ја-
зик, бидејќи тој контакт е несомнен во изградувањето на 
нашите футурски конструкции (в. § 214). Контактот со 
турскиот можел натаму да ја потсили уште повеќе таква-
та употреба.

187. Категоријата на прекажаноста е едно од 
суштествените својства на нашиот глаголски систем, што 
го проникнува во неговата целост, во сите три временски 
плана. Едно дејство се предава како директно посматра-
но или како прекажано (во овој случај говорителот само 
пренесува нешто што му соопштиле други и, се разбира, 
до толку и поставува извесна ограда во однос на вистини-
тоста на соопштувањето). Така исказот тој падна може 
да се доразвива по следниот начин: јас видов кога тој 
падна и сл., додека исказот тој паднал може да се дораз-
вива вака: ми рекоа дека тој паднал (јас самиот не сум го 
видел и не го тврдам тоа).

За прекажување на минатите и сегашните дејства 
служи перфектот, а за прекажување на идни дејства се 
развила посебна конструкција – идно прекажано време 
(ќе дојдел и сл.), кое му се противставува како на мина-
тото идно време така и на обичниот футур: тој ќе дој-
дел (вчера) и тој ќе дојдел (утре). Впрочем, за прекажу-
вање на идни дејства може да се употреби и перфектот од 
несвршени глаголи: тој доаѓал утре.

Општиот услов да се развие категоријата на пре-
кажаноста бил даден со тоа што се зачувале аористот и 
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имперфекот наспрема перфектот. Тие две времиња во 
словенскиот отсекогаш предавале засведочено дејство, 
додека перфектот во тој поглед бил необележен (тој и де-
неска, како и порано, служи за прекажување, но исто така 
и за директно соопштување). Во употребата на стариот 
словенски перфект имаме некои изразити контексти со 
значење на прекажаност кои понекогаш се дури и фор-
мално обележени со губењето на глаголската сврска (сп. 
во српхрв. дошао, кажу, Петар).

Меѓутоа, во македонскиот и бугарскиот јазик се оти-
шло понатаму од таа состојба, така што место една кон-
текстуално определена употреба се развила како посебно 
модално значење категоријата на прекажаноста. Реши-
телниот чекор бил направен тогаш, кога тоа значење се 
пренесло и на сегашните и на идните дејства (во овој слу-
чај дури, како што видовме, тоа се изразило и во потреба-
та да се изградат посебни форми за прекажување).

По сè искажува дека контактот со турскиот јазик 
дал побуда за доведување на овој процес докрај. Турски-
от јазик има посебни форми за предавање на прекажани 
дејства. Согласување со турскиот има и во такви подроб-
ности, како што е употребата на перфектот со значење 
на адмиратив: тој бил добар човек! (тур. Ey adam imiş). 
Грчкиот и романскиот не ја познаваат оваа категорија (во 
албанскиот имаме извесни зачетоци од неа во градските 
говори, во кои влијанието на турскиот било повеќе из-
разено). Во средини во кои влијанието на ароманскиот 
и грчкиот било посилно, установувањето на категоријата 
на прекажаноста се намерило на пречки. Во битолски-
от градски говор, повлијан од говорот на влашкото на-
селение, се „греши“ во тоа што се употребува аористот 
и имперфектот во контексти што изискуваат перфект за 
прекажани дејства. Во некои говори во Костурско и во 
говорот на Бобошчица се загубил воопшто перфектот 
со л-партицип (тој се заменил со конструкции од типот 
имам дојдено, сум дојден; во Бобошчица го среќаваме 
уште само како адмиратив: шчо си бил јунак!), па поради 
тоа и не се развила категоријата на прекажаноста. Одов-
де се гледа од каква определувачка важност за развојот 
на таа категорија била наследената состојба во однос на 
перфектот. Контактот со турскиот јазик го соживил и го 
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управил процесот кон целосно изградување на таа кате-
горија. Позицијата на стариот перфект од типот сум бил 
со тоа се зацврстила во нашиот глаголски систем.

Преодност на дејството. 188. Во нашиот јазик е во 
ред случаи расколебана границата меѓу преодните и не-
преодните глаголи. Денеска е сосем нормално да се каже: 
мајка ти ќе ти ја умрам, ме седнаа на еден стол, го сме-
ам детето и итн. Расколебувањето на споменатата гра-
ница дошло, несомнено, во резултат на оние граматички 
процеси во глаголскиот систем, како што е установување-
то на општа партиципна форма (носен, паднат, умрен), 
или развивањето на модално значење на готовност (сп. 
го одам полево како ништо за еден саат!) и др. Во ред 
случаи се работи за калкирање на балкански обрасци, би-
дејќи во балканските јазици многу глаголи имаат и преод-
но и непреодно значење (сп. аром. va-l mor di k'utekӑ ќе го 
умрам од ќотек; lu šidzurӑ pi masa го седнаа на маса; грч. 
ἀρρωστῶ = „сум болен“ и „разболувам некого“, ϰαθίζω = 
„седнувам“ и „поставувам“, „седнувам некого“). Појава-
та била спомогната од тоа што кај некои глаголи може да 
се премости лесно разликата во преодноста поради тоа 
што се асоцираат по значење со преодни глаголи. Така 
на пример, ќе го умрат човекот се опира на контексти 
со преодни глаголи, и со слично значење: ќе го отепаат 
(убијат, уништат, усмртат, умртват) човекот. Во се-
кој случај, напорот да се прави лексичко разграничување 
на глаголи преодни и непреодни во македонскиот јазик 
денеска во ред примери е илузорен.

Повторливост на дејството. 189. Покрај итератив-
ните глаголски форми (сп. чукнува, одвреме, навреме; си 
испива по некоја чаша) суштествуваат и други начини да 
се изрази повторливоста на дејството, и тоа дека дејство-
то станува по некој ред, обичај и сл. Карактеристична е 
за македонскиот јазик во овој поглед употребата на импе-
ративот. Таа се воведува често од глаголот чини, што вед-
наш ја истакнува обичноста, повторливоста на дејството: 
тој чини дојди, јади и пак излези. Предавањето на пов-
торливоста со помошта на презентот од свршени глаголи, 
какво што имаме во другите јужнословенски јазици (сп. 
српхрв. он обично дође, па опет оде), денеска го познава-
ат уште нашите источни говори. Во западното наречје тоа 
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е истиснато од страна на конструкциите со ќе кои прет-
ставуваат еден нов начин на искажување на повторливос-
та: тој ќе дојде, ќе јаде и пак ќе излезе. По пренесувањето 
на акцентот во аористот, во западното наречје формите на 
презентот во состави како тој дојде и сл. станувале омо-
нимни со аористните форми. Тоа ја засегнало изразноста, 
па затоа конструкциите со ќе се распространиле и на тие 
контексти. Покрај значењето на идност и на условност на 
дејството, и оваа употреба е една од најкарактеристични-
те за тие конструкции.

ИМЕНСКИ ФОРМИ НА ГЛАГОЛОТ

Инфинитив. 190. Покрај инфинитивот, старосло-
венскиот јазик познавал и супин. Супинот се употребу-
вал при глаголи што значат движење. Веќе во ст. сл. јазик 
се забележува дека тој се истиснува од инфинитивот. Во 
Мак. ев. е употребен инфинитивот место супинот во овој 
случај: _+_l_ka dva: v6nidosta v6 _c_r_k_ve pomoliti s3 (Зогр. ев. 
Лука XVIII 10... pomolit7 s3). 

Во истиот текст имаме и случаи кога супинот е сфа-
тен како 3 л. едн. од презентот: pr5ide \ t4dou ou+it6 
i propov5daet6 v6 grad5h6 ih6 (Зогр. ев. Матеј XI I ... ί 
propov5dat7 v7 grad5h7 ih6); ibo _s_n6 _+_l_+_s_k_7i ne pride da 
poslou'4t6 jemou: n4 d4 poslou'it6: i dati _d_[4 svo4: 
izbavenie za mnog7y4 (Зогр. ев. Маркo X 45 ... n7 poslou'it7 
ί dati _d_[4 svoj4  ίzbavŸlen7 za mnog7y).

191. Самиот инфинитив постепено излегувал од упо-
треба, заменувајќи се со да-реченици. Процесот е општо-
балкански, потстакнат во јужнословенските јазици под 
дејство на грчкиот, романскиот, делум и на албанскиот 
јазик. Во грчкиот тој процес бил отворен уште во поче-
токот на нашата ера. Инфинитивот се загубил во маке-
донскиот и бугарскиот (каде што има само некои траги 
од него). Во српскохрватскиот јазик неговата употреба се 
ограничува во значителна мера, а во некои говори и таму 
веќе не е зачуван.

Губењето на инфинитивот му соодветствува на општи-
от стремеж во развојот на нашиот јазик, во контактот со 
балканските јазици, некои синтетички именски форми да 
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се заменуваат со аналитички конструкции. Конструкциите 
со да, со кои е заменет инфинитивот, стојат наспрема кон-
струкциите со соодветниот предлог и конјунктив во бал-
канските јазици. Во тие конструкции не може да се вметне 
именка меѓу предлогот и глаголот. И тоа е особеност на 
балканските јазици, што сведочи за тесната поврзаност на 
развојот во овој случај (в. § 130).

Конструкциите со да се јавувале во нашиот стар ја-
зик во некои контексти наспоредно со инфинитивот. Во 
таквите контексти најпрво и настапило ограничувањето 
на употребата на инфинитивот. Таков е случајот кога ин-
финитивот доаѓал во финална служба. Мак.99 ев. ни дава 
за ова интересен пример на контракција меѓу инфинити-
вот и конструкцијата со да: jako da oubiti i (покрај: jako 
oubiti i). Примерот сведочи дека да-речениците биле во 
експанзија. Друга позиција во која инфинитивот рано се 
истиснувал сме имале во случајот кога тој идел во служба 
на објект зад глаголи како „сака, заповеда, моли“. Ин-
финитивот останал подолго во употреба во составот на 
описни глаголски форми (со глаголи како имамь, начьнѫ 
и др.), како и во некои изрази со заповедно значење (в. 
подолу).

192. Пред да биде излезена од употреба, инфинитив-
ната форма претрпела извесни промени. Таа се скратува-
ла по таков начин што прво се губело крајното и од на-
ставката (сп. Мак. ев. i abie oub5d7y _i_ss6 ou+enik6y vl5sti 
v6 korab6 i varit6 na onom6 polou) а потоа и т. Се стигна-
ло заправо до елиминирање на старата инфинитивна на-
ставка, а како инфинитивна форма останала основата на 
инфинитивот. Ова, се разбира, ја засегнало изразноста на 
инфинитивот и самото по себе сведочи дека инфинитив-
ната форма и не била толку нужна во конструкции што со 
други белези го обезбедувале разбирањето.

Скратени инфинитивни форми во составот на идно 
време и во императивни изрази со недей се чуваат и де-
неска во бугарскиот јазик (сп. видящем, недей мисли и 
сл.). Тие за него биле својствени веќе кон 14 – 15 век како 
што покажува јазикот на влашкобугарските грамоти од 

99 Оваа и следната реченица ги нема во првата верзија. Се работи за 
допрецизирање на кажаното со конкретен пример од Мак. ев. (сп. 
1965: 151). (В. Л.)
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тоа време. Тие биле познати и во македонскиот јазик. 
Сп. во запис од 1646 година од Тетовско: po+e se pisat6 
meseca marta. Но денеска тие форми се веќе излезени од 
употреба, заправо се среќаваат во ретки изрази во регио-
нална употреба: ним се коси (гевгелискиот говор) „немој 
да се лутиш“, нуму лафи (тиквешкиот говор) „немој да 
зборуваш“. Примери за нив среќаваме во нашата народна 
поезија во состави со немој: немој носи свилени ѕуници. 
Меѓутоа тие се сфаќале веќе како императивни форми, 
како што може да се види во случаи кога можеле да до-
бијат и надворешен знак на императивот (во а-група): 
немој викај (м. немој вика). Одделни форми на скратен 
инфинитив се употребувале кај нас во говорите и во по-
четокот на 19 век. Така во јазикот на Пејчиновиќ и Крчов-
ски ја среќаваме интересната форма казас. Сп. после ќеме 
казас (во Житието на кнез Лазара од К. Пејчиновиќ). Ова 
е скратена форма од казати, која се преобразувала спре-
ма инфинитивите на -сти (спасти, порасти и сл.). Отаде 
во неа крајното с (*казаст >казас, како радост >радос). 
Вакво преобразување спрема глаголите на -сти е познато 
во некои случаи во црногорските говори (сп. изист во ја-
зикот на Његоша и Марко Миљанов).

Случаите што ги приведовме претставуваат послед-
ни траги од инфинитивот во нашиот јазик. И овде станало 
така што развојот на наша почва да стигне најдалеку, за-
што во другите балкански јазици, или барем во некои од 
нивните говори, и денеска во извесна мера имаме употре-
ба на инфинитивот. Во грчкиот се среќава инфинитивот во 
жива употреба уште во понтиските дијалекти. Гегискиот 
дијалект на албанскиот јазик образува форма за инфини-
тив со партикулата me и глаголската именка, образувана 
од нечленуван партицип  (me föl зборува, me hângër јаде). 
Во романскиот се употребува скратена инфинитивна 
форма со партикулата а (a mӑnca јаде). Најблиску во овој 
поглед стои до нашиот јазик ароманскиот, во кој старата 
форма на инфинитивот се употребува само во функција 
на глаголска именка.

193. Скратувањето на инфинитивот во македонскиот 
и бугарскиот јазик наоѓа своја паралела и во развојот на 
романскиот јазик. Во овој јазик полната инфинитивна 
форма на -re придобила значење на глаголска именка (ve-
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nire „идење, доаѓање, пристигање“), додека во извесна 
ограничена употреба во функција на инфинитив се среќава 
уште скратена форма без наставката -re. Наспоредноста е 
толку упадлива што мора да се претполага многу тесен 
контакт меѓу споменатите јазици. Некои помислуваат на 
влијание од словенска страна врз романскиот.

Дејството, меѓутоа, било обострано и тоа се гледа од 
фактот што во нашиот јазик глаголската именка во ред 
случаи го заменила инфинитивот (сп. не треба седење, 
треба работење, в. § 201). Инфинитивите, употребувани 
некогаш во вакви и други контексти, се замениле со гла-
голски именки под романско влијание. Нешто повеќе од 
тоа, можело во извесни говори да се случи, полната ин-
финитивна форма на -ти да придобие значење на глагол-
ска именка. Во бугарскиот таков случај имаме во некои 
североисточни говори, во кои и денеска се употребуваат 
состави како: сапун за мити, вода за пити. Во македон-
скиот, се чини, така било порано во костурскиот говор, 
во кој се среќаваат во голем број вакви глаголски имен-
ки: оратје, ранатје, женетје, врнуватје и сл. Тие фор-
ми се опираат100 и на минатиот партицип, но тие можат 
да бидат видоизменети форми од инфинитивот, вклучени 
во системот на именската промена со наставката -је. Де-
неска форми на -ти со значење на глаголска именка, се 
чини, не се среќаваат во Костурско (или само можеби не 
се забележани во дијалектолошките испитувања). Во ма-
теријалите од Долна Преспа собрани во почетокот на овој 
век од С. Томиќ среќаваме една таква форма: имам евла-
ти за ранати („имам деца за ранење“). Тоа ќе биде трага 
од некогашното употребување на полната инфинитивна 
форма на -ти (овде видоизменета спрема партиципот ра-
нат) со значење во кое денеска е нормална употребата на 
глаголска именка. Глаголската именка во нашиот совре-
мен јазик има жива употреба токму како глаголска форма. 
Делум тоа произлегува од овој факт што во извесни кон-
тексти таа го наследила инфинитивот.

Партиципи. 194. Веќе споменавме дека и некои пар-
тиципни форми излегле од употреба и дека се развива во 

100 Овде имаше печатна грешка, оперираат наместо опираат, инаку 
чест глагол во идиолектот на Б. Конески. Во старата верзија грешка-
та ја нема. (1965: 153) (В. Л.)
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нашиот јазик една општа партиципна форма (глаголска 
придавка) врз основа на минатиот пасивен партицип.

Старословенскиот јазик познавал повеќе партицип-
ни форми: активен и пасивен партицип на презентот; ак-
тивен I и II и пасивен партицип на перфектот. Употребата 
на активните партиципи во старословенските текстови е 
честа. Меѓутоа, тоа ќе биде својство на писмениот јазик, 
додека во народниот говор тие секако значително поретко 
се употребувале.

195. Активниот партицип на презентот завршувал 
во ном. едн. м. род на -7y (кај глаголите од I и II група: 
nes7y и сл.) и на 3 (кај глаголите од III и IV група: glagoŸl3, 
mol3 и сл.). Во старословенскиот се забележува ширење 
на наставката -3 за сметка на -7y. Спомениците откај 12 
век покажуваат форми како s4i, 'iv4i, pas4i (4 место -3 
во резултат на мешањето на носовките). Во промената 
на партиципите (како и кај сите придавки) се изразило 
влијанието на заменската промена: s4]omou, jad4]omou, 
pros5]omou, tl6k4]omou (спрема tomou и сл.).

Активниот партицип на презентот рано се загубил 
во нашиот јазик. Тој заправо се свел на прилошка фор-
ма (глаголски прилог), која во нашите дијалекти денеска 
се јавува во извесни варијанти, сп. викајќи, викајќим, ви-
кајќум, викаќе, викаешчем и сл. Веќе во текстовите од 
11 – 13 век среќаваме примери на прилошка употреба на 
овој партицип, што сведочи за тоа дека тој рано почнува 
да излегува од употреба. Сп. Мар. и Зогр. ев. 5ko narodou 
diviti s3, vid3]e n5m7yj3 glagolj4[t3; Син. еух. molitva 
c5louj4[te kr6st7; сп. од поновите текстови – Мак. ев. i 
se prineso[4 emou oslaben7 'ilami  na odr5 le'4]e; Вран. 
ап. sl7y[ahom6 bo i glagol3]e: jako isous7 nazar5nin6 s6 
razorit7 m5asto se. Како прилошка форма се обопштува-
ла формата за номинатив од м. род во множината. Неа ја 
продолжуваат формите како носеќе, ораеќе и сл., познати 
во некои северни говори. Во однос на другите варијанти 
што се употребуваат во нашите дијалекти, бара посеб-
но објаснение нивниот завршок. Имено, во молејќи (од 
постарото молееќи), молеешчем имаме негово проширу-
вање со е. Во формите од а-група, како викајќи (од ви-
каеќи) и сл. треба, од друга страна, да се објасни зошто се 
јавило е место очекуваното а како замена за ѫ (во -j4[te). 
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Секако се работи за вкрстување на постарите форми *ви-
кајаќи: молеќи. Завршокот -еќи влегол и во а-основа (ви-
каеќи), а потоа како целост се пренесол и кај формите од 
е- и и-основа (тече-еќи, моле-еќи). Установувањето на -и 
во глаголскиот прилог не би барало некое посебно објас-
нение, зашто тоа е најраспространетата номинативна на-
ставка во множината. Може да се мисли дека варијантите 
викајќум, викаешчем се опираат на дативот во множина-
та; викајќум е добиено од викајќим со наслон на прилози-
те на -ум (силум, назорум и сл.).

196. Пасивниот партицип на презентот се изведувал 
со наставка -m7. Сп. го овој пример од Мак. ев. во кој 
формата на партиципот не се согласува со именката што 
ја определува: b5 'e tou stado svinii: mnogo: pasom7y 9v06 
gor5. Остатоци од овој партицип се во нашиот народен 
јазик придавките лаком, питом. Во литературниот јазик 
бројот на такви придавки е поголем: недвижим, неумо-
лим и др.

197. Минатиот активен партицип I исто така рано 
излегол од употреба. Во нашиот литературен јазик при-
давката бивш е единствен остаток од некогашната фор-
ма на тој партицип. Во ном. едн. м. род тој завршувал на 
-7 кај глаголи со инфинитивна основа на консонант (nes7 
и сл..), а на -v7 кај глаголи со инфинитивна основа на 
вокал (znav7, vid5v7 и сл.). Глаголите од типот moliti 
отстапувале од второво со своите форми како mol6 и сл. 
Формите moliv7 и сл. се јавуваат како понови образу-
вања и се карактеристични за старословенските кирил-
ски текстови. Македонските текстови и од подоцнежно 
време (12 – 13 век) добро ги чуваат архаичните форми 
како mol6. Во народниот јазик овој партицип бил веќе 
излезен од употреба, па по таков начин од него не може-
ла да произлегува подбудата за подновување на формите 
во споменатиот случај.

Образување на една прилошка форма му претходе-
ло на дефинитивното губење на овој партицип. Сп. Мар. 
и Зогр. ев. poveli mi drevle [ed7[e pogreti otca moego; 
Добр. ев. pri[ed[ei 'e _is v7 vitani4; Вран. ап. pomaav[e 
im r4ko4 ml6+ati: i skaza im6; wtv5a]av[i 'e petr6 i re+e.

Меѓутоа, изгледа дека кон 13 век и самата прилош-
ка употреба на овој партицип не била обична во народ-
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ниот јазик. Тоа може да се заклучува од такви примери 
во текстовите, од кои се гледа дека препишувачите ги 
сфаќале неговите форми како синонимни со формите на 
аористот (имперфектот). Отаде меѓусебната замена на 
тие форми. Сп. во Вран. ап. i wtv5]a ka'nik6 filip8 i 
re+e (во Шиш. ап. wtve]aav6 'e ka'enik6 filipovi re+e); 
wt6v5]av6 mi glas6 vtoroe s6 nebese glagol3 (Шиш. ап. 
wt6ve]a mi...). Споменатото сфаќање на формите од 
овој партицип се пројавува и во тоа што многу често, 
на пример во Вранешничкиот апостол, тие се одделува-
ат со сврзникот и од другите глаголски форми во рече-
ницата, поставувајќи се во составен однос спрема нив. 
Сп. во тој текст: i'e pri[ed6 i vid5v6 blagod5t6 bo'4 i 
v6zradouvas3. Навистина, вакво поврзување на парти-
ципите, во зависност и од грчкиот текст, може да се по-
сочи во извесни случаи и во најстарите ракописи, но во 
некои текстови од 13 век тоа се среќава многу почесто и 
така се открива како посебно својство во врска со други 
примери што сведочат за губењето на минатиот активен 
партицип I во народниот јазик.

198. Минатиот активен партицип II (л-партиципот) 
се употребува во составот на глаголски конструкции 
(сум викал, би викал). Во литературниот јазик имаме рет-
ки случаи на атрибутска негова употреба: успело пре-
давање. Овој партицип се образувал со наставка -l7 од 
инфинитивната основа (nesl7, molil7 и сл.). Во еднината 
и денеска се разликуваат формите за трите рода: молил, 
молила, молило. Меѓутоа, во множината, како и кај сите 
придавки, разликата меѓу родовите се неутрализирала.

Во повеќето наши говори се јавува единствена мно-
жинска форма на -ле: молиле и сл. (молили и сл. само во 
некои источни говори). Први такви форми во текстовите 
потекнуваат од крајот на 12 – поч. на 13 век: ne b7yhom6 
os4'deni b7yle (Охр. ап.); da s3 bih4 _4_z_ci spasle (Бол. пс.); 
a[te b7yste sl5pi b7yle: b7yste gr5ha im5l7y (Мак. ев.). На-
ставката -ле не продолжува ниедна од старите множин-
ски наставки на овој партицип (м. р. -li, ж. р. -l7y, ср. р. 
-la). Таа е веројатно образувана со пренесување на е од 
проширената форма на личните заменки и од помошниот 
глагол (ние сме биле, вие сте биле и сл.; сп. за ова и во 
врска со презентната наставка -ме, § 204).
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Суштествената разлика во образувањето на л-парти-
ципот меѓу стариот и современиот јазик се јавува во тоа 
што денеска, кај глаголите од и- и е-група, тој се изведува 
не само од некогашната инфинитивна (аористна) основа, 
ами и од основа што му соодветствува на имперфектот. 
Така имаме не само молил (стара форма, наспрема аорис-
тот молив), ами и молел (нова форма, наспрема имперфек-
тот молев). Во овие форми се изразува видското значење 
на аористот и имперфектот (иако имаме и такви говори во 
кои тоа разграничување е расколебано). Како многу зна-
чајна последица од прирамнувањето на л-партиципот кон 
имперфектот се јавува образувањето на негови форми и 
спрема имперфектот од свршени глаголи (дојдел, донесел 
наспрема дојдеше, донесеше). Имперфектни форми од 
свршени глаголи му се познати на старословенскиот ја-
зик. Во него тие се употребувале со повторливо значење. 
Друга важна позиција во која тие се јавуваат во нашиот 
јазик е нивната зависна употреба во условни реченици 
(да дојдеше, ако дојдеше). Потребата да се образуваат 
л-форми наспрема имперфектот се јавува во врска со из-
градувањето на категоријата на прекажаноста во нашиот 
јазик (в. § 187). Имено, требало да се развијат соодветни 
форми што ќе го прекажуваат имперфектот во контексти-
те каде што тој се јавувал. Уште една карактеристична 
позиција во која тоа станувало се создала со развојот на 
глаголските конструкции со ќе (ќе одеше, ќе дојдеше: ќе 
одел, ќе дојдел; в. § 214).

199. Пасивниот партицип на перфектот се обра-
зувал во нашиот стар јазик со наставките -t7, -n7, -en7 
од инфинитивна основа. Наставката -t7 била ограниче-
на на неколку глаголи со едносложна основа: сп. kl3t7, 
-p3t7, bit7, p5t7. Наставката -n7 се додавала на основа 
што завршувала врз вокал (освен и): priz7van7, vid5n7 
и сл. Наставката -en7 идела на основа врз консонант и 
врз вокалот и (глаголи од типот moliti): nesen7, hvaŸlen7  
и сл. Кај глаголите од типот moliti станувало јотување 
на крајниот консонант од основата: ro'den7, kr7[ten7 и 
сл. Денеска е ова отклонето, по аналогија на формите во 
кои јотувањето не станувало (а такви биле повеќето фор-
ми во овој тип): роден, крстен, носен, молен, позлатен и 
сл. Сп. во Мак. ев. v6zljoben6 м. v6zljobŸlen7, oslaben6 м. 
oslabŸlen7; во други текстови откај 14 век: razvraten7 м. 
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razvra[ten7, v7prosen7 м. v7pro[en7, kr7sten7 м. kr7[ten7 
и сл. Во нашата поезија се среќаваат ретки форми со јо-
тување: роѓени, позлаќени.

Се извршила и извесна прераспределба на настав-
ките. Таа се состои во тоа што елементот -т се раши-
рил во западното наречје кај сите глаголи со општ дел 
на н: женет, ранет, кренат, минат и сл. Во Мак. ев. се 
среќава случај на замена на наставката -т со -ен: to'de 
'e i razboinika: propnenaa s nim6. Формата propnenaa (м. 
prop3taa) е изведена според презентната основа.

Меѓутоа, најсуштествената промена кај овој парти-
цип се состои во тоа што тој во нашиот современ јазик 
се образува не само од преодни и повратни, ами и од не-
преодни глаголи (сп. носен, насмеан – умрен, паднат, за-
спан итн). Со тоа оваа форма го губи своето обележје на 
пасивна глаголска придавка и се преобразува во општа 
партиципна форма (глаголска придавка, participe passé во 
романските и други јазици). Образувањето на една вак-
ва општа партиципна форма му одговара на она што ги 
карактеризира во овој поглед балканските јазици и оди 
заедно со развојот на нови глаголски конструкции во 
нашиот јазик (сум дојден, имам дојдено). Контекстите 
во кои таа се употребува се различни, покривајќи го од 
една страна полето на употреба на придавките, а од друга 
страна изделувајќи ја неа како чисто име на глаголското 
дејство, каков што е случајот во конструкциите од типот 
имам дојдено (в. § 212).

Глаголска именка. 200. Употребата на глаголската 
именка е необично честа во македонскиот јазик. Таа се 
изведува во нашиот народен јазик само од несвршени 
глаголи и завршува на -ње (кое може да биде изменето во 
-не, -јне, в. § 84). Во литературниот јазик се усвоени изве-
сен број такви именки од свршени глаголи и тие завршу-
ваат на архаичната наставка -ние (образование, решение и 
сл.). Од 101 оваа слика отстапуваат говорите во Костурско, 
во кои не е необично изведувањето на глаголски именки 
од свршени глаголи.

Во нашиот јазик глаголската именка ги чува во голе-
ма мера имено глаголските својства. Тоа можевме да го 
101 Оваа последна реченица од пасусот ја нема во првата верзија. 
(1965: 158) (В. Л.)
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забележиме кога стана збор за контекстите во кои таа го 
заменила инфинитивот (в. § 193). Едно од синтаксичките 
својства на глаголот, зачувано и во однос на оваа форма, 
е нејзиното непосредно сврзување со директниот објект 
(сафа за црпење вода, ќе има дигање возови во воздух и 
сл.). Во литературниот јазик во овој случај се сепак сè 
пообични конструкциите со предлогот на (в. § 134).

201. Глаголскиот елемент во значењето на глаголска-
та именка доаѓа до израз во искази кога таа се јавува еден 
вид замена на лична глаголска форма. Така глаголската 
именка заменува временски реченици во вакви случаи: 
едно влегување, свика (=штом влезе, свика); утре, дај 
боже здравје, одење в град и назад нема да се вратам 
(Цепенков). Ваквите конструкции со глаголска имен-
ка се познати во ароманскиот и албанскиот јазик: аром. 
unӑ intrare, akӑtsӑ sӑ (a)striga едно влегување, почна да 
вика; алб. (me) nji të shkumun, filluen punët e mira (со) едно 
одење, почнаа добри работи (временски конструкции од 
типот едно влезе, кои секако им претходат на оние со гла-
голска именка, се познати и во грчкиот и турскиот; сп. 
грч. θὰ θυμώση, μιὰ ϰαὶ νоιώση ќе се налути, едно [штом] 
ќе забележи; тур. bir girdi, başladi aykιrsιn едно влезе, по-
чна да пее).

Влијанието на балканските јазици се забележува и во 
други случаи во врска со употребата на глаголската имен-
ка. Тие јазици даваат паралела за такви карактеристични 
контексти со неа како што се: не суm за седење; мајстор е 
за правење и за јадење; за давање, дава; што е ова заба-
вање; сака работење, не сака седење и сл. Сп. грч. δέν ἔχω 
ϰαιρó γιὰ χάσιμо немам време за губење; аром. nu escu ti 
šideri; алб. тоскиски sʼjam për të ndejturë не сум за седење; 
аром. ti dari, da алб. për të dhanum, jep за давање, дава.

Глаголските именки идат и во некои обрати со засиле-
на експресивност (на пример, ако се искажува чудење од 
некоја работа или се подвлекува изобилноста на дејство-
то). бре, трчање! море, кревање! што стори носење! Во 
вакви изрази се употребуваат именки и од повратни гла-
голи: море, тепање се! што сторив возење се!

Очевидно е од она што се изнесе овде и порано, во 
врска со инфинитивот, дека значително поголемото из-
разување на глаголските својства на оваа форма, откол-
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ку во другите словенски јазици, произлегува во нашиот 
јазик од усвојувањето на некои модели од балканските 
јазици. Нивното влијание било, како што видовме, силно 
изразено во системот на именските форми од глаголот во 
нашиот јазик.

ПРОСТИТЕ ЛИЧНИ ФОРМИ

Презент. 202. Основата на презентот завршува во 
литературниот македонски јазик (како во некои говори 
во централна и северна Македонија) на три „каракте-
ристични“ вокала: и, е, а (сп. носи, везе, вика). Во ст. сл. 
јазик основата на презентот завршувала на и, е (nese-t7, 
dvigne-t7, glagolŸe-t7, - moli-t70. Во групата на атемат-
ските глаголи што инаку се одликувала со посебна про-
мена, глаголот im5ti образувал (покрај правилното im5j4 
итн.) и форми со општ дел на -а: imam6, ima[i, imat7, 
imam7, imate, im4t7.

Денеска бројната а-група се формирала како нова 
глаголска група. Изделувањето на основа со вокал а ста-
нало прво кај некои глаголски типови од III група, како 
што е типот podobati, oumirati и сл. Во сегашното време 
од овие глаголи се забележува асимилирање на е од ос-
новата од страна на претходниот вокал а уште во старо-
словенските текстови. Најбројни примери за ова наоѓаме 
во Супрасалскиот зборник, обично во 3 л. едн.: podobaat, 
oumiraat7, b7yvaat (м. podobaet7 и сл.). Се среќаваат 
спорадично и примери со извршена контракција на во-
калите: pr5b7yvate. Сп. подоцна во Охридскиот апостол: 
b7yvat7. По овој начин се образувала сегашната основа на 
а. Примерот ima4t7 (од Болонскиот псалтир) покажува 
дека и глаголот imam7 се вклучил во правилната промена 
по таа нова основа. Групата на а, освен веќе споменатите 
типови, ги вклучила во себе во повеќе наши дијалекти 
глаголите од типот koupovati (за дијалектните разлики во 
овој поглед в. § 183), а исто така и глаголите изведени со 
наставката -са-, пренесена со заемки од грчкиот јазик (ки-
ниса и сл.). Добр.102 ев. ни дава пример за адаптација на 
ваквите глаголи спрема типови од кои се развила а-група: 

102 Оваа реченица ја нема во првата верзија. (1965: 159) (В. Л.)
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vlasfimisae[i (Јов. X 36, Мар. ев. vlasfiml5e[i, Зогр. 
ев. vlasviml5e[i). Во ново време се вклучуваат во оваа 
група глаголите на -ира- (студира и сл.).

203. Во нашите дијалекти не е останата нетакната 
состојбата со три глаголски групи спрема презентната ос-
нова. Во повеќето дијалекти заправо се извршило извесно 
упростување во однос на глаголските групи. Во рамките 
на западното наречје, во некои централни (прилепскиот, 
битолскиот) и југозападни говори (охридско-преспански-
от) се разлага е-група. Повеќето глаголи од неа преми-
нале во и-група (кажиш, везиш, кажвиш, знаиш, веиш 
и сл.), додека во а-група преминале само оние од типот 
мие, чуе (мијаш, мија, чујаш, чуја).

Појавата е за западното наречје (охридскиот говор) 
одразена во Четиријазичникот на Даниила (крајот на 18 
век) по следниот начин. Глаголите со општ дел на консо-
нант веќе биле приклучени кон и-група: бидиш, бериш, 
земит, донесит и др. Исто и глаголите со општ дел на во-
калот е: угреит, веиш, веит и др. По е-група образувале 
сегашно време уште глаголите со општ дел на и, у: биеш, 
шиеш, пиеме, измиеш, спиеш, покриеш, жниеш, надуени 
и др. Во охридски текстови од втората половина на 19 
век се јавуваат веќе и форми како пијаме. Ваквите фор-
ми се забележани како единствени во првите описи на 
охридскиот градски говор во почетокот на 20 век. Во оп-
исот на прилепскиот говор од Д. Мирчев (1904 г.) се да-
ваат во прегледот на глаголските форми како нормални: 
мијеш, мијет, мијеме, мијете. Кај М. Цепенков покрај 
да се изгреиме, пеи, се среќава пијет, пиеше, отрујено и 
сл. Денеска во прилепскиот градски говор ваквите форми 
се образуваат веќе по а-група: мијаш, мија(т), мијаме, 
мијате. Преминувањето на глаголите од типот мие, чуе 
во а-група во некои западномакедонски говори, како што 
можеше овде да се види, станало не така одамна.

Разлагањето на е-група не се должи на некаква реду-
кција на е во и, ами е резултат од морфолошката анало-
гија. Оваа низа може да покаже веднаш какви сѐ излезни 
точки за едно такво дејство постојат во односот меѓу гла-
голите од и- и е-група: мразам – везам, мразиш – везеш, 
мразат – везат, мрази – вези, мразев – везев, мразел – 
везел. Еднаквото изведување на формите кај глаголите од 



Блаже Конески

194

овие две групи во ред случаи претставувало погодна ос-
нова за едно такво дејство што се вршело во споменатите 
говори во полза на и-група.

Во други наши дијалектни области станувало исто 
така упростување на глаголските групи спрема сегашна-
та основа, само во поинаков правец. Во источните говори 
(штипскиот и др.) е-група се наложила над и-група: носам 
– носеш – носе (како везам – везеш - везе). Во тиквешкиот 
говор се извршило вкрстување на формите од и- и е-гру-
па, така што во 2 л. едн. тие имаат и, а во 3 л. едн. е во ос-
новата: носам – носиш – носе, везам – везиш– везе. Тоа е 
една компромисна состојба наспрема онаа што ја наоѓаме 
во говорите со кои тиквешкиот граничи – од една страна 
прилепскиот, од друга штипскиот. Во гевгелискиот говор 
ваквата комбинација на формите од различни презентни 
основи ги опфатила и глаголите од а-група: бегум – бе-
гиш – беге, сакум – сакиш – саке.

За отклонувањето на консонантските алтернации во 
општиот дел на глаголите в. § 114, 3.

204. Личните наставки на сегашното време исто по-
кажуваат и извесни промени наспрема состојбата во на-
шиот стар јазик и извесни дијалектни варијанти.

Како наставка за 1 л. едн. се јавува -м во сите наши 
дијалекти освен во крајните западни (Дебарско). Едни од 
говорите што ја познаваат наставката -м ја употребуваат 
само кај глаголите од а-група, додека во другите таа се 
обопштила кај глаголите од сите три групи (така е и во ли-
тературниот јазик: носам, везам, викам). Наставката -м е 
старата наставка -m6 за ова лице кај атематските глаголи 
(jesm6, dam6, v5m6). Од кај нив таа се распространила прво 
кај глаголите од а-група, а после во повеќе говори и кај 
двете други глаголски групи. Говорите во Дебарско, Ох-
ридско, Преспанско, Кичевско, Поречко имаат за 1 л. едн. 
носа, веза, вика. Во тие говори се загубило дури и -м кај 
помошниот глагол: су (м. сум). Говорите во северна Маке-
донија (кумановскиот) имаат: носу, везу: викам (-у е замена 
за некогашната наставка -ѫ). Во долнополошкиот говор 
наставката -м се прибавува кон презентната основа со неј-
зиниот карактеристичен вокал: носим, везем, викам и сл.
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Наставката -[i за 2 л. едн. се скратила во нашиот 
јазик како и во другите словенски јазици: носиш, везеш, 
викаш и сл.

Старата наставка за 3 л. едн. била -t7 (ст. сл. nosit7 
и сл.). Наставката -т ја чуваат денеска само западни-
те говори, но не сите. Во велешкиот таа е загубена, во 
прилепскиот и битолскиот се губи (имаме, почесто, носи 
одошто носит, особено во градскиот говор). Таа се чува 
најдобро во говорите што ја немаат наставката -м во 1 л. 
едн. Во тие говори губењето на -т во а-група би довело 
до незгодна омонимија меѓу формите за 1 и 3 л. едн. Ота-
де е јасно дека установувањето на наставката -м создало 
услов за губење на -т во 3 л., бидејќи во новиот однос 
како викам – викаш – вика последнава форма е довол-
но изразна и без секаква наставка. Се разбира, устано-
вувањето на -м не морало непосредно да го повлече по 
себе губењето на -т (во градскиот охридски говор уште 
се чува добро таа наставка, иако е во 1 л. едн. устано-
вена наставката -м). Примери за губењето на наставката 
-t7 среќаваме веќе во старословенските текстови. Сп. во 
Зогр. ев. dostoi, podobaa, во Мар. ев. b4de и др. Во тексто-
вите од охридскиот круг од 12 – 13 век таквите примери 
се сосем ретки (во Охр. ап. само e, b4de, во Бол. пс. само 
e, n5, dostoй). Тоа се согласува со состојбата во охридски-
от говор зачувана и до денеска. Во Струм. ап. од 13 век 
таквите примери се доста чести: s6tvori, v6zide, skon+ae, 
glagole s3, poe, prizove, veli+i и др. Губењето на -т во 3 
л. едн. е еден од оние случаи кога припадноста кон мор-
фема што станува излишна, или изразна и без даден глас, 
ја ослабува позицијата на тој глас. Таков случај имаме и 
при губењето на т во членската форма -о(т) (в. § 169). 
Се забележува дека во нашите дијалекти постои извесна 
наспоредност меѓу овие две појави.

Старата наставка за 1 л. мн. била -m7. Во санди таа 
се јавува во ст. сл. и во варијанта –m7y: v5m7y (Зогр. ев.). 
Во нашиот современ јазик таа има облик -ме (поинаку во 
северните говори, каде што обликот -мо се установил под 
влијание на српските говори). Наставката -ме се среќава 
првпат во охридските текстови од 12 – 13 век. Во Охрид-
скиот апостол имаме: esme (повеќе пати), imame (повеќе 
пати), dame, jame, v5aroueme; во Болонскиот псалтир: esme, 
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v5ame, ispov5ame s3, imame (така и во аористната форма:103 
b7yhome). Се забележува дека скоро сите овие случаи прет-
ставуваат форми од групата на атематските глаголи. Кај 
тие глаголи, по губењето на крајните ерови, совпаднале 
формите за 1 л. едн. и мн. (dam6: dam7). Со наставката -ме 
се отклонила таа омонимија, па не е чудно што ја наоѓаме 
првпат имено во такви случаи. Наставката -ме се образу-
вала со проширување на -м(ъ), веројатно со наслон на 2 
л. мн. (-те) и на проширената форма од личната заменка 
за 1 л. мн. (ние). Дека формата на личните заменки може-
ла да влијае врз глаголските форми, можеме да видиме 
во дијалектните форми од помошниот глагол: (ние) сне, 
(вие) све, како и во 1 л. аор. импф. мн. (ние) дојдовне (м. 
дојдовме). Имено н и в во овие случаи се пренесле од за-
менките во соодветните глаголски форми.

Наставката за 2 л. мн. -те останала неизменета.
Во 3 л. мн. се извршила прераспределба на старите 

наставки -4t7, -3t7 во нашите говори. Првата од тие на-
ставки идела кај глаголите од првите три групи по Лески-
новата поделба (ст. сл. nes4t7, dvign4t7, znaj4t7); втората 
кај глаголите од IV и кај некои од V група (атематските): 
mol3t7, v5d3t7. Во претежниот дел од нашите говори 
се обопштила наставката -ат (од -4t7) кај сите глаго-
ли: везат, носат, вика(а)т. Примери за такво обопшту-
вање ни дава Добр. ев. од почетокот на 12 век: koup4t6, 
poslou'4t6, s6tvor4t6.104 Во говорите на нашето западно 
пограничје (дебарскиот, охридскиот и др.) се обопштила 
наставката -ет (од -ѧтъ): везет, носет, викает. Во некои 
северни говори во и- и е-група влегол вокалот од основата 
во 3 л. мн.: везев, носив : викав (од постарото везеу, носиу 
и сл; кратовскиот говор познава и: везет). Во галичкиот 
говор, во кој инаку имаме наставка -ет, кај глаголите од 
и-група влегол и во ова лице вокалот од основата: носит 
и сл., со што се добиле исти форми како во 3 л. едн. Во 
охридскиот говор формите како викает се преиначиле 
со асимилација на вокалите во викеет, викēт. Вака пре-
образуваните форми ги повлекле по себе и формите од 

103 Во првата верзија ја нема оваа забелешка во заградата (така и во 
аористната форма b7yhome), туку го има само примерот. (1965: 162) 
(В. Л.)
104 Оваа реченица ја нема во првата верзија. (1965: 163) (В. Л.)
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и- и е-група: молеет (молēт), везеет (везēт). Сп. вакво 
проширување кај глаголскиот прилог (в. § 195). Како што 
покажува Четиријазичникот на Даниила, во охридскиот 
градски говор при крајот на 18 век постоела уште конку-
ренција меѓу формите на -ат и -ет. Во тој текст наоѓа-
ме наспоредно гледаат (и спрема тоа чинаат, купаат) 
и гледает (и спрема тоа чинает, јадает). Во текот на 19 
век формите на -ет во тој говор надвладале, а се извр-
шила и споменатата асимилација на вокалите. Сигурно 
приливот на население од западните краишта во градот 
го спомогнало тој развој.

Губење на т во наставката имаме во некои наши го-
вори и во 3 л. мн. Во северните говори тоа е особеност 
што се сврзува со истата особеност во српските дијале-
кти. Долнополошкиот говор ја познава како појава што 
уште не е обопштена (носа, но и носат). Таква е ситу-
ацијата и во прилепскиот говор, во кој формите без т 
стануваат сѐ пообични. Оваа форма без т во 3 л. мн. ја 
познаваат и говорите во Костурско, како и говорот на 
Бобошчица (Корчанско): носе, моле, вике.

205. Во врска со формите за сегашно време од по-
мошниот глагол треба да се направат следните забелеш-
ки. Формата за 1 л. едн. сум иде од jesm6: првиот слог се 
загубил, откако во крајната консонантска група се развил 
вторичен вокал (в. § 45). Дијалектни варијанти се сом, 
сăм, сам, су, се (за говорот на Бобошчица в. подолу). Ста-
рата форма се скратила и во 2 л. едн. jesi >си. Во 3 л. 
едн. архаичната форма ести (ст. сл. jest7) се чува уште 
во Дебарско и Костурско. Во некои западни говори е по-
зната форма (ј)ет. Во најголемиот дел од нашите говори 
е обична формата без т: (ј)е (така и во литературниот 
јазик). Множинските форми за 1 л. сме (ст. сл. jesm7) и за 
2 л. сте (ст. сл. jeste) го покажуваат споменатото скра-
тување на првиот слог. Варијантите сне, све во некои за-
падни говори, како што веќе видовме, се добиле со вкр-
стување со личните заменки ние, вие. Ст. сл. за 3 л. мн. ја 
имал формата s4t7. Таа се продолжува во денешното са, 
кое е редовно во источните и северните говори (познато 
е и сат во некои полошки говори). Западномакедонскот 
сет, се (последново примено и во литературниот јазик) 
претставува форма преобразувана од са(т) со наслон на 
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3 л. едн. је(т), а веројатно и на формите сме, сте (ота-
де можело да се пренесе е и во 3 л. мн.). Во говорот на 
Бобошчица имаме две серии на форми за презентот од 
помошниот глагол – долги и кратки, кои се еквивалентни 
во употребата: 1. еса, еси, ести (еје), есме, есте, есе; 2. 
сјӓ, си, е, смјӓ, стјӓ, се (сјӓ).

На105 времето кога се јавувале веќе скратени форми 
од помошниот глагол укажуваат примерите од охридски-
те текстови во § 204. Сп. уште од Мак. ев. i mn5 4 si dal6.

Посебност претставува и 1 л. едн. од глаголот нејќе: 
нејќум (нејќу во некои говори) покрај нејќам. Може да се 
работи за наслон на (не) сум или, уште, за влијание од 
српските говори, заедно со установувањето на изговорот 
со ќ во овој глагол.

Императив. 206. Заповедниот начин во нашиот со-
времен јазик има форми само за 2 л. едн. и мн. Формите за 
3 л. едн. и 1 л. мн., што ги имал нашиот стар јазик, излегле 
од употреба и се замениле со описни конструкции (да оди, 
нека оди, да одиме и сл; описно се изразува заповед и во 
3 л. мн.: да одат, нека одат). Остаток од 3 л. едн. имаме 
во изразите: помозибог (поздрав), спасибог (употребувано 
како именка само во овој состав: нема спасибог). И двата 
израза се чувствуваат денеска како архаизми.

Кај глаголите од а-група, како и кај глаголите со 
општ дел на вокал во двете други групи (знае, стои и 
сл.) наставките се јавуваат како -ј (2 л. едн.) и -јте (2 л. 
мн.): викај, знај, стој – викајте, знајте, стојте. Во овие 
форми ј се добило од и во позиција зад вокал. Кај другите 
глаголи во еднината имаме наставка -и: носи, кажи и сл. 
Во 2 л. мн. кај нив се јавува разлика во дијалектите со тоа 
што во едни се обопштила наставката -ите, а во други 
-ете (носите, кажите: носете, кажете).

Наставката -ите во ст. сл. била особеност на глаго-
лите од III и IV група (glagolite, molite и сл.), додека 
другата наставка, со постариот облик -5te, идела кај гла-
голите од I и II група (id5te, dvign5te и сл.). Стремежот 
да се обопшти една од овие две наставки се пројавил 
уште во ст. сл. Така во Зографското евангелие среќаваме 
-5te кај глаголи од III група: glagol5te, poka'5te (и во 1 

105 Оваа реченица ја нема во првата верзија. (1965: 164) (В. Л.)
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л. мн. oubi5m7). Сп. и во приписките во Битолскиот триод 
(12 век): prost5te.

Наставката -ете се обопштила во повеќето централ-
ни говори (отаде е усвоена и во литературниот јазик). 
Една особеност на нашиот современ јазик е што негира-
ната форма на императивот е обична само од несвршени 
глаголи (донеси – не носете, дај – не давајте). Нависти-
на, можно е да се употреби негирана форма и од свршен 
глагол, но само во вакви конструкции со кои се изразува 
застрашување: ајде не донеси, па ќе видиш! Споменати-
от однос во негираната заповед го забележуваме во еден 
текст од 14 век, Тројанската прича: dadite – ne davaite, 
pris4di – ne pris4'daite.

Аорист. Имперфект. 207. Во ст. сл. јазик имало три 
аористни типа: асигматски, сигматски I (стар) и сигмат-
ски II (нов). Сп. rek7 – r5h7 – rekoh7. Новиот сигматски 
аорист се добил, кај глаголите со инфинитивна основа 
врз консонант, во резултат на вкрстување на формите од 
асигматскиот и сигматскиот I аорист. Кај тие глаголи тој 
почнал рано да ги изместува формите од асигматскиот и 
сигматскиот I аорист, така што се установил кај нив како 
единствен аористен тип во нашиот јазик (рекох > реков, 
донесох > донесов и сл.). Кај глаголите со инфинитивна 
основа на вокал останал аористот на -х (некогашниот 
стар сигматски аорист: познах > познав, помолих > помо-
лив и сл.).

Во македонските текстови од 12 – 14 век се среќа-
ваат уште, и во доста голем број, форми од асигматски-
от и сигматскиот I аорист. Сп. во Болонскиот псалтир: 
v7zdvig7, prib5g4, pad4;106 nav5s3, r5[3 и др. Но ова е 
само архаизирачка особеност на македонските тексто-
ви, а не веќе и својство на народниот јазик. Состојбата 
во народниот јазик ја прикажуваат образувањата како 
oukradoh7, prib5goh7 и др., какви што срeќаваме во исти-
от тој ракопис.

208. Имперфектот во ст. сл. јазик се изведувал со на-
ставка -ah7 итн. од глаголи со инфинитивна основа на во-
кал (освен на и): znaah7, glagolaa[e и сл. – и со наставка 
-5ah7 итн. од глаголи со инфинитивна основа на консо-
нант и на и: nes5ah7, mol5ah7 и сл. Во резултат на асими-
106 Овде во првата верзија има долга црта. (1965: 165) (В. Л.)
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лација и контракција на вокалите во непосреден допир (в. 
§ 20) веќе во ст. сл. се добивале форми како znah7, mol5h7 
и сл., кои потоа станале нормални во народниот јазик.

Споменатата контракција на вокалите довела до 
омонимија на некои форми во аор. и импф. во извесни 
глаголски типови (z7vati, glagolati, darovati, oum5ti, 
m6n5ti и сл.). Во одделни случаи таа се одбегнувала по 
тој начин што се образувале имперфектни форми спрема 
основата на презентот: zov5ah7 м. z7vaah7, radoujaah7 м. 
radovaah7 и сл. Сп.107 ги за тоа примерите од Добр. ев.: 
pi[5[e, zov5[e, ne tr5bou5[e. Истиот текст ни предлага 
примери за отклонување на резултатите од старото јоту-
вање во имперфектните форми: ne hod5[e, +oud5h4 s3, 
v6laz5a[e.

209. Омонимијата на извесни форми од аор. и импф. 
кај споменатите глаголски типови го потстакнала, меѓу-
тоа, еден друг процес – изедначувањето на наставките кај 
овие две времиња. Во нашиот современ јазик, освен во 2 
л. и 3 л. едн., имаме еднакви наставки за имперфектот и 
аористот (за северните говори в. подолу): молев – замо-
лив, молевме – замоливме, молевте – замоливте, моле(х)
а – замоли(х)а. Во старословенските текстови се забе-
лежуваат случаи со замена на имперфектните наставки 
-[ete (2 л. мн. и 3 л. дв.), -[eta (2 л. дв.) со соодветните 
аористни наставки -ste, sta. Во поновите текстови се за-
бележува тој процес на изедначување и во други случаи. 
Во Болонскиот псалтир (поч. 13 век) има повеќе примери 
во кои 3 л. мн. од аористот се јавува со наставка -h4 пре-
несена од имперфектот. Сп. во Одломката на октоих од 
истото тоа време pri4h4 (покрај pri4[4).

Во однос на одделните лични наставки треба да се 
забележи ова. Во 1 л. едн. наставката -х во повеќе говори 
преминала во -в, -ф или се загубила така што претходни-
от вокал се удолжил: бех >бев, беф, бё (в. § 107). Во не-
кои говори (тиквешкиот и др.) се пројавува во ново време 
стремеж да се издели 1 л. едн. на имперфектот од тоа на 
аористот со пренесување на наставката -ше од другите 
две лица во еднина: ја беше, одеше – ти (он) беше, одеше.

107 Од овде до крајот на пасусот е текст што го нема во првата верзија. 
(1965: 166) (В. Л.)
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Во 1 л. мн. старата наставка била -hom7. Денешната 
наставка -хме (или добиеното од него -вме, -фме) ни се 
претставува со метатеза на гласовите, извршена секако со 
наслон на наставката -ме во 1 л. мн. на презентот (имаме: 
имахме). Примери со извршена метатеза, во облик -hm7y 
(сп. -m7y во презентот, § 204), среќаваме во Добрејшово-
то евангелие: rabotahm7y, doidohm7y). Во северните говори 
што имаат -мо во 1 л. мн. од презентот оваа наставка се 
јавува како -хмо или -смо (во последниов случај с е пре-
несено од наставката -сте за 2 л. мн.: дојдосмо спрема 
дојдосте). За губењето на х во бēме и за формите како 
одеевме в. § 107. Во говорот на с. Герман (Долна Преспа) 
имаме бемеф, одемеф со тоа што е ф земено како знак за 
минатото време спрема еднинските форми беф, одеф и сл.

Старата наставка за 2 л. мн. била -ste (таа ја измес-
тила имперфектната наставка -[ete108, в. погоре). Во тој 
облик таа е останата во северните говори. Во другите 
наши говори влегло и овде х од другите лица (дојдохте 
> дојдовте и сл.). Пример за наставката -хте наоѓаме во 
Добрејшовото евангелие: pos5tihte.

Во 3. мн. северните говори (кумановскиот и др.) ја 
чуваат уште аористната наставка -ше. Меѓутоа, таа и во 
нив не се јавува како единствена, ами ја имаме покрај 
неа во аористот и наставката -ва, континуант на импер-
фектната наставка –h4. Во кумановскиот говор се јавува 
и наставката -сва, преобразување на -ва со наслон на дру-
гите лица во множината (дојдосмо, дојдосте – дојдосва, 
покрај дојдова, дојдoше). Во оние западни говори (но 
не во сите), во кои во 3 л. мн. на презентот се обопшти-
ла наставката -ет, во аор.-импф. се јавува наставката -е 
(дојдое, видое, имае и сл.). Постариот облик на таа на-
ставка бил -h3, како што ни сведочат и некои средновеков-
ни текстови. Наставката -хе е засведочена за костурскиот 
говор во 16 век (сп. во речничето на костурскиот говор од 
тоа време издадено од Ч. Ѓанели и А. Вајан: nóštha mi te 
ukradóhe, dénja mi te prodadóhe). Во случајов се работи за 
старо вкрстување на аористната наставка -[3 со импер-
фектната наставка -h4, во процесот на изедначувањето на 
наставките за двете времиња. Навлегувањето на х и во 

108 Овде употребив старословенски фонт, затоа што сметам дека об-
ичниот фонт (употребен во двете верзии) е техничка грешка. (В. Л.)
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првобитната аористна наставка било олеснето со тоа што 
тој глас учествувал во повеќе морфеми за минатото вре-
ме. Во најголемиот дел од нашите дијалекти се установи-
ла во 3 л. мн. за двете времиња имперфектната наставка 
-h4. Таа се јавува денеска како -ха во говорите во кои х 
уште се чува, а како -а во кои тоа се загубило: дојдоха 
– дојдоа, имаха – имаа. Ја споменавме веќе нејзината ва-
ријанта -ва во северните говори: дојдова, имава (така и во 
скопскиот говор). Како уште една разновидност се јавува 
во некои централни говори -ја: дојдоја, имаја. Излезна 
точка за ваквиот развој дале формите како стори(ј)а во 
кои ј се образува факултативно во групата иа. Бидејќи во 
некои од тие говори се губи -т во 3 л. мн. од презентот, 
наставката -ја придонесува за изделување на сегашната и 
минатата форма за тоа лице кај глаголите од а-група: сег. 
имаа (имā): мин. имаја.

210.  Во однос на изведувањето на аористот и импер-
фектот од свршени и несвршени глаголи треба да се забе-
лежи следното. Во источните говори аористот од несвр-
шени глаголи е сосем нормално изведување. Како знак 
што го карактеризира се јавува акцентот што ја отклонува 
можноста за омонимија со некои форми на презентот (сп. 
вка - вик). Во западното наречје, каде што ваквата уло-
га на акцентот не е можна, аористни форми од несвршени 
глаголи се употребуваат многу поретко, и тоа во некои 
определени контексти, особено при редуплицирање (оде, 
оде и дојде во еден град). Имперфектни форми од сврше-
ни глаголи се сосема обични образувања во нашиот со-
времен јазик, бидејќи се развиле со создавањето на некои 
нови конструкции, како ќе дојдеше, да дојдеше.

ГЛАГОЛСКИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкции со сум. 211. 1. сум+л-партицип.Тоа 
е стариот словенски перфект, зачуван во нашиот јазик. 
Како што видовме веќе, една важна служба презел тој, 
установувајќи се како форма за прекажување (в. § 187). 
Покрај тоа, перфектот се употребува и како форма за со-
општување на засведочени дејства што не се сврзуваат 
со еден определен момент или временски отсек во мина-
тото. Најчесто тој има резултативно значење. Тој е загу-
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бен само во говорот на Бобошчица и во некои говори во 
Костурско, каде што е заменет од страна на глаголските 
конструкции како имам дојдено, сум дојден (в. § 212).

Во однос на формата на л-партиципот, што влегува 
во оваа конструкција, нужните забелешки ги дадовме по-
рано (в. § 198). Исто така стана веќе збор и за формите за 
сегашно време од помошниот глагол (в. § 205). Најважна 
промена во формата на перфектот е губењето на помош-
ниот глагол во 3 л. едн. и мн. Така имаме: сум викал, си 
викал, викал – сме викале, сте викале, викале. Во 3 л. така 
самата партиципна форма станува изразител на перфек-
тот. Тоа означува полно поглаголување на тој партицип во 
македонскиот јазик. Губењето на помошниот глагол во 3 
л. е наполно извршена промена во западното наречје. Во 
другите наши говори имаме исто така 3 л. без помошниот 
глагол, но сѐ уште се слушаат и форми со него: е викал – са 
викале. Во тиквешкиот говор ни е претставен еден прео-
ден степен кон полното губење на пом. глагол во 3 л. Име-
но, се јавуваат форми во кои се елиминира разликата во 
бројот кај пом. глагол во ова лице: он е викал – они е вика-
ле. Вакво израмнување веројатно станувало и во западни-
те говори пред да се загуби наполно пом. глагол во 3 л. во 
нив (сп. подолу нешто аналогно кај плусквамперфектот).

2. бев + л-партицип. Во врска со предминатото вре-
ме (плусквамперфектот) следува да се забележи дека во 
народниот јазик се отстапува често од неговиот времен-
ски однос спрема перфектот. Така, во јазикот на Цепен-
ков, често среќаваме примери, со ова време да се преда-
ваат дејства не што му претходат на некое друго минато 
дејство, ами што следат по него: Едно го видоа тоа мом-
чето, и беа рекле: „ха, еве едно момче...“; Кога го удриле 
бегот преку двете очи...обете очи беа му отскокнале од 
главата. Треба да се истакне навлегувањето на формата 
за 3 л. едн. од помошниот глагол и во 3 л. мн. Појавата 
е позната во западното наречје: тој беше дошол – тие 
беше дошле (покрај: тие беа дошле). Заправо формите 
како беше дошле не се чувствуваат како форми за пре-
дминато време, ами како една стилска разновидност на 
перфектот. Тие се сфаќаат како форми за прекажување. 
Помошниот глагол во ваквите случаи може да дојде и во 
инверзија: дошле беше. Обратното дејство од 3 л. мн. врз 
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3 л. едн. сторило што формите како беше дошол (и по-
готово: дошол беше) да се сфаќаат исто и како форми за 
прекажување.

3. би + л-партицип. Кондиционалот со би денеска 
доста ретко се употребува во народниот јазик. Почесто 
идат место него глаголските конструкции со ќе. Во ли-
тературниот јазик, меѓутоа, тој е честа појава. Контактот 
со другите јужнословенски литературни јазици изиграл 
важна улога во однос на повторното соживување на него-
вата употреба. Во ст. сл. имало две конструкции на кон-
диционалот. Помошниот глагол се јавувал 1. со формите 
за аорист (бьıхъ итн.) и 2. со посебни форми во составот 
на оваа конструкција (бимь, би итн.). Во нашиот совре-
мен јазик сите тие форми на пом. глагол се заменети со 
една единствена неменлива форма би. По таков начин ова 
е една конструкција, и единствена, во која се елиминира-
ни морфолошките показатели на категоријата на лицето. 
На лицето треба посебно да се укаже со заменка или на 
друг начин во контекстот (јас би дошол, ти би дошол, тој 
би дошол – ние би дошле, вие би дошле, тие би дошле). 
Формата би, инаку, се среќава во аористно значење само 
во некои веќе архаични изрази: не би час, би свадба доби.

4. сум + н/т-партицип. Тоа е нова конструкција во 
нашиот јазик. Типот сум дојден, со резултативно значење, 
е карактеристичен за западното наречје и за говорите во 
Леринско и Костурско, од каде што во ново време се рас-
пространува на исток. Во оваа конструкција влегуваат 
непреодни (со преодните таа има пасивно значење: сум 
носен, сум виден), често и повратни глаголи: сум вратен, 
(сум се вратил), сум најаден (сум се најал) и сл. Меѓу-
тоа, има и одделни случаи кога како непреодни се упо-
требуваат во составот на оваа конструкција и некои инаку 
преодни глаголи. Така сосем е обично во западното на-
речје: сум јаден. Можноста да се дојде до ваква употреба 
се открива во контексти во кои влегуваат непреодни или 
повратни глаголи со слично значење (сп. сум вечеран, 
сум ручан, сум најаден). Во југозападните говори, во кои 
оваа глаголска конструкција е особено честа во употреба-
та, се образувал н-партицип и од помошниот глагол: сум 
биден, сум бидена – сме бидени итн. Оваа конструкција 
им е позната на несловенските балкански јазици. Сп. во 
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грчкиот: εἶμαι φτάσμενς, во ароманскиот: esku vinitu. Под 
нивно влијание таа се јавила и во западното наречје. Пред 
сѐ, овде треба да се мисли на влијанието од ароманскиот, 
бидејќи контактот со влашкото население во југозападна 
Македонија бил посебно силен.

Конструкции со има. 212. Тоа се исто така конструк-
ции својствени за западните и југозападните говори (Ле-
ринско, Костурско, Корчанско). Надвор од западната об-
ласт тие се нотирани во Солунско (во говорот на селата 
Сухо и Висока; ги познаваат и некои тракиски бугарски 
говори). Од западните говори тие постепено се шират во 
ново време и во источните. Овие конструкции се развие-
ни во цела парадигма: имам земено, имав земено, ќе имам 
земено итн. Категоријата на прекажување се изразува со 
перфектот и идното прекажано време од има: сум имал 
земено – ќе сум имал земено. Потребата да се искаже оваа 
категорија, од суштествено значење за нашиот глаголски 
систем, наложила што и во составот на оваа парадигма да 
најде свое место помошниот глагол сум, којшто инаку се 
ограничува во својата употреба во составот на перфектот 
со појавата на овие нови конструкции. Во југозападните 
говори, во кои овие конструкции се најчести, се слушаат и 
форми имам бидено, имам имано. Во централните говори 
тие не се обични. И конструкциите со има се резултат на 
влијанието на балканските јазици, посебно силно изразе-
но, како што веќе имавме случај да истакнеме, во западна-
та област. Балканските јазици познаваат такви конструк-
ции. Сп. во грчкиот: ἔχω ιδωμένо, во албанскиот: kam parë, 
kam ardhur, во ароманскиот: am vidzutӑ, am vinitӑ. И во 
овој случај веројатно претежно било влијанието на аро-
манскиот, иако и можноста за влијание од грчкиот и ал-
банскиот во одделни говори не треба да се исклучи.

Во конструкциите со има сите граматички значења 
ги изразува помошниот глагол, додека партиципот иде со 
формата за среден род, која само го именува глаголското 
дејство (во соодветните аромански конструкции парти-
ципот иде со формата за женски род).

Конструкциите од типот имам дојдено, како и оние 
од типот сум дојден, се развиле во поново време во наши-
от јазик. Немаме точни податоци кога тие почнале да се 
употребуваат, меѓутоа фактот што не се распространети 
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на целата наша јазична територија говори во полза на тоа 
дека тие не се толку стара појава. Нивното навлегување 
било олеснето со тоа што во нашиот јазик биле обични 
некои контексти во кои има се комбинирало со партици-
пот согласуван по род и број со именката на која се од-
несува. Сп. во тој гроб имало некој дервиш закопан; ја 
имам завршена таа работа. Во белешка во ракопис од 
ман. Крнино (Кичевско) од 1706 година: Кoi ket7 mislit7 
da go 8kradet7 imam7 gw aforesan7 i proklet7 i zavezan7 
do stra[en7 s8t7. Ваквите состави послужиле како преод-
ни кон создавањето на конструкции со има и несогласу-
вана партиципна форма во среден род.

Конструкции со ќе. 213.Со партикулата ќе се обра-
зува во нашиот современ јазик идно, минато идно и идно 
прекажано време (ќе носи – ќе носеше – ќе носел и сл.). 
Тоа е, значи, еден развиен систем од форми што имаат и 
еднакви основни значења. Покрај значењето на идност, 
тие често се употребуваат со повторливо значење (в.§ 
189), а во условни реченици ја ограничуваат употребата 
на стариот кондиционал (в. § 211, 3).

Партикулата ќе е остатокот од 3 л. едн. сег. време од 
помошниот глагол h7t5ti, што порано образувал футур 
во составот со инфинитивот. Сп.109 во Стан. пр. (1330): 
proro+estvovav 'e mnogo o hrist5. Jako ho]et6 \ d5av6y 
roditi se; така и во Тројанската прича (14 век): ho]et7 
po+iti moi brat7; ho]et7 pogor5ti. Во скратената форма 
за 3 л. штет се извршила замена на групата шт со ќ (в. 
§ 101). Во белешка во ракопис од Кичевско, од 1706 г., 
наоѓаме: koi ket7 mislit7, koi ket7 iskat7. Обликот ќе се 
добил од ќет со губење на наставката -т (в. § 204). Во 
тој облик ја среќаваме таа партикула во запис на минеј од 
манастирот Полошко (Мариово) од 1716 година: koi ћe 
zapre taja kniga; koga ћe doi nekoi kal8ѣer6. Во говорите 
што го загубиле -т во 3 л. едн. обликот ќе се јавил секако 
значително порано.

Партикулата во составот на футурот го нема во сите 
наши дијалекти обликот ќе. Во галичкиот говор таа се 
јавува како ќа: ќа земет, ќа видиме и сл. Ова се добило со 
контаминација на ќе и да во поранешната футурска кон-
109 Овој прв пример од Ст. пролог го нема во првата верзија. (1965: 
171) (В. Л.)
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струкција: ќе да земет и сл. Во говорот на Бобошчица се 
контаминирал постариот облик ште со да па се добила 
партикулата жа (ште да >ш’да > жда > жа: жа ода, 
жа зема). Во некои говори во југоисточна Македонија 
оваа партикула гласи за. Не е исклучено овде да повлијал 
изговорот на футурската партикула од грчкиот јазик θὰ, 
бидејќи образувањето на футурот и инаку се согласува во 
двата јазика.

214. Употребата на h7t5ti (hot5ti) како помошен 
глагол за образување на футурот е една особеност што 
јужнословенските јазици (бугарскиот, македонскиот и 
српскохрватскиот) ја примиле од несловенските балкан-
ски јазици. Во грчкиот, албанскиот и романскиот, глагол 
што му соодветствува на словенското h7t5ti служи за 
образување на футурот. Старословенскиот јазик периф-
растичкиот футур (од несвршени глаголи, бидејќи кај 
свршените идност изразувале формите за сегашно време) 
го образувал со други помошни глаголи: im5ati, na+3ti, 
v7+3ti. Тој ги познава и конструкциите со h7t5ti, во кои, 
меѓутоа, се чувствувало уште желбено значење.

Влијанието на балканските јазици не се ограничи-
ло само на овој избор на h7t5ti како помошен глагол за 
образување на футурот. Тоа се изразило и во развојот на 
една нова конструкција со тој глагол за т. н. футур во ми-
натото. Сп. мак. ќе дојдеше, буг. щеше да дойде, српхрв. 
(во црногорските говори) шћаше доћи и сл. Оваа кон-
струкција е пренесена од балканските јазици. Сп. грч. θὰ 
ἔδενα ќе врзев; аром. va-s mӑcam ќе (да) јадев; алб. do të 
këndojsha ќе (да) пеев. За неа наоѓаме потврда доста рано 
во текстовите: hot5 bo oumr5ti Добр. ев. (на ова место 
Јов. XVI 11, Мар. и Зогр. ев. имаат: b5 bo oumiraj3; jegda 
'e hot5[e roditi s3: b6yst6 velije znamenije Стан. пр. Овие 
примери, заедно со порано приведените, сведочат за ста-
рината на футурските конструкции со h7t5ti.

Во бугарскиот и македонскиот натаму се развило, 
поради потребата да се изрази категоријата на прекажа-
носта, идно прекажано време, со кое се прекажуваат како 
идни така и минато-идни дејства. Сп. буг, щял да дойде, 
мак. ќе дојдел.

215. Како што рековме веќе, во постаро време футурот 
претставувал состав од презентна форма на h7t5ti и од 
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инфинитивот на дадениот глагол. Бидејќи инфинитивот 
се заменувал со да-реченици (в. § 191), таа замена, иако 
нешто подоцна, се јавила и во составот на футурот. Фор-
ми на футурот како ќе да оди, ќе да види и сл. се уште 
доста чести во јазикот на Јоаким Крчоски и Кирил Пејчи-
новиќ, а се живи и денеска во некои говори (поречко-ки-
чевскиот). Сврзникот да се елиминирал во тие состави, 
бидејќи не вршел никаква суштествена разликувачка 
служба. Во облиците ќа, жа, за, како што видовме, тој 
се слеал во една морфема со претходното ќе, ште. Не е 
потребно да замислуваме дека конструкциите со да прет-
ставувале единствено можна комбинација по губењето на 
инфинитивот. Кај глаголите од а- и и-група скратениот 
инфинитив совпаднал со 3 л. едн. на презентот. Еден сос-
тав како приведениот погоре ket7 mislit7 може така да ја 
продолжува и старата конструкција со инфинитив којшто 
се преосмислувал во форма на презентот. Ваквите случаи 
можеле потоа да го спомогнат установувањето на футур-
ска конструкција без сврзникот да во нашиот јазик.

Минатото идно време се образувало порано и во на-
шиот јазик онака како што се образува денеска во бугар-
скиот и во некои црногорски говори. Заправо тој постар 
облик на оваа конструкција го среќаваме сѐ уште и во 
некои наши дијалекти. Сп. во велешкиот: ќеше да дој-
де или, во побрзиот говор, ќежда дојде. Понатамошниот 
чекор во развојот на оваа конструкција бил направен со 
пренесување на личната наставка од помошниот глагол и 
врз глаголот што се менува: ќеше (да) дојдеше (сврзни-
кот да на овој стадиј, што е исто така застапен во нашите 
дијалекти, често се елиминира). Најпосле се отклонува, 
како излишна, личната наставка во помошниот глагол и 
се доаѓа до конструкцијата ќе дојдеше. Исти ваков развој 
поминала и конструкцијата за идно прекажано време: ќел 
да дојде >ќел (да) дојдел > ќе дојдел. Со тоа се постиг-
нала и полна симетрија со футурот, во кој исто така се 
установила партикулата ќе само како морфолошки знак 
за идноста, додека другите категории се изразуваат со 
формите на глаголот што се менува. Така имаме во трите 
случаја паралелни низи: ќе дојдам – ќе дојде – ќе дојдеме 
итн.: ќе дојдев – ќе дојдеше – ќе дојдевме: ќе сум дојдел – 
ќе дојдел – ќе сме дојделе.



ЛЕКСИКА

ОПШТ ПОГЛЕД
ПРОДУКТИВНИ НАЧИНИ  
НА ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ

216. Во однос на промените во речникот три основ-
ни прашања се поставуваат на преден план: 1. до колку 
се зачувани старите модели за изведување на зборови; 
2. до колку се изградиле некои нови начини на зборо-
образување; 3. каков обем имало зaемањето на зборови и 
фразеолошки изрази од туѓите јазици. Кога станува збор 
за зaемањето, се мисли притоа не само на непосредни-
те заемки, ами и на таканаречените калки, т. е. зборови 
и изрази „преведени“ од некој друг јазик, образувани со 
пренесување на онаа внатрешна форма што тие ја имаат 
во некој друг јазик.

Во моделите на зборообразувањето станале најне-
значителни промени во развојот на нашиот јазик. Од бал-
канските јазици не можела да произлезе онаква побуда за 
промена на тие модели, каква што се пројавила во однос 
на граматиката. Во сите нив префиксацијата и, особено, 
суфиксацијата е основен начин на изведување на зборо-
ви, наследен од праиндоевропскиот и зачуван до денеска.

217. Во изведувањето на сложени зборови можеме да 
посочиме еден тип, доста обичен во нашиот народен ја-
зик, а што не им е својствен на словенските јазици. Тоа се 
сложенките од две императивни форми како: молчитолчи, 
лапниголтни, појдидојди и сл. Тие изрази можат и да се 
супстантивизираат, можат дури да се јават и со значење 
на материјален предмет (турипечи –eден вид пита), но се 
употребуваат и прилошки. Сп. тој е молчитолчи (т. е. под-
молен човек), но и: тој работи така – молчитолчи. Суп-
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стантивизирање на императивот познава грчкиот јазик: τó 
ʼλαβε μὲ τὸ γράψε γράψε го доби со многу пишување (бук-
вално: со пиши пиши), ἔνα εἰσητήριо πάνε ϰιʼ ἔλα „поврат-
на возна карта“ (буквално: една карта појдидојди). Наши-
от јазик во овој случај копирал еден образец од грчкиот.

Во образувањето на сложени зборови се изразило и 
влијанието на турскиот јазик. Така имаме сложенки до-
биени со директно прибавување на составните делови, 
без споен вокал и без флективни граматички показатели: 
тáналва, небéтшеќер, раксапун и сл. Се среќава реду-
пликацијата како еден од начините за образување на сло-
жени прилози (и на други зборови). Тоа е исто примено 
од турскиот јазик. Сп. карш-карши, како непосредна за-
емка, и, од друга страна, згорá-згора како калка спрема 
тур. üstten üste. Редупликацијата, како средство за обра-
зување на сложени зборови, ја познава во извесна мера 
од старо време грчкиот јазик. Сепак не може да се откаже 
дека во поглед на пренесувањето на овој модел во нашиот 
јазик предоминантно било влијанието на турскиот.

218. Во рамките на наследениот систем на зборообра-
зувачки средства станувале промени што се одразувале 
врз продуктивноста на одделни елементи и врз нивното 
комбинирање во нови споеви. Некои наставки станале не-
продуктивни во нашиот јазик и се среќаваат денеска само 
во одделни случаи. Така кај именките, наставката -ич ја 
среќаваме во младич, белич, па и тоа се зборови што не 
се општо распространети во нашиот јазик. Наставката -ај 
е исто така непродуктивна: ратај, збор познат во народ-
ната поезија, не е обичен во современиот јазик: обичај, 
случај се зборови примени по книжевен пат; извештај, 
сообраќај, намештај се зборови пренесени во ново вре-
ме од српскохрватскиот па, иако имаат широка употре-
ба, сѐ уште се чувствуваат како недоволно адаптирани во 
нашиот јазик, покрај другото и поради необичноста на 
наставката -ај. Од друга страна наставките -ба, -еж и др. 
ја изразувале својата жизненост во повеќе изведувања во 
минатото и денеска (в. § 222). Наставката -ач, позната и 
во прасловенскиот, придобила голема продуктивност во 
јужнословенските јазици, посебно во македонскиот. Таа 
служи за изведување на именки што значат вршител на 
дејството, професија, орудие и др.: продавач, кројач, ко-
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пач, прекинувач итн. Наставката -ачка служи за изведу-
вање на именки од женски род наспрема оние од машки 
род што значат професија (продавачка), на именки што 
значат орудие (копачка), дејство (тепачка) и др. Некои 
наставки се образувале по пат на адаптација на туѓи збо-
рови. Така, наставката -џија, -чија е изделена со адапти-
рање на турските именки на  -џи, -чи (алваџија, ќебапчија 
и сл.). За тие наставки ќе стане посебно збор подолу, кога 
ќе го разгледаме влијанието на одделните балкански јази-
ци врз нашиот речник.

Се забележува како доста карактеристично својство 
на зборообразувањето во македонскиот јазик богатството 
на суфикси за емоционална оценка. Во тој поглед наши-
от јазик ги надминува другите јужнословенски јазици, во 
кои инаку зборовите со емоционална окраска се исто така 
чести изведувања. Сп. деминутивни и хипокористични 
образувања. пиле – пиленце – пилуле, раче – раченце – ра-
чица – рачичка; аугментативни: жениште, женетина.

219. За изведувањето на глаголите и, во врска со 
тоа, за засилената продуктивност на некои префикси, 
како и на суфиксот -ува-, говоревме веќе порано (в. § 
182 – 183). Всушност, засилената префиксација резул-
тира во значително поголем број нови глаголски лексе-
ми110 во нашиот јазик отколку оние што се добиле со 
суфиксација. Доволно е да се погледа обемот на буква-
та п во речникот (префикси: по-, под-, пре-, пред-, при-, 
про-), која опфаќа најголем број зборови, па да се види 
тежеста на таа констатација.

ОСНОВНИ ФАЗИ ВО РАЗВОЈОТ НА РЕЧНИКОТ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

220. Јазичното творештво е највидливо во областа 
на речникот. Промените во составот на речникот се, така 
да се каже, секидневно забележливи и не го избегнуваат 
вниманието на говорителите. Сепак има такви периоди 
во културниот развој на еден народ кога тоа творештво е 

110 Во првата верзија наместо синтагмата нови глаголски лексеми пи-
шува: нови изведувања. (1965: 197) (В. Л.)
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посебно силно изразено, зашто треба да задоволи некак-
ви специфични барања на културниот процес.

Во изградувањето на речникот на нашиот јазик мо-
жеме да изделиме, сосем условно, три основни фази. Во 
првата фаза претежен бил контактот со грчкиот јазик, од 
кој навлегуваат голем број заемки. Втората фаза е фазата 
на турското влијание, што достига свој врв, но и упадок, 
во текот на минатиот век. Третата фаза е современата 
состојба на нашиот јазик во однос на изградувањето на 
речникот. Нејзините почетоци совпаѓаат со почетоците 
на создавање на современ македонски писмен јазик во 
минатиот век. Таа се карактеризира со приклон кон сло-
венското наследство во зборообразувањето, како и со ус-
војување на оној фонд зборови што спаѓа во интернацио-
налната лексика.

Во сите овие три фази нашиот јазик стапувал во 
контакт со јазици со престиж. Тој усвојувал, а и денеска 
усвојува, ред зборови од такви јазици. Се разбира, тој 
постојано и градел, преизградувал и со свои средства во 
областа на лексиката. Два момента во тој процес треба да 
ги изделиме како такви во кои активниот принцип на тво-
рење во областа на речникот дошол до посебен израз. И 
двата се сврзани со културен подем што резултира во соз-
давање на литературни јазици: во 9 – 10 век тоа е изграду-
вањето на т. н. старословенски јазик, при кое книжевната 
работа во македонскиот круг играла многу значителна 
улога, – во 19 и особено 20 век тоа е изградувањето на 
современиот македонски литературен јазик. И двата тие 
момента ја поставувале на проба жизненоста на оние 
зборообразувачки елементи што ги содржел народниот 
јазик, и во општиот културен контекст, го поставувале и 
прашањето за односот спрема заемањето во речникот од 
туѓите јазици.

221. Некои посебности на јазичното творење во реч-
никот во македонскиот круг во крајот на 9 век се забе-
лежуваат при споредба со таквата работа што се водела 
едновремено во другото важно културно средиште во тоа 
време – во кругот на т. н. Преславска книжевна школа 
во Бугарија. Се работи за форсирање на извесни зборо-
образувачки средства во едниот и во другиот круг. Така, 
во јазикот на Климента се забележува продуктивност на 
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наставката -tel6, а кај изведувањата на именки што оз-
начуваат дејство се форсира наставката -9n0ie. Во јазикот 
на Јоан Егзарх (најизразит претставник на Преславската 
школа) во првиот случај се форсираат образувања на -6c6, 
а во вториот случај во многу поголема мера отколку кај 
Климента се изведуваат од глаголскиот општ дел именки 
со наставка -7 (сп. iskous7 наспрема iskou[enie).

Интересно е дека во периодот на создавањето на со-
времените литературни јазици, во македонското и бугар-
ското средиште се изменил во извесна мера односот спре-
ма форсирањето на определени наставки, за кои говори-
ме. Јазикот на Климента извршил поосновно влијание во 
формирањето на речникот на старорускиот јазик отколку 
јазикот на преславскиот круг. Руското влијание, пак, во 
ново време причинило што при создавањето на совреме-
ниот бугарски јазик да се форсираат во него образувања 
со -тел и -ние. При создавањето на современиот македон-
ски литературен јазик, од друга страна, надвладеа стре-
межот за образување на именки што значат професија со 
живи наставки во народниот јазик, каква што е -ач (сп. 
слушач - слушател), а наклоноста кон пократки форми 
изведени од глаголска основа е очевидна (сп. однос, тек 
– буг. отношение, течение). Изградувањето на вакви гла-
голски именки, кои денеска совпаѓаат со општиот дел на 
глаголот, е еден од продуктивните начини на создавање 
нови именки во нашиот народен јазик (сп. кинис наспре-
ма киниса, стас наспрема стаса и сл.).

Јоан Егзарх се појавил како смел творец кога уште 
при крајот на 9 век ги форсирал ваквите изведувања 
спрема еден од најпродуктивните начини застапени во 
јужнословенските јазици (во тоа е еден од претходниците 
на Вук Караџиќ, којшто исто ги форсирал пократките об-
разувања од глаголска основа вo српскохрватскиот јазик).

222. Како што веќе истакнавме, процесот на созда-
вањето на нашиот современ литературен јазик ја поста-
ви на нова проба продуктивноста на зборообразувачките 
елементи во нашиот народен јазик. Без да навлегуваме во 
подробности, ќе укажеме на улогата на некои наставки во 
создавањето на речникот на литературниот јазик (некои 
начини на изведување веќе беа споменати). Наставката 
-ба послужи за изведување на повеќе именки од глагол-



Блаже Конески

214

ска основа: состојба, положба, изградба, ракотворба и 
сл. (сп. ги овие примери од Македонскиот превод на Да-
маскинот од 16 век што сведочат за постојаната продук-
тивност на таа наставка во нашиот јазик: крадба, свирба, 
светба, страдба). Чести се новите изведувања со -ач: 
раскажувач, избирач, гледач, известувач, претседавач 
итн. Продуктивна е и наставката -ачка: побарувачка, 
потрошувачка, вршачка (машина) и сл. Со наставките 
-ачки, -ечки кај придавките се создадени ред нови обра-
зувања со кои се задоволува донекаде недостатокот на се-
гашен партицип во нашиот јазик: потценувачки (однос), 
движечки (сили) и сл.

Посебен начин претставува т. н. внатрешна дерива-
ција. Таа се состои во тоа што во еден веќе познат збор во 
народниот јазик се развива ново значење. Типичен при-
мер за ова претставуваат некои глаголски именки на -ње. 
Така во народниот јазик именките прашање, движење 
означуваат процес и идат следствено во вакви контек-
сти: не треба прашање, што се стори движење и сл. 
Во литературниот јазик се јави потребата да се развие 
во овие именки значење апстрахирано од одвивањето на 
глаголското дејство. Така тие почнаа да се употребуваат 
и во сосем нови контексти за нив, како: македонското 
прашање (со значење: проблем), работничкото дви-
жење (со значење: организирана политичка и општест-
вена акција на работниците). Внатрешната деривација во 
ваквите случаи доведе и до една граматичка последица 
во однос на глаголските именки на -ње. Порано од нив 
само по исклучок можеше да се образува множина, т. е. 
само во единечните случаи кога тие означуваат предмет 
на дејството (јадење - јадења). Сега се множинските фор-
ми од глаголската именка сосем обични, иако само пред 
четврт век требаше со извесен внатрешен напор на гово-
рителите да се свикнува на множински форми како пра-
шања, движења и сл.

Новосоздадените зборови до толку полесно се вос-
приемаат и се шират во народот, до колку им одговараат 
повеќе на својствата на дадениот јазичен систем. Во ја-
зикот дејствува стремежот за адаптација на новите збо-
рови кон системот. Така е секогаш во однос на заемките 
од туѓи јазици. Турската наставка  -џи била проширена во 
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-џија за да можат именките изведени со неа да се вклучат 
во некои веќе познати обрасци на именската парадигма. 
Едно од својствата на системот, чие дејство се изрази при 
изградувањето на нови зборови во нашиот современ ли-
тературен јазик, беше местото на акцентот. Полесното 
адаптирање кон третосложниот акцентен систем им даде, 
покрај другото, предност на образувањата како колéбање 
– колéбања – колебáњата наспрема поархаичните форми 
колебáние (членуваната форма би требало да се акценти-
ра: колебанјата).

КОНТАКТИ ВО РЕЧНИКОТ  
СО БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ

223. Балканските јазици, кои покажуваат толку мно-
гу наспоредни особености во фонологијата и граматика-
та, имаат и еден значителен заеднички фонд во речникот. 
Грчкиот и турскиот, како јазици со посебен престиж, биле 
изворот од кој се ширеле ред зборови во сите балкански 
јазици, па и во македонскиот. Заедничките елементи од 
лексиката на овие јазици не се исцрпуваат со директни-
те заемки од еден јазик во друг. Имаме и цел ред калки 
што влегуваат во тој заеднички фонд, бидејќи при нив 
се работи за еднаквост на внатрешната форма на дадени 
зборови и изрази.

Бројноста на калките во балканските јазици сведочи 
за еден навистина интензивен однос меѓу нив и од своја 
страна ја потврдува исправноста на она становиште што 
и при објаснувањето на фонолошките и граматичките 
појави во нив му дава значајно место на меѓујазичниот 
контакт во балканската средина. Не е редок случајот збо-
рови и, особено, фразеолошки изрази со дадена внатреш-
на форма да се среќаваат во сите или во повеќето јазици 
од таа средина. Така, името за соѕвездието Плејада, из-
разува една слика во балканските јазици: мак. Квачката, 
грч. πоύλια, ром. gӑinuşӑ, алб. pulë. Сп. ги и овие изра-
зи: мак. бегајте да бегаме,грч. φευγάτε νὰ φύγωμε, аром. 
fudzit s fudzim, алб. ikëni tʼ ikëmi; мак. се јаде со жената, 
грч. τρώγεται μὲ τὴν γυναίϰα, ром. se mӑnincӑ cu nevasta 
алб. hahetë me shoqenë.
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Не е секогаш лесно при вакви случаи да се опрeдели 
точно кој јазик послужил како непосреден извор за позај-
мување, иако е несомнено дека грчкиот и, подоцна, тур-
скиот оставиле најсилна трага во моделирањето на бал-
канската лексика. Испитувањата на патиштата на заемање 
се наоѓаат уште во својот почеток. Во однос на нашиот 
јазик, како и на бугарскиот и на српскохрватскиот, влија-
нието на турскиот јазик треба посебно да се истакне. Тоа 
се вршело во долг период од пет века, преку градски цен-
три во кои имало турско население, и кои налагале една 
карактеристична градска цивилизација. Не е за чудење 
што калките од турскиот се бројни во нашиот јазик.

Контактот со грчкиот јазик. 224. Словените дошле 
на Балканот во контакт со Грците откај 6 век. Словенските 
племиња во Македонија, разбирливо, биле посебно интен-
зивно вклучени во сферата на грчкото влијание. Во перио-
дот на создавањето на словенската писменост (втората по-
ловина на 9111 век) ред грчки зборови биле примени во на-
шиот јазик. Примањето на христијанството и создавањето 
на писменоста дало една нова силна побуда за усвојување 
на грчки зборови од кругот на религиозната терминоло-
гија. Така од грчкиот се примиле зборови како евангелие, 
апостол, ангел, епископ, епитрафил и ред други.

Денеска се набројуваат во нашиот народен јазик 
околу илјада збора од грчко потекло. Тие спаѓаат во 
различни значенски сфери, како и различни зборовни 
групи. Позајмени се и одделни службени зборови, што 
претставува посебно указание за интензитетот на грчко-
то влијание. Таков е случајот со сврзникот оти. Елемен-
тот ката влегува во неколку состави: катаден (вечер), 
година и сл. Формите за повикување ела – елате се им-
перативни форми од грчкиот глагол ἔρχоμαι „иде, доаѓа“. 
Се примиле и некои извици, многу карактеристични за 
нашиот народен јазик: море, мори, (грч. μωρέ, μωρή кое 
претставува првобитно вокатив од μωρóς „луд“) и кон-
трахираните форми: бре, вре.

Посебен случај претставува изделувањето на зборо-
образувачки елементи од грчки заемки и продуктивноста 
на тие елементи на наша почва. Така наставката -ија, со 
која се изведуваат именки од придавски и именски дел 
111 Во новата верзија е погрешно напишано: 6 век. (1965: 183) (В. Л.)
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(скапија, гладија и сл.) се изделила112 од грчките заемки 
на -ија примени во поголем број во нашиот јазик (евти-
нија, пиростија, питимија и др.). Наставката -са- се јаву-
ва како продуктивна во извесен број на глаголски образу-
вања на наша почва: крвоса, тревоса, смилоса се и др. Таа 
е заправо наставка карактеристична за грчкиот аорист и 
се изделила од грчките глаголи како киниса, хареса и др. 
примени во нашиот јазик.

Во одделни случаи грчкиот јазик бил посредник 
при пренесувањето на некои зборови од туѓо потекло 
во нашиот јазик. Зборовите од латинско потекло стер-
на (cisterna), порта (porta) се пренесле кај нас при такво 
посредство на грчкиот (новогрчки στέρνα, средногрчки 
πóρτα). Обратно од ова, има одделни случаи, некои грчки 
зборови да се усвоиле во нашиот јазик при посредство на 
некој друг балкански јазик. Така фенер е турска варијан-
та на грчкото φανάρι (во турскиот овој збор се потчинил 
на правилото на вокална хармонија). Зборот босилек, 
босиљок е заемка од грчкиот (βασιλιϰóν „царско цвеќе“). 
Меѓутоа, почетното б покажува дека тој бил примен пре-
ку балканско-латинскиот (basilicum), зашто тој глас уште 
пред идењето на Словените бил преминат во в во грчкиот.

Во нашиот јазик има и повеќе калки од грчкиот. Во гла-
голот поминува (си) се развило значење на „живее“ според 
грчкото περνῶ („поминува, мине“ и „живее“: περνῶ ϰαλὰ 
арно си поминувам).Спрема βγάζω τó ψωμὶ μоυ е калкира-
но си го вадам лебот. Спрема στὰ ϰαλὰ113 ϰαθоύμενα – од 
добро седење (без повод, ненадејно). Грчкиот глагол θέλω 
ги има значењата што му одговараат на српхрв. 1. хтети, 
2. волети. Со исти значења се употребува и нашиот соод-
ветен глагол сака. Грчкиот израз за добра желба ʼσ πоλλὰ 
ἔτη е преведен со „за многу години“. Директно позајмен 
тој израз во обликот сполајти има кај нас друго значење 
„благодарам, фала“. Грчкото ἔρμоς „пуст“ е калкирано во 
нашиот јазик со значењето „клет, проклет“ (пуст да ос-
тане!). Имаме калкирање на некои фигури во народната 
поезија. Честото лудо (младо) во нашите народни песни, 

112 Во првата верзија погрешно е напишан овој збор во множина: из-
делиле. (1965: 184) (В. Л.)
113 Во првата верзија двете букви алфа употребени во овој пример се 
напишани со обратен акцент. (1965: 184) (В. Л.)
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употребувано со значење „млад човек, јунак, љубовник“, 
претставува калка од μωρóς, што е обично со споменато-
то значење во грчката народна поезија. Глаголот ϰάθоμαι 
покрај значењето „седи“ има и значење „живее во некое 
место, стан и сл.“. Второто значење е калкирано и во на-
шиот глагол седи: кај седиш? (= кај живееш?). Веќе во114 
Станиславовиот пролог од 1330 година наоѓаме: v6 nir5 
s5de[e; и во Македонскиот превод на Дамаскинот од 16 
век имаме пример за тоа: s5de[e v7 edinoi hl5vin5. Во 19 
век во нашите текстови пишувани со грчка азбука е изве-
дена спрема тоа значење именката седач „жител“.

Словенското лексичко влијание во грчкиот немало 
толкав интензитет. Се набројуваат околу 300 збора од 
словенско потекло во грчкиот, но тие се ограничени ско-
ро исклучиво на северните грчки говори и не се распрос-
траниле пошироко. Така во тие говори се познати зборо-
вите видра, воевода, ласка (=ласица), глава (со погрдно 
преносно значење „тиква“) и др. Во грчкиот влегол и де-
минутивниот суфикс -ица: ψυχίτσα (душица).

Контактот со латинско-романскиот. 225. Некои 
зборови од латинско потекло, како цар, вино, оцет, мо-
желе да бидат примени од Словените пред нивното ра-
селување, со германско посредство. Од балканскиот 
латински влегле во нашиот јазик зборови како русалија 
(rosalia „недела пред Дуовден“), комка („причесна“, сп. 
communicare), кмет (comes – comitis), Коледе (Calendae), 
клисура (clausura), кошула (casula) и др.

Како и ред други европски јазици, и во нашиот одам-
на се примил и станал продуктивен латинскиот суфикс 
-ариус за изведување именки што значат професија (сп. 
во ст. сл. r7ybar6, vinar6, vratar6 и сл.).

Во поново време италијанскиот послужил како извор 
за извесен број зборови примени во нашиот јазик. Контак-
тот овде не бил непосреден – ами пренесувач на тие зборо-
ви била трговската средина во одделни балкански центри. 
Од италијанско потекло се овие зборови: балкон (balcone), 
пјат, пјато (piatto), касела (cassella), пампур (vapore, грч. 

114 Во првата верзија го нема примеров што следува од Станиславо-
виот пролог, ами реченицата гласи: Веќе во македонскиот превод на 
Дамаскинот… (1965:185) (В. Л.)
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βαπóρι, παπóρι), погача (focaccia, за ф > п в. § 98), манџа 
(mangia), лонџа (loggia „еснафски совет“) и др.

Заемките од ароманскиот не се бројни во нашиот 
јазик. Сп. маса (masǎ), буклица (buclǎ), мургав (murgu), 
спурно (spurnǎ „пуза“), мунѕоса (mundza „гест со кој не-
кој се мунѕосува“; il' dḙade mundzǎle го мунѕоса) и др. Во 
случајов словенскиот елемент извршил силно лексичко 
влијание врз романскиот (словенските зборови во ро-
манскиот се набројуваат на неколку илјади). Сè уште не 
е доволно испитано каква била улогата на ароманскиот 
во пренесувањето на внатрешната форма на зборови и 
изрази во нашиот јазик. Еден пример за такво пренесу-
вање претставува зборот пиле, кој во нашиот јазик има и 
значење „птица“ како и аром. pul'й (впрочем, паралелен 
развој во овој случај имаме и во грчкиот115).

Деминутивниот суфикс -уле, од латинско-романско 
потекло116, во употреба во западните говори (детуле, пи-
луле), е можеби пренесен од ароманскиот.

Контактот со албанскиот. 226. Со албанскиот е ист 
случај како со романскиот. Заемките од албанскиот се мал-
ку, па и тие се ограничени главно на говорите во запад-
на Македонија. Од албанско потекло се зборовите даше 
(dash), чупа, чупе (ҫup[r]ё), коа (kohë „време“). Во поголем 
број албанските зборови нашле употреба во т. н. тајни ја-
зици, жаргони употребувани од мајсторски тајфи од запад-
на Македонија, со цел да не бидат разбирани во средината 
каде што работат. Во „бошкачкиот јазик“ – љопа значи кра-
ва, мотра – сестра, нуса – невеста, прифт – поп итн. Тоа 
се сè албански зборови. Словенскиот речнички елемент е, 
обратно, силно застапен во албанскиот јазик во сите сфе-
ри. Во ред случаи словенските зборови се употребуваат 
иако има наспрема нив соодветни албански зборови (та-
ков е случајот со глаголите çudis „се чуди“, grabis „граба“, 
gostis „угостува“, vikas „вика“ и др.). Тоа претполага една 
состојба на билингвизам во Албанија во постаро време 
(словенските топоними сведочат за бројноста на словен-
ското население во Албанија во минатото). Во наши дено-
115 Коментарот во заграда го нема во првата верзија. (1965: 186) (В. Л.)
116 Во првата верзија оваа реченица гласи: Деминутивниот суфикс 
-уле, во употреба во западните говори (детуле, пилуле), е пренесен 
од ароманскиот. (1965: 186) (В. Л.)
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ви македонскиот врши забележливо влијание врз речникот 
на албанските говори во Македонија.

Контактот со турскиот 227. Турскиот јазик извр-
шил силно влијание во речникот на балканските јазици, 
меѓу нив и на нашиот јазик. Турцизми се набројуваат во 
нашиот јазик на преку три илјади (добар дел од нив веќе 
се чувствуваат како архаизми или излегле од употреба). 
Турскиот бил во еден период од околу петстотини години 
јазик на господствувачкиот народ на Балканскиот Полу-
остров. Во тој период паѓа и формирањето на нашите гра-
дови и на чаршијата во нив, во оној вид во каков што ги 
знаеме. Турскиот елемент играл во тој процес значителна 
улога. Сето тоа му давало на турскиот јазик позиција на 
јазик со посебен престиж. Во оној фонд од зборови што 
го нарекуваме со терминот турцизми се содржат, заправо, 
голем број зборови од арапско и персиско потекло. Тур-
скиот се јавил како посредник при пренесувањето на тие 
зборови, во врска со ширењето на влијанието на ислам-
ската цивилизација.

Одделни турцизми среќаваме во нашите текстови от-
кај почетокот на 16 век. Тие навлегуваат во писмениот 
јазик заедно со останатите лексички елементи од нашиот 
народен јазик, во кој веројатно веќе тогаш биле застапени 
во доста голем број. Така во првобитниот превод на дело-
то на Дамаскин Студит (16 век) ги среќаваме турцизми-
те: јаничарага, баша, дугане (= дуќани), кафас (= кафез), 
кириа, кесе, сǎнжак, халиа|халина (= килим). Бројот на 
турцизмите во нашиот јазик го достигнал својот врв во 
19 век, кога во градовите се намножува нашиот елемент 
и, влегувајќи во сè поголем број во трговијата и занаетчи-
ството, се запознава поблиску со турскиот јазик.

Турскиот јазик за луѓето од нашата чаршија бил јазик 
што овозможувал контакт во рамките на пространата Ото-
манска империја – средство за меѓународно разбирање. 
Запишувачите на нашите народни приказни во 19 век, на 
пример М. Цепенков, приведуваат понекогаш во своите за-
писи цитати на турски јазик (пословици, изрази и сл.). Тоа 
сè го потврдува престижот што тој јазик го имал. Но 19 
век е оној преломен период кога истовремено се зародува 
стремежот за ограничување на употребата на турцизмите. 
Тоа стои во врска со растежот на национално-ослободи-
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телното движење и со развојот на нашиот писмен јазик. Во 
тој процес се негира турското влијание на широк план. На 
јазичното поле почнуваат да се форсираат извесни словен-
ски или интернационални зборови за сметка на турцизми-
те. Некои словенски зборови требало во прво време да се 
објаснуваат со соодветните турцизми што биле обични во 
народниот јазик. Така Ј. Крчовски гордост го објаснува со 
турското фодуллук, К. Шапкарев способ со турското мер-
тебе. Дури зборот народ во значење „нација“ се глосира 
со турскиот збор милет, бидејќи споменатото значење не 
било развиено во тој збор во нашиот народен јазик.

Распадот на Отоманската империја во 1912 – 1913 г. 
означи решителен момент и за судбината на голем број 
турцизми во нашиот јазик. Многу зборови сврзани со др-
жавното устројство, правото, финансиите и сл. излегоа 
од употреба и беа брзо заборавени, зашто институциите 
што ја одржуваа нивната употреба беа укинати. Зборови 
како мудур, кајмакам, мутесариф, каза, бедел, вергија и 
др. претставуваат денеска архаизми во нашиот јазик, во 
значењето на кои треба посебно да се упатуваме.

Оформувањето на македонскиот литературен јазик 
обележи уште една фаза во ограничувањето на употре-
бата на турцизмите. Овој пат беа засегнати еден број збо-
рови што спаѓаат во сферата на апстрактното, во кој по-
глед нашиот литературен јазик ја нивелира состојбата во 
својот речник со онаа во речникот на другите јужносло-
венски литературни јазици. Турцизмите како севда, сефа-
лак, табиет, марифет и сл. остануваат во жива употре-
ба, но тие со установувањето на нормата на литературни-
от јазик се ограничуваат до улогата на еден слој зборови 
посебно стилски обележени. Тие придобиваат боја на 
фолклорност, на елементи што се сврзуваат со атмосфе-
рата на патријархалниот бит. Се разбира, покрај тоа има-
ме сè уште во нашиот јазик ред турцизми што наполно се 
адаптирале во основниот речнички фонд и спаѓаат во не-
утралната лексика (тоа се пред сè зборови што означуваат 
материјални предмети: алва, боза, нишесте, тава итн.).

Остануваат во нашиот јазик и оние неподозирани од 
говорителите обрасци калкирани од турскиот јазик, во кои 
со надворешната словенска форма се сврзала внатрешна 
форма пренесена од турскиот јазик. Калките од турскиот 



Блаже Конески

222

се бројни во нашиот јазик. Така, на пример, во зборот рака 
значењата „делење на карти“ и „собирање на тутун“ се 
развиле по образец на тоа што истите значења ги има тур-
ското el. Значењето „можност, средства, пари“ во зборот 
време се развило спрема тур. vakît кое покрај основното 
значење „време“ го има и споменатото значење. Во некои 
наши дијалекти дете се јавува со значење „маж, момче“. 
Турското çocuk го има тоа значење покрај значењето „син, 
машко дете“. Прилогот згора-згора „површно“ е превод 
на турското üstten üste. Глаголот држи во контексти како 
држи празник и држи една кумановка (т. е. жена му е ку-
мановка) се посреќава со соодветните значења на тур. tut-
mak. Исто глаголот трга со çekmek во значењата „мери на 
кантар и сл.“ и „се мачи, страда“. Ред фразеолошки изрази 
во нашиот јазик имаат образец во турскиот: му сече умот 
(akli kesmet), му фаќа умот (aklînda tutmak), му се плаши 
окото (gözü korkmak) и др.

Покрај полнозначните зборови од турскиот биле 
примени и повеќе службени зборови (сврзници, 
партикули и др.): ем, ама, анџак, де...де, ја...ја, јок...јок, 
а...а, сал(те), саде, иља, санки(м), заре, зер, ди(љ)ми, 
чунки, макар, демек, баре(м), биле, дип, ич, асли, баш и 
др. За сврзниците в. § 127.

Некои турски наставки станале продуктивни во 
нашиот јазик. Кај именките тоа се наставките -џија, 
-чија (тур. -ci, cî, -cu, -cü, односно -çi итн.), -лак (тур. -lik, 
-luk, -lik, -lük): големџија, повелџија, песлак, војниклак 
и сл. Тие се продуктивни и во нашиот современ јазик, 
меѓутоа, новите образувања со нив, како филмаџија, 
фестивалџија, носат призвук на подбивност, иронија и 
сл. Некогаш неутрални наставки, тие се користат сега 
како наставки со емоционална окраска, што станало 
можно поради она ограничување на извесни турцизми во 
сферата на архаичниот бит, за кое веќе говоревме.

Добар дел од турското население и порано го говорел 
македонскиот јазик. Не се правени изучувања до колку 
тој факт се одразил во лексиката на турските говори во 
Македонија. Во наше време влијанието на македонскиот 
јазик врз речникот на припадниците на турската народност 
е забележливо, исто онака како што го забележуваме и во 
говорот на припадниците на албанската народност.
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тенки: Дам. крн., Лесн. пар., Опш. деф. и Реч. кост. (1965: 191) (В. Л.)
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2. За јазици

алб.   албански
аром.  аромански
буг.   бугарски
грч.   грчки
јужносл.  јужнословенски
мак.   македонски
прасл.  прасловенски
ром.   романски
рус.   руски
српхрв.  српски / хрватски  

    (босански / 
    црногорски)

ст.сл.  старословенски
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КОН ОВА ИЗДАНИЕ

Ова издание, со мали измени, ја претставува македон-
ската верзија од книгата на Блаже Конески од 2001 година: 
Историска фонологија на македонскиот јазик / .A historical 
phonology of the Macedonian language во редакција на 
Људмил Спасов (соработници: Искра Пановска Димкова, 
Љупчо Митревски), Скопје: МАНУ, Култура, поддржана 
од Фондацијата „Трифун Костовски“. Изданието од 2001 
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ската фонологија на македонскиот јазик на Конески. Во 
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издание на Историската фонологија на македонскиот ја-
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Во ова издание скратениците за јазиците при нивни-
те први јавувања во текстот се предадени расчитано, во 
аглести (средни математички) загради. Целосниот пре-
глед на скратениците е даден во одделна табела/легенда 
на стр. 268–269. 

    проф. д-р Људмил Спасов
Скопје, март 2021 година  



ПРЕДГОВОР КОН КНИГАТА  
ИСТОРИСКА ФОНОЛОГИЈА  
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  

ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Професоре,
еве нè заедно во уште една акција: со голема 
чест го работевме Твојот ракопис, па затоа 
сакаме да Ти заблагодариме што ја имав-
ме оваа ретка можност. Биди уверен дека 
Твојата нова книга на македонски јазик ќе е 
пречекана со срце и душа од страна на чита-
телите. Твоите книги, независно од жанрот 
и намената, секогаш од публиката беа при-
фаќани како клуч што го отвора срцето на 
македонскиот човек (ја парафразирам позна-
тата мисла на Т. Синаитски), затоа и оваа 
книга ќе го доживее истиот успех. Среќни 
сме дека по повеќе години Твојата мисла пов-
торно ќе допре до нас, ќе ни даде поттик за 
натамошна работа. Затоа, сите ние, Твои-
те почитувачи сме Ти благодарни.

Во рацете на читателот се наоѓа една особена книга.
Овој труд (неговата англиска верзија: в. Конески 

1983) претставува прва историска фонологија на маке-
донскиот јазик воопшто, објавен во посебна книга и тоа 
во странство кај еден реномиран издавач. Особено зна-
чење за оваа книга претставува фактот дека таа е објавена 
во серија со други такви книги, историски фонологии на 
словенските јазици. Уредникот на серијата Г. Шевелов и 
самиот е автор на историската фонологија на украински-
от јазик, една од основните книги со ваква тематика во 
славистичкиот свет. Тој имал соодветна концепција за тоа 
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како треба да изгледа конструкцијата на книгите посвете-
ни на историската фонологија на одделните словенски ја-
зици, така што таа концепција е одразена и во оваа книга. 
Бидејќи дијалектолошкиот материјал и неговото објасну-
вање биле важен дел од книгата, акад. Б. Видоески под-
готвил Поглед на фонолошките особености на македон-
ските дијалекти, кој се наоѓа во книгата. Накусо може 
да се заклучи дека појавата на оваа книга во 1983 г. пред 
јавноста (домашната и, особено, странската) ја афирмира 
историјата на македонскиот јазик. 

Објавувањето на оваа книга беше многу потребен 
потег, бидејќи на меѓународен план од страна на некои 
„научни“ кругови од поранешниот политички исток (тука 
особено треба да ги споменеме бугарските центри) во тоа 
време на македонскиот јазик засилено му се одрекуваше 
историјата, а со тоа и правото на сегашност. Современиот 
македонски стандарден јазик, од страна на споменатите 
кругови, се прикажуваше како регионална писмена нор-
ма (втора, трета итн.) на бугарскиот јазик. Ваквите на-
пади беа силно изразени од бугарската средина. Во 1978 
г. излезе една опширна студија објавена во сп. Българ-
ски език, XVIII, кн. 1, с. 3–43, под наслов „Единството на 
българския език в миналото и днес“, зад која всушност 
стоеше акад. Владимир Георгиев, а беше потпишан Ин-
ститутот за бугарски јазик при БАН во Софија1 и со која 
беа набележени насоките на идната партиска, научна и 
државна политика на Бугарија кон тогашната СР Македо-
нија и нејзината култура. 

Претходно Блаже Конески во изданието на својата 
Историја на македонскиот јазик од 1965 г. (како и во 
следните изданија) го имаше обработено фонолошки-
от развиток на македонскиот јазик во далеку поскромен 
обем, но тука се гледаа главните замисли подоцна приме-
нети во споменатото англиско издание на Историската 
фонологија.

За конечниот изглед на книгата, заслужен е и акад. 
Божидар Видоески, кој во додаток кон неа ги даде основ-
ните информации за синхрониската фонолошка диферен-
цијација на македонскиот јазик, со што се даде нужната 
дополна кон неговата историска фонологија. Потоа, за-
1 За ова в. Стаматоски 1998: 176–177. 
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служни се издавачот Г. Шевелов, кој дал многу ценети 
забелешки кон текстот, како и акад. З. Тополињска, која 
исто така во текот на работата и печатењето на текстот 
учествувала во неговиот конечен облик со важни сугес-
тии. За ова нè информира самиот Бл. Конески во кратки-
от предговор кон книгата.

Со преведувањето на книгата се зафати познатиот 
американски славист професорот Виктор Фридман. Во 
врска со овој проект, неодамна, замолен од моја страна, 
тој ги напиша следниве неколку реченици: „I remember 
clearly the day that Blazhe Koneski asked me to translate his 
historical phonology together with Bozho Vidoeski’s dialec-
tological outline into English. Blazhe had asked me to come 
to see him at the Academy – this was back in the days when 
it was still housed in the old building that is now the Italian 
Embassy. I came to visit, and he and Bozho explained that 
they very much wanted me to be the one to translate this work 
into English. Translation is not one of my favorite tasks, but 
of course I was only too happy to be able to repay Blazhe and 
Bozho in some way for the many years of kindness they had 
shown me. And so it was that Blazhe put me in touch with 
George Shevelov, who was the series editor. I still have the 
photocopied manuscript with Blazhe’s penciled corrections 
and notes as well as a copy of the original version of Bozho’s 
outline and the later edited version. I keep them in remem-
brance of two very dear teachers and friends.“ 

Напишаното од В. Фридман се однесува на 1977 г. 
(или порано) кога имено станала оваа средба.

Некаде во тоа време јас се вработив како асистент по 
современ македонски јазик на Катедрата за македонски 
јазик и јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет 
во Скопје. Еден ден ми пријде професорот Конески и ми 
ја даде истата копија (не фотокопија, како што вели Фрид-
ман, туку текст пишуван на шапирограф и вкоричен) со 
истите рачни забелешки направени од негова страна. Ме 
зачуди тоа што книгата беше напишана со латиница, но 
објаснување најдов во фактот дека Конески мислел дека 
така странците кои треба да се занимаваат со ракописот 
во неговото претворање во книга, подобро ќе го разберат 
текстот. Освен тоа, сите примери беа транскрибирани со 
фонетска азбука, па тие требало посебно да бидат доп-
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ишувани со латиница, што во тоа време претставуваше 
несомнен проблем. Како и да е, професорот Конески ми 
го даде македонскиот ракопис и ми рече нешто во смисла 
да го земам и да го чувам за да ми се најде во иднина. Не 
помина многу време, по предлог на професорот Конески, 
по неговото заминување од Факултетот, јас го презедов 
предметот Историја на македонскиот јазик, па така тек-
стот ми се најде и тоа многу, во врска со моите предавања 
пред студентите по македонистика. 

Сега (2001 г.) истиот ракопис се наоѓа пред мене, но 
со една поинаква цел. Од него направивме (јас и двајцата 
мои соработници) книга која за првпат се објавува во Ма-
кедонија на македонски јазик под наслов Историска фо-
нологија на македонскиот јазик. Оваа задача беше многу 
пријатна, интересна, но и одговорна. Пријатна е затоа што 
ние, учениците на Блаже Конески, имаме шанса барем 
малку да му се оддолжиме на својот сакан професор. Ин-
тересна е затоа што тоа требаше да го сториме на малку 
необичен начин: требаше да појдеме од македонскиот ра-
копис кој е во релативно сурова состојба, да ги преземеме 
забелешките направени со рака од страна на професорот 
и ракописот да го споредиме со англискиот текст врз чии 
коректури професорот повторно правеше забелешки, до-
даваше и менуваше. Притоа требаше примерите, кои се 
мошне важен дел од текстот, да ги „вратиме“ во нивната 
првобитна староцрковнословенска или дијалектна фор-
ма. Задачата е одговорна затоа што почитта која ја чув-
ствуваме кон професорот нè обврзуваше работата да ја 
изведеме, така да се каже, најпрецизно. Затоа го преду-
предуваме читателот на книгава дека целата одговорност 
за евентуалните грешки ја земаме врз себе.

Сакам со неколку реченици да ја објаснам концеп-
цијата на Блаже Конески за проучувањето на историјата 
на македонскиот јазик и неговата историска фонологија.

Блаже Конески се најде пред еден интересен про-
блем: требаше, по преземањето на Катедрата за македон-
ски јазик (и јужнословенски јазици) во 1946 г., да конци-
пира повеќе предмети (наставни области) како основач 
на самата Катедра. Конципирањето на одделните пред-
мети значи и истовремено определување на предмети на 
истражување од областа на македонскиот јазик, аванси-
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рање на некои теми што ќе бидат предмет за разработка 
во најблиската и подалечната иднина.2

Конципирањето на некои од предметите беше по-
малку или повеќе конвенционална работа: предмет на 
проучувањето на областа современ македонски (стандар-
ден) јазик & сите рамништа на стандардизираниот облик 
на македонскиот јазик од фонологијата до синтаксата, 
како и, се разбира, лексиколошка обработка на фондот на 
зборови на македонскиот јазик. Предмет на проучување-
то на дијалектологијата на македонскиот јазик е опис 
на структурата и на семантичките категории одразени во 
конкретни дијалекти, систематизација на дијалектите на 
македонскиот јазик итн.

Конципирањето на предметот Историја на македон-
скиот јазик претставува посебен проблем. Сам по себе 
тој е делив на два дела: историска граматика на македон-
скиот јазик и, условно речено, развиток на нормата на ма-
кедонскиот јазик. Делот историска граматика на маке-
донскиот јазик Блаже Конески го именува како историја 
на македонскиот јазик (така гласи и неговата книга, в. 
библиографија), а делот развиток на нормата на маке-
донскиот јазик го именува како историја на писмениот 
јазик или, поточно, историја на јазикот на словенската 
писменост во Македонија од најстари времиња до денес.

Со ваквите решенија тој избегнува неколку стапици: 
прво, ако тој се задржеше на именувањето историска гра-
матика, тогаш овој дел ќе требаше во нашата ситуација 
да се раздели на уште два дела & историска граматика 
на црковнословенскиот јазик во Македонија и историска 
дијалектологија на македонскиот јазик, бидејќи кај нас 
не постои историски нормиран јазик пред современиот 
период и бидејќи кај нас современиот македонски стан-
дарден јазик своите корени ги има повеќе во дијалекти-
те, а помалку во црковнословенската писмена традиција; 
второ, оттука произлегува дека ние за нашата ситуација 
не можеме да зборуваме за развиток на нормата на маке-
донскиот јазик, бидејќи и овој дел треба да го поделиме 
на два следни дела & развој на нормата на црковносло-

2 За ликот на Блаже Конески и за неговото значење за македонската 
култура в. Стаматоски 1995.
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венскиот јазик и развој на нормата на современиот маке-
донски стандарден јазик (од Мисирков и од 1945 г.). 

Конески го избра својот пат, бидејќи објективниот 
материјал го налагаше него: тој во предметот историја 
на македонскиот јазик (условно речено, и во првиот и 
во вториот дел) ги следи оние граматички и нормативни 
тенденции (македонски) кои го афирмираат денешниот 
современ македонски јазичен стандард. Тие се јавуваат 
од најстари времиња, сп. ја македонската варијанта на 
црковнословенскиот јазик, па преку средниот период, сп. 
го јазикот на македонските дамаскини, ги следиме раз-
множени до новиот период, сп. го јазикот на делата на 
М. Цепенков, јазикот на делата на браќата Миладиновци, 
јазикот на К. Рацин итн.

За историјата на нашиот јазик мошне се важни факти-
те што ги нуди историската дијалектологија. Тоа е рекон-
струкцијата на етапите на дијалектната диференцијација 
на македонскиот дијасистем, како и претставувањето на 
главните дијалектни групи формирани како резултат на 
претходно одвивачките процеси, карактерот на граници-
те, односно на преодните зони меѓу тие групи, главните 
правци на изоглосите итн. Овие проучувања се важни и 
од гледна точка на современиот македонски стандарден 
јазик, односно од гледна точка на неговата дијалект-
на база. Во таа насока се издвојува студијата посветена 
на централните говори на западното наречје, но и цен-
трални во македонскиот дијасистем: скопско-велешкиот, 
прилепско-битолскиот и кичевско-поречкиот (Видоески 
1998: 189–212). Нивните заеднички карактеристики се 
истовремено основа на стандардниот јазик. Тоа се: 5 се 
рефлектирало во /а/: рака, пат, вокалното л е заменето со 
секвенцата /ол/ на поголемиот дел: волна, долго, солза, до-
дека вокалното р ја задржало својата силабична вредност: 
врв, дрво. Овие говори имаат петочлен вокален систем: 
/и/, /е/, /у/, /о/, /а/, со симетричност во консонантизмот во 
однос на признакот +звучност: /ц/ : /ѕ/; /ч/ : /џ/. Гласовите 
/ќ/ и /ѓ/ имаат широка употреба во однос на групите шт 
и жд: фаќа, веѓа. Кај денталните сонанти постои тенден-
ција да се ликвидира корелацијата по мекост, во повеќето 
микросистеми старото меко л затврднало во наследената 
лексика: клуч, недела, додека во турцизмите сè уште се 
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чува мекоста: пељте, тељ. Гласот /ф/ има фонемски ста-
тус, со исклучок на мали ареали. Трето лице мн. през. за-
вршува на -ат: викаат, 3 л. мн. аор. и имперф. завршува 
на -а: викаа, дојдоа. 

Или со други зборови: централните дијалекти прет-
ставуваат природна основа на литературниот/стандард-
ниот јазик. Токму таков позитивен избор гледаме кај на-
шиот стандарден македонски јазик. 

Македонскиот дијасистем3 почнал да се оформува 
најнапред преку процеси во фонологијата. 

Јужнословенските јазици, во таа смисла и нивната 
источна подгрупа & македонскиот и бугарскиот, се прет-
ставуваат лингвистички како дијалектен континуум во 
кој, низ историјата, се имаат јавено иновациски центри, 
формирани како жаришта на нови појави. Формирањето 
на овие жаришта води кон создавање на посебни дијасис-
теми. Така, македонскиот јазик развил низа иновации врз 
прасловенското наследство кои ја обликувале неговата 
посебност. Треба да се истакне дека иновациите предиз-
викале паралелен развој на соседните јужнословенски 
дијасистеми. Тоа го истакнува Видоески (1996: 33): „Ма-
кедонскиот јазик, ..., развил и ред иновации коишто ја на-
сочувале граматичката структура во поинаков правец, раз-
личен од оној по кој одел процесот на бугарскиот ареал. 
(...) Македонските иновации се јавуваат речиси паралелно 
со оние што ги истакнавме како источнојужнословенски. 
Тие иновации ја засегаат јазичната структура како цели-
на.“ Сп. и Видоески (1997: 14): @На територијата населе-
на со македонските племиња рано се создало силно ино-
3 Терминот дијасистем потекнува од Вајнрајх (1954: 390). Него го де-
финираме на следниов начин: „систем на дијалектен комплекс гледан 
во дијахрониски континуитет, а кој одлучува за самостојноста на еден 
јазик“. Односно: дијасистемот е определен од множество на изоглоси 
што поврзуваат појави од јазичен карактер, последица на дијахрони-
ски процеси и кои довеле до нивна комбинација и усогласување на 
комбинаторен и синтагматски план во синхронијата. Во самата дефи-
ниција е содржано постоењето на изоглоси носители на појави со цен-
трален и периферен карактер за еден дијасистем, односно изоглоси 
што се носители на типичните јазични појави на дијасистемот и изог-
лоси што се носители на карактеристики што не се типични од гледна 
точка на дадениот дијасистем. Ваквата дефиниција заинтересираниот 
читател може да ја согледа и во опширната статија посветена на маке-
донскиот јазик/дијасистем на Брозовиќ (1983). 
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вационо огниште кое довело до оформување на самостој-
ниот македонски дијасистем, кој во текот на својот раз-
виток останувал во близок контакт со своите словенски и 
несловенски соседи. Споменатото старо иновационо ог-
ниште на територијата на македонското западно наречје, 
на денешната територија на т.н. централни говори, било 
активно низ целиот историски пат на македонскиот дија-
систем и токму говорите затворени во тој круг со важни 
македонски иновации станале база на денешниот маке-
донски стандарден јазик.# Според тоа, во источнојужнос-
ловенската подгрупа на балканските јазици, и развојот на 
македонскиот и на бугарскиот јазик оделе паралелно еден 
покрај друг, а не еден од друг, македонскиот од бугарски-
от, на пример. Сп. ја и констатацијата на Чашуле (1998: 
368): @Проучувањата покажуваат дека, иако блиски, ма-
кедонскиот и бугарскиот јазик не само што покажуваат 
дивергентни текови и се разликуваат значително по сте-
пенот на балканизација, туку типски се распоредуваат во 
две групи & македонскиот како најцентрален балкански 
јазик, а бугарскиот како јазик на значително поумерена 
балканизација.# Иако македонскиот јазик е тесно поврзан 
со другите два соседни јужнословенски јазици & српски-
от и бугарскиот, врската со бугарскиот јазик е поинаква: 
македонскиот и бугарскиот сочинуваат јазична подгрупа 
што може да се определи како источно-балканско-сло-
венска. Ваквата класификација се аргументира со фактот 
дека јазиците-дијасистеми расположени на источниот дел 
на Балканскиот Полуостров (бугарскиот, македонскиот и 
југоисточните дијалекти на српскиот јазик) покажуваат 
инвентар на заеднички особености како што се: губење-
то на деклинацијата, губењето на инфинитивот, развојот 
на постпозитивниот член (но: не на еднаков начин и не 
со еднакви резултати во секој од нив посебно), па покрај 
посебностите што ги разделуваат дијасистемите (на пр. 
развојот на еровите во бугарскиот наспроти македонски-
от, како и развојот на @јат#), сепак не постојат апсолут-
ни граници меѓу македонскиот и српскиот, македонскиот 
и бугарскиот јазик, како што впрочем не постојат такви 
граници и меѓу хрватскиот/српскиот јазик наспроти сло-
венечкиот итн. Ваквото издвојување на бугарскиот и ма-
кедонскиот јазик во посебна источно-балканска подгрупа 
произлегува од опозицијата балканизирани vs небалкани-
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зирани јужнословенски јазици. Во таа смисла признакот 
+балканизиран е карактеристичен за македонскиот и бу-
гарскиот јазик, додека за српскиот/хрватскиот важи при-
знакот -балканизиран. 

Понатаму ќе ги издвојам оние резултати од дијахро-
ниските процеси што се најважни во формирањето на ма-
кедонскиот јазичен дијасистем. 

Најнапред треба да се истакне дека местото на ма-
кедонскиот јазик во јужнословенскиот и словенскиот ја-
зичен свет е определено, сосема правилно, според најс-
тарата дистинкција & развојот на еровите. Балканските 
словенски јазици (в. на пр. Лант 1952) можат да се разде-
лат на две групи според развојот на прасловенските ре-
дуцирани вокали (еровите): источна каде што двата ера 
не се развиле еднакво и западна каде што тие се развиле 
еднакво. Од западниот дел на балканските словенски ја-
зици се изведени два дијалекта (дијасистеми) коишто ја 
дале основата на словенечкиот и на српскиот/хрватски-
от литературен јазик, а „the eastern Balkan Slavic dialects 
gave rise to the Bulgarian literary language in the nineteenth 
century and to the newest of European literary languages, 
Macedonian, in our own day“ (Лант 1952: 1). 

Историски гледано, македонскиот дијасистем пре-
живеал промени од два вида: првиот вид промени се 
последица на внатрешни развојни тенденции на дијасис-
темот, на пр. упростувањето на односите во рамките на 
консонантскиот потсистем наследен од прасловенскиот 
јазик како последица на затврднувањето на меките консо-
нанти, додека вториот вид промени се последица на дру-
гојазични влијанија, на пример појавата на романско-бал-
кански тип на перфект со има во улога на помошен гла-
гол + глаголска придавка. Меѓутоа, треба да се нагласи 
и фактот дека некои промени започнати како последица 
на внатрешни развојни тенденции нашле плодна почва во 
јазичното окружение на македонскиот јазик и биле под-
држани во рамките на општата тенденција за изедначу-
вање на системите на јазиците од балканскиот простор. 
Таков е случајот со процесот на упростување на падеж-
ниот систем кој бил поттикнат од фонетски процеси што 
значеле изедначување на формата на одредени падежни 
форми и со тоа настанување на нивна неизразност, на 
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пр. генитивот се изедначил со дативот, сп. од Блажета 
& на Блажета итн. Губењето на морфолошкиот падеж 
наследен од прасловенскиот јазик довело до изразување 
на падежните релации со синтагми од предлози и имен-
ки (нечленувани односно членувани), сп. мустаќи на/
од стар војник (генитивна релација) & мустаќите на/од 
стариот војник. 

Прашањето кога се добил новиот тип на македон-
скиот јазик е едногласно решено во науката и временски 
границата се поставува во XV век. Тоа е времето кога се 
афирмирал (дури и во писменоста) јазичниот модел на 
македонскиот јазик што во науката (без оглед на точнос-
та на оваа определба) се нарекува балкански. Во науката 
исто така е решено прашањето дека најстарата фонетска 
иновација, која го издвоила македонскиот јазичен ареал, 
е замената на силните ерови (в. погоре), имајќи ја пред-
вид состојбата во старословенскиот канон што непосред-
но се надоврзува на состојбата во прасловенскиот јазик 
по доаѓањето на Словените на територијата на денешната 
Југоисточна Европа. Значи сме ја имале ситуацијата Q > 
o, q > e, сп. сон, ден. Оваа особина, в. погоре, ја опфатила 
сета денешна етничка Македонија, со исклучок на еден 
пограничен појас со српската јазична територија на север 
и на крајниот југоисток на пограничјето со родопскиот 
дијалект на бугарскиот јазик. Подоцна таа во одделни 
морфеми се раширила и на североисток, зафаќајќи и дел 
од бугарското јазично пограничје (в. Видоески 1997: 11). 
Причината за оваа промена лежи во @нестабилниот# ка-
рактер на еровите во историјата на прасловенскиот јазик 
(в. Поповска-Таборска 1991: 76–78), така што таквата 
промена е природен израз на новонастанатата јазична 
индивидуалност, во случајов на македонската. 

Меѓутоа, во науката не е докрај расчистено пра-
шањето каква е улогата на втората, според хиерархијата 
на важноста, промена од фонетски карактер, која довела 
до реструктурализација на фонолошкиот систем, кон-
секвентно до нови функционални решенија во рамките 
на системот, а тоа е депалатализацијата на меките консо-
нанти, како палатализираните (супфонолошки & фонет-
ски меки), така и на палаталните (фонолошки меки). Овој 
проблем се поврзува со поширокото прашање за присут-
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носта на признаците на мекоста во фонолошкиот систем 
на современиот македонски јазик. Историскиот развој на 
македонскиот консонантизам го карактеризира мошне 
нагласениот процес на губењето на фонолошката приро-
да на овој признак (сп. сега во системот имаме едвај пет 
меки консонантски фонеми, и во принцип со не силно 
изразена мекост: ќ, ѓ, љ, њ, ј), како и воопшто губење на 
овој признак од македонската фонетика (в. Савицка, Спа-
сов 1997: 81). Конески (1958: 28) во таа смисла нагласува: 
„Затврднувањето на меките консонанти е една од најка-
рактеристичните тенденции во историскиот развиток на 
македонскиот консонантизам. Пројавена веќе во стариот 
период на нашиот јазик, таа тенденција се остварува на 
различен начин сè до наше време, со сета онаа нерамно-
мерност во степенот на нејзиното извршување од дија-
лект до дијалект.“ 

Нека ми биде дозволено овде да ја истакнам теза-
та на Конески, која и лично многу ја поддржувам, дека 
процесот на депалатализацијата на меките консонанти (и 
тоа пред сè на непарните меки консонанти со мекост од 
нефункционален карактер ш, ж, ч, ц, ѕ и, ограничено, с, 
како и на групите шт и жд, но и на парните меки кон-
сонанти со мекост од функционален карактер љ, њ, р^) 
е вториот израз на јазичната самостојност на македон-
скиот јазик. Прво, затврднувањето на меките консонанти 
ги реструктурирало функционалните можности на кон-
сонантскиот систем во целина и предизвикало промени 
на морфемите, како и во дистрибуцијата на гласовите, на 
вокалите, но и на некои од консонантите. Затоа и поја-
вата наречена „мешање на носовките“, која, како што е 
познато, го зафатила македонскиот и бугарскиот јазичен 
терен и претставува резултат од повеќе процеси, дала кај 
нас донекаде поинакви резултати (в. Конески, ракопис: § 
62 и пошироко). Конески со право укажува дека како фо-
нетски процес, од типот на асимилациите, замената на 3 
во 5 зад непарните меки консонанти била територијално 
ограничена на Охрид, за што ни сведочи изговорот чăдо 
(à3do > à5do), познат до пред стотина години. 

Во однос на појавата „мешање на носовките“ ма-
кедонскиот и бугарскиот терен биле издиференцирани 
мошне рано. Како што е познато само во периферните 
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југоисточни македонски говори постои ситуација карак-
теристична за бугарскиот јазик, односно изедначување 
на носовките и еровите во @неопределен# вокал, со тоа 
што рефлексот на 3 и q го смекнувал претходниот кон-
сонант. Понатаму, тенденцијата на затврднувањето на 
меките консонанти влијаела и врз појавата на протетички 
гласови, ј во западномакедонските говори каде што има-
ло мешање на почетните 4 и 6 и постарото протетич-
ко в во источната група говори каде што и не можело да 
се јави мешање на почетните 4 и 6, сп. јаже & важе, 
губењето на промените од мек наспроти тврд тип, сп. 
ножеви & ножови итн. Консеквентно, оваа тенденција е 
резултат на формирањето на современиот фонотактички 
тип на македонскиот јазик. Имено, низа особености од 
парадигматски карактер на фонолошкиот систем на маке-
донскиот јазик, односно особеностите на реализацијата, 
посебно ограничената алофонија со позициски карактер, 
укажуваат на тоа дека македонскиот јазик можеме да го 
вброиме во неакомодирачки тип на изговор. Одлучувач-
ки факт е непостоењето на позициски смекнувања на 
консонантите пред предните вокали, непостоење на по-
изразита вокалска алофонија зависна од консонантскиот 
контекст, отсуство на корелација по мекост во системот 
на консонантските фонеми и воопшто ограничениот број 
на меките консонанти, односно фактот дека тие немаат 
контекстуални ограничувања (в. Савицка, Спасов 1997: 
115–116). Овие особини го разликуваат македонскиот ја-
зик од бугарскиот јазик, но и од источнословенските, на 
пр. од рускиот јазик кој се карактеризира со изразит ако-
модирачки тип на изговор. Ова го покажуваат и конфрон-
тативните испитувања (в. на пр. Савицка, Спасов 1992; 
Танушевска, ракопис).

Меѓутоа, не е мал бројот на изоглосите што се рас-
простираат низ повеќе од еден дијасистем, при што 
често, иако не секогаш, за тоа одлучува и нивната ста-
рост: постарите изоглоси истовремено се и „релативно 
подолги“, почесто ги преминуваат границите на еден 
(или повеќе од еден) дијасистем, додека „помладите“ 
изоглоси се и „релативно покуси“, почесто не ги преми-
нуваат границите на еден (или повеќе од еден) дијасис-
тем, а пак „најмладите“ изоглоси се и „најкуси“, често се 
ограничени дури и во едно дијалектно подрачје на даден 
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дијасистем. Притоа, најчесто „помладите“ изоглоси по 
својата природа се несловенски балкански елементи во 
словенските дијалекти. Така, на пр., изоглосите што ги 
означуваат „класичните балканизми“, за што стана збор 
и погоре, како што се: различните форми на губењето на 
морфолошкиот падеж, постпозитивниот член, аналитич-
ката компарација и др., зафатиле поширок ареал на сло-
венскиот Балкан (в. Видоески 1997: 12). 

Што се однесува на прашањето за карактеристиките 
на изоглосите што ги определуваат и ги разграничуваат 
македонскиот и бугарскиот дијасистем, мора да се имаат 
предвид структуралните (формалните) карактеристики и 
нивната фреквенција, дистрибуцијата во текстот, нивните 
семантички карактеристики, како и нивната старост. На 
пр.: најстарата изоглоса што ја опкружува речиси цела-
та македонска јазична територија (со исклучок на еден 
мал појас на северните дијалекти) е о од силниот заден ер 
(сон) во сите позиции. Таа изоглоса ја преминува маке-
донската јазична територија и ги зафаќа северозападните 
бугарски дијалекти, но таму Q минува во о само во суфи-
кси, што значи дека во однос на дадената карактеристи-
ка македонскиот јазик се разликува во квалитативна и во 
квантитативна смисла. 

Во таа смисла Тополињска (1996) истакнува: „по-
знато е дека македонските системи покажуваат резулта-
ти на најинтензивна интерференција со ароманскиот и 
мегленороманскиот, додека бугарските системи имале 
најразвиени контакти на давање – земање со (дако)ро-
манските дијалекти (с. 37); треба да паметиме (1) дека 
двата стандардни система претставуваат идеализација на 
состојбите карактеристични за дијалектните комплекси 
кои во поширока перспектива сочинуваат алки на еден 
дијалектен континуум, но алки прилично просторно од-
далечени, и (2) дека самите механизми на стандардната 
идеализација, свесно одбрана во двете јазични заедници, 
суштествено се разликуваат (с. 61); типолошките разлики 
што ги покажуваат двата современи стандарди можат да 
се поделат – во прв ред – на две групи. Првата, поважна 
и поинтересна, ја сочинуваат разликите настанати како 
реакција од страна на различни словенски дијалектни 
системи на различни импулси од соседните несловенски 
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системи. Во втората група спаѓаат разликите настанати 
во резултат на свесни интервенции на кодификаторите (с. 
100); во групата разлики предизвикани од карактерот на 
стандардизационите процеси на бугарска страна се гле-
даат ефекти на насилна славизација и ‘дебалканизација’, 
така што во бугарскиот стандарден јазик наоѓаме појави 
што им се туѓи на сите бугарски дијалекти. Македонската 
стандардизација не знае за такви појави – таа од своја-
та дијалектна база се оддалечува главно во смисла дека 
проскриптивната стандардна норма ex definitione бива 
построга од узуалната дијалектна норма (с. 101)“. 

Македонскиот јазичен дијасистем во рамките на 
јужнословенскиот јазичен континуум почнал да се ди-
ференцира мошне рано: интензивните ерови се вокали-
зирале кон крајот на X и почетокот на XI в., појавата 
на т.н. „мешање на носовките“ ја гледаме во текстови-
те настанати во XII и XIII в. што значи дека во живи-
от јазик можела да се јави порано, процесот на депа-
латализацијата на непарните меки консонанти, започ-
нат кон крајот на XI в. во западномакедонските говори 
предизвикал промени во гласовната синтагматика што 
се одразило врз распределбата на аломорфите на некои 
морфеми, додека затврднувањето на парните меки кон-
сонанти кон XII в. ги засегнало функционалните мож-
ности на самиот консонантски систем.

Сите овие тенденции се резултат на формирањето 
на современиот фонотактички тип на македонскиот јазик 
што можеме да го определиме како неакомодирачки тип 
на изговор. 

Од сето кажано произлегува дека Историската фоно-
логија на македонскиот јазик од Блаже Конески се вброју-
ва во основните трудови во македонистиката воопшто.

 Људмил Спасов
Скопје, ноември 2001 година
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ЗАБЕЛЕШКИ ЗА РАБОТАТА ВРЗ ОВА ИЗДАНИЕ

Со неколку зборови сакаме да му ја објасниме на чи-
тателот постапката околу подготовката на ова издание. 
Редакцијата на македонскиот ракопис ја изврши проф. 
д-р Људмил Спасов, а соработници беа ас. м-р Искра Па-
новска-Димкова и ас. м-р Љупчо Митревски. 

Тргнавме од ракописот на историската фонологија 
на македонскиот јазик, напишан на македонски јазик, пе-
чатен со латиница на шапирограф со рачно допишувани 
белешки од страна на Бл. Конески. Тука треба да се напо-
мене дека примерите беа дадени со фонетска (латинична) 
транскрипција: прасловенските, старословенските цр-
ковнословенските, грчките, дијалектните, современите и 
примерите од други јазици. Сите примери ги предаваме 
со оригинален правопис и во оригинална форма, водејќи 
сметка за ракописот и за шрифтот, тргнувајќи од принци-
пот применет во Конески 1986. 

Ракописот беше во релативно сурова состојба, што 
значи дека на места имаше пропусти во примерите, а 
во англискиот текст имаше дополнувања што ги нема 
во македонскиот ракопис и се правени врз коректури-
те така што нив критички ги преземавме од англиски-
от текст. Сите интервенции се набележани со фусноти. 
Тоа значи дека ние преведувавме делови од англискиот 
текст само таму каде што беше потребно за конечниот 
лик на изданиево (на пр. § 9 со наслов Од историјата 
на предметот).

Текстот на акад. Божидар Видоески Поглед на фоно-
лошките особености на македонските дијалекти, кој го 
подготви акад. Зузана Тополињска, во изданието од 2021 
г., е изоставен (б. м., Љ. Сп.).
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Многу ни е мило дека корицата на изданиево ја изра-
боти Бојан Средојевиќ, внукот на Блаже Конески.

Библиографиите се ажурирани според англискиот 
текст, а додадени се и библиографски единици што се 
споменати во фуснотите, а некаде, спротивно, недостасу-
ваа библиографски единици во англискиот текст, кои беа 
преземени од македонскиот ракопис. 

За попрегледно читање на македонскиот дел (а и за-
ради симетричност со англискиот дел), ги подготвивме 
следниве индекси: индекс на лица, индекс на примери и 
индекс на поими и термини. Скратениците на ракописите 
ги предаваме според усвоените принципи во нашата нау-
ка (в. Македонистика IV), а објасненијата за ракописите 
ги преведовме од англискиот текст. Исто така, извршивме 
потребни дополнувања и поправки кај скратениците на 
јазиците, дијалектите и говорите и на скратениците на 
граматичките термини. 

За да ја доловиме автентичноста на ракописите, под-
готвивме соодветни азбуки (автор Љ. Митревски): старо-
словенска (XII–XVI в.), црковнословенска (XVII–XIX в.), 
современа дијалектна и одделни знаци за некои глаголски 
букви и за некои фонетски графии. 

Во текстот додадовме фусноти со објаснувања од 
различен тип, таму каде што сметавме дека ќе му бидат 
корисни на читателот. Во таа смисла, изданиево е допол-
нето и со Предговор (од проф. д-р Људмил Спасов) што 
го објаснува местото на историската фонологија на маке-
донскиот јазик во однос на неговата севкупна историја, 
околностите на објавувањето на книгата на англиски ја-
зик и други работи.  

Од сето направено се гледа дека ова издание треба 
да се прифати како критичко издание на Историската 
фонологија на македонскиот јазик од Блаже Конески. 

 Људмил Спасов
Искра Пановска-Димкова

Љупчо Митревски
Скопје, ноември 2001 година



ФОНЕТСКА ТРАНСКРИПЦИЈА

Овде е претставена фонетската транскрипција на инвен-
тарот на гласовите кои се среќаваат во македонските дијалекти. 
Симболите во заградите се однесуваат на англискиот текст. 

Транскрипцијата е преземена и приспособена од Ви-
доески Б., 1998: Дијалектите на македонскиот јазик, 
том I, МАНУ, Скопје,  стр. VII. 

Вокали

i (i) ˜ u (u)
‰ ™

e ă (“) o
’ (æ) ‚ ¡

„ (š) …
a

Консонанти

п (p) б (b) f (f) v (v) m (m)
Ù Ó

t (t) д (d) c (c) y (è) s (s) z (z) n (n) l (l)
~ (\) x (î) { ([) ` (;) r (r)
} (k’) | (g’) w (n’) q (l’) j

k (k) g (g) h
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Функции на дијакритичките знаци:

назалност: ô, ¢ (õ)

неслоговност: –, £
слоговност: ñ, ð
должина: †, ‹, •, š, ¢
лабијализација: … 
поместена артикулација кон напред: „
поместена артикулација кон горе: ‚, ‰, ™ 
полузвуѓност: à, ã, â, å, ä, á
палаталност: тʼ, дʼ
палатализираност: b’, p’, l’   
ослабена артикулација: сăрце, леjа, змех 
акцент: в'икам, уфч'ар, вик'аше, вод'еница
спореден акцент: в'ечерн"ица, з'адушн"ици, с'еверн"ица

СКРАТЕНИЦИ НА ЈАЗИЦИТЕ

алб.  –  албански 
аром.  –  аромански
буг.  –  бугарски
грч.  –  грчки 
лат.  –  латински
мак.  –  македонски 
неслов.  –  несловенски
прасл.  –  прасловенски
ром.  –  романски
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рус.  –  руски
слов.  –  словенски
срп.  –  српски
срхр.  –  српскохрватски
стсл.  –  старословенски
тур.  –  турски
црногор.  –  црногорски
цсл.  –  црковнословенски

СКРАТЕНИЦИ НА ГРАМАТИЧКИ ТЕРМИНИ

ак.  –  акузатив
акт.  –  активен 
аор.  –  аорист 
вок.  –  вокатив
ген.  –  генитив
дат.  –  датив
едн. –  еднина
имперф.  –  имперфект
инстр. –  инструментал
лок.  –  локатив
мн.  –  множина
ном. –  номинатив
парт.  –  партицип
пас.  –  пасивен 
през.  –  презент
прет.  –  претерит





УВОД

Македонскиот меѓу јужнословенските  
и балканските јазици

1. Македонскиот јазик го сочинуваат група словен-
ски говори што се наоѓаат во најјужниот дел на слов[ен-
скиот] јазичен свет, допирајќи и во XX в. сè до реката 
Бистрица (AliakmÁn) во Грција, на границата со Теса-
лија. Македонските говори биле во најтесна врска со веќе 
исчезнатите слов[енски] говори на територијата на Ал-
банија и Грција. Поради тоа материјалот што можеме да 
го извлечеме од слов. топонимија во споменатите земји 
може добро да послужи за објаснувањето на некои мо-
менти од историската фонологија на мак[едонскиот] ја-
зик. Ние имаме доволно основа да тврдиме дека на тери-
торијата на Албанија непосредниот контакт меѓу запад-
ното наречје на мак[едонскиот] јазик и црногор[ските] 
говори на ср[пско]хр[ватскиот] јазик1 бил раскинат дури 
во турскиот период. За тоа сведочат повеќе заеднички 
иновации што се среќаваат во западномак[едонските] и 
црногор[ските] говори, за кои инаку знаеме дека настана-
ле и се ширеле имено во споменатото време.

2. На слов[енската] лингвистичка карта мак[едонски-
от] јазик зазема една типична периферна позиција. Меѓу-
тоа, од историска гледна точка, оваа периферија имала во 
минатото посебно место, бидејќи на неа се остварувал 
еден од најживите и најтрајните контакти со византиски-
от свет. За слов[енската] културна историја во средниот 
век, и посебно за обликот на ц[рковно]сл[овенскиот] ја-
1 Под терминот српскохрватски јазик се опфатени сите хрватски, бо-
сански, црногорски и српски дијалекти. (Љ. Сп.)
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зик, не било без важност тоа што веќе кон крајот на IX 
в. во Охрид се формирал центар на религиозна и литера-
турна активност на слов. јазик и што, малку подоцна, во 
времето на цар Самуил (976–1014 г.), тој град станал и 
седиште на патријаршија. По пропаста на Самуиловото 
царство (1018 г.), византискиот император Василиј II ја 
снижил Охридската црква до ранг на архиепископија, но 
ја гарантирал нејзината автокефалност. Постоењето на 
самостојна црковна организација, со седиште во еден ма-
кедонски град, сè до 1767 г., кога Охридската архиепис-
копија била укината, му давала на целиот регион посеб-
но место и посебно обележје, независно од историските 
промени во тој долг период. Меѓутоа, фактот што на чело 
на Охридската архиепископија се наоѓале скоро исклучи-
во архиепископи Грци и што таа како свој службен јазик 
го имала грч[киот] јазик, придонесувал за ширење на грч. 
културно и јазично влијание во Македонија, што се по-
чувствувало особено во турскиот период.

3. Тука ни се открива само еден вид на многустра-
ната јазична интерференција, толку карактеристична за 
македонскиот терен, што мак. јазик можеме со право да 
го сметаме за во најголема мера балканизиран јужнослов. 
јазик. Грчкиот јазик дејствувал на овој терен како јазик 
со престиж, при што неговото дејство се вршело како 
преку писменоста, така и преку секојдневната комуника-
ција. Подоцна на грч[киот] му се придружил и тур[скиот] 
јазик, чие дејство меѓутоа се реализирало скоро исклу-
чиво по устен пат. Ситуацијата се усложнувала и со по-
стојаниот контакт со аром[анскиот] и алб[анскиот] јазик 
во западна Македонија, во доста изедначени социјални 
услови при кои живеело разнојазичното население. Со 
сето тоа Македонија се изделува како област на изразити 
вкрстувања на балканските јазици. Каков можел да биде 
резултатот од тоа, особено во некои градски центри, ни 
сведочи описот што го дава В.И. Григорович за ситуа-
цијата во Охрид, каде што тој се задржал во 1844 г., при 
своето патување низ Турција. Тој тврди дека, надвор од 
домашниот круг, луѓето често се служеле со грч[киот] и 
понекогаш со тур[скиот] јазик.

Сето ова морало, природно, да се одрази и врз фо-
нолошкиот развиток на мак[едонскиот] јазик. Како што 
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ќе видиме понатаму, големиот број на заемки од грч. и 
тур. јазик воздејствувал како врз фонемниот состав, така 
и врз дистрибуцијата на фонемите2. Познати се и случаи 
кога тоа воздејство наложило ограничувања во однос на 
обемот на некои фонетски промени. Со еден збор, ситуа-
цијата во мак. јазик била таква што постојано треба да се 
има предвид факторот на влијание на другите јазици во 
неговиот фонолошки развиток.

4. И покрај ова, мак. говори за сето време претставу-
вале еден таков континуум со буг[арските] и срп[ските] 
говори што денеска не е можно да се посочи никаква по-
изразита граница меѓу овие јазици од јужнослов. група. 
Како што веќе имавме случај да споменеме, во минатото 
контактот со срхр. јазик се реализирал на една географ-
ски поширока територија која ја опфаќала и Албанија. Се 
разбира, ред фонолошки процеси се јавуваат како заед-
нички во оваа ареа, додека од друга страна некои појави 
го сврзуваат мак. со буг. јазик или со срп. јазична област. 
Интересно е да се постави прашањето до колку потес-
ниот контакт на македонските краишта со средновеков-
ниот бугарски и српски државен центар можел да влијае 
врз правецот на распростирањето на таквите појави. Не е 
исклучено, при ширењето на такви постари особености, 
каква што е замената *tj > шт – *dj > жд или преносот 
на циркумфлексот врз следниот слог (буг. град – гraд¶т, 
мак. глас – глас'о3, да бил од значење поблискиот кон-
такт на мак. и буг. говори во рамките на Првото бугарско 
царство (IX–X в.), додека пенетрацијата на средновеков-
ната Србија на југ во македонските краишта (XIII–XIV 
в.), засилувајќи ги поранешните контакти, придонесла за 
ширењето на замената *tj > ќ, *dj > ѓ, за промената на 
почетната група чр- во цр- и др. Во секој случај останува 
интересна задачата некои вакви појави на конвергенција 
и дивергенција да се вклучат по можност во дадени исто-
риски рамки, што од своја страна придонесува за поблис-
кото определување на нивната хронологија.

2 Конески често терминот фонема го употребува синонимно на тер-
минот глас. (Љ. Сп.)
3 Акцентот се бележи пред вокалот како што е вообичаено во совре-
мената фонологија што претставува интервенција во оригиналниот 
текст на Конески. (Љ. Сп.)
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Периодизација

5. Како особено целесообразно се покажува исто-
ријата на мак. јазик да се излага во два основни периоди – 
стариот и новиот, со условна граница меѓу нив околу XV 
век. Притоа, се разбира, е секогаш добро да се има пред-
вид една преодна етапа меѓу стариот и новиот период.

Предложената шема ги прикажува добро најважните 
појави во развитокот на мак. јазик. Имено, по распадот 
на прасл[овенската] јазична заедница, наследениот јази-
чен тип и во мак. говори доминирал уште неколку веко-
ви. Меѓутоа, рано почнатиот процес на балканизација на 
тие говори ја трансформирал постепено старата струк-
тура, така што сè поопределено се налагал балканскиот 
јазичен модел. Се смета дека кон XV в. елементите на 
новата структура надвладувале во таква мера што отто-
гаш можеме да зборуваме за еден нов тип на мак. јазик. 
Извршената трансформација е особено видлива по свои-
те коренити резултати во рамките на деклинацијата. Зна-
чајна е исто така појавата на членот и, за структурата на 
реченицата, удвојувањето на директниот и индиректниот 
објект. Се разбира, остануваат неспомнати уште цел ред 
други особености што ја карактеризираат структурата на 
јазиците од балканскиот јазичен сојуз.

Нам ни се чини дека нема никакви посебни причини, 
споменатата периодизација да не ја примениме и при из-
лагањето на историската фонологија на мак. јазик. При-
тоа излегуваме од уверението дека фонетските процеси 
не само што не можат да се делат од развитокот на гра-
матичката структура на даден јазик, ами често не можат 
ни да бидат разбрани во својата сушност надвор од тие 
општи рамки. Во многу поголема мера отколку што обич-
но се мисли историската фонологија е заправо историска 
морфонологија.4

6. Ако во случајот со мак. јазик како основна појава ја 
изделуваме балканизацијата на неговата структура, јасно 
е дека таа трансформација наоѓа свој полн израз во про-
4 Конески со право смета дека морфолошките процеси во голема 
мера ги условуваат фонетските промени (в. понатаму), така што ја 
застапува тезата за морфолошки силна позиција аналогно на фонет-
ски силна позиција. (Љ. Сп.)



Историска фонологија на македонскиот јазик

275

мената на структурата на реченицата. Но од тоа веднаш 
следува изводот дека една реченица од нов, балкански 
тип, не можела да се реализира надвор од интонациски-
те контури и другите прозодиски елементи карактерис-
тични за строежот на реченицата во балканските јазици. 
Така ја согледуваме веднаш врската меѓу промените во 
граматичката структура и нејзината фонична реализација 
на еден широк план.

Ние, за жал, немаме можност да следиме како и до 
колку интонациските контури на реченицата, во текот 
на споменатиот процес на трансформација, влијаеле врз 
фонолошкиот развиток на мак. јазик. Својствата на ре-
ченичната интонација се и за денешната состојба слабо 
изучени не само во однос на мак. јазик, ами и на другите 
јазици од балканскиот сојуз. Меѓутоа, ние сепак можеме 
да ја согледаме улогата на еден друг прозодиски фактор, а 
тоа е местото на акцентот, во одвивањето на некои фонет-
ски процеси. Како што ќе видиме, и во однос на место-
то на акцентот се пројавувале извесни општи тенденции 
во балканските јазици. За мак. јазик е необично важно 
во овој поглед разликувањето на две дијалектни групи: 
1. говори со акцент што не врши морфолошка функција 
(западната област) и 2. говори со акцент што се користи 
како морфолошки знак (источната област). Ја извлекува-
ме овде таа разлика, така да се каже, пред заграда, зашто 
таа наоѓа свој одраз во повеќе феномени сврзани со фо-
нолошкиот развиток на мак. јазик.

7. Резултатите од контактите со балканските јазици 
на лексичко рамниште нè уверуваат исто така во целесо-
образноста на предложената периодизација, и во однос 
на историската фонологија на мак. јазик. Големиот број 
на лексички заемки од грч. и тур. јазик, како што веќе 
имавме можност да истакнеме, наложил дури и некои 
нови фонеми во фонолошкиот систем на мак. јазик, како 
што се одразил и врз дистрибуцијата на фонемите и врз 
одвивањето на некои фонетски процеси. Притоа е исто-
риски факт дека значајното турско влијание е временски 
поместено во новиот период.
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Извори

8. Од примарно значење е фактот што најстариот слов. 
писмен јазик, старословенскиот, како своја прва основа го 
имал говорот на македонските Словени од Солунско. Кога 
во 60-тите години на IX в. св. Константин–Кирил ја соста-
вил глаголицата, тој заправо извршил фонолошка анали-
за на споменатиот говор што му бил познат од детинство. 
Составот на глаголицата нè информира за фонолошката 
структура на барем една група од мак. говори во спомена-
тиот период, се разбира, онака како што таа структура си ја 
претставувал творецот на првата слов. азбука.

Најстарите зачувани слов. текстови, пишувани во 
Македонија, потекнуваат од крајот на X и од XI век. Тоа 
се пред сè познатите глаголски ракописи: Асемановото 
евангелие (Ас), Синајскиот псалтир (Син), Синајски-
от еухологиум (СинЕух), Зографското четвороеванге-
лие (Зогр), Бојанскиот палимпсест (БојПал), а можеби и 
Мариинското евангелие (Мар), за кое постои и мислење 
дека можело да биде препишувано од мак. предлошка 
некаде на српскохрватскиот терен. Кон овие текстови се 
придружуваат понови кирилски ракописи: Добромиро-
во евангелие (Добром, поч. на XII в.), Охридски апостол 
(Охр, крај на XII в.), Болоњски псалтир (Бон, поч. на XIII 
в.), Добрејшово евангелие (Добрј, XIII в.), Евангелие на 
поп Јована (Јов, XIII в.), Вранешнички апостол (Вран, 
крај на XIII или поч. на XIV в.), Лесновски паренесис од 
1353 г. (ЛеснПар) и др. Во сите овие, како и во бројни 
други ц[рковно]сл[овенски] текстови од средниот век, се 
среќаваат фонетски иновации сврзани со македонскиот 
терен. Традиционалната графија, како и воздејството на 
центрите со престиж врз обликот на писмениот јазик, 
не ни дава меѓутоа да имаме некаков поблизок и појасен 
увид во дијалектната ситуација на македонскиот терен во 
средниот век. Така останува често сликата да се пополну-
ва по пат на реконструкција.

Во новиот период, текстови, најпрвин обично кратки 
записи, во кои се одразуваат фонетските својства и проце-
си на современите мак. говори, се среќаваат почесто откај 
XVI век. Во рамките на религиозно-поучната литература 
најважна појава во ова време претставува мак. превод на 



Историска фонологија на македонскиот јазик

277

проповедите на Дамаскин Студит, направен во втората по-
ловина на XVI в. од пелагонискиот епископ Григориј. Иако 
јазикот на тој превод е во основата ц[рковно]сл[овенски], 
сепак на сите рамништа среќаваме елементи од мак[едон-
скиот] народен јазик, бидејќи преводот и бил правен со ин-
тенција да му се даде на народот разбирлив текст. Значајни 
податоци ни предлага еден краток речник на костурскиот 
говор (околу 300 збора со грч. толкувања) од XVI в. (Реч-
Кост), издаден во 1958 г. од Ч. Џанели и А. Вајан. Најстар 
пообемен запис на текстови на еден мак. говор (охридски-
от) имаме во Четиријазичникот на Даниил, издаден првпат 
при крајот на XVIII в. (тоа издание не е дојдено до нас), 
а по вторпат во 1802 г. во Венеција. Тоа е и прв печатен 
македонски текст. Фонетскиот запис во него, како и во 
споменатиот ракописен костурски речник, е комплициран 
со тоа што се употребува грч[ка] азбука, недоволно адап-
тирана за прецизно бележење на мак[едонскиот] изговор. 
Дури од последните два века имаме материјал што ни дава 
можност да ги опишеме поблиску фонолошките системи 
на одделните мак[едонски] дијалекти.

Полезен материјал за следење на извесни фонетски 
процеси ни предлага топонимијата. Посебна важност, со 
оглед на конзервирањето на извесни стари особености 
на слов. изговор, имаат слов. топоними на територијата 
на Грција и Албанија. Кон нив се придружува и ономас-
тичкиот материјал познат по записи во грч[ки] извори од 
средниот век. Се разбира, за историската фонологија на 
мак. јазик е важно и тоа како се адаптирани мак. лексички 
елементи во соседните јазици. За новиот период е знача-
ен материјалот што може да се извлече од тур. пописни 
книги (ОпшДефт) (почнувајќи од втората половина на 
XV в.), во кои се бележат имињата на населените места и 
реоните во нив, како и имињата на лицата што подлежеле 
на данок. Овој богат материјал беше досега главно про-
учуван од страна на турколози и историчари. 

На крајот, за целите на внатрешната реконструкција и 
за попрецизно лоцирање на некои појави одразени во ста-
рите текстови, основна ориентација и помош ни дава дија-
лектната ситуација на современиот мак[едонски] јазик.  
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Од историјата на предметот5

9. Проучувањето на македонската историска фоноло-
гија како независна дисциплина претставува сосем ново 
поле, како што се и проучувањата на мак. јазик воопшто. 
Дури по Втората светска војна, т.е. по формирањето на 
македонската држава во рамките на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија6, мак. јазик беше 
признат за државен јазик, па така неговата литературна 
форма можеше да биде кодифицирана во 1945 година. Во 
последните три децении7 се развија различни полиња од 
областа на мак. јазик, а едно од нив е проучувањето на 
неговата историја.

По објавувањето на неколку специјализирани сту-
дии, првата синтеза на македонската историска фоно-
логија се појави во 1965 г. во мојата книга Историја на 
македонскиот јазик. Тој текст послужи како основа за 
сегашниот труд, иако постојат значајни разлики за голем 
број прашања. Овие разлики се одразени не само во опсе-
гот на материјалот и во организацијата на текстот, ами и 
во решавањето на определен број специфични проблеми 
и во пристапот кој овозможи најсоодветно да се дефи-
нира хронологијата на појавите, а на таков начин да се 
доистражи развојот (формирањето) на мак. дијалекти од 
фонолошка гледна точка.

Фактот што македонската историска фонологија како 
независна дисциплина е нова, не значи дека ова поле не 
било проучувано во минатото. Напротив, доста од рабо-
тите се завршени без кои, во денешните изменети исто-
риски околности, нашиот потфат би бил многу потежок. 
Интересот за мак. јазик, во рамките на слов. јазици, пр-
впат се пројави во времето на Ј. Добровски (1753–1829), 
кога се очекувало дека подоброто познавање на мак. ја-
зична ситуација ќе придонесе за осветлување на исто-
ријата на старо(црковно)словенскиот јазик, со оглед на 
5 Темата 9 ја нема во македонскиот ракопис и е приведена според 
англискиот текст. (Љ. Сп.)
6 По осамостојувањето, 1991 г. – Република Македонија. (Љ. Сп.)
7 Се мисли од 1945 г. до денес, бидејќи книгата Историска фоноло-
гија на македонскиот јазик на англиски е издадена во 1983 година. 
(Љ. Сп.)
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фактот што тој се темели на јужномак. говори од IX век. 
Така, описот на најстарите текстови од мак. потекло (в. § 
8) и описот на современите мак. говори беа насочени кон 
ваквата единствена цел. Во текот на XIX в., поблиското 
проучување на ст[аро]сл[овенските] текстови постепено 
го потврди уверувањето дека уште во раниот период по-
стоеле регионални варијанти. Кон крајот на IX и во текот 
на X в., определени јазични карактеристики ги издвоија 
моравската, мак. и буг. варијанта. Овие јазични карак-
теристики, меѓу другото, помагаат во разликувањето на 
Преславската од Охридската школа во најстариот пери-
од на цсл. писменост. Македонската редакција (Охрид) 
се карактеризира со поголема архаичност, т.е. со подо-
следно продолжување на кирилометодиевската тради-
ција. Така, на пример, отсуствува јотација (на почетокот 
на зборот или на слогот), y е сочувано, а на морфолош-
ко ниво се јавуваат постари форми како што се првиот 
акт. парт. на прет., од типот mol{q и аор. од типот rekQ, 
r/hQ. Лексичките разлики меѓу Охридската и Преслав-
ската школа ни се добро познати од главните трудови 
на В. Јагиќ. Се јавуваат и определени иновации кои по-
степено се воведуваат во текстовите и стануваат норма 
не само за текстовите од мак. јазична територија, ами и 
се прошируваат и надвор од неа. Тука мислиме пред сè 
на карактеристичната замена Q > o, q > e (в. § 34) која е 
засведочена во голема мера и во срп. текстови сè до по-
четокот на XIII в. (в. на пр. Вуканово евангелие), додека 
замената Q > o станала обична во некои лексеми во буг. 
редакција (crqkovQ, vrqtopQ, smokovqnica итн.). Покрај 
сето ова, мораме да го имаме предвид важниот факт дека 
глаголицата долго време, сè до XI в., се чувала во мак. 
редакција. Секако, ова не може да се земе како решавачка 
дистинктивна карактеристика на мак. редакција, но тоа 
е значајно во дадената историска ситуација, со оглед на 
тоа што во буг. редакција од самиот почеток доминирала 
кирилицата. Како и да е, варијантите на литературниот 
јазик сочинуваат еден отворен систем на карактеристи-
ки, кои според својата фреквенција и меѓусебниот однос 
честопати помагаат во разликувањето на варијантите. Во 
зависност од историските околности варијантите можат 
да се разделуваат и да се приближуваат.
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Интересот за проучување на ст[аро]сл[овенскиот] ја-
зик многу придонесе за свртување на вниманието на сла-
вистите кон мак. говори. Се очекуваше проучувањето на 
говорите да даде податоци што ќе ја поддржат хипотезата 
за македонското потекло на најстариот слов. литературен 
јазик. Во овој контекст, важна е дејноста на словенечки-
от славист Ватрослав Облак (1864–1896). Во периодот од 
ноември 1891 г. до март 1892 г., поттикнат од таквото оче-
кување тој собра значаен дијалектолошки материјал од 
Солун и Солунско, посмртно објавен во неговата книга 
Macedonische Studien (Виена, 1896 г.). Во XX в. од непро-
ценливо значење се проучувањата на А.М. Селишчев, А. 
Мазон, А. Вајан, А. Белиќ, М. Малецки и др. Овие трудо-
ви, како и трудот на Облак, не претставуваат само описи 
на соодветните говори, ами содржат и богат историски 
коментар, особено од областа на фонологијата.

Главните интереси на славистичките проучувања во 
минатото имаат придонесено за расветлување на многу 
прашања поврзани со историската фонологија на мак. ја-
зик, но сепак таа не се развила како посебна дисциплина. 
Во соседните словенски земји, кои имале претензии кон 
Македонија, исто така постоел определен политички ин-
терес кој послужил како силен стимул кон проучување 
на мак. јазик. Се објавија многу дијалектолошки и ис-
ториски трудови во обид да се докаже дека мак. говори 
му припаѓаат на срп. или на буг. јазик. Исто така, мате-
ријалот од мак. јазик редовно се вклучуваше во рамките 
на општите историски проучувања, особено во Бугарија. 
Сепак, и покрај таквите историски околности, и ваквите 
трудови често содржат резултати што можат да се вградат 
во историската фонологија на мак. јазик.

Материјалот што го претставуваме покажува точно 
определена научна активност којашто покрива долг пе-
риод, во кој не се измени единствено основниот интерес, 
туку се измени и научниот пристап. По приматот на фи-
лолошкиот пристап на почетокот на XIX в., во првите не-
колку децении на XX в. владееше младограматичарскиот 
пристап. Конечно, во годините по Втората светска војна, 
во науката постепено, но сè пошироко завладеаја принци-
пите на структуралистичките фонолошки истражувања.
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ГЛАВА I

СТАРИОТ ПЕРИОД

10. Некои процеси и тенденции, што дошле до израз 
уште во прасл. период, своите крајни резултати ги дос-
тигнале по распадот на прасл. заедница.

Од друга страна, во првите векови по распадот на 
таа заедница станале промени што се од поосновно зна-
чење како услов за натамошниот фонолошки развиток. 
Мислиме овде на промените што го зафатиле акцентот, 
квантитетот на вокалите и строежот на слогот.

За стариот период од развитокот на фонолошкиот 
систем на мак. јазик како особено карактеристични поја-
ви ќе ги забележиме: во вокализмот & упростување на 
вокалниот систем, во консонантизмот & затврдување на 
меките консонанти, односно отклонување на корелација-
та по мекост.9 На морфонолошко рамниште е видлива 
тенденцијата за елиминирање на консонантските алтер-
нации.

Довршување на некои прасловенски процеси

11. Во времето по доселувањето на Словените во 
Македонија и во соседните региони познатата метатеза 
на ликвидите CorC, CerC, ColC, CelC (*gordŠ > gradQ, 
*bergŠ > br/gQ, *bolto > blato, *melko > ml/ko), резул-
9 Конески не употребува посебни знаци за палаталност, на пр., т', и 
за палатализираност б’, п’, л’, туку го употребува само вториот знак 
како заеднички. Според тоа, термините меки и смекнати некаде во 
текстот се синоними, а некаде означуваат различни појави. Истиот 
принцип е применет и во англискиот текст на книгата, така што не се 
интервенираше во тој поглед. В. и Конески 1986.  (Љ. Сп.)
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татите од која се вклучуваат меѓу карактеристиките на 
јужнословенската јазична група во целост, уште не била 
завршен процес. Повеќе податоци нè уверуваат во тоа. 
Така во Миракулата на св. Димитрија II (Miracula St. 
Demetri II) (втора половина на VII в.) се говори за словен-
ски кнез од племето на Ринхините (Солунско) @toÛnoma 
PerboÛndou#. Без никакво сомнение тоа име во прасл. 
јазик го имало обликот *PerbõdŠ и претставувало изведу-
вање од еднаков тип со имињата *PobõdŠ, *SŠbõdŠ спо-
ред кои се образувани топонимите Побужје (Скопско); во 
XIII в. забележано како pob5;da, во XIV в. како pobU;da 
и Zbăжди (Малесија & Струшко). Се разбира, со метате-
за би се добило *PršbõdŠ. Во истиот текст меѓу другите 
словенски племиња што го напаѓале Солун се споменува 
и племето „twn ... Berzhtïn“. Најверојатно е тоа име да 
се поврзе со коренот *berz- (br/z-; познати се стари слов. 
имиња и прекари изведени од тој корен). Во слов. топо-
ними од територијата на Грција: Gardίki, B2ltouka, 
Bergoubίtsa, Mperzobίtika, се содржат корените *gord-, 
*bolt-, *berg-, *berz- (сп. мак. градец, блатце, брег, бре-
за). Сп. ги и слов. заемки во грч. јазик: m…rza, s2lma 
(*mer;a, *solma). Докај IX в. резултатите од метатезата на 
ликвидите биле најверојатно обопштени во мак. говори. 
Само по исклучок наоѓаме во Син: zolQta (ген.). Во буг. 
јазик, меѓутоа, овој процес се одвивал побавно, така што, 
на пример, во Шест имаме: bal{tinX, mal{diài1, paltQ, 
salnostQ. Интересен реликт од постарата состојба среќа-
ваме во БМОкт, каде што покрај hladodavica се среќава 
и haldodavica. Посложен бил развитокот на почетните 
*olC, *оrC. Старословенските текстови се колебаат меѓу 
формите: ladii и al{dii, lakati и alkati, alQkati, robQ 
и rabQ и др. Во современиот мак. јазик имаме само лаѓа, 
лани, но покрај обичното лаком се јавува и алчен во некои 
источни говори. Во говорот на Сухо (Солунско) е нотира-
на формата л'окут’ (инаку нормално: лакот). Наспрема 
роб имаме, од друга страна, работи, работа. Зборот роз-
га, познат од старите текстови, излегол од употреба, но 
сепак се зачувал како заемка во алб. јазик: rrozgë.

12. Примери од слов. топонимија во Грција како 
]Abar³koV (*Avar‹c‹), Gardίki (стсл. gradqcq) и др. су-
герираат дека во времето по распадот на прасл. заедница 
сè уште не биле обопштени ни резултатите на т.н. трета 
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палатализација на заднонепчените консонанти (сп. стсл. 
kQn3zq : germ. *kuningaz) и во оние случаи, кога се тие 
доследно претставени во најстарите текстови од маке-
донско потекло. Впрочем, до таков заклучок нè води и 
материјалот од VII–VIII в. од една друга област, Пано-
нија: Lieznicha (*Lšs‹nik^a), Sabinicha (*:ab‹nik^a) и др.

13. Прасл. групи *tj, *kt^ (пред предните вокали) 
i *dj имаат дадено различни рефлекси во јужнослов. 
група. Самото тоа е доволна причина да се мисли дека 
таквиот развиток ја одразува настанатата дијалектна ди-
ференцијација во периодот веќе по распадот на прасл. 
заедница. Во говорот на македонските Словени, а сека-
ко и пошироко на јужнословенскиот терен, кон VII в. 
најверојатно сме имале t^ за *tj, *kt^ (кое пред предните 
вокали се совпаднало со *tj уште во претходниот пери-
од) и d^ за *dj.

Не ќе биде случајно што имињата на некои словен-
ски племиња населени во краиштата околу Солун, патро-
нимични изведувања на *-itj-, биле адаптирани во грч. 
јазик со наставката -it(ai). Повод за таква адаптација ре-
чиси сигурно давал самиот слов. изговор на тие имиња на 
-it^i: Drugovit^i, Velejezdit^i, Vojunit^i, Berzit^i. Да била веќе 
обична подоцнежната замена šť, таа би дошла до израз, 
како што е случај во обликот на некои слов. топоними во 
Грција: KorÕstianh, Radobίsti и др.

Интересна е заемката l5]a $lÁgch, копје^. Од стсл. 
текстови тој збор го знае само Супр (сп. lou]i дат. едн. 
во Богословието на Јоан Егзарх, порано од XIII в., рус. 
препис). Го среќаваме и во rus. текстови. Меѓутоа, еден 
облик како l5àe6 ПсалтТолк може само да нè утврди во 
уверението дека се работи за адаптација на регионално 
маркиран збор, карактеристичен за јазикот на преслав-
ските текстови. Бернекер го изведува од лат[инското] 
lancea, а Кипарски од средногрчкото lagkίa (ова ми-
слење наоѓа поткрепа во географската распростране-
тост на зборот). Во секој случај е јасно дека слов. облик 
претполага претходно *lank^a. Притоа k^, кое не постое-
ло во слов. јазик (во резултат на првата палатализација 
и на јотувањето мекото k преминало во \), било заме-
нето со t’ како со најсроден глас. Натаму веќе од *lõt^a 
се добило засведоченото l5]a. Бидејќи се работи за ре-
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гионално маркирана заемка, следува да заклучиме дека 
кон VII в. и во слов. говори на територијата на Бугарија, 
за кои е особено карактеристична замената шт, жд, сè 
уште се изговарало t^, d^.

Натамошниот развиток што довел конечно до групи-
те [t, ;d, треба да го вклучиме, следствено, во времен-
ските рамки од VIII до IX век. Поради тоа ние споменав-
ме дека ширењето на замената [t и ;d, за *tj, *kt^, – *dj, 
& на македонскиот терен може да се сврзе со периодот на 
поблизок контакт на бугарските и македонските Словени 
во IX–X в. (в. § 4). 

Во подробности не е сосем лесно да се замислат фа-
зите на тој развиток. Во секој случај е сигурно дека во 
времето на создавањето на глаголицата уште во областа 
на солунските говори не дошло до совпаѓање на рефлек-
сите на споменатите прасл. групи со [t (шч), ;d (шџ) од 
друго потекло, бидејќи за нив постоеле посебни букви во 
првобитната глаголица. 

Според Н. Дурново, фонетската реализација на тие 
рефлекси во јазикот на св. Кирила и св. Методија би била 
k^, g^. Меѓутоа, со оглед на натамошниот развиток и со 
оглед на општата ситуација на македонскиот терен (в. § 
85), поприфатливо се чини мислењето на Н. Трубецкој 
дека во IX в. во резултат на јотувањето на t и d се добиле 
монофонематски групи како [t^, ;d^ и сл. Распонот на фо-
нетските реализации на тие групи можел да биде и доста 
широк, сè до [k^, ;g^ без да се дојде сепак до идентифика-
ција на вториот, експлозивен елемент, со t, d односно \, 
î. Дури изговорот како ;g^, може да објасни како подоцна 
во зачуваните глаголски текстови буквата g моmoжела да се 
приспособи за обележувањето на мекото g во грч. заем-
ки во зачуваните глаголски текстови. Појавата на струен 
елемент во првиот дел на овие консонантски групи наоѓа 
паралела во т.н. антиципација на мекоста во случаи како 
куќа > кујќа, луѓе > лујѓе (в. § 147). Паралелата што ја 
спроведовме може да ни покаже како и во едниот и во 
другиот случај, временски многу разделени, може да се 
работи за дејството на факторот на економија, којшто оди 
кон елиминација на некои палатални консонантски фоне-
ми, независно од тоа дали тие се реализирале фонетски 
поблиску до t^, d^ или до k^, g^. До таква елиминација до-



Историска фонологија на македонскиот јазик

287

аѓа во ново време во развитокот обележан со следните 
фази: куќа > кујќа > кујча, луѓе > лујѓе, лујџе (в. § 147). 
Претполагаме аналоген развиток и во стариот период: 
*svšt^a > svš[t^a (или svš[k^a) > svš[ta (или svš[\a), *med^a 
> *mežd^a (или *mežg^a) > mežda (или *me;îa). Дали па-
латалните консонанти што се во прашање се образувале 
повеќе во сферата на t, d или на k, g & тоа и не е толку 
битно прашање. Ќе споменеме дека, зависно и од дија-
лектната ситуација, и во ново време се јавува колебање 
во определувањето на фонетската сушност на ќ, ѓ: додека 
современата графија го сугерира нивниот поблизок однос 
со k, g, во XIX в. во графијата употребувана од П. Зограф-
ски се одразува, напротив, нивната поголема блискост со 
т и д: bratqa, medqU.10

Губењето на еровите (в. § 33, 34) придонесло за раз-
лагањето на споменатите монофонематски групи, би-
дејќи создало фонетски окруженија во кои, поради упрос-
тувањето на консонантските групи, можела да се олесни 
идентификацијата на струјниот и експлозивниот елемент 
во нив со соодветните консонантски фонеми. Сп. го од-
носот: sv/]a & sv/]qnikQ спрема sv/]a & свешник.

14. Во прасл. јазик дејствувала тенденцијата за сло-
говна синхармонија. Поради тоа зад меките консонанти o 
се заменувало со e, Q со q, X со i или 3. На морфолошко 
рамниште резултатот бил тој што се изделиле паралелни 
тврди и меки парадигми: selo & pol{e, rabQ & m5;q, rabX 
& m5;i и сл. Овие појави се општословенски. Споме-
натата тенденција, меѓутоа, продолжила да дејствува во 
некои региони и во одделниот живот на слов. јазици по 
распадот на прасл. заедница, опфаќајќи и други вокали. 
Ова нејзино дејство носи тогаш повеќе или помалку ре-
гионален карактер.11

10 „...и во ново време се јавува колебање во определувањето на фо-
нетската сушност на ќ и ѓ...“ Овде Конески алудира на современата 
факултативност во изговорот на споменатите фонеми во мак. јазик: 
изговорот денес се движи од поизразена фрикативизација (на пр. 
прилепскиот говор), па сè до експлозивен глас (поголемиот дел од 
македонската територија). Меѓутоа, мислам дека оваа „современа“ 
разлика има токму историска подлога. (Љ. Сп.)
11 Резултатите од прегласот денес различно се гледаат низ мак. дија-
лекти односно говори. Но, како и да е, овој преглас бил карактерис-
тичен за мак. јазик во минатото и затоа Конески (со право) инсистира 
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На македонскиот терен, но најверојатно не во сите 
говори, зад меките консонанти се извршил преглас на 
a, 5 и ou. Прегласот на a зад парните меки консонанти 
ни е добро засведочен од најстарите мак. текстови: vol{` 
(vol^„), mor{e (mor^„), klan{`ti s3 (klan^„ti sô) vqs` (v‹s^„) 
итн. Дека тој бил својствен за солунскиот говор во IX в. 
заклучуваме од тоа што во глаголицата со една иста бук-
ва (N) се обележува @јат# (/) и етимолошката група ` (в. 
§ 27 za izgovorot na /). Сигурно е дека прегласот a > 
„ зад парните меки консонанти бил карактеристичен за 
сите јужномак. говори, а можеби, барем во извесна мера, 
и за говорите во централна Македонија. За говорите во 
посеверните краишта тоа не можеме да го тврдиме. Из-
весна можност да ја следиме распространетоста на тој 
преглас ни дава топонимијата. На него укажуваат, на 
пример, имињата на селата Селене (Петричко), Долнени 
(Прилепско) и др. Исто така, во прилепскиот говор е по-
знато името на празникот Игнет (св. Игнат, 2 јануари). 
Меѓутоа, во Прилепско (централна Македонија) имаме 
денеска без трага од преглас: Мраморани, Смолани, Вр-
бјани. Се разбира, останува можноста овие случаи да се 
објаснат и со подоцнежно востановување на наставката 
-ан(и). Појужно, во Битолско, го забележуваме прегласот 
и зад усните консонанти: Ивени, Добровени. Во јужните 
краишта прегласот е зачуван и зад други некогаш меки 
консонанти: Дăмбени, Жервени, Мокрени, Брешчени, Ви-
шени (Костурско), Дреновј„не (Корчанско) и др. Од друга 
страна, во северна Македонија тој преглас отсуствува и 
зад w: Бањане (Скопско). 

Во јужните говори имаме траги од прегласот а > „ 
(> е) и зад непарните меки консонанти. Сп. `„ba, ~„{a, 
{„rka (декорација, шара) (Сухо и Висока, Солунско), 
`„ba & `eb'ata (Корчанско), чеша (Костурско, Кукуш-
ко). Интересно е меѓутоа дека тој преглас е сосем сла-
бо одразен во stsl. текстови. Тој е познат во Киј: na[`, 
srqdqc/ (но сепак и таму: pape;a, srqdqca & ак. мн., sQgr/
[ati). Се среќава и во Син, а во другите stsl. текстови 
само спорадично. Како да се работело за една премногу 
регионално маркирана особеност што не можела да се 

него да го објасни како една регионална (= македонска) карактерис-
тика на стсл. јазик. (в. понатаму) (Љ. Сп.) 
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афирмира во писмениот јазик, иако постојат сите осно-
ви да се тврди дека таа била вклучена во јазикот на св. 
Кирила и св. Методија. Основа за тоа наоѓаме пред сè 
во фактот што ја гледаме таа особеност претставена во 
значајна мера навистина во понови текстови какви што 
се Добром и Добрј, но кои во овој поглед секако ја одра-
зуваат состојбата на некои стари (глаголски) предлошки. 
Добром во кое се набројуваат околу 400 примери со ваков 
преглас зад непарните меки консонанти, ни дава сепак 
доволно увид во тоа дека прегласот a > „ не бил веќе ак-
тивен процес, бидејќи неговите резултати се нивелирале 
спрема потребите на некои морфолошки категории. Така, 
него го немаме во падежните наставки, не е обичен ни 
во сегашното време: rastaàaetq, pr5;aetq s3, gla[aetq 
итн. (се работи за налагањето на карактеристичниот во-
кал а во т.н. а-група во современиот мак. јазик), додека 
вокалот е е чест во имперфектот. И ова последново е пак 
резултат од конституирањето на трите глаголски типа во 
мак. јазик (а-, е-, и-група). Новите форми на имперфектот 
се претставени со ваквите примери во Добром: ;iv/[e, 
id/[e, sed/[e, дури и pi[/[e (со наслон на сегашната 
основа) и priod/ah5 (со отклонување на резултатот на 
старото јотување). По таа линија се зачувале и формите 
со преглас: mo;/[e, slou;/[e, plaàeh5 s3 итн. Инаку, 
во Добром бројни се примерите со преглас таму каде што 
не дејствувала морфолошката аналогија: во коренските 
морфеми, како и во зборообразувачките елементи со кои 
тие можат да бидат проширени: à/sq, à/[a, à/emq, peà/
lq, zapeà/tql/, obXà/i, prilouà/2, ;/lostq, ou;/sq, 
drq;/v5, gra;d/ne, pla]/nic3. Отклонувањата во так-
ва позиција се малку: àasq, obxàa2, pla]anic5.

Добром е по секоја веројатност препишувано во една 
средина во која прегласот бил обичен, а тоа значи негде 
во јужна Македонија, инаку не би можело да се разбере 
зошто е таа особеност во него изразена во толкава мера, 
притоа со ограничувања што произлегуваат од морфо-
лошкиот фактор, кога другите текстови уште од постаро-
то време ја отклонувале. Интересно е дека во говорот на 
Бобошчица (Корчанско) и денеска е уште дејствен еден 
онаков модел каков што е видлив во Добром: преглас зад 
непарните меки консонанти во одделни лексеми, но не и 
во флективните наставки: Сп. ~„{a, f~„s, bolni~„f, 
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`j„ba, `j„li, `j„r, {j„rka, Bobo{~j„nin, no gr'i`a, 
k'o`a, d'u{a, v'a{a, k'a{~a, pl'o~a итн. 

Кога прегласувањето на а било уште дејствен фо-
нетски процес, секако неговите резултати се среќавале и 
во флексијата (сп. ги погоре примерите од Киј; впрочем 
такви примери и денеска се среќаваат во серско-лагадин-
ските говори: k'o`e, како и: zem'eta, p'e{t"ereta). Се-
пак, Н. ван Вајк, којшто во својот преглед на stsl. декли-
нација ги зема како нормални за ном. формите 2no[/, 
stqy/, смета дека @хипотезата за тоа дека св. Кирил и св. 
Методиј постојано пишувале [/, à/ итн. останува не-
докажана#. Состојбата во Добром како да сугерира дека 
едно такво сомнение што се однесува до флексијата има 
место, т.е. дека невозможноста и за фонолошко противс-
тавување по признакот на мекост кај непарните меки кон-
сонанти создава во тој случај посебна позиција, во која 
покрај новите форми со преглас постојано можеле да се 
обновуваат и старите под дејството на аналогијата.

Охридскиот период на stsl. писменост во Македо-
нија очевидно не му дал достап на прегласот на а зад не-
парните меки консонанти во писмениот јазик, така што 
тој можел да допре до Добром и Добрј, така да се каже, 
не по главниот, ами по некој спореден пат. Токму тоа и 
сведочи за ограниченоста на оваа појава на самиот ма-
кедонски терен. Фактот што во охридските текстови од 
XII–XIII в. е одразен зад непарните меки консонанти 
преминот 3 > 5 (à3do > à5do, ;3tva > ;5tva), а тоа 
значи еден процес обратен од прегласот на а, може само 
да нè увери дека во овој поглед се јавувала разлика меѓу 
охридскиот говор и некои јужномак. говори.12 Сето тоа 
нè тера да заклучиме дека прегласот на а зад непарните 
меки консонанти бил територијално поограничен, откол-
ку истиот преглас зад парните меки консонанти.

Т.н. трета носовка (6), за која постои посебна буква 
во глаголицата, се јавува заправо како резултат од прегла-
сот на 5 зад меките консонанти, што значи се јавува како 
уште еден феномен сврзан со тенденцијата за слоговна 

12 „...во овој поглед (во тоа време) се јавувала разлика меѓу охрид-
скиот говор и некои јужномакедонски говори...“ Конески и во овој 
пример наоѓа потврда за посебноста на мак. редакција на цсл. јазик 
која се развивала на охридскиот терен. (Љ. Сп.) 
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синхармонија. Во СинЕух со голема доследност се јаву-
ваат: troic6, 4y6 (obete formi vo ak. edn.), na[6 
(;.r. ak. edn.), pouà6, ho]6 (обете форми во 1л. едн.), 
plQti6 (инстр.). Бидејќи оваа појава е одразена редов-
но и во охридските текстови, се чини дека нејзиното 
распростирање на македонскиот терен треба да го поста-
виме во рамките на распростирањето на прегласот на a > 
/ зад парните меки консонанти. Во северните области, со 
оглед на поинаквиот развиток на назалните вокали, сме 
имале сигурно поинаква ситуација. Целосно процесот 
можеме да го прикажеме преку следните фази: ^5 > ^6 
> ^3 (mol{5 > mol{6 > mol{3). Бидејќи ни е познато дека 
степенот со ^3 (^„ⁿ) бил достигнат кон XII в., можеме тој 
резултат да го означиме како последен во дејствувањето 
на прасл. тенденција за слоговна синхармонија (внатрес-
логовна хармонија).

Глаголицата располага со посебна буква и за 2 до-
биено со преглас на ou зад меките консонанти (à2do, 
stqy2, bl{2do). Овој вокал се јавува често во глаголските 
текстови, а редовно во СинЕух> o[tq]c2, pisanq2 (obete 
formi vo dat. edn.), pro[edQ[2 (акт. парт. на прет. дат. 
едн.), vsedrQ;itel{2 (вок.), krotol{2becq i dr. Со оглед 
на тоа дека и во овој случај не се работи за појава што е 
порегуларно одразена во најстарите мак. текстови, следу-
ва да се заклучи дека и таа била регионално ограничена 
во јужната област. Таа секако била обична во солунскиот 
говор, штом нашла дури достап и во буквениот состав на 
глаголицата. Морфолошките израмнувања во флексијата 
во овој случај се јавувале како пречка за обопштување на 
резултатите од прегласот.

За фонематскиот статус на 6 и 2, којшто сигурно 
не се решава само со тоа што за тие вокали постојат по-
себни букви во глаголицата, ќе стане збор понатаму (в. § 
26). Како што можевме да видиме, прегласите за кои го-
воревме повлекуваат стари изоглоси преку македонскиот 
терен, без да знаеме прецизно каде тие поминувале, но со 
една извесност дека се работи за појави особено карак-
теристични за јужните говори, што можеле да допираат 
повеќе или помалку и до централномакедонскиот појас.
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Слогот

15. Од прасл. јазик бил наследен карактеристичниот 
строеж на зборот со отворени слогови. Бидејќи, како што 
видовме, метатезата на ликвидите не била сосем завршен 
процес при распадот на прасл. заедница, тенденцијата за 
отворање на слоговите продолжила да дејствува уште из-
весно време во говорите на македонските Словени. Како 
и во другите слов. јазици, ситуацијата се изменува со 
губењето на слабите ерови, што во мак. јазик претставу-
вало отворен процес во X в., бидејќи резултатите од него 
се изразени во помала или поголема мера во најстарите 
мак. текстови (в. § 34).

Тоа што по губењето на слабите ерови се создале и 
затворени слогови и што се овозможил во поголем број 
случаи контактот на консонанти во рамките на слогот, 
како на почетокот така и на крајот, имало реперкусии што 
се изразиле во упростувањето на извесни консонантски 
групи (в. § 96) и во појавата на т.н. секундарни вокали 
(в. § 38). Притоа една тенденција се пројавува во фоно-
лошкиот развиток на мак. јазик, како во стариот така и 
во новиот период. Имено, консонантските групи обични 
во почетокот на слогот не се чувствувале како обични на 
крајот на слогот, и обратно. Во крајна позиција се губи 
консонантот во: радос(т), приш(т) затоа што групите 
ст, шт се обични во почетокот на слогот (стар, штур 
и сл.).13 

Истата тенденција се манифестира при појавата на 
секундарен вокал во случаи како ветар (од v/trq), пекол 
(од peklQ), бидејќи така се избегнуваат во крајна пози-
ција консонантски групи што го сигнализираат почетокот 
на слогот (труп, клен и сл.). 

Квантитетот

16. Старите должини биле, веројатно доста рано, 
загубени. Ние навистина не можеме да знаеме поблис-
ку кога станало тоа, но очевиден е фактот дека во раз-
13 Оваа тенденција не е покажана во правописот, туку во зборување-
то. (Љ. Сп.)
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витокот на вокализмот во мак. јазик не забележуваме 
некои појави од типот на различни компензации за сло-
говниот квантитет.

Нови должини се добивале со контракции на во-
калите во непосреден контакт во случаи како: dobra` > 
dobraa > dobr†, novXi > nov¢, podobaetQ > podobaatQ 
> podob†tŠ и сл. Примери за вакви контракции наоѓа-
ме често веќе во најстарите текстови. Сп. vQnezap5 
(< vQnezaap5 < *vQneza`p5) Зогр, oubic3 (< oubiic3, 
ak. mn.) Мар, malago (< malaago < mala1go, gen. edn.), 
oupovatq (< oupQvaatq < oupQvaetq < oupQva1tq, 3 l. edn. 
prez.) Добрј итн. Сето говори во полза на тоа дека овие 
нови должини не се задржувале, ами се скратувале при 
секоја морфолошки погодна позиција. Западномакедон-
ското акцентирање: ст'ариот, вис'окиот и сл. покажува 
дека при образувањето на членуваните форми морало да 
биде скратено -и во придавката, бидејќи акцентот паѓа на 
третиот слог од крајот. Од друга страна, појавата на чле-
нуваните форми како st'arata, vis'okata, сама по себе 
значи елиминирање на определените форми на придавки-
те како стараа (стара:), високаа (висока:).14

Секако дека до едно вакво брзо елиминирање на но-
вите должини не би се дошло во случај да биле задржани 
старите, односно во случај квантитетот да играл што-го-
де важна улога во противставувањето на вокалите и отаде 
во разликувањето на значењата. Елиминирањето на но-
вите должини токму говори во полза на тоа дека старите 
противставувања на вокалите по квантитет биле загубени 
доста рано, така што и не се налага посебно потреба да 
се земаат предвид при разгледувањето на развитокот на 
вокалниот систем во мак. јазик.

Акцентот

17. Бидејќи во средновековните текстови редовно 
бележење на акцентот имаме дури откај XIV в., ние не 
располагаме со непосредни податоци, по кои би можеле 

14 Морфолошка условеност на фонетските промени. Конески во по-
веќе случаи покажува дека некои фонетски промени во мак. јазик се 
ограничени од морфолошкиот фактор (в. понатаму). (Љ. Сп.) 
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да го следиме поблиску конституирањето на акцентски-
те типови застапени денеска во мак. дијалекти. Подато-
ците од текстовите од XIV–XV в., кои за жал не можат 
лесно да се лоцираат, сепак покажуваат ред поместувања 
на акцентот кон почетокот на зборот. Сп. во Григорови-
чевото евангелие од Одеса (XIV v.)> sr'ebro, z'qrno, v'ina 
(gen. edn.), l'ica (gen.), r'asti, sQhr'aniti< od Skopskiot 
minej od 1451 g.> tv'orca (gen. edn.), v'Xsot5 (ak. edn.), 
à'istot/ (lok. edn.), p'ohvala, z'eml{3 (gen.), n'a zemli 
(lok.), à'2desa (ak. mn.), à'2desno, prost'iraetq, st'3zaetq 
(obete formi vo 3 l. edn.).15 Со пренесен акцент се за-
бележани следните топоними во запис на грч. јазик од XV 
в. во црквата Св. Константин и Елена во Охрид: Дв'орци, 
С'ушица, Чек'овштина. Овие примери укажуваат на тре-
тосложното акцентирање во охридскиот говор. Првпат 
местото на акцентот во еден мак. дијалект е забележано 
во поголем број примери (околу триста збора) во Реч-
Кост. Тој материјал покажува дека веќе бил установен ак-
центскиот тип што го карактеризира споменатиот говор, 
со тенденција да се акцентира предимно вториот слог од 
крајот: с'окол, гол'оби, кум'ови, гр'ебен & греб'ени, гл'ава, 
план'ина, ч'ело, се пром'ених, продад'охе итн.   

Од сето ова произлегува дека веќе пред XIV в., што 
значи доста рано, станале извесни промени што го одда-
лечиле акцентот во мак. јазик од состојбата наследена од 
прасл. јазик. Се разбира, тие промени го засегале квали-
тетот на акцентот и неговото место.

18. Што се однесува до квалитетот на акцентот, 
прасл. тонски акцент преминал во динамичен, каков што 
е денеска во сите мак. говори. Кога се загубила во нив 
разликата меѓу акутот и циркумфлексот не можеме да 
определиме прецизно. Веројатно тоа станало во првите 
векови на стариот период. Старите односи дејствувале 
уште извесно време. Во тоа нè уверува фактот што на буг. 
и мак. јазична територија се извршил пренос на цирку-
мфлексот во случаи како: град & град'ът, глас & глас'о 
(сп. од друга страна чување на местото на акцентот под 
стар акцент: буг. ‚рах & ‚р'ахъ„). Овој пренос е познат во 

15 Во овие примери акцентот го предаваме со знакот ' , додека кога се 
бележи во стсл. текстови се употребуваат различни традиционални 
знаци. (Љ. Сп.)
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говорите во Солунско. Во минатото тој бил распростра-
нет подалеку на запад и југ, како што покажуваат слов. 
топоними во Грција: DolÁ (Јанина), LoggÁV (Керкира), 
BrestÁn (Пелопонез). Поради изменетите односи не мо-
жеме да знаеме до колку тој пренос бил раширен и во 
говорите во централна и северна Македонија. 

19. На тоа дека конституирањето на современите ак-
центски типови во мак. јазик бил стар процес, укажува 
фактот што во западномак. наречје, во случаи кога из-
весни синтагми носат еден акцент, пред сè во состави 
од атрибут и именка, се зачувало заправо старото место 
на акцентот врз атрибутот: так'овÒчовек, бел'аÒбрада и 
сл.16 Тоа значи дека еден од најкарактеристичните типо-
ви на акцентуација во мак. јазик бил создаван уште во 
времето кога не бил извршен преносот на акцентот од 
крајниот слог, што е инаку основна тенденција изразена 
во сите мак. говори. Старото место на акцентот било во 
овие случаи зачувано, бидејќи ваквите акцентски групи 
се вклучувале во правилото за третосложно акцентирање 
без да има потреба од пренос на акцентот. Ваквите целос-
ти заправо можеле да бидат сами по себе еден важен про-
дуктивен образец при изградувањето на системот на тре-
тосложното акцентирање.

20. Преносот на акцентот во мак. јазик не се објасну-
ва со чисто фонетски услови. Се работи за аналогни по-
местувања во рамките на извесни парадигми, како и за 
налагањето на некои обрасци на акцентирање на синтаг-
матски целости наследени во поограничен број случаи 
уште од прасл. јазик. Така обрасците од типот на српхрв. 
po *дÒgoru, рус. ƒ®dÒ‚oru (со прасл. пренос на акцентот 
врз предлогот) се наложиле во некои говори на таков на-
чин што од секоја едносложна и двосложна именка ак-
центот преминува врз предлогот, доколку синтагмата има 
прилошко значење (сп. н'аÒпат, з'аÒочи, прек'уÒлице и сл. 
во западното наречје). Исто така, разликите наста-нати во 
прасл. јазик во акцентирањето на простата наспрема сло-
жената придавска форма, и кои се должат на т.н. прасл. 
метатонии, можеле да дадат повеќе комбинации на ак-
16 На повеќе места во своите трудови Конески акцентот во рамките 
на акцентските целости го разгледува како старо место на акцентот, 
односно како непренесен акцент. Истото го гледа и во скаменетите 
изрази, сп. тур'иÒпрачка/ п'ијÒвино. (Љ. Сп.)
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центирање на синтагми од атрибут и именка, од кои се 
изградувало третосложното акцентирање на таквите син-
тагми во западното наречје. Сп. ги на пример, тие раз-
лики денеска во rus. јазик и во чакавското наречје: bóso 
& bos®e, bo*so & bosi{ , beló & bélŒ‡, belo* & бél•, goló & 
g®lŒ‡, golo* & go *l• и др. Имено, во ваквите наспореди-
ци била дадена можност како за установување на акцент 
пренесен кон почетокот така и за задржување на неговото 
место во синтагми како гол'а глав'а, кои можеле да станат 
една третосложна акцентска целост при ослабувањето и 
елиминирањето на акцентот врз именката (гол'а глав'а > 
гол'аÒглава). 

21. Установувањето на современите акцентски типо-
ви во мак. јазик не може да се замислува надвор од оние 
коренити граматички промени, каква што е во прв ред 
трансформацијата на синтетичката во аналитичка декли-
нација.17 Со тој и други процеси се намалиле во значител-
на мера формите на дадени парадигми, па заедно со нив 
се затирале и извесни акцентски алтернации, доколку 
биле сврзани со тие форми. Од друга страна, ширењето 
на употребата на акузативот за сметка на другите паде-
жи одело заедно и со налагањето на местото на акцентот 
што го носел тој падеж. Во акцентскиот тип r5k'a & r'5k5 
(сп. рус. рукá & р¯ку) ширењето на таа употреба, на при-
мер, доведувало и до установување на акцентот во тој тип 
именки од а-основа врз првиот слог, што се вклучувало 
во општата тенденција за пренесување на акцентот од 
крајниот отворен слог на именките. 

22. При сето разнообразие на акцентските систе-
ми во мак. дијалекти, следува да ги изделиме овие два 
основни типа: 1. говори со акцент што се користи како 
морфолошки знак (источната област) и 2. говори во кои 
акцентот не врши таква функција (западната област). 
Во источното наречје местото на акцентот се користи за 
разликување на формите кај глаголот, којшто денеска, 
со оглед на сосем упростената деклинација, ни се прет-
ставува во морфолошки поглед како особено сложена 
структура. Сп. (да) заф'ати (презент) & зафат'и (аорист) 
17 Ова е натамошен показ за сфаќањето на Конески за „единството“ 
на граматиката и фонетиката (фонологијата). Фонологијата е запра-
во морфонологија, односно, поинаку кажано, содржината влијае врз 
формата. (Љ. Сп.)
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& з'афати (императив). Во западното наречје не е можно 
да се користи местото на акцентот на ваков начин, би-
дејќи тоа автоматски го бара третиот слог од крајот (сп. 
в'ода – в'одица – вод'еница – воден'ицата – воденич'арка-
та и сл.). Во западното наречје местото на акцентот не ги 
разликува формите, но тоа може да служи за разликување 
на значењата во рамките на синтагмите како во овој слу-
чај: 'одÒдрво (падна), одÒд'рво (направено). Споменатата 
разлика во улогата на акцентот се пројавува во дејството 
на некои значајни процеси и во различните резултати во 
источната и западната област, доколку тие процеси ја за-
фаќале целата мак. јазична територија. При овој случај ќе 
споменеме само дека една толку важна појава каква што е 
редукцијата на неакцентираните вокали е карактеристич-
на за источното, но не и за западното наречје. Таа појава 
не може да се разбере, ако не се земе предвид и местото 
на акцентот, односно неговата улога на морфолошки знак 
(в. § 114).18 Бидејќи почетоците на редукцијата допираат 
до XIII в., ова посматрање ни дава можност посредно да 
заклучиме дека основните акцентски типови во мак. ја-
зик биле, барем во главното ако не во сите подробности, 
конституирани пред тоа време.

23. При сите разлики што постојат во дијалектите, 
можеме да забележиме во нив извесни општи тенденции 
во развојот на акцентуацијата, изразени само во различ-
на мера или на различен начин. Заедничка појава е пре-
фрлањето на акцентот од крајниот слог кон почетокот, 
особено од крајните отворени слогови. Додека во некои 
говори (источните) таа е повеќе или помалку парцијал-
но спроведена, во западните говори, како и во говорот 
на Бобошчица (Корчанско, Албанија), таа тенденција ги 
дала своите крајни резултати.

Заедничка појава за повеќето говори е и ограничу-
вањето на акцентот до третиот слог од крајот, т.е. из-
бегнувањето на четворосложното акцентирање (од ова 
отстапуваат североисточните говори). Во различни дија-
лекти таа појава се остварува на различен начин. 

18 Или со други зборови: таму каде што акцентот е дел од морфемата 
(источната област), не настанува редукција на вокалите (в. поната-
му). (Љ. Сп.)
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Така, на пример, во членуваната форма од м'ашчеа 
(со стар акцент врз првиот слог) би се добил акцент врз 
четвртиот слог од крајот. Во некои говори тоа се избегну-
ва со развивање на секундарен акцент: м'ашче"ата (Со-
лунско и др.), така што четворосложниот комплекс се 
дели на две двосложни ритмички целости. Во говорите 
како костурскиот тоа се врши на поинаков начин & ак-
центот во нечленуваниот збор се поместил кон крајот, 
така што и при нарастувањето на зборот нема да се добие 
четворосложен акцент: машч'еа & машч'еата. Во запад-
ното наречје четворосложното акцентирање се избегнува 
со поместување на акцентот, така што при растењето на 
зборот да остане секогаш на третиот слог од крајот: м'аш-
чеа & машч'еата. Дека се работи за дејство на еден рит-
мички принцип, којшто не допушта по акцентот повеќе 
од два слога, од сево ова убаво се гледа. Показателно е 
тоа што во костурско-леринскиот и тиквешко-мариовски-
от говор топонимите не го местат акцентот врз вториот 
слог: В'ишени, Б'егниште и сл. Причината е во тоа што 
тие не се членуваат и затоа нема да се дојде при нив до 
нарушувањето на споменатиот ритмички принцип.

24. Ограничувањето на местото на акцентот врз по-
следните три слога е стара карактеристика на неслов[ен-
ските] балкански јазици. Такво акцентирање имаме во 
грч[киот], ром[анскиот] и алб[анскиот] јазик. Пројаву-
вањето на истата состојба и во мак. јазик не може да се 
издели од тој поширок јазичен контекст. Заедно со пре-
несувањето на извесни балкански реченични модели оде-
ло и споменатото адаптирање на реченичната ритмика 
карактеристична за балканската јазична средина. Изгра-
дувањето на акцентските типови во мак. јазик се вршело 
под тоа воздејство. Меѓутоа, тоа се вршело едновремено 
сообразно со наследените прозодиски својства од прасл. 
јазик и со потребите што произлегувале од трансформа-
цијата на граматичката структура на мак. јазик. Тоа до-
ведувало и до такви решенија во рамките на изразените 
ритмички тенденции, какво што е западномак. третослож-
но акцентирање или акцентирањето врз вториот слог од 
крајот во говорот на Бобошчица. Природно е што во онаа 
ареа на Балканот, во која се ограничува акцентот на по-
следните три слога, се откривале можности за паралелен 
развој на извесни акцентски типови. Секундарен акцент 
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познаваат и грч. говори во случаи кога со придавање на 
енклитика акцентската целост би станала четворосложна 
(сп. t^ 4rmat2 maV). Непосредниот контакт на говорите 
не бил неопходен услов за откривање на еднакви развојни 
можности. Извесни карактеристики на типот застапен во 
западномак. наречје среќаваме во грч. дијалект на Кипар. 
Меѓу другото пренесување на акцентот врз атрибутот (сп. 
kalÁVÒpapaV). Ваквите случаи се уште една потврда за 
тоа дека мак. акцент треба да се разгледува во пошироки-
те рамки на прозодиските својства на јазиците од балкан-
скиот јазичен сојуз.
 

Вокалниот систем

25. До втората половина на IX в. биле извршени оние 
промени на вокалите што настанале во резултат на про-
долженото дејство на некои тенденции од прасл. период. 
Буквениот состав на глаголицата, што ја одразува сос-
тојбата на солунскиот говор, ги прикажува и тие појави, 
за кои погоре веќе стануваше збор (в. § 14). Вокалниот 
систем на мак. јазик можеме според тоа за споменатото 
време да го претставиме на следниот начин:

i   (ü)       y   u
     ь      Š
     e          o
ô  (ñ)     õ
     „    a

Слоговна функција вршеле и сонантите r и l.

26. Овој систем не бил заеднички за сите дијалекти 
од мак. група во IX век. Ние видовме веќе дека вокалите 2 
(ü), 6 (ñ) биле обични во јужните говори и веројатно, но 
без да знаеме нешто попрецизно за тоа, и во некои говори 
од централната област. Посебните букви за овие вокали 
во глаголицата даваат основен повод да се постулираат 
тие елементи за јазикот на св. Кирила и св. Методија, што 
го стори уште Ф.Ф. Фортунатов. Што се однесува посеб-
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но до т.н. трета носовка 6, нејзиното постоење во еден 
дел од мак. дијалекти се потврдува и со промената на 5 
во 3 зад парните меки консонанти, бидејќи во тој процес 
секако како посреден стадиум се јавувало 6 (на пример: 
mol{5 > mol{6 > mol{3). Оваа промена е засведочена и во 
охридските текстови од XII–XIII в., а нивниот престиж 
придонесол таа да се јавува, веќе како својство на писме-
ниот јазик, и во текстови препишувани во краишта каде 
што таа појава немала дијалектна подлога, како во север-
на Македонија.

Посебно е прашањето за фонемниот статус на 2 и 
6. Во независна позиција тие вокали се јавувале исклу-
чително ретко. Сп. 2nQ, 2no[a, 6 (ак. едн. ж.р.)19. Во 
најголемиот број случаи тие идат зад меки консонанти, 
наоѓајќи се во дополнителна дистрибуција со ou и 5. 
Укажувајќи на малата функционална вредност на опо-
зицијата 5 : 6 (единствен минимален дистинктивен пар 
стсл. 5;e : 6;e, ак. едн. ж.р., односна заменка). В.Ф. 
Мареш е склон да заклучи дека се работи за варијанти 
на иста фонема. Се разбира, при фонолошката интер-
претација на ваквите случаи сè зависи од целта што си 
ја поставува анализата, па се можни и различни реше-
нија. Ако е целта да се доведе анализата до што помал 
број основни елементи, тогаш 6 и 2 можат да бидат 
претставени и како варијанти на 5 и ou.

Веќе во најстарите текстови 2 не се среќава регулар-
но во меката промена, ами во конкуренција со ou (otqc2 
: otqcou и сл.). Тоа е знак за неговото елиминирање. Ма-
теријалот од Добром остава мала веројатност дека било 
зачувано 2: kamil2, ouàitel2, ogn2, но: sl8nqcou, m5;ou, 
meàou и др. Особено е упадливо тоа што во овој текст, во 
кој е обична секвенцата à/, само по исклучок среќаваме 
à2 во à2dite s3. Кон XII в. преминувањето на 6 во 3, 
зад парните меки консонанти значело за дијалектите во 
кои тоа станувало елиминирање и на тој вокал во негово-
то најчесто окружение. Впрочем, во други дијалекти тој 
можел, како и 2, да биде изместуван со израмнувањето на 
парадигмите. За целиот тој комплекс на појави в. подолу 
во врска со т.н. мешање на носовките (§ 67). Во почетокот 

19 Од анафорската заменка i;e, 1;e, `;e. 
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на слогот 2 и 6 биле заменети со ју и ја соодветно (сп. 
денеска јунец, ја < 620).

На замената на изговорот на 2 укажува и замена-
та со и во либе, широко познато како збор од народна-
та поезија и во говори во кои коренот го има обликот 
љуб-. Дијалектно е клич (кључ, клуч). Кон ова можат да 
се привлечат и некои заемки и топоними адаптирани во 
алб. и грч. јазик. Сп. алб. диј. кlyç, kyç, kliç (од kl{2àq), 
Libovnik, Libonik, Libavsha; грч. Litoniabίtsa (од *Љу-
тонежишче), LitÁselon & LitÁsilon (од Qutoselo), 
Kleίtsobon (*клуч-) и др.

27. Вокалот / („, широко е) не се среќавал со еднаква 
честина во сите дијалекти. Во јужните и во говорите од 
централната област тој се јавувал не само како контину-
ант на прасл. ĕ, ами и на местото на етимолошката група 
`. Како што веќе имавме можност да видиме, во јужните 
говори прегласот а > ĕ се среќавал и зад непарните меки 
консонанти (в. § 14). 

Отворениот изговор на овој вокал во стсл. јазик се 
гледа од фактот дека во глаголицата постои само една 
буква и за / и за етимолошката група `. Ваква била си-
туацијата во еден приличен дел на македонската терито-
рија. Има и други докази за ваквиот изговор на /. Сло-
венските топоними во Грција и слов. заемки во грч. јазик 
на местото на овој вокал имаат a, ea и ia: Dr2nobon, 
Dre2nobon (за dr/novo), Li2ska (за l/ska), Bri2za 
(за br/za), sanÁn, sanÁV (за s/no), cr2noV (за hr/nq); 
сп. и од византиски извори: PrίlapoV (за pril/pQ), 
PrÁsakoV (за pros/kQ). Истото се гледа од материјал 
од албанската територија: Le {aska, Sanova, sanë. Некои 
типови на асимилација на вокалите во стсл. текстови ни 
нудат докази дека изговорот на овој вокал го содржел 
елементот а: ostavl/atQ 3 л. едн. през. Мар. Во совре-
мениот мак. јазик имаме двојност во изговорот: трева, 
орев (< *орех) наспрема трава, ора(х), Што е каракте-
ристично за северното подрачје. Истиот однос може да се 
види и во аористните форми: запрев, запре наспрема за-
прав, запра. Оваа двојност веќе била пројавена во поста-
рите текстови: trava и tr/va во Син, каде што ја имаме и 
20 Во македонскиот ракопис има пропуст: наместо ја < 6 (неа ја, 
кратка заменска форма за директен предмет), има само 6. (Љ. Сп.)
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промената на r/ во ra: pravrati, pravrati[4, pograba4 
акт. парт. на през., vram/. Вакви примери спорадично се 
јавуваат и во други стсл. текстови.

28. Кон X в. бил во тек процесот што довел до ели-
минација на слабите и до вокализирање на интензивните 
ерови (Q > o, q > e). Изговорот на еровите се спуштал кон 
сферата на о и е, така што интензивните ерови и совпад-
нале наполно со тие вокали.

Кон XII в. забележуваме дека од промена биле за-
сегнати носовките 3 и 5. Нивниот вокален дел постепе-
но клонел кон пониска позиција, приближувајќи се кон 
изговорот на ниските вокали (4, a). Кога кон XII–XIII 
в. се вршела деназализација, носовката од преден ред 
преминала во /, т.е. совпаднала со широкото е што веќе 
постоело во системот21. Во однос на 5 состојбата била 
посложена, како што се гледа од фактот дека овој вокал се 
заменил различно во мак. дијалекти. Во најголем број од 
дијалектите тој, по деназализацијата, преминал во ă, кое 
по дијалектите можело да се изговара со различни нијан-
си, со различен степен на затвореност и лабијализација.

Во истиот овој период (XII–XIII в.) се извршило и 
совпаѓањето на X со i. 

Во резултат на промените извршени од X до XIII 
в. се добил веќе доста упростен вокален систем што ги 
содржел следните вокали: 

      i       u
     e      o
          ă
     „    a

Овој вокален систем бил заеднички за мак. говори 
во споменатото време. Во акцентирана позиција тој е за-
држан и до денеска во говорот на некои солунски села 
(Сухо, Висока, Зарова). Меѓутоа, тоа не значи дека до 
него се дошло во резултат на еднаков развиток. Напро-
тив, промените на еровите и носовките причиниле извес-
21 Или со други зборови: наместо / почнало да се пишува 3, но и 
обратно, / се пишувало наместо 3. (Љ. Сп.)
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ни разлики во мак. говори. Од основната група се издели-
ле јасно две периферии & северната и југоисточната. Во 
северните говори еровите совпаднале во еден глас (săn, 
dăn), како замена за 5 се добило u (рука, пут), додека ос-
танува отворено прашањето дали 3 минало непосредно 
во е, или со посредство на / како во повеќето мак. говори. 
Во врска со ова останува отворено и прашањето за ме-
стото на старото / („) во вокалниот систем на северните 
говори, имено дали тоа во нив не можело да биде поза-
творен глас. На југоисточната периферија, во контакт со 
буг. говори од родопската група, дошло до совпаѓање на 
q и 3 во ^ă, Q i 5 во ă. Имаме значи замена ă за сите че-
тири вокали, со тоа што рефлексот на предните вокали го 
смекнувал претходниот консонант, под дејството на кој 
можеле натаму да настануваат промени на ^ă.

29. Споредувањето што го направивме ни предочува 
особено дека во претставениот погоре вокален систем ă 
можело да биде спрема дијалектите од различно потекло. 
Во основната група тоа претставувало замена за 5. Во 
северните говори тоа се јавувало на местото на q и ъ (така 
е и денеска во коренот, додека во наставките имаме ва-
ријанти: петăк & петок, старăц & старец и сл.). Во југо-
источните говори ă претставувало замена како за еровите 
така и за носовките, со тоа што како рефлекс на предните 
вокали го смекнувало претходниот консонант. Како осо-
беност на локалниот говор на с. Висока (Солунско) е за-
бележено тоа дека ă во него се јавува и како рефлекс на X> 
сăн < sXnQ, бăл < bXlQ.

Сигурно е дека при крајот на стариот период (XIII–
XIV в.) во една опширна сфера во централниот дел на 
западна и источна Македонија ă (рефлекс на 5 во таа 
сфера) преминало во а. Така се добил шесточлен вокален 
систем:   

      i       u
     e      o
     „    a

Постариот седмочлен систем, во кој се задржало ă, 
останал на сите периферии што ја обрабувале оваа цен-
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трална област. По промената на еровите во силна пози-
ција (Q > o, q > e), преминот на ă во а претставува по 
своето простирање најважна изоглоса во вокализмот на 
македонскиот терен. Познато е дека тој опфатил и некои 
западнобугарски говори. 

Приказот на промените на одделни вокали треба со 
поголеми подробности да го објасни патот по кој одело 
упростувањето на вокалниот систем, како една од карак-
теристичните појави на фонолошкиот развиток на мак. 
јазик во стариот период.

Ограничувања во дистрибуцијата  
на вокалните фонеми

30. Порано укажавме на тоа дека, поради стремежот 
кон слоговната хармонија, во прасл. јазик некои вокали 
биле исклучени од позицијата зад меки консонанти (в. 
§ 14). Од тоа ограничување се отстапува во времето кон 
XI–XII век. Сп. v/rou6]omou BojPal, vqpat[oomou 
Dobrom. Не можеме ова отстапување да го објасниме 
само како резултат на затврднувањето на меките кон-
сонанти, со оглед на тоа дека тоа станало обично и во 
говори што ја чуваат мекоста на консонантите. Во § 36 
се обидуваме како еден од факторите за оваа промена да 
ја посочиме престројката на морфолошките парадигми, 
поттикната од губењето на еровите. На ова место ќе ука-
жеме и на оние навици што можеле да се создаваат при 
усвојувањето на туѓи зборови во првите неколку века по 
доселувањето на Словените на Балканот. Една форма 
како arhiereovi дат. едн. (наспрема arhierei nom. edn.) 
претставува сосем поинакво поврзување на гласовите, 
отколку што би се очекувало зад -i-. Заправо -i- се ели-
минира, така што доаѓа до израз контрастот на вокалите 
во секвенцата -eo-. Таков контраст се бара и кога во туѓи-
те зборови се содржела секвенцата -ee-: vitleomQ, g{eona 
и др. Колебањата што можеле да настануваат при ваквите 
адаптации добро ги илустрира дат. georgieve (наспрема 
ном. georgie) во БитТр.

31. Тоа што во глаголицата не се обележува јота-
цијата (на почетокот на зборот и на слогот) се толкува 
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така што се зема дека во јазикот на св. Кирила и св. Ме-
тодија вокалите од преден ред се изговарале со пристап 
þ којшто немал статус на фонема. Исклучувајќи ги од 
ова за солунскиот говор само некои емфатични зборови, 
Дурново сметаше дека во другите дијалекти можело во 
едни случаи да се изговара þe- (þego, þed‹n), а во други e- 
(ezero, esen). Интересните графии: i1terq, i1dinomq Јов, 
i3zXkX Dobrj би можеле да сведочат дека првобитната 
состојба во кирилометодиевскиот јазик се задржала како 
трајна карактеристика на црковниот изговор.

Како и да било, многу рано во мак. јазик станала не-
обична секвенцата þe- веројатно уште во XII век. Сп. во 
современиот јазик: еден, елен, есен, езеро и др. Истото го 
гледаме и во слов. топонимија во Грција: {Elia (*ela), 
{Elsanh (*El‹[ane), [EzerÁV, (*ezerŠ, *ezero) и др. 

Оваа констатација можеме слободно да ја прошири-
ме во смисла дека þ станало необично воопшто пред вока-
лите од преден ред во почетокот на зборот. Тоа и помага 
да сфатиме зошто во едни дијалекти (источните) имаме 
без þ: ezik, додека во други (западните) тоа се задржало, 
но затоа предниот назален вокал преминал во заден: јазик 
(< 6zXkQ < 4zXkQ, в. § 65).

Ограничувањето за кое зборуваме, и што се состои 
во тоа предните вокали да не можат да стојат зад почетно-
то þ, придонесло секако за установувањето на þ во зборови 
што почнувале со а (сп. стсл.: agnqcq, aviti, agoda, aice, 
avorovQ, цсл., ablQko, спрема кои денеска имаме: јагне, 
јави, јагода, јајце, јавор, јаболко). Во {AboroV и повеќе 
други слов. топоними од тој корен на територијата на Гр-
ција ни е претставена постарата состојба, додека поно-
вите форми со þ се претставени на територијата на Маке-
донија, каде што била доживеана споменатата промена: 
J'avor и др. Се установило þ и во личната заменка за 1 
l. azQ. За тоа спомогнале условите што се создавале во 
санди (сп. и /zQ во Mар). Формата `zQ ни е засведоче-
на за XII в. во приписките на БитТр. Во истиот текст ја 
среќаваме и формата `gonisah (од грч. `gonίzomai), во 
која секвенцата `- се јавува во еден туѓ збор. Друг таков 
пример е јагурида (грч. `gourίda) vo современиот јазик, 
како и имињата Јандре и Јандреа кои се јавуваат разго-
ворно (исто и Јандроник во ОпшДефт).
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32. Очевидно дека во почетокот на зборот не можело 
да стои ă. Затоа се јавиле протетичко j или в пред рефлек-
сот на 5. Разликата е стара и релевантна во диференци-
рањето на мак. дијалекти. Додека западното наречје има 
јаже, јадица, јаглен, протезата на в (важе, вадица, ваглен) 
ја наоѓаме во источните говори, со тоа што изоглосата 
свртува на југозапад, опфаќајќи ги и говорите во Лерин-
ско-Костурско. Во Костурско имаме дури и име на село: 
Vămbel. Истиот назив (*óblŠ) се среќава без протетичко 
b во топонимот [OmplÁV (Ахеја) и со таква протеза во која 
е изразена поновата состојба: Bomplian™, BomplitzoÛ. 
Појавата е стара: 6glq среќаваме веќе во Добром, 6zX, 
6glou во Добрј, од друга страна сп. sQv5zomq Клоц (исто 
и v5;/, sQv5zou Супр).

Почетното в во западномак. форми: вистина, визба, 
вујко, вујна бара поинакво објаснение. Во првите два збо-
ра в може заправо да доаѓа од предлогот vQ. Треба да се 
има предвид и т.н. неорганско х (в. § 131), кое секако по-
средувало во зборовите вујко, вујна.

Q, q

33. Во периодот по доселувањето на Словените ре-
дуцираните вокали (еровите) се чувале во сите позиции, 
со тоа што во изговорот на Q се чувствувала нијанса 
на у, а во изговорот на q нијанса на и. Кон таков заклу-
чок н` водат податоците што ги изделуваме во најста-
риот слој на слов. топоними во Грција. Сп. B2ltouka 
(*BoltŠko), Gardίki (стсл. gradqcq), Mpouzob2 (bQzova), 
Sklibinίtsa (slivqnica). Албанската варијанта на името 
на градот Дебар (Dibra од dqbrq) сведочи исто така дека 
q звучело за несловенското население како глас близок до 
и штом тоа го заменувало на таков начин.

34. Состојбата што ни ја прикажуваат најстарите мак. 
текстови (крај на X & поч. на XI в.) ни открива дека во 
претходниот период се создале две позиции на еровите: 1. 
slaba & во која тие се изговарале неинтензивно и конечно 
се загубиле и 2. силна, во која еровите биле интензивни и 
конечно преминале во вокали од нормално образување, т.е. 
Q преминало во o, а q во e. Следните примери ги прикажу-
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ваат резултатите во обете насоки: gradQ > grad, sQnQ > сон, 
tqmnica > темница, dqnq > ден. Јасно е од ова дека дошло 
до спуштање на изговорот на еровите.

Еровите се губеле на крајот на зборот и пред слог 
со полн вокал (вклучувајќи ги во полните вокали и ин-
тензивните ерови), додека во силна позиција биле кога се 
наоѓале пред слог со неинтензивен ер. Имаме во послед-
ниов случај пример за гласовна компензација. За сметка 
на ерот што се губел, се засилувал интензитетот на ерот 
во претходниот слог, така што тој се изедначил по кван-
титет со вокалите од нормално образување.

35. Во промената Q > o, q > e имаме една стара изог-
лоса што ја ограничува речиси целата мак. јазична тери-
торија, со исклучок на говорите од северната и југоис-
точната периферија, за што веќе стана збор при разгледу-
вањето на главните појави во развитокот на вокализмот 
на мак. јазик.

36. Промените што настанале со еровите повлекле со 
себе значителни последици во повеќе погледи. Споменав-
ме какви биле тие последици во однос на структурата на 
слогот и посебно во врска со консонантските групи (в. § 
15). Тие се значајни и на морфолошко рамниште, бидејќи 
довеле до алтернации во повеќе морфеми: старец & стар-
ци, ден & дни, момок & момци, лесен & лесни итн. Се чини 
дека за морфологијата тие промени имале и уште поширо-
ко значење. Во случаите како m5;q, mqàq крајниот ер бил 
и знак за дадена именска парадигма. Откако тој се загубил, 
непарните меки консонанти не можеле сами по себе да би-
дат таков знак. Во ситуација кога не дејствувал веќе авто-
матски законот за слоговна синхармонија, именките што 
завршувале на непарен мек консонант можеле сосем лесно 
да подлегнат на воздејството од тврдата промена. Имено, 
за тоа не бил неопходен услов тие консонанти претходно 
да затврднат. И денеска мекиот изговор на ш, ;, \ во со-
лунските говори не е пречка за обопштување на наставките 
од тврдата промена (сп. таму: грошове, клʼучове). Се задр-
жуваме на ова, бидејќи ќе ни послужи понатаму, при раз-
гледувањето на промените на носовките (в. § 67), да повле-
чеме граница меѓу она што во дијалектите било резултат 
на фонетски процес и она што претставувало морфолошко 
израмнување со ефект врз дистрибуцијата на вокалите.
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37. За кирилометодиевскиот јазик обично се замислу-
ва ситуација што му претходи на губењето на еровите. 
Меѓутоа, ако станува збор за мак. дијалекти од втората 
половина на IX в., па и за солунскиот говор, тешко е да се 
замисли дека во нив не се забележувале во својот почеток 
оние појави што се одразени во најстарите текстови. Вре-
мето од стотина и повеќе години што ги дели тие текстови 
од епохата на св. Кирила и св. Методија сепак не било 
толку долго за да се исклучи претпоставката дека и во вто-
рата половина на IX в. имало појава на барем спорадично 
губење на еровите. Сигурно дека овие појави треба да ги 
сврзуваме со разликите во стиловите на говорниот јазик 
и во говорот на генерациите. Тие можеле да се јавуваат 
во лежерниот говор и тоа предимно кај помладата гене-
рација. Ситуацијата можеме да ја споредуваме со онаа во 
аром. јазик денеска, во кој неинтензивното u на крајот на 
зборот претставува веќе факултативен глас. За губењето 
на еровите во слаба позиција имало значење и тоа дали 
тие се наоѓале во двосложен или во повеќесложен ком-
плекс. Очевидно е дека губењето полесно, а тоа значи и 
порано, станувало во повеќесложни комплекси, зашто 
таквото фонетско окружение овозможува зборот да биде 
лесно идентификуван и по извршената промена. Поради 
тоа, на пример, во еден случај како dQ]ica неинтензивни-
от ер можел да биде загубен и покрај тоа што тоа повлеку-
ва коренита измена на почетната консонантска група теш-
ка за изговор: d[tica > t[tica > [tica. Во вакви случаи, како 
што ќе видиме веднаш, во двосложни целости се јавувала 
пречка за губење на вокалот. Ќе забележиме патем дека 
и при разгледувањето на други појави натаму ќе имаме 
можност да ја земеме предвид должината на зборот како 
фактор при вршењето на фонетските процеси.

38. Претпоставката дека треба губењето на ерови-
те да го замислиме во пошироки временски рамки наоѓа 
своја најголема опора во појавата на т.н. секундарни еро-
ви, кои се развивале за да се предодврати создавањето на 
консонантски групи тешки за изговор (сп. на пример: ре-
кол < reklQ, добер < dobrQ). Бидејќи, како што ќе видиме 
понатаму, секундарните ерови обично давале исти рефле-
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кси како и примарните (сп. pQsalomQ, kinosq, eg{2petQ,22 
pavelQ во глаголските текстови), нивната појава треба да 
се помести уште во времето пред да биде извршена вока-
лизацијата на интензивните ерови. Но, за да се јават тие 
тогаш, требало во говорната практика да се насетат веќе 
оние пунктови, во кои можело да дојде до создавање на 
необични консонантски групи. Тоа можело да стане име-
но во еден преоден период во кој губењето на еровите во 
слаба позиција сè уште било само факултативна појава.

39. Од правилото за губење на еровите пред слог со 
полн вокал отстапуваат извесен број зборови, во кои би 
се добила почетна консонантска група тешка за изговор. 
Тоа се зборовите: mqgla, mQska, tqnQkQ, bQdnikQ, lQ;a, 
lQ;ica, snQha. Во овие случаи треба прво да замислиме 
премин q > Q  (доколку во даден збор се содржи мал ер 
во првиот слог), а потоа замена на Q со назалниот вокал 
од заден ред како глас што му бил најблизок по звучење 
(за вокалниот дел на носовката од заден ред имаме полно 
право да претполагаме за овој период изговор како Šo или 
слично, в. § 58). И така, развитокот можеме овде да го 
прикажеме на следниот начин: mqgla > mQgla > m5gla< 
bQdnikQ > b5dnik. Натаму се добивале нормално рефлек-
сите на 5 карактеристични за одделните дијалекти (сп. 
денеска: мăгла, магла, могла, в § 58).  Во врска со tqnQkQ 
треба да забележиме дека освен тăнок, танок и тонок 
имаме во некои дијелакти и тенок (што се опира на фор-
мите како: tqnQka, -o) и кнок (од *tnok, со губење на ерот 
во почетниот слог). Во зборовите што спаѓаат во оваа 
група може да се забележи присуството на сонант, а осо-
бено на назал. Имено, во перифериските западни говори 
назализацијата е во извесни случаи очевидна дури и кога 
се работи за вокалот а во соседство со м, н (сп. мăшчеа – 
мошчеа, снăга – снога). 

На истиот начин, т.е. преку образување на назален 
вокал од заден ред, може убаво да се објасни и: јагăнца, 
јаганца, јагонца (веќе спрема тоа каков е рефлексот на 
носовката од заден ред во дадениот дијалект). Исто така и 
формата осамна (сп. стсл. osvqn-, срхр. освàнути можеме 
најдобро да ја објасниме преку *osõvna (како и во прет-

22 Најверојатно овде се работи за грешка, бидејќи во текстовите се 
употребува единствено формата egupqtQ. (Љ. Сп.)
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ходниот случај и овде би имале случај на метатеза). Со 
оглед на рефлексите, ваков развиток треба да претпола-
гаме и во групата cvqt- во источномак. наречје, каде што 
денеска имаме според локалните говори цăвти и цавти.

40. Во западномак. наречје развитокот во групите 
svqn-, cvqt- и yvQn- бил поинаков, бидејќи како резултат 
се добило: осуна, цути, ѕуни. Ваквиот резултат можеме 
да го разбереме ако претпоставиме дека во времето кога 
станала споменатата метатеза (негде кон X в.), в во запад-
номак. наречје уште било билабијален глас. Од претпо-
лаганото *sŠwn-, *cŠwt- *(d)zŠwn- при вокализирањето 
на ерот се добило у под дејството на следниот билабија-
лен глас. Ако е ова објаснение точно, со него доаѓаме до 
установувањето на една стара разлика меѓу западните и 
источните говори, која не се однесува само на развитокот 
на слабите ерови, ами и на карактерот на в.

41. Едно можно објаснение на формата оган (стсл. 
ognq) во западните говори е исто со замислување на прео-
ден стадиум со назализација на секундарниот вокал: *ogn 
(в. подолу).

42. По сè изгледа дека во некои мак. дијалекти со вто-
ричен ер (од преден ред) била разложена почетната група 
чр-, така што по извршената вокализација се добиле фор-
ми како червен, черево и сл. Во врска со ова се јавиле исто 
така стари дијалектни разлики на македонскиот терен (в. 
§ 94). 

43. Секундарни ерови меѓутоа се развивале осо-
бено во крајните слогови, за да се избегнат неудобните 
консонантски групи на крајот на зборот. Разликувањето 
на рефлексите на еровите во мак. јазик дава уште една 
можност за да се потврди мислењето дека тие се развиле 
во текот на самиот процес што постепено довел до во-
кализација односно губење на еровите. Навистина нема 
причина да не прифатиме дека во случаите како (је)сом, 
седом, осом, пекол, рекол и сл. се работи за нормалниот 
премин Q > о, иако ова Q било неетимолошко. Во повеќе 
дијалекти потоа под воздејство на м, о дало у: сум, седум, 
осум (сп. родум, редум, в. § 110). Со стариот премин Q > o 
и q > e се објаснуваат и формите огон и оген (во едни дија-
лекти се развило секундарно Q, а во други q). Изговорот 
огин, познат во повеќе дијалекти (источно наречје, гово-
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рите по долината на Вардар, северно наречје), се добил 
најверојатно со редукција на е во и (в. § 113), така што 
тој можел да се шири од дијалектите во кои редукцијата 
е обична појава.

Морфолошкиот фактор (наставката -ок) влијаел врз 
формите восок, мозок, од постарото voskQ, mozgQ.

Што се однесува до секундарниот вокал пред крај-
ното р (стсл. vetrQ, dobrQ), сметаме дека пак имаме нор-
мална замена Q > о во галичкиот дијалект (ветор, добор, 
ведор и сл.), односно q > е23 во повеќе други дијалекти 
(ветер, добер, ведер и сл.). Моменти од морфолошки ка-
рактер можеле да го поттикнат изборот на алтернацијата 
во една или друга посока (о : # или е : #). Поинаков бил 
развитокот што довел до формите како ветар, добар, ве-
дар во централните и некои други западни говори. Име-
но, во нив се задржало очевидно некое време vetñ24, за 
подоцна преку ветăр25 да се дојде до денешната состој-
ба (можеби едновремено со преминот на рефлексот ă за 
назалниот вокал од заден ред во а: рăка > рака, в. § 61). 
Постариот стадиум со ó е запазен и до денеска во син-
тагмите д'обñден, мод'ñкамен26 (инаку: добар, модар) 
во прилепскиот говор. Преку преодните степени *оgno , 
*ogn: може да се објасни и западномак. оган, за кое по-
горе предложивме и поинакво објаснување (в. § 41). 

44. Интересно е географското распростирање на 
формите со -ер. Лексемата ветер е позната во тој облик 
на широкиот терен од Костур до Скопје и од Гостивар 
до Гоце Делчев (Неврокоп, Бугарија). Меѓутоа, тој терен 
кај другите лексеми што доаѓаат предвид (добер, бистер, 
остер и др.) се стеснува, така што во западната област 
претставува еден тесен појас што од Битола во благ лак 
преку Тиквеш допира по долината на Вардар до скопски-

23 Во македонскиот ракопис е направена грешка и е напишано Q > 
е, а во англискиот текст грешката е поправена, па е напишано q > е. 
(Љ. Сп.)
24 Во македонскиот ракопис стои vštû, а во англискиот текст стои vetû. 
(Љ. Сп.)
25 Во македонскиот ракопис стои vštăr, а во англискиот текст стои 
vet“r. (Љ. Сп.)
26 Бројот на слоговите и акцентот на третиот слог од крајот на зборот 
покажува дека се работи за вокално r во изговорот. (Љ. Сп.)
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те говори, за да се извие отаде на запад сè до Гостивар. 
Така е загубен контактот со малешевско-пиринските го-
вори (по должината и источно од границата со Бугарија), 
во кои овие форми се јавуваат повторно. Ваквата распре-
делба доведува до мислата дека формите на -ер порано 
биле најраспространети, но дека постепено им отстапу-
вале место на формите на -ар што денеска надвладуваат. 
Две биле насоките на нивната експанзија. Во централните 
говори тие се ширеле од запад. Изговорот ветар, добар и 
сл. е обичен во охридскиот и делумно во дебарскиот крај. 
Во говорот на Дримкол и Голо Брдо (северно од Охрид-
ското Езеро) нему му се придружува и изговорот рекал, 
дошал, донесал. Од друга страна, од север формите како 
ветăр, добăр & ветар, добар се пренесувале во говорите 
на источното наречје. 

45. Се разбира, дијалектната слика во однос на раз-
витокот на секундарните вокали во основното ѝ се потчи-
нува на дијалектната ситуација воопшто во врска со раз-
витокот на еровите, за која веќе стануваше збор (в. § 28). 
Во северните говори имаме вредност ă за секундарниот 
вокал, независно од гласовното окружение, со тоа што во 
неакцентиран слог ă може да премине и во а (значи: мăгла, 
ветăр – ветар). Нема причина да не прифатиме дека се-
кундарните вокали со споменатата вредност се јавиле во 
овие говори уште во периодот дури еровите се изговара-
ле и во слаба позиција, односно дека во почетниот слог 
во примерите како мăгла ерот никогаш и не испад-нал. 
Се разбира, дека во случаите како мăгла во северните го-
вори немаме стадиум со назален вокал, бидејќи 5 во нив 
преминува во у, а не во ă.27 Во северните говори не може 
да има ни разлика во рефлексите на секундарните еро-
ви, бидејќи во нив дошло до изедначување на еровите, 
како и во срхр. јазик. Во југоисточните говори еровите се 
изедначиле не само меѓу себе, туку и со назалните вока-
ли, така што ă станало замена за сите четири вокала, со 
тоа што како рефлекс на вокалите од преден ред (q и 3) 
го смекнувало претходниот консонант (в. § 28). Во овој 
процес бил вклучен и развитокот на секундарните вокали 
во овие говори, така што во нив наоѓаме măgla, vetăr, 
rekăl, săm или, со поновиот премин ă > а, магла, ветар, 

27 Во англискиот текст има грешка. Наместо ă пишува а. (Љ. Сп.)
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рекал, сам. Ако денеска среќаваме сепак таму и замена е 
за секундарниот вокал, како во седем, осем (стсл. sedmq, 
osmq), значи дека до тој резултат се дошло со промена на 
ă во е зад мек консонант. Во серските говори и денеска се 
чува постарото: сед’ăм, ос’ăм. 

46. Графијата на текстовите од XII–XIII в. потврду-
ва дека во почетниот слог во зборовите како mqgla, lQ;a 
никогаш не бил загубен вокалот: mqzda, mqsti, lQ;5, 
stqy3, stqgnX, dQskX Добром, mqzd5, stqgnahQ, dQskX 
Јов, lQ;5, mqstit s3 Добрј. Од друга страна, иако обич-
но се пишува dQ]erq, dQ]ic5, примерот t]erq Добром 
покажува дека во овие повеќесложни форми ерот се загу-
бил (сп. во современиот мак. јазик: штерка, ќерка, шти-
ца). Покрај mnasQ во Добром се среќава и manasQ (mQnasQ 
Мар, mnasQ Зогр). Ова е исклучително редок случај, на 
местото на вторичниот ер да се бележи а место ерова бук-
ва (и во Добрј среќаваме manasQ). Бидејќи се работи за 
туѓ збор, примерот не е показателен во однос на евенту-
алната замена на вторичниот вокал во овој случај.

Додека секундарните ерови во туѓи зборови се бе-
лежат уште во најстарите текстови, така што можеме да 
видиме како се адаптирале тие зборови кон својствата на 
слов. изговор, нивното бележење во домашни зборови се 
среќава само спорадично и во текстовите од XII–XIII в., 
бидејќи првобитните графиски облици се пренесувале по 
традиција. Меѓу другите текстови од споменатиот период 
Добрј се изделува по тоа што во низа случаи го обележува 
изговорот на секундарните вокали: ogqnq, ogQnQ, ;izQnQ, 
bol/zQnQ, esqmQ & esQmQ & n/sQmQ & esomQ, sedQmQ, 
odQrQ, debqrQ, izgXbqlQ, spasQlQ, rekql bihQ, mrqtqvQ, 
;rQtqvQ и др. Метатезата во svQt-, за која стануваше збор 
(в. § 40), ја прикажуваат графиите: sQvtit s3 & sQvQtit 
s3. Секундарен ер се развил и во: zQmi6, zqmi5 (и во До-
бром zqmi5). Интересно е дека наоѓаме и негова замена 
со e во rus. препис на Вита Констан-тини (Vita Constantini, 
XIV в.): i a]e kto oubi1tq zemi2 (Radovi Staroslavenskog 
instituta, IV, Загреб, 131). Секако имаме во ова маркантна 
дијалектна одлика што нашла достап во некои текстови, 
под претпоставка дека не се работи за т.н. фиктивен ер, 
т.е. за случај кога графискиот знак не претставува реален 
вокал. Посебно интересна во Добрј е графијата danou (ме-
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сто dqnou). Тоа е најстара потврда на формата dana, забе-
лежана кај Ст. Верковиќ во приказна од Солунско: од две 
три година дана. П. Лавров мислеше дека во овој случај, 
како и во vasa (no{), вазиден, вазден во истите материја-
ли, се изразило воздејството на срп. фонетика. Всушност, 
се работи за вторични вокали во почетниот слог, со поина-
ков рефлекс од обичната замена на еровите во силна пози-
ција. Кон материјалот што го претставивме можеме да ги 
придодадеме и примерите од ЛеснПар. Во некои случаи 
тие дури и ги потврдуваат соодветните примери од Добрј: 
yqvn3]i, procqvtq[ia, prosqft/ s3, sqvtit s3, sqvte]e 
s3, sqvt3]ei s3, d/vestqvnoe, zqmia. 

47. Познатите асимилации на еровите под воздејство на 
вокалот во следниот слог или на околните согласки не оста-
виле видливи траги во современиот мак. јазик (за случаите 
како mqgla се кажа погоре). Ваму спаѓа vezmi{, vezmi (< 
vqzqm-) во костурскиот говор, нотирано веќе во XVI век. 
Помала е веројатноста дека се работи за метатеза (вземиш 
> везмиш), со оглед на тоа дека почетната група вз-28 е избе-
гната во овој говор со метатеза взе > зве (в. § 96, 8).

48. На местото на т.н. напрегнати ерови (во позиција 
пред þ) во коренот на зборот имаме денеска i како и во 
другите јужнослов. јазици: пијам & пи(ј), мијам & ми(ј) 
(сп. рус. пью – пей, мою – мой). Што се однесува до на-
ставките, секвенцата -ъþ29 во придавските форми е прет-
ставувана нормално со -и, а единствено во некои локални 
говори во Солунско се забележани форми на -ој (што зна-
чи со замена Q > o). Сп. ги во материјалите на Верковиќ 
членуваните форми: голојут, среднојут, малкојут и сл., 
кои се употребуваат наспоредно со формите како богати-
от, царскиут,30 новијут и сл. 

28 Во македонскиот ракопис е погрешно напишано зв-, додека во ан-
глискиот текст грешката е поправена. (Љ. Сп.)
29 Во англискиот текст има грешка – наместо -ъþ е напишано -ъi, до-
дека во македонскиот ракопис е правилно напишано -ъþ. (Љ. Сп.)
30 Во англискиот текст има грешка – наместо царскиут е напишано 
carskiot, додека во македонскиот ракопис примерот е точен, а и кај 
Конески (1986: 37) стои царскиут. (Љ. Сп.)



Историска фонологија на македонскиот јазик

315

Вокално р (ñ) и л (ð)

49. Во периодот пред губењето на еровите сме имале 
вокално р и л во случаите како: grQdQ, vlQkQ и др. (врз 
основа на прасл. секвенци C + u/i + S + C ili C + S + C, 
каде што C стои за кој било консонант, освен за r, l, a Y 
за сонантите r и l). Ништо не укажува на тоа дека зад тие 
сонанти во ваквите случаи следел ер, освен пишување-
то. Инаку, еровите би биле заменети или загубени според 
општото правило (в. § 34). Останува да заклучиме дека 
слоговната функција ја вршел имено сонантот. Материја-
лот од стсл. текстови од македонско потекло покажува 
дека, и покрај еднаквата графија, поинаква изговорна си-
туација имало во случаите како krQvq, plQtq и др. (врз 
основа на прасл. секвенци S + Y + ‡/ï + С), во кои ерот 
нормално се вокализирал во силна позиција (krovq, plotq 
и сл.). Се разбира дека во слаба позиција тој се губел, па 
поради тоа и во овие случаи се добиле секундарни вокал-
ни р и л (kûve, pùti и сл.). Алтернацијата krov & kûve, plot 
& pùti била во мак. јазик отклонета на таков начин што и 
во формите во кои ерот бил заменет од полн вокал (o, e) 
се установил изговорот со вокално р и л (kûv, pùt и сл.). 
Само по исклучок можела да се наложи формата со вока-
лизиран ер, како што е случај во зборот крест во некои 
локални говори во Костурско. Оваа состојба, достигна-
та по губењето на еровите, останала неизменета во мак. 
дијалекти до крајот на стариот период. Разликата меѓу ñ 
и ñ^, ð и ð^, што била наследена од прасл. јазик, била за-
губена многу рано и затоа е само во извесна мера одра-
зена во најстарите текстови. До толку е поинтересно што 
галичкиот говор во западна Македонија денеска познава 
меко вокално л: бð’ва, бð’вавица, кð’ват, пð’вец. Мекиот 
изговор во ваквите случаи бил задржан од тоа што л’ се 
содржело во соодветните корени пред вокал (сп. бл’ув-, 
кл’ув-, пл’ув-). Инаку, и во овој говор е загубена палата-
лизацијата, на пр. сðза (< slqza). 

50. Сфаќањето дека во првобитниот стсл. јазик (а по-
инаку не било ни во мак. дијалекти), се работело, при иста 
графија, за различен изговор во групите CrъC, ClъC и сл. 
е широко прифатено (в. § 49). Меѓутоа, Н.С. Трубецкој во 
својата stsl. граматика го оспори тоа мислење врз таа ос-
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нова, што, според него, во јазиците кои имаат @неопреде-
лен вокал# (шва-вокал), придружниот глас кај ликвидите 
се идентификува со тој вокал (или вокали). Дали тој ќе 
биде лоциран пред или зад ликвидот, зависи од слогов-
ната структура на дадениот јазик. Во првобитниот стсл., 
како јазик со отворени слогови, „можеле слоготворните 
ликвиди природно да бидат сфаќани само како група од 
‘likvid + slabi Q, q’“.

(50)31. Сепак со ова не се укинува разликата меѓу 
krQvq итн. и grQdQ итн. Таа разлика Трубецкој ја изразува 
со тоа што, место слоговни р и л, постулира прозодиски 
засилени р и л во вториот случај. Јасно е дека во основа-
та на објаснението на Трубецкој лежи посебната ситуа-
ција што, според него, се јавува во јазиците со шва-во-
кал. Меѓутоа, не е тешко да се докаже дека во реалноста 
постои само како можност тоа што тој го претставува 
како неизбежна, автоматска идентификација. Доста е, на 
пример, да го следиме натамошниот развиток на маке-
донскиот терен, па да видиме дека, и при постоење на 
шва-вокал, во повеќе говори неговата евентуална замена 
не повлекува ист резултат и кај вокалното р и л, што може 
да значи само дека изостанала претполаганата идентифи-
кација & со шва-вокалот. Така во текот на XIII–XIV в. во 
еден опширен појас во централниот дел на западните и 
источните говори ă (како рефлекс на 5) преминало во а 
(рака, пат, в. § 61), без да станала таква промена и со 
придружниот глас кај вокалните р и л. Бидејќи идентифи-
кацијата што ја претполагаше Трубецкој не следува авто-
матски, останува да заклучиме дека неговото оперирање 
со прозодиски засилено р и л само формално ги задоволу-
ва премисите на теоретскиот модел што тој го применува, 
а всушност тоа, само со поинакви зборови, пак н` води 
до изделувањето на вокално р и л. 

51. Едно имплицитно уверение дека св. Констан-
тин-Кирил не можел да допушти еднакви графии, ако се 
работело за два различни изговора, лежи во основата на 
критичкото становиште (на Трубецкој) спрема обичната 
интерпретација. Меѓутоа, св. Кирил секако не можеме да 
31 Дел од темата 50 од македонскиот ракопис отсуствува во англис-
киот текст. Него го предаваме обележан со заграда – (50). Во § 51 од 
англискиот текст отсуствуваат зборовите во заграда – на Трубецкој. 
(Љ. Сп.)
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го изделиме од една културна и јазична традиција во која 
тој бил вклучен. Кога ќе ја имаме предвид таа традиција, 
нам ни е разбирливо зошто, на пример, во глаголицата 
не се употребува само една буква за и, или зошто се пре-
земаат и некои букви што наоѓаат примена само во пи-
шувањето на заемките. Во грчката традиција св. Кирил 
сигурно не можел да најде образец за прецизно обележу-
вање на вокалните р и л. Затоа тој бил упатен на прибли-
жен писмен израз, што се состоел во додавање на ерова 
буква зад буквите р и л. Се разбира, во јазик со отворени 
слогови, како што тоа Трубецкој со право го истакнува, 
придружниот глас при слоготворните ликвиди може да се 
чувствува само зад нив. 

52. Интересно е да се спомене дека од самиот маке-
донски терен ние располагаме со факти од ново време, 
кои укажуваат на аналогно решение во однос на беле-
жењето на вокалното р со она што е применето во stsl. 
текстови. Имено, во текстовите пишувани на мак. наро-
ден јазик, но со грч. азбука, во XIX век, вокалното р се 
бележи со ar: sm2rt, p2rbo итн. Во дијалектите каде 
што имаме ă како континуант на 5 (охридскиот градски 
говор), основата за ваквото бележење е најдена и во тоа 
што ă исто така се предава со a (p2t, r2ka и сл.). Не 
можеме да не се потсетиме овде на соопштението на Цр-
норизец Храбар дека Словените, пред да им ја состави 
св. Кирил азбуката, долго време пишувале на свој јазик 
со грч. букви @без устроение#, што само се повторило во 
јужна Македонија, во XIX век32. Тешко тие да можеле 
тогаш да направат суштествено поина-ков избор во бе-
лежењето на вокалните р и л од оној што подоцна ќе го 
направат нивните далечни потомци од XIX век. Може-
ме да бидеме уверени дека и тие го избрале образецот со 
придружна буква, што го применил потоа и самиот св. 
Кирил, можеби имајќи ја предвид и нивната практика.

53. Начинот на бележењето на вокалното р и л  уста-
новен во стсл., се задржува потоа и во поновите текстови. 
Од тој начин имаме само спорадични отстапувања, како 
во доста ретките случаи кога вокалното р и л се пишува 

32 Во македонскиот ракопис стои „минатиот век“, што се однесува 
на XIX век. Оттука па натаму се пишува XIX век наместо „минатиот 
век“, а XX век наместо „овој век“. (Љ. Сп.)
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без придружна ерова буква: vrhou Зогр, krvQ, milosrdou6 
Мар, àrvq, slnqce Добром, smràe s3, isplni Јов итн. Спо-
радично се среќаваат графии со ерова буква пред ликви-
дите, најрано во МакКир: vqrhq, dqrzosti5, dqrzq, gqrdq, 
dqlq;a1, pqlti, сп. уште: gqrdii, pqrstq, mqlni5 Бон, 
mqrtvqca  БМОкт. Секако пак имаме бележење на вокал-
но р и л, но во кое се одразува веќе изменетата ситуација 
во однос на структурата на слогот, бидејќи по губењето 
на еровите стануваат обични и затворените слогови. Меѓу 
средновековните текстови се изделува Добрј видливо по 
тоа што во него во доста голем број случаи (18) се бележи 
еровата буква пред л: hqlma, mQlnii, oumqlàitq, vQlkQ, 
vqlka, pqlti, pQln5 и др. Еднаш е дури напишано без 
л: ispQni[5 s3.33 Вакви случаи не среќаваме при беле-
жењето на вокалното р (осамено: tqrQmi denmi). Ова би 
мо-жело да укажува на процесот што довел подоцна до 
разлагање на вокалното л во некои говори кои инаку го 
чуваат вокалното р (в. § 101).

X (y)

54. Како што покажуваат слов. топоними во Грција, 
првобитно во овој вокал се чувствувала нијанса на у, 
зашто е тој, на таков начин и адаптиран во грч. изговор: 
KaroÕtia (korXto), MagoÕla (mogXla). И во стари-
те слов. заемки во алб. јазик тој е заменет со у: matúkë 
(motXka), magúlë (mogXla). Во IX и X в. тој вокал по 
својот изговор бил најверојатно од типот на руското Œ.

Расколебувањето на границите меѓу тврдата и мека-
та проме-на, поради затврднувањето на меките консонан-
ти и поради други причини (в. § 36), ги стеснило многу 
можностите за разликување на X и i. Како и во другите 
јужнослов. јазици, и во мак. X совпаднало со i. Поинаква 
замена е забележана само во говорот на селото Висока 
(Солунско), во кој X > ă : săn (< sXnQ), băl (< bXlQ).

55. Во текстовите од XI–XII в. сосем спорадично се 
среќава бележењето на i место X. Сп. rib/ Зогр, sqkri 
s3, bivq[i Добром. Обратна замена имаме во Добром во 
sqblaznX. Не се чести случаите на мешање на X и i и во 

33 Оваа реченица ја има само во македонскиот ракопис. (Љ. Сп.)
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охридските текстови од крајот на XII и поч. на XIII век. 
Во Бон се среќава pticX и ouslX[X, примери што нè 
потсеќаваат на изговорот на Œ место и зад ц, ш во rus. 
јазик. Тоа што во Охр и Бон имаме само одделни приме-
ри на мешање на X и i можеби укажува дека процесот 
уште бил во тек во југозападните говори, при што извес-
ни позиции, како онаа на која укажавме, можеле да бидат 
погодни за изговорот на „тврдо“ i.

Меѓутоа, други текстови од XIII в. сведочат дека по-
стоеле веќе говори во кои тој процес бил напреднат, ако 
не и сосем завршен. Сп. во БМОкт: slavni orli, pokri1t 
s3, во ОрбТр: oubitX, mnozX, poustXti, tX v/sX и др. 
Струм не ги разликува X и i. 

Голем број примери што говорат во полза на заклу-
чокот дека X совпаднало со i ни дава Јов. Притоа е ин-
тересно дека во најголем број од тие примери се пишува 
X место очекуваното i: praznXkq, dvernXkq, izbavenXe, 
razboinicX, klevr/tX, zapov/dX, mnozX, varitX, rcX, 
idX, abXe, oubXti, esX итн. Обратната замена на буквите 
е ретка: pastirq, pastiri, pasi, rabini, pustini, nasititi 
s3, àetiri. Овој факт би можел да се објасни на психо-
лошка основа: позната е наклоноста во вакви случаи, при 
изборот меѓу две букви за исти глас, да ѝ се дава претпо-
читање на „покомплицираната“ буква. Ситуацијата што 
ни ја прикажува овој текст не нè изненадува за XIII в., 
особено кога ќе се има предвид дека тој бил препишуван 
некаде во северните краишта. Веројатно дека, како и не-
кои други процеси (в. § 59), и преминот X > i се извршил 
прво во северните говори, за потоа да освојува с` повеќе 
терен во централна и јужна Македонија. 

Споменатата особеност на говорот на с. Висока би 
бил тогаш еден реликт што би укажувал на подолгото чу-
вање на разликата меѓу X и i во јужната област, особено 
таму каде што во поизразита мера се чувала и мекоста на 
консонантите (серско-лагадинските говори). 

5 (õ), 3 (ô)

56. По секоја веројатност во втората половина на IX 
в. 5 се изговарало како назално о, а 3 како назално е (за 
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6/ñ в. § 25). На таков изговор укажуваат и нацртите на 
глаголските букви за тие вокали: тие букви претставуваат 
заправо лигатури, во првиот дел на кои се наоѓа нацртот 
за o односно е. На таков изговор на носовките укажуваат 
и оние случаи кога во туѓи зборови тие идат како заме-
на за групите on, en/em. Сп. p5ntqskQ (СинЕух), dek3brq 
(лат. december, грч. dekƒmbrioV). И најстариот слој од 
слов. топоними во Грција укажува на таквиот изговор: 
LoggÁV (l5gQ), DroggÁs (dr5gQ), Lentίnh (l3dina), 
Grent2 (gr3da). 

57. Тој изговор почнал да се изменува така што ар-
тикулацијата на носовките се снижувала. Вокалниот дел 
на носовката од преден ред (3) клонел кон широко e (ä). 
Во текстовите од XII–XIII в. имаме веќе примери за сов-
паѓање на 3 (än) со ä (/, @jat#). Сп. sv3tQ (м. sv/tQ), 
s/m/ (м. s/m3), (na riz/) vetqs3 Добром, izbavl/ s3 (м. 
izbavl3 s3) Охр, sQhran/, `vl/ (м. sQhran3, `vl3) Бон. 
Говорот на Бобошчица (Корчанско), што го чува широко-
то е и денеска во акцентиран слог, го покажува тој вокал 
како на местото на старото / (@јат#), така и на 3: govj„ndo, 
vrj„me & vremj„to. На таков начин, во времето од IX до 
XIII в. носовката од преден ред ги претрпела овие проме-
ни: en > „n > „ (за натамошниот развој на „ в. § 105-108). 
Бележењето en, „n, како и on, en понатаму во текстот, не 
означува декомпозиција на назалниот вокал во секвенца 
од типот вокал + консонант, туку само појасно ја прет-
ставува фонетската реализација на вокалниот дел. 

58. Посложен бил развојот на носовката од заден ред 
(5). Различните замени за неа во мак. дијалекти сведочат 
дека уште рано вокалниот дел на таа носовка се разлику-
вал во нив по некои нијанси.

Треба претходно да забележиме дека разликите ги 
следиме во коренските слогови, додека во суфиксални-
те слогови имаме а за 5: паднал, викна. Во флексијата 
посебна замена се среќава само во се-верните говори 
(жену, сестру, кажу) додека во другите, во резултат на 
морфолошко-синтаксички израмнувања, се јавува пак а 
на местото на 5: генерална падежна форма & жена, сес-
тра, 1. л. едн. през.: кажа(м) и сл.

Оставајќи ги настрана северните говори, кои по за-
мената 5 > у одат заедно со срп. говори, за другите дија-
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лекти може да се претпостави дека во периодот пред 
губењето на носовноста (приближно пред XIII в.), вокал-
ниот дел на оваа носовка се спуштал кон ă.34 Таков из-
говор е и денеска зачуван во некои дијалекти: dăb, răka 
(охридскиот, гевгелискиот и др.), dămbo, bănda (костур-
скиот). Како преоден треба да го претположиме него и за 
говорите во кои сега имаме замена о или а за 5. Двојниот 
изговор на рефлексот на 5 во некои села во Мала Река 
(Жерноница), во кои имаме pot но păti{ta, сведо-
чи јасно дека порано било ă во вокалниот дел на 5 и во 
оние говори, каде што тоа се заменило попосле со о. Во 
соседниот галички говор при веќе изедначеното пот & 
потишча и сл., сепак на постарата состојба укажува тоа 
што се добил рефлекс а во постакцентска позиција: п'оп-
раг, г'улаб. Изговорот зоек, поек, зно (< зноја < zna6) во 
истите тие говори може да се објасни само ако се појде 
од тој стадиум со ă, добиено од а во тие зборови (стсл. 
za4cq, pa6kQ). Преминот на ерот во назален вокал од 
заден ред во случаи како mqgla, lQ;a (в. § 39) е уште една 
потврда за тоа дека во периодот пред губењето на назал-
носта 5 звучело како ăn. Сп. и денеска во лагадинските 
говори мăнгла, лăнжа(м). На изговорот со ă во вокалниот 
дел на 5 укажува и појавата на протетички гласови пред 
рефлексот на таа носовка (в. § 32). Во западното наречје 
имаме појава на протетичко j: јаже, јаглен, јадица, доде-
ка во источното наречје како протетички глас се јавува 
овде в: важе, ваглен, вадица. Вокалот ă никогаш не стои 
во почетокот на зборот. Најверојатно е дека и во овие слу-
чаи се јавила протеза за да се зачува таа рестрикција при 
преминот on > ăn. И така, во времето од IX до XIII в. но-
совката од заден ред во повеќето мак. дијалекти ги претр-
пела овие промени: on > ăn > ă (за натамошниот развој в. 
§ 98 и 102).35 

На опишаната понова фаза со спуштање на вокал-
ниот дел на 3 и 5 укажува и обликот на слов. топоними 
во Грција како: Liantίna (*Lôdina), Piantίna (*Pôtina), 
Sandobίtsa (*Sõdovica), L2gga (*Lõka). Сп. ги и слов. 
заемки во алб. јазик: orëndí (or5di1), pëndar (p5darQ).

34 Во англискиот текст по грешка е напишано а наместо ă. (Љ. Сп.)
35 Овде е наведена реченицата според македонскиот ракопис, а во 
англискиот текст таа е скратена. (Љ. Сп.)



Блаже Конески

322

59. Во развојот на 5 е упадливо тоа што тој не по-
кажува полна наспоредност со развојот на 3. Додека но-
совката од преден ред преминува во широко е („), носов-
ката од заден ред не се изменила во широко о, ами во 
ă (за појавата на оа 36 во дебарскиот Дримкол во поново 
време в. § 102). Бидејќи постои едно мислење дека ă све-
дочи за контактот на фонолошките системи на балкан-
ските јазици, може овде да се постави прашањето да не 
би споменатото изместување на развојот на 5 накај ă да 
се должи на тој контакт. Но, додека тоа останува чиста 
претпоставка, извесни допирни точки во врска со ă меѓу 
мак. јазик од една страна и алб. и аром. јазик од друга 
сепак не можат да се откажат. Овде пред сè мислиме на 
случаите како znăm (сп. и зно < зноа < zna6), гăрмада 
(од грамада), snăga (од снага) и др., во кои ă е добиено 
од а при назален консонант. Таа појава е добро позната 
од развојот на алб. и ром. јазик (сп. алб. këngë, ром. cîntec 
од лат. canticum, алб. këmbë од gamba & camba, ром. cîmp 
од campus). Исто така е упадливо дека во различни аром. 
и алб. говори се јавуваат нијанси на ă какви што имаме 
и во мак. дијалекти пред да се добијат денешните замени 
за 5. Така во дебарскиот алб. говор ă клони кон о, а во 
соседниот мак. „мијачки“ говор тоа и се заменува со o. Во 
струшкиот изговор реака и сл. веројатно имаме одраз на 
соодветниот алб. изговор на „неопределениот“ вокал со 
една нијанса на e. Во аром. говор на Гопеш и Маловишта 
(Битолско) ă се заменува со о, нешто што е карактерис-
тично и за говорот на некои преспански села од јужната 
страна на Пелистер (Герман). Имајќи го предвид сето тоа, 
не треба да се исклучува можноста за влијанието на алб. 
и аром. јазик во врска со преминувањето на изговорот на 
носовката од заден ред во ă.

60. Процесот на деназализација се вршел постепено 
и не едновремено. Тој ги зафатил најрано северните го-
вори. Во Мар, текст што некои го сврзуваат со северна 
Македонија, имаме доста често ou за 5, 2 за 6 и обрат но: 
koup/li, otQpou]2 и сл. Сп. во тој текст и случај на за-
мена на 3 со e: ;e;d5]ii (Мт 5,6). Со оглед на тоа што 
36 Во англискиот текст е направена грешка: наместо широко о – ¡, 
е напишано ă, што прави забуна бидејќи во градскиот говор на Де-
бар се јавува и едно ново ă. Во македонскиот ракопис и во Конески 
(1986: 48) правилно е напишано оа. (Љ. Сп.)
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најмногу траги од некогашниот назален изговор наоѓаме 
денеска во јужните говори (Костурско, Солунско), каде 
што во ред случаи имаме секвенца од вокал и назален 
консонант за некогашните носовки (дăмбо, гренда, пен-
да), би било логично да претпоставиме дека процесот на 
деназализација се ширел постепено следејќи го правецот 
север – југ, така што најдоцна ги зафатил јужните говори 
(сп. и § 69). 

Освен во Мар, спорадични примери што би укажу-
вале на тој процес среќаваме и во други стсл. текстови 
од македонско потекло. Во Син, почесто се наоѓа o место 
5, но можеби во тие случаи се работи само за грешки во 
пишувањето: пишувачот можел во брзањето да го напи-
ше само првиот дел на глаголската буква за 5. За 3 сп. во 
Син ezXcJ, po]editQ и др. Во Зогр: ne etQ, pri3[e. Врз 
ваквите одделни случаи, што не е исклучено да се должат 
и на пропусти во пишувањето, не следува да заклучуваме 
дека кон X–XI в. процесот на деназализација, надвор од 
северното подрачје, бил штогоде напреднат.

Во XII в. положбата веќе била изменета. Погоре ука-
жавме на примери за мешање на 3 и / (в. § 57). Приме-
рите како p3telq Добром, со неоргански назализам, се 
показателни. Самата употреба на буквата 5 во Грг1690 
покажува дека процесот на деназализација во некои го-
вори бил напреднат: l5;q, t5ma, rasp5ni, vqz5pi[3, 
m5zda и др. Уверливи примери со изразена деназализа-
ција при носовката од заден ред дава за поч. на XIII в. 
Бон: ;Qd5]ii, ;Qdaa[e (за претходниот развој ;3d- > 
;5d- v. § 66),  nQ;da. Сепак се чини пресилено тврдење-
то на Шчепкин дека по овој признак Бон треба да се ста-
ви на чело на мак. @нејусови# споменици од XIII век. Во 
охридскиот говор, соседен со говорите во Костурско и 
Корчанско, веројатно во поч. на XIII в. процесот на дена-
зализација уште траел.

Графијата sQngra;dane од Охр може само да ја по-
тврди таа претпоставка (сп. од друга страна во истиот 
текст и vQz5pilQ & пример што укажува дека се вршела 
веќе деназализација. Графијата st5y5 (ак. мн.) од Бон 
може да се толкува и како пример со неоргански наза-
лизам. Интересно е дека st5ya (м. stqya) се среќава во 
повеќе текстови од XIII в. и баш тоа говори во полза на 
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претпоставката дека во тој збор се јавил неоргански наза-
лен елемент, бидејќи се исклучува можноста за случајно 
отстапување од традиционалната графија.

61. Бројни примери на бележење на / м. 3 и a м. 5 
и обратно, среќаваме во Јов: vr/m/, br3m3, s/m/, mn3 
(= mn/), b3h5, mol3h5 итн; za r5ka, 2no[5 eterQ, 
sQvrQ[a, mina, ne im5te, vQst5n5tQ, prodadatQ, poka`t 
s3, n5àetQ, plounav[e, minav[i итн. Овој текст, препи-
шуван некаде во северна Македонија најверојатно во вто-
рата половина на XIII в., репродуцира со ваквите замени 
особеност на една друга дијалектна средина, со која била 
сврзана неговата предлошка, и во која очевидно процесот 
на деназализација бил веќе многу напреднат, а можеби и 
сосем завршен.

Особено е важна замената меѓу 5 и a во овој текст. 
Таа би можела да значи натамошен стадиум во развито-
кот на рефлексот на носовката од заден ред со премин 
ă > а, познат денеска во еден широк појас во западна и 
источна Македонија. Навистина, при поголема претпаз-
ливост, секогаш може да се постави прашањето дали во 
сите позиции веќе станала таа замена, или е таа каракте-
ристична само за крајните слогови, бидејќи доста порет-
ко ја среќаваме во овој текст во коренските слогови, во 
кои и буквата a (покрај 5) можела сè уште да го обележу-
ва вокалот ă. Сепак е многу карактеристично тоа што во 
овој текст споменатата замена се забележува дури и во 
службени зборови, кај кои би се очекувало да се налага 
во поголема мера традиционалниот облик: среќаваме да 
е сврзникот n5 напишан како na и обратно da како d5 и 
предлогот na како n5. Впрочем, случаи со замена a за 5 
се нотирани и во еден постар текст, ШафТр: omaàeni2, 
;alomQ (prethodno ;3lo > ;5lo, v. § 66), sas5de. Ис-
тото станало и во овој збор, во кој имаме вторична наза-
лизација: la;5.

И причини од поопшт карактер нè тераат да го при-
миме како непобитен факт тоа дека во текот на XIII и XIV 
в. во споменатата сфера се извршил преминот на ă во а 
(за развитокот на ă во другите дијалектни области в. § 
102). Тоа секако морало да стане пред да се воспостави 
контактот со тур. јазик, од кој во една понова епоха се 
пренесувале ред заемки во кои се содржел „неопределе-
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ниот“ вокал (в. § 99). До таа епоха а-говорите во западна 
и источна Македонија се карактеризирале со шесточлен 
вокален систем, од кој бил претходно, по извршената де-
назализација, елиминиран вокалот ă (рефлекс на носов-
ката од заден ред).

62. Текстовите од XII и XIII в. покажуваат значител-
ни отстапувања во употребата на буквите за носовките 
наспрема stsl. текстови. Појавата, карактеристична како 
за мак. така и за буг. текстови од споменатиот период, е 
позната под името @мешање на носовките#. Треба да ка-
жеме дека оваа ознака не е ни најмалку среќна, бидејќи 
премногу ја пренесува сугестијата на графиската страна, 
поради што може да се дојде до поврзување во еден ком-
плекс на појави и процеси што во народниот јазик имале 
различен карактер.

Првата последица од една таква сугестија беше што, 
поради совпаѓањето во графискиот израз, се бараше ед-
наков јазичен корелат за т.н. мешање на носовките за це-
лиот бугарски и мак. терен. Одговорот се бараше главно 
во овие две насоки: 1. Новата дистрибуција на јусовите 
била предизвикана од тоа што 5 и 3 преминале во ист 
глас (@неопределен# вокал ă) и 2. Новата дистрибуција 
на јусовите ги одразува промените што станале под аси-
милативно дејство на претходните меки (или првобитни 
меки) консонанти, така што 5 < 3 се добило зад j (т.е. во 
почетокот на зборот и слогот), [, ;, [t, ;d, а во некои 
текстови уште и зад à, c, y, а обратно 3 < 5 зад l^, n^, r^, 
s^ и устен + ј (независно дали во таа комбинација било 
зачувано епентетското л или не).

Денеска е, меѓутоа, јасно дека тој терен бил издифе-
ренциран во овој поглед. Имено, како што знаеме, само 
во периферните југоисточни говори ја имаме онаа ситуа-
ција, што е карактеристична за буг. јазик, имено изедна-
чување на носовките и еровите во еден @неопределен# 
вокал, со тоа што рефлексот на 3 и q го смекнувал прет-
ходниот консонант (в. § 28). Во поново време К. Мир-
чев за буг. јазик во целост го прифати изедначувањето на 
изговорот на носовките како основа и за промените во 
нивното бележење.

63. Во повеќето мак. говори ситуацијата била пои-
наква. Земено општо, тука треба да мислиме на влија-
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нието на претходните консонанти врз изговорот на на-
залните вокали, како и на некои други посебни услови. 
Меѓутоа, доволно е да ги споредиме западномак. форми 
јазик, јатрва, јачмен со источномак. език, етрва, ечмен, 
па да биде јасно дека сите фактори што доаѓаат предвид 
не дејствувале подеднакво на македонскиот терен, да не 
зборуваме за тоа дека во некои реони и не дошло воопшто 
до т.н. мешање на носовките (што е сигурно за северната 
област). Спрема тоа, се работи за дијалектна издиферен-
цираност што не е лесно да се прикаже во подробности, 
со оглед на големите промени од аналошки карактер кои 
во минатото ги избришале трагите од тие процеси токму 
во некои од најрепрезентативните категории.

64. Зад парните меки консонанти (l^, n^, r^ и др.) се 
работи заправо, како што имавме веќе можност да видиме, 
за продолжува-ње на прасл. тенденција за слоговна син-
хармонија, која во случајов дошла до израз преку следните 
фази ^õ > ^ñ (vol^õ > vol^ñ > vol^ô, в. § 14). Овој процес се 
развил барем во рамките на оние дијалекти во кои се извр-
шил прегласот а > „ зад парните меки консонанти, а секако 
бил поширока појава од промената jô- > jõ-.

65. Совршено посебна позиција претставува онаа 
зад j (т.е. почетокот на зборот и слогот). Упадливо е дека 
промената jô- > jõ- се извршила во западномак. говори 
што имаат протетичко j во случаите како јаже, јаглен, 
јадица, додека е непозната во говорите со протетичко в: 
важе, ваглен, вадица (источна група). Тоа значи дека во 
нив веќе било развиено протетичкото в, така што и нема-
ло можност за мешање на почетните групи jô- и jõ-. Во 
западното наречје не постоела таква пречка. Во тоа на-
речје секако веќе било необично да стои j во почетокот на 
зборот пред вокал од преден ред, т.е. веќе бил установен 
изговорот еден, елен, есен (в. § 31). Потребата да се избег-
не секвенцата j + преден вокал довела до замената jô- > 
jõ- (j„nzyk > jănzyk). Во источните говори истата ситуација 
била разрешена со тоа што се елиминирало j, така што во 
конечен резултат се добило e, како обичен рефлекс за ô 
(преку „: език, етрва, ечмен). Не е јасно до колкава мера 
можеме ова објаснение да го примениме и на почетокот 
на слогот воопшто. Додека е тоа очевидно за pri5tQ, во 
случаите како zna6, podoba6 (акт. парт. на през.) може 
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да биде претежна улогата на аналогијата, а генитивна на-
ставка -5/-6 (наместо -3/-4)37 веројатно е резултат на 
мешањето со акузативот во процесот на трансформација 
на синтетичката деклинација.

66. Од претходно разгледаните случаи се разликува 
позицијата зад непарните меки консонанти и зад гру-
пите [t i ;d. Таа покажува специфичност спрема нив 
како, делум, во хронолошки поглед, така и во однос на 
причините на процесот и на неговиот територијален оп-
сег. Замената 3 > 5 во таа позиција можеме да ја сле-
диме само во неколку коренски морфеми ([3t-, ;3t-, 
;3d-, [t3d-, à3d-), додека огромниот број на случаи се 
среќава во наставките, а тоа значи дека денеска во тие 
примери заправо не можеме да ги следиме непосредно 
резултатите на таа замена. Единствен сигурен податок 
дека во некои дијалекти и овде се работело за фонетски 
процес имаме во обликот чăдо (< à5do < à3do познат 
во охридско-преспанските говори). Во тие дијалекти за-
тврднувањето на непарните меки консонанти се одразило 
со своето асимилативно дејство така што носовката од 
преден ред преминала во носовка од заден ред. Денеска 
не можеме да знаеме до каде се простирале тие говори, 
но сигурно е дека тие го опфаќале Охрид и охридскиот 
крај. Ако денеска имаме во западните говори шетам, 
жетва, жеден, чедо (штедам не е познато во народниот 
јазик, па и жеден не е обично во некои говори), тоа значи 
дека во повеќето од нив и не станала никогаш промената 
3 > 5 под дејството на фонетскиот фактор, за разлика од 
говорите во регионот на Охрид. Што се однесува до го-
ворите во тој реон, резултатите на тој фонетски процес 
биле отклонети под воздејство на дијалектите во кои тој 
не дејствувал, онака како што во последниве стотина го-
дини во самиот Охрид место чăдо станало обично чедо. 
Во врска со асимилативните промени зад непарните меки 
консонанти, посебен коментар бара позицијата зад кон-
сонантските групи шт i жд. Кога се вели обично дека 
таквите промени се вршеле и зад нив, тогаш пак просто 
се оди по обичниот начин на пишување на тие групи во 
старите текстови. Меѓутоа, јасно е дека 3 не можело да 
37 Македонскиот ракопис е нејасен, не укажува дека се пишува -5/-
6 наместо -3/4 во ген. едн., па се послуживме со англискиот текст 
каде што е јасно кажано. (Љ. Сп.)
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помине во 5 zad t i d како втор елемент во тие групи. 
Следствено, за говорите во кои станувала таа замена по 
фонетски пат треба да замислуваме поинаков изговор на 
тие групи, којшто не наоѓал израз во пишувањето, а име-
но со палатален консонант како втор елемент, било да сме 
имале изговор [\, ;x, како и денеска во охридскиот го-
вор, било, можеби шќ, жѓ (в. § 13).

Како фонетски процес, од типот на асимилациите, 
замената 3 > 5 била територијално доста ограничена, по-
ограничена од преминот 4 > 6. Меѓутоа, во писмениот 
јазик авторитетот на охридскиот центар ја наложил оваа 
особеност широко на македонскиот терен во XII–XIII 
век. Јов, еден северномак. текст од втората половина на 
XIII в., со своите примери како gradca, oubxica (ак. мн.) 
pri`[5, Ukori[a и сл. покажува дека во црковниот изго-
вор се респектирала замената 3 > 5 зад непарните меки 
консонанти и далеку од Охрид, во дијалектна средина со 
сосем различен развиток на назалните вокали.

67. Кога вака ја ограничуваме територијално заме-
ната на 3 со 5 по фонетски пат, тоа не значи дека таа 
не станувала на една поширока територија во резултат 
на морфолошки израмнувања. Така откриваме уште еден 
фактор во оној комплекс од појави што, неоп-равдано, 
го доби кумулативното име @мешање на носовките#. 
Дејството на овој фактор стои во врска со прераспре-
делбата на аломорфите врзани со разликата меѓу мека-
та и тврдата промена (в. § 36). Веќе во БојПал глаголски 
текст од XI в., наоѓаме ваква многу илустративна форма: 
v/rou6[tomou, која ни го покажува пренесувањето на 
аломорфата на тврдата заменска промена -omou во пози-
ција што порано ѝ припаѓала на меката промена. Спре-
ма тоа, и во однос на т.н. мешање на носовките ние во 
многу случаи нема да бидеме во можност да го одделиме 
дејствувањето на фонетскиот фактор од дејствувањето на 
морфолошкиот фактор. Во веќе споменатиот текст наоѓа-
ме неколку примери што сведочат дека било во тек она 
што се наречува „мешање на носовките“ (сп. pri5tQ, 
isplQn/6, glouhX6). Особено се интересни новите фор-
ми на аористот: isplQni[5, vQzvrati[5. Бидејќи сме 
уште далеку од доследната замена на носовките, мораме 
овде да мислиме пред с` на морфолошкиот фактор, кој 
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довел до вкрстување со имперфектната наставка -h5. Во 
оваа претпоставка нè уверува уште повеќе тоа што вак-
ви аористни форми се среќаваат и во Добром, кое инаку 
не познава редовна замена на носовките. Заправо, До-
бром може да биде типичен претставник на ситуацијата 
во некој од јужномак. дијалекти, во кој 5 се пренесувало 
со 3 или 6 само по морфолошки пат. Од друга страна, 
современите западномак. форми за аорист и имперфект: 
дојдое, викае и сл. укажуваат исто така на вкрстување на 
споменатите наставки, само со друг резултат: -[3 вкр-
стено со -h5 дало -h3 (отаде -xe > -e).

Не навлегувајќи натаму во разгледувањето на дру-
гите такви случаи (на пр. кај партиципите), можеме по 
сето да заклучиме дека т.н. мешање на носовките не е 
единствена појава, ами комплекс од нееднородни и не-
едновремени појави, резултатите од кои доведувале и до 
изразита диференцијација на нивото на народниот јазик. 
Сугестивноста на графијата сторила што порано често 
се инсистирало на единствено објаснение, во смисла на 
формулирање на еден фонетски закон.

68. По извршените промени со носовките се забе-
лежува ширење на употребата на некои зборови со за-
мена 5 > u и во говорите во централна, па и во јужна 
Македонија. Тоа стои во врска со засилувањето на влија-
нието на срп. јазик, особено во XIV в., и со употребата 
на црковниот јазик од срп. рецензија, што во тоа време 
почнува да се установува во Македонија.

Составот на зборовите со 5 > u покажува дека тие 
проникнувале по различни патишта. Зборови како гуска, 
куќа, вруќина, ручок се пренесувале од север кон југ во 
меѓудијалектен контакт. Црковниот јазик и јазикот на ад-
министрацијата биле посредници при ширењето на збо-
рови и изрази како: суд, судија, судна мака, вечна мука, 
мученици (празник) и др. И во топонимијата имаме слу-
чаи на пренесување на замената у за 5: Вруток и Зубовце 
се села во Горни Полог (во горнополошкиот говор нор-
малната замена за 5 е ă. Село zoubovo се споменува во 
Струмичко во грамота од 1378 г., место zoubovo krou[qe 
во источна Македонија во грамота од 1332 г. Топоними-
те Зубовце, Зубово и сл. се изведени од личното име Зуб. 
Во образувањето на некои топоними влегол зборот куќа: 
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Злокуќани (Битолско), Еднокуќево (Струмичко). Тој збор 
рано проникнал и во најјужните говори: во XVI в. бил 
веќе познат и во Костурско.

Во одделни случаи потребата да се отклони хомони-
мијата го спомогнала ширењето на даден збор со замена 
5 > u. Таков бил случајот со зборот суд, со примањето на 
кој се отклонила хомонимијата меѓу сад (¾чинија^) и сад 
(ʻправна институцијаʼ). Веројатно хомонимијата што на-
станала меѓу зборовите g5sq и g5zQ по обезвучувањето 
на крајните согласки го спомогнала ширењето на зборот 
гуска (гаска е задржано само во некои дијалекти, како во 
тиквешкиот).

Од горните случаи треба да се двојат некои ста-
ри дублети со 5 и ou. Тие се наследени од прасл. јазик 
и некои од нив среќаваме и во stsl. текстови: n5;da и 
nou;da, gn5siti s3 и gnousiti s3. Таков е случајот и со 
префиксот s5-/sou-. Сп. во современиот мак. јазик: гна-
сен & гнусен (Неврокопско, Костурско), понада & понуда 
(Воденско), ружам, скуден, самрак & сумрак, сумал, Са-
теска (име на река во западна Македонија). 

69. Процесот на деназализација открива многу инте-
ресни појави во однос на дијалектната диференцијација 
на мак. јазик. Промените на 3 не се показателни во овој 
поглед, бидејќи тој назален вокал совпаднал со /, а на-
тамошната замена на тој вокал станува во новиот пери-
од. Меѓутоа, рефлексите на 5 откриваат ред разлики на 
македонскиот терен. Иако замената на 5 со а е широко 
претставена во централниот појас, и дури опфаќа и некои 
говори во западна Бугарија, јасно е дека периферијата до-
аѓа во овој случај до поголем израз отколку при замената 
на еровите38. Сигурно е дека различните рефлекси на 5 
само ја прават видлива онаа дијалектна диференцијација 
на мак. јазик што постоела кон XII–XIII в., иако денеска 
немаме можност да ја согледаме во подробности. По за-
мената на еровите (Q > o, q > e) ние имаме во замената 
на 5 едновремено и пројава на еден широк конвергентен 
процес и пројава на процес што на пошироката јазична 
периферија резултирал во ред отстапувања. Како една по-

38 Во англискиот текст е употребен зборот губење – loss. Сп. во маке-
донскиот ракопис: „...периферијата доаѓа во овој случај до поголем 
израз отколку при замената на еровите...“ (Љ. Сп.)
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требна историска хипотеза, но која претполага уште ред 
изучувања што не се преземени, го истакнуваме тоа дека 
теренот на Македонија бил подложен на многу поделби 
во XIII в. во резултат на распадот на византиската импе-
рија по завојувањето на Цариград од страна на крстоно-
сците (1204 г.).39

Можеме да го следиме изделувањето на западната и 
јужната периферија од централниот појас (каде што 5 > 
ă > a) преку забавувањето на процесот на деназализација 
на западната у јужната граница. Траги од поранешниот 
назален изговор што се јавуваат во јужните говори (Кос-
турско и Солунско) ја потврдуваат претпоставката дека 
таму назалните вокали подолго време биле зачувани во 
коренските морфеми (§ 60). Можеме да претпоставу-
ваме дека деназализациајта била забавена во западната 
периферија поради блискиот контакт со алб. јазик, чии 
гегиски дијалекти го чуваат целиот потсистем на назални 
вокали до денес.40 

Консонантскиот систем

70. За периодот кон IX–X в. консонантскиот систем 
на мак. јазик можеме да го прикажеме на следниов начин: 

експлозивни   фрикативни   африкати   сонанти       полувокал
п   т   к                 с   ш   х          ц   ч        м      н-њ             (ј)
б   д   г                  з   ж                 ѕ          w(в) л-љ
                              р-р^ *

*  Не е јасно каков е односот меѓу фонетската вредноста на рʼ 
наспрема секвенцата рј (заб. моја – Љ. Сп.)

* Групите шт и жд не се прикажани како посебни фонеми, но тие 
функционираат како такви во овој систем (заб. моја – Љ. Сп.)  

1. Кон овој основен состав се придружувале и не-
кои маргинални консонантни фонеми и тоа: ф, ќ и ѓ. Тие 
39 Во англискиот текст ја нема последнава реченица од македонскиот 
ракопис, меѓутоа ја има во Конески (1986: 57). (Љ. Сп.)
40 Последниот пасус го нема во македонскиот ракопис и е преземен 
според англискиот текст. (Љ. Сп.)
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се среќавале во заемки од грч. јазик. Во народниот из-
говор ф се адаптирало не на еден начин и неговото ус-
тановување во независна позиција има своја доста долга 
историја (в. § 92). Како што веќе споменавме, ќ и ѓ се 
среќавале првобитно во грч. заемки само пред вокали од 
преден ред, така што можат да се интерпретираат и како 
меки позициони варијанти на к и г: ќерамида, анѓел и сл. 
Подоцна, а сигурно до XIV в., тие се јавуваат и во други 
позиции (в. § 86).

2. Имитирањето на изговорот на J во грч. заемки 
секако се чувствувало како натегнато, иако и во двете 
словенски азбуки имаме соодветна буква. Затоа, како во 
народниот јазик, така и во писмениот од најрано време, 
обична е неговата адаптација со т; Тодор, Тома, Марта 
итн. Како едно интересно, но сосем ефемерно отстапу-
вање од ова треба да го забележиме адаптирањето на J 
преку ф во синаксарот на Јов: feodorQ, foma, fekla и 
др. Се работи секако за влијание што произлегло поради 
користењето на некој rus. синаксар при препишувањето 
на тој текст. 

3. Во горната шема на консонантскиот систем не е 
вклучено мекото s^, кое се среќавало само во формите на 
заменката vqsq (в. § 79). 

71. За периодот пред губењето на еровите се прет-
полага дека j не претставувало посебна фонема, ами се 
јавувало како пристап кон вокалите од преден ред. Таа 
ситуација се изменила коренито кога j се јавило во запад-
ната област како протетичен глас пред рефлексот на 5 и 
кога се установило ограничувањето да не се допушта тоа 
во почетокот на зборот пред предните вокали (сп. и де-
неска: еден, есен, елен и др.) во западното наречје. Најста-
ра потврда за протеза на j ни дава Добром: 6;e. Што се 
однесува до изговорот, се работи, како и во современиот 
јазик, за неинтензивен глас (þ, в. § 125). 

72. Различниот развиток во западната и источната 
област во случаите како осуна : осамна, уште во периодот 
на губењето на еровите, нè води до заклучокот дека то-
гаш постоела разлика во изговорот на в (в. § 40). Имено, 
на западуште се чувал неговиот билабијален изговор, до-
дека на исток тоа веќе преминало во лабио-дентален глас.  
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Споменатата разлика останала само како привреме-
на, бидејќи на сета територија се раширил лабио-ден-
талниот изговор. Тоа довело до коренита промена во 
фонолошкиот статус на в. Имено, тоа се вклучило во 
опозиција со ф, губејќи така нешто од својствата на 
сонант. Од другите сонанти в отстапило по тоа што се 
едначи по звучност и се обезвучува на крајот на зборот 
(офца, готоф). Инаку самото в не предизвикува една-
чење по звучност на претходниот консонант (жетва, 
тиква) и по тоа сè уште се сврзува со сонантите. При-
мери за едначење на в по звучност ни даваат веќе тек-
стови од XIII век: ftorX, ftorn(i)kQ Добрј, ftorice6 
Струм, Јов, ftor56 Јов, procqfte ГргПс, prosqft/ s3 
LesnPar. Бидејќи е в вклучено во значајната корела-
ција по звучност, се налага да го определиме како фри-
кативен консонант. Од тоа следува дека уште во стариот 
период групата на фрикативните консонанти се проши-
рила со парот в : ф, иако тоа не се случило во сите тери-
торијални и социјални дијалекти (в. § 92).

73. Освен парот в : ф во стариот период бил вклучен 
во консонантскиот систем уште и парот ѓ : ќ. Различни-
от изговор на овие консонанти во дијалектите допушта 
двојна интерпретација. Во некои, особено во западни-
те, тие се карактеризираат со изразита фрикација, така 
што спаѓаат во групата на фрикативните консонанти. Во 
други говори тие имаат карактер на меки експлозивни 
гласови, и како такви им се противставуваат по мекост 
на г и к. Сепак, овие варијанти можат заедно да постојат 
во еден говор, како што е забележано од В. Облак: међа, 
вреќи, ноќ, свеќи, меѓа (галички говор), ћерка, међа, ќер-
ка, саѓи (солунски говор). Промената ќ > јч, ѓ > јџ (цвеќе 
> цвејќе > цвејче, луѓе > лујѓе > лујџе) во поново време (в. 
§ 147) претпоставува изговор на овие консонанти како 
африкати.41 

74. Интересно е прашањето за фонетскиот карактер 
на л. Денеска е во мак. јазик тоа задно, веларно л. А. Бе-
лиќ мислеше дека таков изговор можел да се добие под 
влијание на алб. јазик. Меѓутоа, сферата на изговор на 
41 Последните две реченици ги нема во македонскиот ракопис и се 
преземени според англискиот текст. Во системот на бележење на В. 
Облак знаци за африкати се ћ, ђ, а знаци за мек експлозивен изговор 
се ќ, ѓ.  (Љ. Сп.)
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веларно л е премногу широка (целиот македонски и бу-
гарски терен) за да може да се прифати едно такво објас-
нение. Останува да се заклучи дека тој изговор е стар. Во 
поткрепа на ова мислење доаѓа фактот што мекото л во 
мак. јазик се развило во полумек глас (в. § 81) за што не 
би имало можност ако самото тврдо л би се образувало 
како среден (алвеоларен) глас.

75. Спротивставувањето по звучност е основна коре-
лација во консонантскиот систем на мак. јазик. Како што 
ќе видиме, некои значајни појави во развитокот на тој 
систем можеме заправо да ги посматраме како феномени 
сврзани со доизградувањето на таа корелација.

За разлика од ова, корелацијата по мекост не само 
што не доаѓа до некој поголем израз, ами имаме подвлечен 
стремеж за затврднување на меките консонанти и тоа прет-
ставува заправо најважна појава во развитокот на консо-
нантскиот систем во мак. јазик во стариот период (в. § 76). 
Само во серско-лагадинските говори и во неврокопскиот 
говор (govorot na Goce Del\ev) и до денеска е во поголе-
ма мера застапено противставувањето на консонантите по 
мекост, така што тие говори имаат повеќе меки консонанти 
што не се познати во другите мак. дијалекти.

Самата корелација по звучност нашла едно важно 
ограничување со тоа што на крајот на зборот (пред па-
уза) доаѓа до автоматско обезвучување на звучните кон-
сонанти. Појавата е стара и, се разбира, доаѓа како една 
од последиците од губењето на еровите. Сп. otn5tq, isq 
domou Добром, knikq Добрј, àrqtokq БМОкт, plasq (име 
на планина во Скопско, споменато во грамота на Андро-
ник II), knikQ, no[Q LesnPar. 

Депалатализација на консонантите
 

76. Како што веќе споменавме во § 75, затврднување-
то на меките консонанти е најважен процес во развито-
кот на консонантскиот систем на мак. јазик во стариот 
период. Појавата е позната широко во јужнослов. група, 
во која посебна ситуација имаме во буг. јазик. Имено, 
западнобугарските говори во овој поглед одат заедно со 
останатите јужнослов. јазици, додека во повеќето буг. го-



Историска фонологија на македонскиот јазик

335

вори (источното наречје) корелацијата по мекост е прет-
ставена со ред консонантски опозиции. Во мак. дијале-
кти таква состојба се забележува само на теренот што се 
допира со родопската говорна група & во неврокопскиот 
и серско-лагадинските говори. Инаку, во мак. јазик про-
цесот на депалатализација има појдено дури и понапред 
отколку во другите јужнослов. јазици.

77. Разликуваме непарни и парни меки консонанти. 
Во првата група се работи за фонетска мекост, но тој при-
знак не може да се користи како фонолошки релевантен, 
поради тоа што отсуствува противставување на тврди 
парници. Во втората група на меките консонанти им се 
противставуваат соодветни тврди парници, што значи 
дека признакот мекост врши фонолошка служба.

Непарни меки консонанти биле: [, ;, à, c, y. Извесни 
својства со нив делат и групите [t и ;d, за кои ќе стане 
збор малку подолу. Не подлежи на сомнение дека во некои 
мак. говори, меѓу кои со сигурност ги вклучуваме гово-
рите во Охридско, депалатализацијата на непарните меки 
консонанти била стар процес & и дека секако дошла до 
израз кон XI–XII век. Една графија како [QdQ, на која во 
изговорот можеме да ѝ најдеме пандан во современото до-
шол, несомнено укажува на тој процес. Во говорите во кои 
замената на 3 со 5 претставувала резултат на фонетски 
процес (в. § 66), непарните меки консонанти се изговара-
ле како тврди веќе кон XII век. Исто така и замената c/ > 
ca, y/ > ya засведочена во текстови од XIII в., укажува на 
затврднувањето на консонантите ц, ѕ (в. § 106). Како што 
гледаме, затврднувањето на овие консонанти причинува 
промени од асимилативен карактер врз следните вокали. 
Бидејќи истите појави се забележуваат и зад групите [t 
и ;d, следува да го поставиме прашањето за изговорот на 
тие групи. Независно од графиската страна, за говорите 
во кои и зад споменатите групи се вршеле асимилативни 
промени на вокалите треба да претположиме во тие групи 
палатален изговор во вториот елемент (шч, шќ, жѓ, в. § 
66). И денеска во повеќе говори, на пример во охридскиот, 
имаме во тој случај шч и жџ: свешча, врешче, огнишче, 
вежџа и сл. (в. § 150).  На палаталниот изговор на шт 
– шч укажува начинот на кој е адаптиран слов. топоним 
Пештани во алб. и грч. јазик: Peshtjan, P…stianh. 
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78. Депалатализацијата на непарните меки консо-
нанти не причинувала промени во составот на консо-
нантскиот систем, но таа се одразувала врз односите во 
гласовната синтагматика. Најважна последица за гласов-
ната низа било тоа што станало можно да следува и вока-
лот о по тие консонанти. Тоа се изразило врз распредел-
бата на аломорфите на некои морфеми. Веќе во БојПал 
наоѓаме пример за тоа: v/rou6[tomou. Таквите приме-
ри се умножуваат во текстовите од XII и XIII век.42 Се 
разбира, од фактот што среќаваме таква прераспределба 
на аломорфите не следува автоматски заклучокот дека во 
сите дијалекти таа се должела на депалатализацијата на 
непарните меки консонанти. Пред сè депалатализација-
та и не била едновремен процес ниту со еднаков опфат 
во сите мак. говори. На пример, графиите à3, à/ што ги 
среќаваме во повеќе текстови, можат да сведочат дека во 
некои говори консонантот \ не затврднувал едновремено 
со другите непарни меки консонанти. И денеска има го-
вори (Солунско и др.) во кои ч, ж, ш се изговараат меко, 
без да претставува тоа пречка за пренесување на аломор-
фите од тврдата промена и во позиција зад нив. Сп. во 
говорот на солунските села: клучуови, грошăви, ножăви, 
кошуови. Прегласот на а зад непарните меки консонанти, 
одразен широко во Добром, ни открива дијалектна сос-
тојба при која тие консонанти уште се изговарале меко. 
Ако, меѓутоа, и во тој текст наоѓаме vqpatq[oomou, не би 
требало да заклучуваме дека и при една таква состојба би 
било тоа пак резултат на депалатализацијата. Всушност 
и во овој случај, како и во други позиции, се работи за 
веќе создадената можност за пренесување на наставките 
по аналогија во интерференцијата меѓу тврдата и мека-
та деклинација (в. § 36). Добром е тогаш претставник на 
дијалектна средина за која не можеме да тврдиме дека во 
неа во XII в. биле затврднати непарните меки консонан-
ти, но за која констатираме морфолошко израмнување на 
наставките. Според тоа, депалатализацијата ја сметаме 
за многу значаен, но не и единствен фактор во отклону-
вањето на ограничувањата при распределбата на аломор-
фите од тврдата и меката промена.

42 Последните две реченици ги нема во англискиот текст. (Љ. Сп.)
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79. Палаталноста како фонолошки релевантен при-
знак се јавувала кај q, w, r^ наспрема нивните тврди пар-
ници l, n, r. Ова противставување се користело за разли-
кување на значењата на зборовите.43 Постоела и опози-
ција с : с^, но нејзината функционална вредност била со-
сем незначителна, зашто с^ се јавувало само во формите 
на заменката vqsq. Како што покажува графијата poraz3 
Јов (место pora;5), мек изговор на забните консонанти 
кон XII–XIII в. можел да се добие поради аналошко пре-
образување на некои форми (сп. во тоа време во 1 л. едн. 
през.: mol3, tvor3, koup3 и сл.), но тој бил брзо отклонет 
на истиот оној начин по кој станало отклонувањето на 
меките усни консонанти (в. подолу).

Затврднувањето на парните меки консонанти се раз-
бира, го засегало самиот консонантски систем како та-
ков, неговите разликувачки можности. Кон XII в. l^, n^, 
r^, s^ го предизвикале во повеќе дијалекти преминот 5 > 
3: mol^3, von^3, zar^3, vs^3. Консонантите r^, s^, тогаш 
уште меки, како што ни сведочи оваа промена, веројатно 
наскоро затврднале во повеќето говори. Точни податоци 
за времето кога тие совпаднале со своите тврди парници 
немаме. И l^ i n^ биле зафатени од процесот на депала-
тализација. Со оглед на тоа дека во врска со нив се за-
бележуваат извесни посложени појави, ќе ги разгледаме 
секој од нив одделно.

љ

80. Мекото l^ се добило со старо јотување: 1. l+j > 
l^> *volja > vol^a<  2. во група устен + ј: *kupjõ > kupl^õ, 
*korabj‹ > korabl^‹, *zemja > zeml^a, *lovjõ > lovl^õ (тоа е 
т.н. епентетско л). За новото јотување на л в. § 144.

Една важна појава, што меѓу јужнослов. јазици го за-
фаќа мак. и буг. јазик, е губењето на епентетското л пред 
морфемите (во коренот на зборот тоа не се губело: плука 
и др.). Веќе во stsl. текстови е одразена таа појава. Сп. 
во нив: korabq покрај korablq, `veni1 покрај `vleni1 и 
сл. Поновите текстови по традиција го бележат епентет-
ското л, но во живиот говор тоа било загубено. Графии-

43 Оваа реченица ја нема во англискиот текст. (Љ. Сп.)
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те во кои имаме престаравање во бележењето на тоа л, 
како drQznovlenie место drQznovenie Охр, proslavl3tQ 
м. proslav3tQ Бон, го потврдуваат тоа. Јов ни дава ред 
примери без епентетско л: l2b/ (1 л. през.), vqzl2benq, 
os la benq, pr/staven1, korab/, zem/, zem3 итн., в. и по-
долу. Изговор со епентетско л среќаваме денеска во оддел-
ни зборови во северните говори: сабља44 и др., каде што 
е тоа разбирливо поради контактот со срп. говори. Ина-
ку е уште тој изговор зачуван во некои топоними: Дивле 
(Скопско), Годивле (Крушовско), сп. Годивје (Дебарца).

При губењето на епентетското l мекоста се пренес-
ла на претходниот устен консонант. Така се добиле меки 
гласови p^, b^, v^, m^. Зад нив се вршела замената 6 > 3 
(koup3, l2b3, zem3 и сл.), што и ни потврдува дека кон 
XII в. тие гласови навистина се изговарале меко. Меѓутоа, 
тие не треба да се интерпретираат како посебни фонеми, 
ами како меки варијанти на p, b, v, m, кои се јавувале пред 
предните вокали, главно пред /. Тие не се задржале долго 
како такви, ами или преминале во соодветните тврди ва-
ријанти или се разложиле во група од устен + ј, што зави-
село и од извесни морфолошки фактори, бидејќи тие се 
јавувале на границата на морфемите. Сп. остава, попра-
ва : оставјат, поправјат (охридскиот говор) земја и сл. 
На такво разлагање на устен + ј укажуваат некои графии 
од текстовите од XIII век. Графијата zemi5 ја среќаваме 
во Бон. Покрај неа: во Јов имаме повеќе такви примери: 
na koupi5 svo5, is korabX5, korabX2, avrami5, kapi5 
(ном. мн.), drevQe, drevXe (< drevle/drevl^e). Според тоа 
бележењето zem/, zem3 во истиот текст му одговара на 
еден изговор што веќе се истиснувал. Новиот изговор го 
претставува бележењето zemi` & (ze)mi5, во кое се одра-
зува морфолошката адаптација на именките од ж.р. на -/ 
(меката промена) кон оние на -a (тврдата промена).

Губењето на епентетското л било поттикнато од мор-
фолошката аналогија (затоа, бидејќи не се работело за ре-
гуларна гласовна промена, тоа и се зачувало, како што се 
спомена, во некои топоними, незасегнати од дејството на 
таква аналогија). Тоа се гледа најдобро кај гласовите од 
и-групата. Формите како l2b/ (од l2bl6), oslabenQ (од 

44 Во македонскиот ракопис е даден примерот сабља, а во англискиот 
текст дропља. (Љ. Сп.)
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oslabl{enQ) настанале во резултат на стремежот за откло-
нување на фонетските отстапувања во промената на гла-
голите од и-групата. Всушност, ова е само една пројава на 
тој стремеж, којшто инаку засега и ред други случаи (сп. 
го израмнувањето rek5 > reàa[m] & reàe[[i] & rek5tQ > 
reàat). Тој го засегнал рано мекото l и во пас. парт. на 
прет. кај глаголите како moliti, hvaliti: mol{enQ > molen, 
hval{enQ > hvalen (в. § 161). Со сето тоа се намалува чес-
тотата на мекото л во мак. јазик. Потоа, л^ било опфатено 
од процесот на затврднување.

81. Освен во тесниот појас на северните говори во 
кои е тоа уште палатален глас, л^ преминало во венечен 
глас, во т.н. полумеко л, еднакво по изговор со л пред 
вокалите е, и. Меѓутоа, во еден опсег говори процесот 
отишол уште понатаму и старото l^ наполно затврднало: 
луѓе, клуч, постела, недела. Ова затврднување станало во 
прилепскиот и велешкиот говор, проникнувајќи негде-го-
де и во периферните области на соседните со нив говори. 
Овој изговор во централна Македонија е од сите страни 
ограничен со изговорот на полумеко л (лʼуѓе, постелʼа и 
сл.). Имаме значи едно јасно обележено огниште во кое 
се добил крајниот резултат од процесот на затврднување 
на мекото л.

Полумеко л сепак постои и во системот на прилеп-
скиот и велешкиот говор, но исклучиво во заемки, од 
кои најголемиот број отпаѓа на турцизми: пелʼте, болʼме, 
дилʼбер, белʼа итн. & па во некои зборови примени во ново 
време од европските јазици: пелʼуш, полʼка и др. Посто-
ењето на два слоја зборови во овие говори & стари, со за-
тврднато л и нови со l^, примени главно од тур. јазик, по-
влекува една јасна хронолошка граница: затврднувањето 
на мекото л се извршило во нив пред идењето на Турците 
(крај на XIV в.), односно пред навлегувањето на турци-
змите со полумеко л во мак. јазик. Во случајов тур. јазик 
извршил едно важно влијание врз консонантскиот систем 
на мак. јазик. Во говорите каде што веќе била уклонета 
опозицијата l > l^ (прилепскиот, велешкиот), таа наново се 
востановила преку полумекото л во тур. заемки (сп. бела 
: белʼа) . Од друга страна, во говорите каде што процесот 
на затврднување на мекото л уште се наоѓал на степенот 
со полумек изговор на тој глас, неговото натамошно одви-
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вање било задржано со навлегување на бројни заемки од 
тур. јазик со таков изговор. Така се случило што преминот 
кон тврдо л, доживеан во прилепскиот и велешкиот говор, 
да се ограничи на своето првобитно огниште.

њ

82. Мекото н се добило во прасл. јазик од групата nj 
(старо јотување): kon^‹, ban^a, n^ego и др. Мекото н се до-
било и во поново време, со новото јотување. Услов за тоа 
јотување се создал во групата -n‹j- по губењето на еро-
вите: носење, молење и сл. (од постарото molenq1 и сл.). 
Немаме можност да установиме поточно во кое време се 
извршило новото јотување (в. § 142–147).

Македонските дијалекти, пак, со исклучок на север-
ните, се делат во овие групи спрема тоа како е изразен во 
нив процесот на затврднување на w:

1. Во едни дијалекти затврднало старото w, освен во 
некои случаи на границата на морфемите: него, нива, кни-
га, оган и др. Новото њ во нив или се чува или се наоѓа 
во процес на затврднување: носење – носејње – носејне 
и др. Тоа е главно состојбата во гру-пата на централните 
и долновардарските говори (регионот Прилеп – Битола 
– Охрид). Треба да се забележи дека во некои говори во 
Костурско новото јотување не се извршило: носенје, ја-
денје и сл.

2. Во други дијалекти њ > н, независно дали се раз-
вило по старото или по новото јотување: него, носене и 
сл. Таква е состојбата во некои источни говори (струмич-
киот, кукушкиот и др.).

Во првиот случај старото њ затврднало пред да се 
создаде ново њ. Во вториот случај имаме говори во кои 
мекоста на старото њ се чувала подолго време, односно 
не била загубена во времето кога се образувало ново њ. 
Затврднувањето на њ станало во тие говори подоцна и, се 
разбира, се извршило на ист начин во сите случаи, неза-
висно од потеклото на њ. И природно е да очекуваме дека 
во источните говори мекоста на консонантите се чувала 
подолго време: во некои говори во Пиринска Македонија 
таа е и денеска карактеристично својство на консонант-
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скиот систем, што се поврзува со истото тоа својство на 
буг. говори.

83. Во западните говори, во кои старото њ затврдна-
ло пред да се создаде новото, би требало според тоа да 
имаме еден период кога њ било загубено од консонант-
скиот систем. Меѓутоа, веројатно до тоа не дошло поради 
влијание од посеверните говори што налагало да се @об-
новува# изговорот на некои зборови со њ. На таква прет-
поставка нè наведува фактот што изговорот коњ, бања 
е и денеска познат во западна Македонија или во некои 
говори до скоро бил обичен. Изговор кон, каков што би 
очекувале, е познат во некои говори на југ (преспанскиот, 
костурскиот), како и во дел од источните говори (мале-
шевските, штипско-струмичките и др.).

ќ, ѓ

84. Посебно се интересни од историска гледна точка 
замените на прасл. *tj, (*kt^) & *dj во мак. јазик. Имено, во 
дијалектите денеска среќаваме двојни замени за тие гру-
пи: ќ, ѓ i шт, жд (овие групи во некои говори се изгова-
раат и како шч, жџ). Сп. свеќа, ноќе, меѓа : свешта, нош-
ја (< ноштја), межда. Замените ќ, ѓ надвладуваат. Тие 
се јавуваат скоро исклучиво во северните говори, а исто 
така се предоминантни и во централниот појас. Во од-
делни зборови тие проникнале и во најјужните дијалекти 
(сп. вруќо, вруќина, куќа во говорот на Киречќој, Солун-
ско; куќа е засведочено за Костурскиот говор веќе во XVI 
в., морфемата ]e не само што се раширила во сите мак. 
говори, ами проникнала и во некои буг. говори). Колку 
што се оди повеќе на југ, случаите со таа замена намалу-
ваат, и како предоминантна се јавува замената шт, жд.

Следниот список ја покажува дистрибуцијата на го-
респоменатите рефлекси во литературниот мак. јазик, 
што значи дека ја претставува, во најголем дел, и ситуа-
цијата во централните говори: 
ќ:  Божиќ (вообичаено Божик), домаќин (домаќински, 

домаќинство), гаќи (гаќерест), куќа (куќен, куќни-
ца, покуќнина), ќерка, ќуд, ќути, леќа, маќеа, маќе-
ница, меќава, моќ (моќен, немоќ), ноќ (ноќе, ноќе-
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ска, синоќа, ноќева), ноќви, праќа (срп. праћка), 
плеќи, свеќа (свеќар, свеќарница), среќа (среќен), 
веќе, повеќе, вреќа, вруќина, вруќо. Зборообразу-
вачки елементи со неголема продуктивност: -анец 
(суфикс за изведување именки што значат жител 
на места што завршуваат на -т): пироќанец (Пи-
рот), сопоќанец (Сопот); -а(ва) (суфикс за изведу-
вање на несвршени глаголи): праќа (прати), враќа 
(врати), веќава (вети), смеќава (смете) итн. Гра-
матички елементи: ќе, честица за формирање на 
идни времиња (потекнува од глаголот h(o)t/ti), 
-јќи, наставка за образување глаголски прилог: ви-
кајќи, одејќи итн.  

ѓ:  меѓа, меѓу, преѓа, преѓе(ска), ‘рѓа (‘рѓоса), саѓа, 
туѓ (туѓина, туѓинец, отуѓи), веѓа. Зборообразу-
вачки елементи: -анец: граѓанец (град), присаѓанец 
(Присад); -а(ва): раѓа (роди), виѓава (види) итн. 

ш(т): имашлив, маштеа, маштеница, мошне, немошен 
(немошница), помош (помошен, помошник), овош-
ка (овошје, овошна градина), паштерка, пештера, 
плешка, праштило, разгаштен, свешник, сношти. 
Овој рефлекс е најверојатно одразен во наставката 
-шки во случаите како пилешки, јагнешко (сп. срп. 
пùлећи, јàгњеће). 

ж(д): кражба, понапрежен, послежен.
Како што се гледа, се употребуваат и дублети.45

85. Меѓутоа, податоците што можат да се извлечат 
од топонимијата покажуваат дека ваквата распределба 
на двете замени не е првобитна. Изоглосата шт, жд ги 
опфаќала во минатото дури и северните говори. Сп. ги 
имињата на села во централна Македонија: Брждани (Ки-
чевско), Кривогаштани, Саждоо (Прилепско), Рожден, 
Прждево (Тиквешко), па во северна Македонија Побужје 
(Скопско, забележано како pob5;da, pobou;da, pobQ;di1 
во средновековни записи), Радибуш (Кривопаланечко, 

45 Овој список го нема во македонскиот ракопис и е преземен од ан-
глискиот текст. Тој претставува нужно дополнение на дистрибуција-
та на ќ и ѓ во однос на шт (шч) и жд (жџ) во мак. литературен јазик 
(и централните говори), што е мошне важна информација со оглед 
на фактот дека оваа дистрибуција се разликува од соодветната во за-
падната јазична периферија и кај дел од источните говори. (Љ. Сп.)
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забележано како radibou;da во Душановата грамота на 
манастирот Хиландар од 1358 г.), Пеш, Доброште (во По-
лог). Замените шт и жд биле некогаш познати и посевер-
но од мак. јазична област, како што сведочат топонимите 
во Призренско: Небрегоште, Ображда, Селогражде.

Се разбира, среќаваме на македонска територија од-
делни топоними со замената ќ: Злокуќани (Скопско и Би-
толско), Еднокуќево (Струмичко), Вртеќица (Скопско), 
Свеќани (Велешко, запишано така веќе во тур. дефтери 
од XV в.). Извесен број топоними се изговараат денеска 
со наставка -иќ: Бзовиќ покрај Бзовик (Мариовско), Да-
бојќ (месност и извор во Прилепско), Царевиќ (село на 
патот Прилеп – Градско), Глишиќ (Тиквешко, забележано 
во XVII в. како gliv[ikq), Тополовиќ (Кратовско) и др. 
Во овие случаи се работи за наставката -ik со која се из-
ведуваат топоними од имиња на растенија. По секоја ве-
ројатност таа била изменета во -иќ под турско влијание, 
бидејќи во тур. јазик се смекнува крајното к зад и. Оваа 
претпоставка наоѓа поткрепа во тоа што и други настав-
ки во месни имиња биле преиначени спрема тур. изговор 
(сп. Вранче < Враница, Тресонче < Тресоница). Македон-
ското население го усвоило изговорот на Турците, што се 
објаснува лесно поради постоењето на турски чифлизи 
по селата и контактот со чифлик-сајбиите, како и пора-
ди контактот со турската администрација. Наставката -иќ 
не покажува, значи, во споменатите топоними замена на 
старата група *tj. Од друга страна топонимите Злокуќа-
ни, Свеќани не се показателни во поглед на поранешната 
состојба, зашто се изведени од зборови што се ширеле 
со изговорот ќ во правецот север  – југ (куќа, свеќа). По-
интересен е топонимот Вртеќица, којшто се среќава во 
северната област (Скопско).

Според тоа, податоците од топонимијата сведочат 
дека замената шт, жд била во постаро време општа во 
мак. говори. Таа замена е карактеристична и за јазикот на 
stsl. текстови (сп. sv/]q, no]q, me;da и сл.). Можеби во 
северна Македонија да имало веќе рано мешање на го-
вори со замените шт, жд од една и ќ, ѓ од друга страна. 
Вкрстување на меѓудијалектни црти станувало во оваа 
област рано во средниот век, како што ни покажуваат и 
топонимите pobou;da, radibou;da (запишани така во 
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XIV в.), во кои замената *dj > ;d се вкрстува со замената 
*õ > ou, карактеристична за срп. говорна област.

86. Изговорот свеќа, ноќ – меѓа и сл. се ширел од 
север, од срп. јазична област, потиснувајќи го постепено 
сè повеќе на југ изговорот свешта, ношт – межда и сл. 
Ова е еден интересен процес што се разликува од пре-
несувањето на фонеми преку заемки од некој туѓ јазик. 
Заправо овде не станува заемање на зборови (тоа можело 
евентуално да стане само во исклучителни случаи како, 
веројатно, во вруќ, вруќина). Овде се работи за исти слов. 
зборови, само во две различни фонетски варијанти.

Побудата за овој процес би можела тогаш тешко да 
се разбере ако не се тргне од претпоставката дека една од 
тие варијанти се ползувала во определен момент со посе-
бен престиж. Се чини дека ширењето на српската држава 
во средниот век кон југ и вклучувањето на македонските 
краишта во неа (крајот на XIII–XIV в.), установувањето на 
српскиот двор во Скопје, како и на повеќе вазални дворо-
ви во други македонски центри во тоа време, било онаа 
историска подлога врз која и извесни особености на срп. 
изговор се здобиле со престиж, меѓу нив и изговорот со ], 
‘ (други такви особености се замената 5 > ou (в. § 68), па 
почетните групи cr-, cr/- (в. § 93). Интересно указание во 
тој поглед имаме во честата употреба на срп. патроними-
чен суфикс -ић и во Македонија. Во XV и XVI в., како што 
покажуваат записите од тур. дефтери со попис на населе-
нието, тој суфикс се употребувал доста често, така што не 
може да се мисли дека се работи само за презимиња на 
преселници од Србија (иако, се разбира, и нив ги имало).

Во опстановката што ја опишавме се засилил про-
цесот на замена на постариот изговор свешта, ношт – 
межда и сл. со изговорот свеќа, ноќ – меѓа и сл. Како што 
веќе беше споменато, случаи на таква замена, во резултат 
на меѓудијалектниот контакт, можело да има и пред XIV 
в. во северна Македонија.

87. Почнат еднаш под опишаните околности, тој 
процес се одвивал натаму како процес на меѓудијалектен 
контакт со самиот мак. јазик, и тој како таков ни до де-
неска не е завршен. Тоа значи дека и денеска уште трае 
потискувањето на изговорот со шт, жд сè повеќе кон југ. 
Во некои говори, како што е гевгелискиот, на граница-
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та на тоа поместување, забележуваме интересно вкрсту-
вање на двата изговора: гевгелиското прашќум е резултат 
на вкрстување од праштам + плаќам. Сп. таму и гашќи 
(покрај гаќи), наожѓум.

Ваквото вкрстување, како еден преоден стадиум кон 
изговорот ќ, ѓ треба да го претпоставиме за поранешно-
то време и во одвивањето на овој процес во посеверни-
те говори. Навистина, навик да се изговараат меки к, г 
бил создаден веќе преку грч. заемки (пред вокалите од 
преден ред): ќердоса, калуѓер и сл. Тие останале долго 
време само како маргинални елементи. Нивното место во 
консонантскиот систем се зацврстува по усвојувањето на 
изговорот свеќа, ноќ – меѓа и сл., кога се установуваат 
и пред вокали од заден ред, и во извесни консонантски 
групи, како и на крајот на зборот. 

Вкрстувањето претполага заправо секогаш постоење 
на двете соодветни варијанти една спрема друга. Тоа не 
морало во сите случаи непремено и гласовно да се реали-
зира, но тоа исто така несомнено и се реализирало. Оче-
видно го посматраме во случаите кога двете варијанти 
содржеле и некоја друга дијалектна особеност. Така маќе-
ница е добиено со вкрстување на маштеница и муќеница. 
Во резултат на тоа вкрстување се добил збор во кој мак. 
замена 5 > a се посреќава со срхр. замена *tj > ћ. Во ноќви 
(no[tvi + nQ|ve, srp. na *•ve) замената ќ се посреќава со 
замената Q > o карактеристична за мак. јазик.

Вкрстувањето не можело да станува ако немало так-
во спротивставување на две варијанти. Спрема мошне не 
се јавувал соодветен прилог со ќ со значење „многу“, па 
затоа тој збор се задржал со својот постар изговор дури и 
во северните говори. Ако станало вкрстувањето во извесен 
збор, тоа не значи дека морало да се пренесе и на сите збо-
рови од истиот корен. Лабавата асоцијативна врска меѓу 
извесни зборови од ист корен можела да биде причина за 
тоа. Така, покрај праќа (предмет за фрлање камења) оста-
нало неизменето праштило, бидејќи се однесува на сос-
ем друг предмет, со совршено поинаква намена (ʻлента на 
торбаʼ). Иако во централна Македонија се вели гаќи, гаќе-
рес(т)  & се задржал постариот изговор во разгаштен, би-
дејќи тој збор се употребува со посебно преносно значење 
(ʻраспуштенʼ). Во некои посеверни говори се јавува во 
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еден облик уште пооддалечен од основниот & разграштен 
(добиено со вкрстување на разгаштен и разграден). Вкр-
стувањето можело да не се оствари ако меѓу варијантите 
постоела извесна поголема разлика во нивниот гласовен 
состав. Така во централните говори се јавуваат непосредно 
прилозите со исто значење синоќа и сношти. Посебниот 
фонетски состав на сношти го изолирал тој збор од други-
те од истиот корен, па затоа нигде не е забележан изговор 
*сноќи. Најпосле како пречка за вкрстувањето се јавувале 
и извесни навики во изговарањето на консонантски групи. 
Групата -ќк-46 би била необична во мак. јазик. Затоа имаме 
од една страна плеќи но од друга плешка.

88. Кога ќ, ѓ се установиле во морфеми, тогаш докол-
ку некои од тие морфеми биле уште продуктивни, може-
ле на македонска почва да се образуваат и такви зборови 
со ќ, ѓ какви што не се познати во срхр. јазик. Такви слу-
чаи имаме меѓу глаголите изведени со -ќа(ва)-, -ѓа(ва)-: 
се преаќа, смеќава (и именка смеќа), веќава, обиоѓа и др. 
(сп. срп. смéтати, об~лазити). 

ѕ

89. Кон XI в. се создава интересна ситуација во врска 
со консонантот y: додека старото y (добиено во прасл. ја-
зик по втората и третата палатализација) преминува пред 
наставките во z, во извесни случаи се јавува обратен пре-
мин z > y. Примери и за едното и за другото ни даваат 
најстарите текстови. Сп. bozi, kQn3zq и сл., и од друга 
страна: proy3be As, topanqyi/ Sin, velQy/vol/ Mar.

Преминот y > z пред наставките бил предизвикан 
од стремежот да се усогласат алтернациите на веларите. 
Според douhQ & dou[e & dousi се повело и bogQ & bo;e & 
bozi (< boyi) и сл. Едновремено тоа значи дека во подру-
га позиција, како во yv/zda, y/lo старото y не било засег-
нато од промена.

Во резултат на ова морфолошко израмнување во 
најголем дел од мак. дијалекти алтернацијата g : y била 
заменета со алтернацијата г : з (полог – полози и сл.). Се-

46 Сепак, покрај лоз се вели и среќка, иако за допуштањето на овој 
збор во литературниот јазик постои поширока дискусија. (Љ. Сп.)
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пак и денеска има говори во кои е задржан стариот однос 
(полог – полоѕи и сл.). Тие се расположени во тесен појас 
во западна Македонија што води од Гостиварско, преку 
Кичевско и Охридско, до Костурско.

За почетокот на XII в. таква состојба е претставена 
во Добром, во кое редовно се чува старото ѕ: y/lo, yv/
zdahq, noy/, mnoyi, vqzl3yi, obl3yi, kqn3ya, sqt3yanie, 
stqy3, podviyaite s3 и др. Ново y тој текст покажува во 
случаите: velqy/voul/, nayaretq.

90. Повеќе примери со ново y ни предлагаат тек-
стовите од крајот на XII–XIII в.: yv/rQ, yv/rie, y/nic5, 
yv3ca5, yv/n3[te, yi;d5 Охр, yv/rq, yi;d5, y/nica, 
pogr3y5, toumpanyii Бон. Во други споменици од XIII в. 
се наоѓаат и други такви примери: proy3bn5ti, yelenXi, 
1yero, omraya, otvrqye s3, yevgelie, yivgarQ.

Повеќе од приведените случаи се среќаваат и денеска 
во мак. говори. Сп. ѕвер, ѕвечи, ѕвони, ѕуни, ѕид, ѕида, ѕем-
не, еѕеро, ѕевгар.

Списокот со примери со ново ѕ, добиено од з, мо-
жеме да го зголемиме уште со некои зборови од дијале-
ктите: ѕвиска, Ѕрѕе (село во Прилепско, официјално Зрзе), 
ѕрцки, ѕрцала, наѕре, ганѕало, ѕенѕер, ѕиври и др. Во Де-
барско е познат и изговорот ѕемна место обичното земја, 
во Дојран ѕима место зима.

Од дадените примери се гледа дека некои гласовни 
окруженија погодувале за појавата на ново ѕ: ѕв-, -нѕ- и 
воопшто секвенци со сонант (в. за ова и § 134). Сепак 
со тоа не се објаснува таа појава во целост. Заправо таа 
и нема регуларен карактер.47 Отаде се чини оправдано 
објаснението да се бара во туѓо воздејство, по примерот 
што го дава Г. Шевелов, кога сосем аналогната ситуација 
во украинскиот јазик, каде што ѕ исто така не претставува 
регуларна појава, ја објаснува со влијанието на ром. ја-
зик. Во случајот со мак. јазик, доаѓа предвид контактот со 
аром. и алб. јазик. И во двата тие јазика ѕ има забележлива 
фреквенција. Во аром. јазик тоа се добило со палатализа-
47 Последната реченица ја нема во англискиот текст. Сепак, најве-
ројатно таа се наоѓа во македонскиот ракопис за да го дообјасни 
статусот на фонема на современото ѕ во мак. јазик. Ако ѕ се јавува 
регуларно во определено опкружение, тогаш тој глас може да прет-
ставува алофон на з. (Љ. Сп.)
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ција на лат. d пред вокали од преден ред (èat¸e < decem). 
На таков начин, новото ѕ би било резултат на пренесување 
на извесни изговорни навици од споменатите јазици во 
македонскиот. Појавата има спорадичен карактер, бидејќи 
засега само извесни пунктови во говорната низа, а на ле-
ксичкиот план една мала посебна група претставуваат 
туѓите зборови со ѕ (ѕевгар, ѕевѕер, ѕиври и др.).

91. Од другите мак. говори се разликува галичкиот 
по тоа што е во него загубено ѕ (за одразот од тоа врз 
консонантскиот систем на тој говор в. § 127). И покрај 
незначителната функционална вредност на ѕ (не може 
да се посочи ни еден пар зборови што би се разликува-
ле само по опозицијата ѕ : з), тој консонант устојал пред 
замена во најголемиот дел на дијалекти, а постои и во 
системот на мак. литературен јазик, бидејќи опозицијата 
ѕ : ц е вклучена во важната корелација по звучност. Како 
нарушување на нормалниот изговор се чувствува замену-
вањето на ѕ со з во вопросните лексеми.48

ф

92. Консонантот ф, којшто не му бил својствен на 
прасл. јазик, се примал во најстариот период преку за-
емки пред сè од грч. јазик (за новиот период в. § 126). 
Тоа поставувало проблем за адаптација на овој консонант 
во словенската средина. Иако не можеме да се сомневаме 
дека меѓу луѓето што го знаеле грч. јазик, особено во об-
разованите кругови, уште во споменатото време се ими-
тирал добро грч. изговор, во народниот јазик тој изговор 
не можел лесно да биде усвоен и затоа имаме замена на ф 
со други консонанти при адаптирањето на заемките што 
го содржеле тој консонант. Во прво време ф се адапти-
рало преку п. Сп. Ничпур (село во Река; од личното име 
Никифор), Степанци (село во централна Македонија). 
Сп. pilipa Grg9. Подоцна тоа се заменува со в: Стеван, 
вурна, Видан и др. Сп. varaonovi во Григ. Додека в уште 
се изговарало билабијално (в. § 72), како најблизок до ф 
48 Под претпоставка дека може да се изговори звезда наместо ѕвез-
да, звер наместо ѕвер, никогаш не се изговара ѕвање наместо звање 
и ѕвук наместо звук, што значи дека не постои двонасочна релација 
меѓу ѕ и з. (Љ. Сп.)
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слов. устен консонант се чувствувало п, што значи дека 
се налагал впечатокот од отсуството на звучност. Меѓу-
тоа, кога в станало усно-лабијален глас и опозицијата 
в : ф била вклучена во корелацијата по звучност, двата 
заеднички признака на овие консонанти & местото и на-
чинот на изговорот & се наложиле на таков начин што 
обично станало адаптирањето на ф во в.49 Впрочем, што 
се однесува до првобитната адаптација на ф преку п, Н.С. 
Трубецкој предлагаше и поинакво објаснение, претпола-
гајќи дека во IX в. во грч. јазик f се изговарало уште како 
аспират, што давало основа имено за таква адаптација. 
Како и да било, начинот да се адаптира ф преку в останал 
обичен во повеќе говори и до најново време (в. § 126). По-
ради тоа ф може да се јавува како диференцијален белег 
не само на територијалните, ами и на социјалните дијале-
кти. Во вториот случај се продолжува заправо ситуација-
та создадена уште во раниот словенски среден век, кога 
ф веќе станало карактеристично за говорот на една со-
цијално и културно издигната средина. Се разбира, дека 
и во неа се јавувале колебања. Во Добром (поч. на XII в.) 
имаме, на пример, vlasvimii покрај vlasfimisae[i.

Развојот на групите чр-, чñ-

93. Почетните групи чр-, чñ- не се чувствувале удоб-
ни и затоа се елиминирале во мак. говори. Еден начин на 
замена е со цр- (црево, црпи и сл.) и во тоа имаме уште 
една манифестација на контактот со срп. говори, засилен 
особено во XIV век. Во грамота издадена од крал Душан 
на манастирот Трескавец (Прилепско) среќаваме назив на 
планински реон crqnou[q (познат и денеска како назив на 
запуштено село на планината Бабуна). Во друга Душанова 
грамота издадена на истиот манастир тој назив се среќава 
во формата àrqnou[emq.50 Бидејќи овде се работи за акти из-
лезени од српската кралска канцеларија, поголемо значење 
има податокот дека изговорот со цр- (во зборот crqvi1) ни е 
посведочен во запис на Добре Дијак, којшто препишал еден 
трефологиум во с. Калуѓерец (Порече, западна Македонија) 
во „деновите на благоверниот крал Марко# (втората поло-
49 Последната реченица ја нема во англискиот текст. (Љ. Сп.)
50 Во англискиот текст погрешно е напишано Crьnu[emь. (Љ. Сп.)
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вина на XIV в.); сп. crqvenou се јавува еднаш во СТан (ова е 
најстарото сведоштво за новиот изговор примен во црков-
ната средина во северна Македонија, коешто мораме да го 
обележиме)51. Во текст од 1409 г., во книга со сочиненијата 
на св. Григориј, читаме дека таа била препишана @vq stran/ 
skopi` grad(a), v crqnoi gor/#.

Меѓутоа, овие групи подлегнале на извесни промени 
на македонскиот терен пред да дојде до споменатиот кон-
такт со срп. јазик. На југоисток, во серско-лагадинските 
говори, тие преминале во чер-. Во говорите расположени 
долж западната граница на линијата Дебарско-Костурско 
чр- се изменило во чер- (черево, черепна во Галичник, 
Жерноница и во Костурско, черјäво, черјäсло во Бобошчи-
ца), додека чñ- преминало во цr- во галичкиот и се разло-
жило во другите локални говори од таа група во резултат 
на појавата на вокал кој регуларно се развивал пред секое 
слоговно р (~'orvec, ~'orvi : ~'ărvite во Жерноница; 
~arf, ~arn во Бобошчица; во Костурско: ~arvec, ~arn & 
Nestram, \ervec, ~ern & Езерец). Во останатите говори 
се случила споменатата замена како во срп. јазик.

94. Од ова се гледа дека немало единствен развој на 
целата територија на мак. јазик. Промените на \r-, \ñ- 
можат да се прикажат на ваков начин:

1. Северните говори и повеќето говори од централ-
ниот појас (како на западната така и на источната група) 
го зачувале чр-, чñ- до периодот кога широко се распрос-
транил изговорот цр-, cñ- (XIV в.).

Интересно е да се забележи дека во говорот на Грат-
че (Костурско) чр-, чñ- се задржале, очевидно, подолго 
отколку во околните говори. Меѓутоа, поради отсуството 
на врска со процесот на ширење на цр-, цñ- тие се распад-
нале со појава на секундарен вокал, ~ăr- > чar-:  ~arevo, 
~arn, ~arven.

2. Како што веќе се спомена, западните периферни 
говори преминале низ две фази во развитокот на овие 
групи. Во постарата фаза ~r- > ~er-, а во поновата ~ñ- 
или поминало во cñ- или се разложило со појава на се-
кундарен вокал.

51 Последниот пример го нема во македонскиот ракопис и е преземен од ан-
глискиот текст. (Љ. Сп.)
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Оваа ситуација е особено интересна од историска 
гледна точка. Таа нè тера да го бараме објаснението на 
појавата на е во ~er- на таков начин, што ќе претполо-
жиме во тие говори стадиум со ~ªr- (в. § 42). Тогаш фор-
мите како \erevo, \erepna можеле да се јават уште во 
периодот на преминот на еровите во полни вокали. Инте-
ресно е дека е нотирана графија àqr/v/ (pokraj àer/v/). 
А.М. Селишчев укажува на неа во еден од преписите на 
хрониката на Амартол од XIV в. (збирката на Хлудов, бр. 
183): vq àqr/v/ zaàqnq[i, vq àer/v/ ima[i (л. 33). Би-
дејќи станува збор за текст од срп. редакција, јасно е дека 
таа форма останала од постарите преписи.

Разлагањето на \ñ- со појава на вторичен вокал во 
некои говори од таа група станало подоцна. Вторичниот 
вокал по квалитет не е еднаков со рефлексот на 5 во да-
дениот говор. Споменатиот резултат не можел да се јави 
до преминот 5 > ă (приближно кон XIII в.). Веројатно, тој 
се јавил подоцна.

3. Во некои југоисточни говори, како што споменав-
ме, чер- се добило како од \r-, така и од ~ñ-. И за двете 
позиции следува да се претположи претходен стадиум 
~ªr-. Рефлексите на 5 и секундарните вокали, развиени 
во други групи, квалитативно се разликуваат од оваа за-
мена и во тие говори. Материјалот од говорот на селата 
Сухо и Висока (Солунско) содржи, покрај ~erv'o, ~'erna, 
~ernil'o, и ~arv'o, ~'arna, ~arn'ilu. По мислење на Зб. 
Голомб, којшто го опиша споменатиот говор, случаите 
со -ar-, место неакцентираното -ер- можат да се толку-
ваат како резултат од редукцијата на вокалите, позната 
во тој говор (тогаш ~'arna би се јавило спрема ~arn'ica, 
~arn'ilu). Зб. Голомб смета дека ~erv'o-~arv'o е резул-
тат на изменување по аналогија со *\ût, т.е. \û + C, на 
старата неакцентирана група *\erev- < *\eršv- < *\erv-. 
Не е исклучено, говорите со \ere-, \er- да се простирале 
во минатото малку посеверно од солунските. Изговорот 
со cr-, cñ- освојувал терен. На допирот со замените ка-
рактеристични за јужните дијалекти се добивале форми 
со вкрстување: cerevo, cerepna (Костурско), онака како 
што тоа станувало и во процесот на ширењето на ] i ‘, 
за сметка на [t i ;d, кон југ (в. § 86).
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Групите ср, зр

95. Обично е вметнувањето на t, d во овие групи: 
страм (< срам), здрел (< зрел) и др. Појавата е стара, 
како што може да се види од примерите stramomq Sin, 
izdrailq SinEuh и од неретките случаи на вметнување 
на д меѓу префикси (и предлози) и полнозначен збор. Сп. 
веќе во stsl. текстови: vQzdradovati, izdre]i, iz-d-ra/ 
итн. Предуслов за вметнувањето на д во ваквите случаи 
било поместувањето на слоговната граница, со кое се 
„премостува“ границата на морфемите (в. § 154). Појава-
та што ја разгледуваме е одразена и во обликот на некои 
слов. топоними во Албанија: Stradinica < str/dinica, 
Stradobrda < str/dobrd-, обете форми со корен sr/d-. 
Интересна е обратната појава, карактеристична за тетов-
скиот говор, во кој не само што не се вметнуваат д и т во 
споменатата позиција, ами се губат и од старите групи 
zdr, str: зрав (< здрав), сесра (< сестра). Оваа особе-
ност ги карактеризира и алб. говори соседни со тетовски-
от. Впрочем, на македонскиот терен таа е позната и на 
југоисток: најосрага (Разлог), бисра (Демир Хисар). Во 
дојранскиот говор имаме колебање во изговорот на овие 
групи: бисра, осра, зраво, но и: страм, стреда, здрел.

Упростување на консонантски групи  
и други комбинаторни промени52

96. Порано стана збор за разлагањето на извесни 
консонантски групи, неудобни за изговор, со појава на 
секундарни вокали (в. § 43). На ова место ќе дадеме по-
веќе материјал за упростувањето на консонантски групи 
со губење на консонанти (в. § 15).

1. Писмениот јазик во повеќе случаи ги одбележал 
асимилациите по звучност што настанале по губењето 
на еровите: vqspi (< vQzQpi), samovitqci (< samovidci < 
samovidqci), t[terq (< dq]erQ), pàelq (bQàelQ), zde (< 
sqde), zqdrava (< sQdrava), nigde;e (< nikQde;e) Dobrom< 

52 Распоредот на точките во оваа тема се разликува во македонскиот 
ракопис и во англискиот текст. Овде е прифатен распоредот од ан-
глискиот текст. (Љ. Сп.)
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zbori[ta (< sQbori[ta), zdrava, n/gde (< n/kQde) Dobrj< 
gde (< kqde), zdrava, pàelq, t3[ka (< t3;qka) Jov.53 Овие 
израмнувања во некои случаи воделе кон натамошни уп-
ростувања на консонантски групи. Сп. денеска: [terka 
& ]erka (t[terQ), deka (gdeka < kQde-ka).

2. Во современиот јазик се губи средниот експло-
зив во секвенци од типот фрикативен + експлозивен 
+ експлозивен (или сонант)54: радосна (< радостна < 
radostqna), sveska (< svestka < svqstqka). Дека овие 
промени биле обични наскоро по губењето на еровите н` 
уве-руваат примерите од Добром: praznikq (< prazdnikQ 
< prazdqnikQ), neprazqn/, da; mi (место da;d mi). Сп. 
уште такви примери од други текстови: praznikq, da; mi 
Добрј, praznikq, prazno Јов. Забележуваме губење на кон-
сонанти во позиција пред африкат: vq srQcihq (sp. stsl. 
srQdqce), àetvrqc/ (< àetvrtc/ < \etvrqtQc/), pac/ 
Grg1690, srQca, ocou (< otcou < otqcou), prià5 (< prità5 
< pritqà5) Добрј. Геминатите се слевале во еден глас: 
pl/nikomq Grg1690, p3des3tn(i)cX, (stado) svinoe,55 
osana (< osanna), varav5 (< varavvon), sav/ (< savv/) Јов, 
zakonikomQ (< zakonnikomQ < zakonqnikomQ), ioana (< 
ioanna) Добрј. Старо е губењето на g пред суфиксот -stvo 
во b/stvo, познато од stsl. текстови (го среќаваме подо-
цна и во Добрј и Јов). Пред истата наставка се загубило 
d во rostva, rostv/ Добрј (rodqstvo As SinEuh). Јов ре-
довно пишува ro°vo во текстот и белешките. 

3. Забележуваме повеќе случаи на губење на в во почет-
ни и други групи. Се упростило vs-, vz-: сиот, сета, сето, 
сите (од всиот), секој (од vsekoj). Така се декомпонирал и 
префиксот vQz-, vQs-> земе (од вземе), зоврие (од взоврие), 
спротиви се (од вспротиви се). Дека е појавата стара по-
кажува тоа што во Хлуд среќаваме примери за упросту-
вање на vs- во општата заменка: se ;itie (< vse ;itie), 
se mno;estvo (< vse mno;estvo). Третманот на овие групи 
има диференцијален карактер во мак. говори (в. подолу т. 
8). Се загубило в и во наставката -ство во народниот јазик: 
царсто, јунаксто и сл. Очевидно е старо губењето на в во 
53 Примерите во заградите во оваа реченица ги нема во македонскиот 
ракопис. (Љ. Сп.)
54 Оваа реченица е дополнета од англискиот текст. (Љ. Сп.)
55 Овие три примери ги нема во англискиот текст. (Љ. Сп.)
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стори, дигне, кое наоѓа паралела и во другите јужнослов. 
јазици (буг. стóря, дúгна, срхр. дићи, no створити наспро-
ти рус. творúть, двúгать; sp. vqzdi;e GrgPs, vqzdig[e 
Strum). Добром покажува губење на в во: skoz/, koz/< 
skoz/56 е редовно и во Јов; таква форма се среќава и во Охр, 
Бон, Добром и други текстови. Впрочем, тоа е обично и во 
stsl. текстови: СинЕух Ас Сав (овие предлози не се по-
знати во современиот мак. јазик. Упростување на почетна-
та група впр- станало во праша (стсл. vQpra[ati). Во Јов 
среќаваме пример со загубено в во овој случај: ne pra[aetq. 
Во прилозите натре, ногу (м. внатре, многу) веројатно 
било причинето губењето на в (односно м) од стремежот да 
се доближи нивниот изговор до изговорот на нивните ан-
тоними надвор, малку. Во торник (м. вторник) може да се 
работи за губење на в поради погрешно морфолошко пре-
разлагање на овој збор, при кое в можело да се сфати како 
предлог (в + торник како в + петок и сл.).

4. Губење на консонанти станало во ред случаи во 
придавски форми изведени со наставката -qsk-. Сп. 
ma[ki (стсл. m5;qskQ), јуначки (< juna\ski), \ove\ki 
(< \ove\ski) и сл. Изговорот јунашки, \ove[ki, познат 
денеска во некои говори, се развил подоцна со наслон на 
изговорот машки и сл. во позиција којашто била и морфо-
лошки и фонетски погодна за процесот на дисимилација.

5. Не располагаме со податоци кога се загубиле крај-
ните консонанти во случаите како: радос(т), лис(т), 
гроз(д), дож(д), при[(т), в. § 15. Секако тоа станало 
доста рано, а во секој случај пред да се изврши новото 
јотување на т и д, бидејќи веќе пред тоа бил обичен изго-
ворот: лисје, грозје (од листје, гроздје, в. § 145).

6. Од првобитното àqto преку àto со дисимилација 
се добило [to Добрј (двапати). Во тој текст имаме и: o 
[tomQ. Денеска е многу обично и шо.

Стари се и некои други консонантски дисимилации 
(притоа во некои случаи можело да се работи за контакт 
со балканските јазици, па и за пренесување на зборови од 
нив со веќе извршена дисимилација). Така веќе во синак-
сарот на Ас наоѓаме: gligoria à2dotvorca, s(v3)t(a)g(o) 
gligora novago. И во Јов: gligori2.
56 Во англискиот текст овие три примери се погрешно напишани со е на-
место š. (Љ. Сп.)



Историска фонологија на македонскиот јазик

355

Групата -кт- во некои случаи се дисимилира во 
-хт- (> -фт-). Во костурските, охридско-преспанските и 
малешевско-пиринските говори имаме нофти покрај но-
кти. Во долновардарските нофти и нохти. Во говорот 
на Сухо и Висока (Солунско) заменката ný„ftu иде од 
n/kto (< n/kQto< hto < kto се среќава веќе во среднове-
ковни текстови: двапати е нотирано во ГргПс). Со истата 
дисимилација се јавува во народниот јазик грч. заемка 
автопод (‘октопод’). Располагаме со стари примери за 
ваква промена: alehtorq (m. alektorq) Jov, vQ ohtaic/ 
Охр. Појавата е позната во другите балкански јазици. Сп. 
во грч. јазик: d2ctuloV (od d2ktuloV ‘прст’), ¿cté (od 
¿kté ‘осум’), во аром.: ahtare, aftare (od actare ¾takov^).

7. Во skima СинЕух, paska Добром Охр веројатно 
се работи за отклонување на необичната консонантска 
секвенца sh. Се разбира, paska се вклопувало полесно и 
во морфолошката шема. Затоа е веќе во stsl. текстови 
обична формата: pasc/. Впрочем промената сх > ск е по-
зната и во новогрчкиот.

8. Старите текстови покажуваат интересна метатеза 
кај прилозите: kodqga, todqga, edqga Dobrom, todga, edga, 
vsedga Јов. Денешното кога, тога(ј), сега, се добило по 
извршената асимилација на г во формите со метатеза*. 
И тој резултат е стар. Го забележуваме во Добром во ega, 
nikoga;e.

Потребата да се елиминираат почетните групи вс-, 
вз- (в. погоре, т. 3) не е реализирана во сите говори на ист 
начин. Во целиот појас покрај албанската граница од се-
верните до костурскиот говор групата вс- била отклонета 
по пат на метатеза: свиот (за всиот) итн. Во Костурско 
имаме слична метатеза на групата вз- во аористната фор-
ма зве (од взе ¾зеде^).

* Помалку веројатно е едно друго објаснување на овие форми, имено со 
асимилација на консонантите, без метатеза. (Љ. Сп.)
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ГЛАВА II

НОВИОТ ПЕРИОД

97. Доминантни појави во фонолошкиот развиток на 
мак. јазик во новиот период се редукцијата на неакценти-
раните вокали и губењето на некои консонанти во интерво-
кална позиција. Првата од нив, која впрочем го има својот 
почеток уште при крајот на стариот период, е ограниче-
на на источната говорна група, додека втората е особено 
карактеристична за западното наречје. И едната и другата 
појава стануваат причина на вокални контракции во раз-
лични позиции, поради што се добиваат нови должини, а и 
нови вокални квалитети. Сето тоа ги усложнува односите 
во вокализмот на одделни современи мак. говори.

Некои тенденции, пројавени уште во стариот пери-
од, продолжуваат да дејствуваат и во текот на новиот пе-
риод. Меѓу нив особено треба да се истакне тенденцијата 
за затврднување на меките консонанти, бидејќи останува 
трајно карактеристична за фонолошкиот развиток на мак. 
јазик.58 Во некои случаи, поради недостаток на податоци, 
не може поточно да се определи времето кога почнале 
да дејствуваат извесни процеси. Таквите случаи ние ги 
разгледуваме во овој оддел, и кога посредно може да се 
претполага со помала или поголема веројатност дека тие 
се манифестирале и во стариот период.

58 Оваа тенденција е актуелна и денес во дијалектниот јазик, за што и 
самиот Конески пишува на повеќе места во овој труд. Во стандард-
ниот (литературниот) јазик таа е соодветно одразена од разбирливи 
причини дека неговата основа се наоѓа во централните говори на за-
падното наречје. Но, сепак, не е одразена така како на пример во 
прилепскиот говор, сп. кујча, лујџе и сл. Сето ова го претставува со-
времениот мак. јазик и неговиот стандардизиран облик како јазик со 
неакомодирачки тип на изговор (в. Савицка, Спасов 1997). (Љ. Сп.)
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Вокалниот систем

98. Од стариот период бил наследен ваков вокален 
систем:

      i           u
      e           o

      (ă)
     a

Слоговна функција вршеле и вокалните р и л.

Како што гледаме од дадената шема, дијалектите се 
разликувале по тоа дали во нив бил застапен седмочлен 
систем, во кој се вклучувал и вокалот ă, или пак шесто-
член систем од кој отсуствувал споменатиот вокал. По-
рано кажавме (в. § 61) дека втората група ја сочинувале 
сите оние говори во централниот појас на западното и 
источното наречје во кои во текот на XIII–XIV в. се извр-
шил преминот ă > a (рака, пат, бачва и др). 

99. Ситуацијата во оваа област се изменила во резул-
тат на навлегувањето на голем број тур. зборови во кои 
се содржи шва-вокал (ă). Во источните говори, каде што 
турското влијание очевидно имало поголем интензитет, 
станал обичен изговорот на ă во турцизми: кăна, сăкăс, 
кăсмет, кăшли, калабалăк итн. Потоа во некои од нив се 
добило ă и со внатрешен развиток, на местото на слогов-
ното л (в. § 101). Во западните а-говори вакво имитирање 
на тур. изговор може да се забележи само кај некои прет-
ставници на градското население, така што ă може да се 
јавува само како маргинална фонема во говорот на тоа на-
селение. Обично пак тур. шва-вокал се адаптирал преку 
а: кана, сакас, калабалак и сл., а во одделни случаи дури 
и преку вокално р (можеби не без учество и на зборовно 
вкрстување): крсмет, кршли. Така шесточлениот систем 
останал карактеристичен само за а-говорите во запад-
на Македонија, бидејќи во источните а-говори турското 
влијание го наложило вокалот ă во ред лексеми. Во овој 
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поглед литературниот јазик ја одразува ситуацијата во за-
падните а-говори.59 

Во говорите на западната периферија, во кои од прет-
ходниот период бил наследен седмочлен систем, вокалот 
ă во времето по XV в. бил подложен на промени во раз-
лични насоки спрема говорите. Тие промени го зафаќаат 
и вокалниот дел на слоговните р и л, доколку во даден 
говор дошло до разлагање на ñ i ð, така што еднакви 
рефлекси се добивале независно од потеклото на ă (в. § 
102). За говорите во кои замената на ă е жив процес во 
турскиот период нема да нè изненади тоа што соодветен 
рефлекс ќе се добива и за ă во турцизмите (сп. космет, 
калабалок во галичкиот говор; кона: за кăна60 во говорот 
на Жерноница).

100. Во првите векови на новиот период се извршил 
и преминот / > e (в. § 107). Денеска ä е задржано во ак-
центирани слогови во некои периферни говори (говорот 
на Бобошчица, неврокопскиот, серско-лагадинските). 
Така се дошло, во основната група, до следната ситуација 
во вокалниот систем: 

      i           u
      e           o

      (ă)
      a

Во однос на застапеноста на шесточлениот систем 
треба да се имаат предвид оние промени што настанале 
со реституцијата на ă прво под турско воздејство, а потоа 
во некои говори и во резултат на развитокот на ð. Како 
што веќе споменавме, сликата по одделни дијалекти се 
усложнува со резултатите на вокалните контракции (в. § 
117–122).

За западните дијалекти е забележана улогата на ак-
центот во некои појави во вокализмот. Имено, при акцент 
на едносложен или двосложен збор се забележува често 

59 Оваа реченица ја нема во македонскиот ракопис и е преземена од 
англискиот текст. (Љ. Сп.)
60 Во англискиот текст е направена грешка: наместо к'она: за кăна, 
stoi k’ona: za k“na. (Љ. Сп.)
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попродолжен изговор, додека акцентот врз третослож-
на целост е обично поостар и пократок.61 Во резултат се 
забележува извесна дифтонгизација на средните вокали 
во продолжените слогови: сиега, пуолно и сл. Ваквиот из-
говор е особено карактеристичен за селските говори во 
западна Македонија, до таа мера што дури врз него се 
инсистира кога граѓаните сакаат да го имитираат селски-
от изговор. Меѓутоа, улогата на акцентот во оваа смисла 
се одразува и врз појавата на ă во одделни западномак. 
говори (в. § 104).62 

Промени на вокалното r i l

101. Старата ситуација во врска со вокалното r i l се 
продолжува уште во еден дел на западномак. дијалекти, 
во галичкиот и поречко-кичевскиот, во кои обата сонанта 
и денеска вршат слоговна функција, на пр. вñба, кñв, вðк, 
сðза. Другите говори или го чуваат вокалното r, при раз-
лагање на вокалното л, или пак покажуваат промени во 
однос и на едниот и на другиот слоготворен сонант.

Говорите во кои се разлага само ð се расположени во 
северна Македонија и во централниот дел на западната и 
источната говорна група.

Во северните говори вокалното л се заменило со у 
(бува, вуна, жут, кук). Зад денталите во тие говори е по-
зната и замената лă, lu: слăнце, слунце, слăза, слуза. И во 
овој случај се работи за контакт со срп. говори. Преминот 
ð > u овде станал кон XV в., додека во срп. говорна об-
ласт таа појава се забележува најрано при крајот на XIV 
век. Месноста Вунеш (Скопска Црна Гора) е спомената во 
запис од 1519 г. & VUne[Q, а Кучевиште (село во Скопска 
Црна Гора) во КодМат & KU\evi]a (забележано како Кл-

61 И најновите испитувања на природата на акцентот во mak. стандар-
ден јазик (в. Савицка, Спасов 1997) ја докажаа темпоралната приро-
да на македонскиот акцент претпоставена во горната констатација на 
Конески. Имено, должината на слоговите се разликува кај слоговите 
пред и по акцентираниот слог и во самиот акцентиран слог. (Љ. Сп.)
62 Во македонскиот ракопис и во англискиот текст се провлекла 
грешка, бидејќи во машинописот над а не е ставен знакот Ò . Извесна 
недоумица дополнително внесува и употребениот збор развитокот 
и затоа е заменет со зборот појавата. (Љ. Сп.)
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чевисте во ОпшДефт). До тоа време веќе било заменето 
вокалното l во северните говори на споменатиот начин.

Преминот ð > ол го познаваат прилепскиот, битол-
скиот и охридско-преспанските говори во западна Ма-
кедонија. Во записите од КодТреск од крајот на XVII и 
поч. на XVIII в. имало колебање во бележењето во случаи 
како Vlq\e & Vol\e и сл. Тоа сведочи дека разлагањето на 
вокалното л во тие говори тогаш уште било во тек.

Во тиквешкиот, штипскиот, малешевскиот, делум и 
во велешкиот говор, се јавува ă како замена за вокалното 
л: вăк, сăза, дăг и сл. Тоа значи дека вокалниот призвук се 
развил до полн вокал и го апсорбирал сонантот. Бидејќи 
во споменатите говори како рефлекс на носовката од за-
ден ред (5) ă преминало во а, ова ново ă место ð можело 
да се јави само подоцна во турскиот период.

Меѓу говорите во кои се разлагаат како ð така и ñ 
некои перифериски говори во западна Македонија се ка-
рактеризираат со идентификација на ă во независна пози-
ција (рефлекс на носовката од заден ред) со придружниот 
вокал пред ñ i ð, што значи заправо дека во вопросните 
слогови се развиле секвенци ă+r и ă+l. Натаму ă, неза-
висно од потеклото, се заменувало на различен начин во 
одделните локални говори (в. § 102).

Додека за повеќето говори е карактеристично разви-
вањето на вокален пристап пред р и л, и натаму евенту-
ално оформување на тој пристап до полн вокал, во некои 
југоисточни говори тој се развивал и зад сонантите: грăб, 
врăх, трăгна – влăк, жлăт. За улогата на редукцијата на 
неакцентираните вокали во создавањето на ваква состој-
ба в. § 103.

ă

102. Во северните говори ă е задржано, како рефлекс 
на еровите, и до денеска. По локалните говори во на-
ставките можат, покрај ă, да се среќаваат и замените о 
за Q и е за q: п'етăк – п'еток, ст'арăц – ст'арец, с'илăн 
– с'илен итн. Во неакцентиран слог ă не ретко совпаѓа во 
изговорот со а: п'етăк – петак, с'илăн – с'илан и сл. При-
сутноста на ă во вокалниот систем на северните говори 
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придо-несла за задржувањето на шва-вокалот и во тур. 
заемки: сăкл'ет, калабал'ăк и сл.

Како рефлекс на 5 во западната област ă се задржало 
уште во мал број говори, неповрзани територијално меѓу 
себе, како во оази што ја чуваат во овој поглед постарата 
состојба. Таков е случајот во горнополошкиот (гостивар-
скиот) говор, во градскиот дебарски и во градскиот ох-
ридски говор. 

Преоден стадиум наоѓаме во говорот на Жерноница 
(Река). Во тој говор ă како рефлекс на 5 се јавува под тре-
тосложен акцент и во неакцентирана позиција, додека под 
акцент во едносложни и двосложни зборови имаме веќе 
о: п'ăтишта, н'аÒпăт : п'от – п'отот и сл. Истиот однос 
се јавува и при ă добиено со разлагањето на слоговите 
со вокални сонанти: ч'ăрвите : ч'орви, ч'орвец, б'ăлʼвеј-
не : б'олʼвам (ʻблуеʼ). Споменатото разлагање било веќе 
извршено во овој, како и во други говори на западната 
периферија, во времето кога се ширело cñ- за сметка на 
постарото ~ñ- и поради тоа таа промена не можела да се 
пренесе во таквите говори (в. § 94, 2). Говорот на Жерно-
ница ни открива еден илустративен пример за дејството 
на акцентот при вршењето на некои фонетски промени во 
западномак. говори.

Во некои говори во Дебарско (Дримкол) и Струшко 
(Вевчани) на еднаков начин било заменето ă како рефлекс 
на носовката и во секвенците ăр, ăл, добиени од некогаш-
ното ñ i ð. Сп. во Дримкол: поaт, гоaрд поaлн. Во говорот 
на Вевчани (Струшко) притоа игра улога карактерот на 
претходниот консонант: зад билабијал се развил рефлек-
сот оа, а во другите позиции еа: поaт – поaрв, реaка – сеaр-
це. Во говорот на Бобошчица (Корчанско) ă, независно од 
потеклото и позицијата, преминал во а: пат, рака, парв, 
валк. Овие замени станале во поново време отколку заме-
ната ă > a во централниот појас, бидејќи со нив е опфате-
но и ă во секвенците ăр, ăл, како и ă во тур. заемки.

Во галичкиот говор ă за 5 преминало во о во корен-
ските слогови, независно од тоа дали се работи за двосло-
жен или тросложен акцент или за неакцентирана пози-
ција: п'отишча – п'от, н'аÒпот. Меѓутоа, доколку 5 се на-
оѓало во неакцентиран слог, во најфреквентните форми на 
дадени морфеми, се наложил рефлексот а: г'улаб, 'обрач, 
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п'опраг, ж'елад. Во оваа двојна замена имаме секако уште 
едно указание за претходниот стадиум со ă како рефлекс 
за 5 и во овој говор. Од говорот на Жерноница и од други-
те периферни западни говори тој се разликува по тоа што 
во него се задржале вокалните r i l, така што можело да 
дојде и до установувањето на почетната група цñ-.

103. Кога станува збор за ă во источната област, тре-
ба да го имаме секогаш предвид процесот на редукција 
на неакцентираните вокали. Имено, со редукција на а (а 
во извесни случаи и на и, е) се добивало ă (в. § 113). Тоа 
создало погодни услови и за усвојувањето на ă во тур. 
заемки, како што играло улога и во однос на развитокот 
на слоговите со вокално r i l. Имено, поради редук-
цијата се добиле секвенци ră, лă во случаи како овие: 
прăв'инта (правината), плăн'инта (планината). Со тоа 
се нарушило автоматското образување на вокалниот 
призвук пред слоготворните р и л, па станало можно тој 
да се јавува и зад нив: грăб, врăх, трăгна – влăк, жлăт 
(в. § 101). Тоа заправо значи дека место поранешните 
монофонематски комплекси имаме веќе секвенци ă+р, 
ă+л, р+ă, л+ă, во кои местото на ă се определува од ус-
лови создадени со редукцијата.

104. Интересна е појавата на ă место а под третосло-
жен акцент во градскиот охридски говор, во случаи како 
m'agare – mag'ăreto, kap'ăjcata и сл. Таа замена не се 
врши во првиот слог: м'ајка – м'ајката. Иако оваа појава 
е забележана за охридскиот говор уште во почетокот на 
XX в., таа ни до денеска не е прецизно опишана, така 
што не може да се дојде до некое поуверливо објаснение 
за неа. Очевидно дека не држи објаснението дека секое 
неакцентирано а се изговара во овој говор позатворено, 
па тоа само доаѓа до израз кога акцентот ќе падне на еден 
таков слог. Интересно е дека слична појава е забележана 
и во говорот на еден друг западномак. град & Тетово, на 
околу 140 километри северно од Охрид. Ова може да пот-
сетува на зародувањето на некои нови промени во оддел-
ни огништа, уште територијално неповрзани меѓу себе. 
Секако е важно да се има предвид дека преминот а > ă 
станува во тој случај само под третосложен акцент, иако 
тој услов, како што видовме, не дејствува автоматски, би-
дејќи промената не се врши во првиот слог. 
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„

105. На широкиот изговор на овој вокал во стариот 
период укажува фактот што во глаголицата постои еден 
знак за бележење на „јат“ и на етимолошката група ̀ . Тоа 
ја прикажува ситуацијата барем за добар дел од македон-
скиот терен (в. § 27). И други докази го потврдуваат так-
виот изговор на „јат“. Во слов. топоними во Грција, како 
и во слов. заемки во грч. јазик, се среќава a, ea, ia на 
местото на овој вокал: Dr2nobon, Dre2nobon (dr/novo), 
Li2ska (l/ska), Bri2za (br/za), sanÁn, sanÁV (s/no), 
Cr2noV (hr/nQ). Сп. уште во грч. извори: PrίlapoV 
(pril/pQ), PrÁsakoV (pros/kQ). Истото го покажува и 
материјалот од албанскиот терен: Le{aska, Sanova, sanë, 
san. Некои вокални асимилации, претставени во stsl. 
текстови, сведочат исто така дека во изговорот на овој 
вокал се содржел а-елемент: ostavl/atQ Мар. Во мак. 
јазик денеска забележуваме двоен изговор: трева, орев 
(орех) наспрема трава, ора(х), карактеристично за се-
верната област. Истиов однос го забележуваме и во ао-
ристните форми: запрев & запре наспрема заправ & запра. 
Ова двојство дошло до израз веќе во најстарите тексто-
ви: trava и tr/va во Син, во кој текст имаме и примери 
со замена на r/ со ra: pravrati, pravrati[4, pograba4, 
vram4. Вакви случаи се јавуваат спорадично и во други 
stsl. текстови.63

106. Широкото е („) го чуваат и денеска некои дија-
лекти во акцентиран слог (корчанскиот, серско-лагадин-
ските, неврокопскиот). Како што се спомена веќе порано, 
кон крајот на XII и во XIII в. со него совпаднал, по извр-
шената деназализација, изговорот на носовката од преден 
ред 3 (в. § 57). Вон од споменатите говори „ (континуант 
на / и 3) преминало во средно е. Во тиквешко-мариов-
ските говори, како и во говорите во Воденско, Гевгелиско, 
Штипско, Струмичко и Малешевско, отстапување од ова 
имаме само во групата c/-, во која широкото е се замени-
ло со а: цал, цана, цар, цадило. Во мариовскиот говор е 
забележан глагол преѕалуам ʻпретерувамʼ (sp. стсл. y/lo 
ʻмногуʼ), што би било пример за таков премин и во група-
63 Темата 105 во англискиот текст ги содржи само првите две рече-
ници од темата 106 од македонскиот ракопис. Затоа § 105 и § 106 ги 
предаваме како во македонскиот ракопис. (Љ. Сп.)
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та y/-. Ова стои во врска со затврднувањето на c, y, кое го 
повлекло наназад изговорот на /. Појавата е засведочена 
во текстови од XIII в. (ХлудТр и др.), па со тоа добиваме 
потврда за времето на нејзиното ширење во споменатите 
говори.

107. Преминот / > e во повеќето говори станал во 
времето по XIII в., заправо во првите векови на новиот 
период. Бележењето Prilapo (pril/pQ), Praspa (pr/spa) во 
некои венецијански документи од XIV в. покажува дека 
во тоа време во централна Македонија уште се изговара-
ло широко е. Бележењето Дранова (Дреново, Тиквешко) 
се среќава во тур. дефтер од втората половина на XV в. со 
попис на Велешката нахија. Во дефтерот за Прилепската 
нахија од приближно истото време имаме Раховец (де-
нешното с. Ореовец). За охридскиот говор „ е засведочено 
исто во втората половина на XV век. Во грч. натпис од ох-
ридската црква Св. Константин и Елена се забележани, во 
генитивна форма, и овие имиња на села од Охридско, во 
кои се среќава широко е: Le2skobtsou, Bele2stobou 
(денешното: Лескоец, Велестоо). Во костурскиот говор, 
како што покажува РечКост во XVI в. процесот / > e бил 
во тек, но уште не бил завршен (сп. таму: колj'ано, млj'ако, 
невj'аста спрема б'ела, д'едо, нед'ела; „јат“ не било загу-
бено уште ни во неакцентиран слог: сjач'иво, врjат'ено).64 
Најпосле ги споменавме веќе говорите во кои тој процес 
не е завршен ни денеска.

108. Ако судиме по она што ни е претставено во тие 
говори, можеме да претпоставиме дека / преминувало во 
e прво во неакцентирани слогови, а после и под акцент. 
Замената е за „јат“ ја познаваат срп. екавски говори и за-
паднобугарското наречје. Таа станува, значи, на една ге-
ографски поврзана територија и претставува несомнено 
општ процес. Што се однесува до правецот на нејзиното 
ширење, се претполага обично експанзија од страна на 
срп. екавски говори. Во тој случај треба да се мисли пред 
с` на контактот во однос на рефлексите на 3 (во мак. ја-
зик /, во старосрпскиот e: petq и сл.), бидејќи e во срп. 
јазик е хронолошки постара замена за 3 отколку за /.
64 Да се потсетиме дека РечКост е напишан со грчки букви. За да не 
дојде до забуна за изговорот, овие примери ги предаваме во дијалект-
на транскрипција. Истиот принцип е применет во Конески (1986: 
59). (Љ. Сп.)
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Ако е точна претпоставката дека имаме ширење на 
процесот од север, тогаш преминот / > e требало прво 
да стане во северните говори. Во текстови од XIII–XIV 
в. може да се посочат примери за замена на буквата / 
со e, и обратно. Според Н. ван Вајк може да се издели 
една група текстови во кои се пројавува совпаѓањето на 
/ и e. (Октоих & листови од Румјанцевскиот музеј, два 
ракописа на Апостолот на Томиќ). Сепак не е досега на-
правено потребното изучување во смисла на откривање-
то на дијалектната средина со која се сврзуваат таквите 
текстови. Тоа останува задача на иднината. На ова место 
ќе ги посочиме примерите од Карп, северномак. текст од 
почетокот на XIV век: verqniki, plenqnicami, otmet5i 
s3. Во истиот текст среќаваме и примери за замена на 3 
со e: prie[5, me (место m3), se (повеќепати, место s3).

Во времето меѓу XV и XVIII в. било елиминирано 
/ од системот на говорите во централна и јужна Маке-
донија. Ние не располагаме со податоци што би можеле 
да нè упатат со поголема прецизност за тоа кога се добил 
тој резултат во одделните говори. Во секој случај во ма-
кедонската паралела на Четиријазичникот на Даниила, 
во која е претставен охридскиот говор од крајот на XVIII 
в., немаме никакво указание за тоа дека во споменатиот 
говор уште постоело старото широко е. Исто така може-
ме да констатираме дека тој вокал не бил задржан во цен-
тралните говори до времето кога во нив се создава ново 
широко е во резултат на контаминација на вокалите е и а 
во непосреден контакт (в. § 117).

Редукција на неакцентираните вокали

109. Редукцијата на неакцентираните вокали е позна-
та во источната област, особено во југоисточните говори 
(сп. 'есин, зил'ен, увч'ар, плăн'инта). Неакцентираните 
вокали можат и да се елиминираат (полна редукција) во 
случаи како: ж'ента, д'етто, в'уловто и сл.

Податоците што можат да се извлечат од некои тек-
стови од XIII в. сведочат доста уверливо дека во тоа вре-
ме можело да има говори што ја познавале редукцијата на 
неакцентираните вокали. Сп. од Струм: pokUri, razUmnU, 
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trUfima; од Шест: rastUpe se, koupnou, ouài]eni`, da;i, 
oustroina, pribxva1tq. Во источните говори во кои е по-
знат преминот 5 > ă > а (пат, рака) редуцирањето на а 
во ă во неакцентираните слогови можело да стане дури 
откако се извршила таа замена. Од друга страна, како што 
веќе споменавме (в. § 103), редукцијата на а го спомогна-
ла усвојувањето на шва-вокалот во тур. заемки. Сето тоа 
би одело во прилог на претпоставката дека редукцијата 
била дејствен процес во преодната етапа меѓу стариот и 
новиот период (XIII–XV в.).

110. Мислењето, застапувано од некои, дека редук-
цијата на вокалите била порано позната и во западномак. 
говори, не може да се прими како точно. Примерите како 
малу, колку, таму, збогум, ничкум и сл. не се траги од не-
когашната редукција на вокалите, ами претставуваат слу-
чаи на преминување на о во у што бараат посебно објас-
нение. Во збогум, ничкум и сл. имаме лабијализирачко 
воздејство на м врз претходниот вокал (сп. го и развојот 
на вторичниот вокал во ваквите случаи: osmq > osom > 
osum, в. § 43). Во прилозите имаме наслон врз некои ста-
ри адвербијализирани локативни форми на у (долу), при 
стремеж да се издиференцираат и надворешно тие од со-
одветните придавски форми од среден род (малу : мало).

111. Општо е тврдењето дека редукцијата се должи 
на т.н. силен или динамичен акцент. Според тоа тврдење, 
динамичниот акцент причинува, на акцентираниот слог 
да се ангажира толку многу од издишната енергија што 
неакцентираните слогови се артикулираат сосем лежерно 
и затоа во нив доаѓа до скратување на вокалите и промена 
на нивниот тембар. Според тоа следува да разликуваме 
фонетски силна (под акцент) и фонетски слаба позиција 
на вокалите (во неакцентиран слог).

112. Без да ја откажуваме важноста на фонетскиот 
фактор во ваквите процеси, веднаш ќе покажеме дека 
единствено со него тие не можат да се објаснат во сета 
своја комплексност.65

Прво, забележуваме дека тие се вршат и во јазици 
со тонски или музикален акцент. Таков е случајот во по-
веќе новоштокавски говори на срхр. јазик што се зборува 
во Херцеговина, Босна и други соседни краишта, што се 
65 В. белешка 61. (Љ. Сп.)
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вклучуваат во т.н. источнохерцеговски дијалект (ве*лки, 
кóсца, сàкрла, вíкнти, угàнла). 

Второ, и во јазиците со динамичен акцент, не во сите 
говори што ја познаваат редукцијата таа се врши авто-
матски во секој неакцентиран слог. Напротив, меѓу тие 
говори има и такви во кои извесни неакцентирани слого-
ви се „заштитени“ од редукцијата. Меѓу мак. дијалекти 
таков е гевгелискиот, во кој редукцијата не се врши во 
крајниот отворен слог, а тоа значи кога вокалот е показа-
тел на дадена граматичка категорија. Сп. м'есто, д'етто, 
вул'ове, с'сестра – с'естрăта, м'ома – м'омта, пл'ете, 
н'осе, 'оде – 'одиме – 'одме – 'ојме итн. За улогата на мор-
фолошкиот фактор во овој поглед во источнобугарските 
дијалекти нж информира Ст. Стојков, којшто ја дава оваа 
општа констатација: „Обично морфемите, кои се одделни 
вокали, не се редуцираат воопшто или не се редуцираат 
така, како што се редуцираат истите вокали во други по-
зиции“. Така, според него, во многу источнобуг. дијалек-
ти не се редуцира множинската наставка -е, наставката -а 
кај имињата од машки род (при Ивáна), наставките -е и -о 
во вокативот.

И од првата и од втората забелешка следува да извле-
чеме заклучок дека освен фонетски силна и слаба пози-
ција треба да разликуваме и морфолошки силна и слаба 
позиција.66 Според тоа, редукцијата треба да ја очекуваме 
особено во случаи кога совпаѓа фонетски и морфолошки 
слабата позиција (кóсца во источнохерцеговскиот, м'ом-
та во гевгелискиот). Ако е вокалот носител на значајна 
морфолошка информација, тој очевидно потешко под-
легнува на редукција. Во некои говори, како што веќе 
имавме можност да посочиме, вокалот во таква позиција 
и не се редуцира.

113. Во мак. јазик редукцијата е потполно изразена 
во југоисточните говори, вклучувајќи ги тука и долновар-
дарските. Во тие говори широките вокали се редуцираат 
во соодветни тесни (а > ă, е > и, о > у). На тој начин во 
слоговите што подлежат на ваква промена се реализира 
редуциран систем од три вокали. Во описите на локал-
ните говори може да се сретне податокот дека ă може да 
66 Ова мислење го пласира Конески по аналогија со фонетски силна 
и фонетски слаба позиција (в. § 111). (Љ. Сп.)
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биде замена и за е и и во неакцентиран слог. Кон ова тре-
ба да се пристапува внимателно. До колку не можат да 
се посочат поблиски фонетски услови за таков премин, 
треба да се мисли на дејството на морфолошкиот фак-
тор по категории. Тоа е очевидно во редот на формите 
како: пл'етăх, в'икнăх, м'иăх во гевгелискиот говор. Ако 
ги имаме уште предвид и формите со елизија на вокали 
како пл'етме, н'осме, куп'увме, тогаш е јасно дека јазич-
ната економија води при морфолошките израмнувања 
кон изборот на оној вокал што во погодна позиција може 
да биде и најлесно сосем елиминиран.

114. Очевидно, при процесите на вокални редукции 
имаме интерференција на фонетскиот и морфолошкиот 
фактор. Меѓутоа, додека од фонетска страна за пресуден 
се смета квалитетот на акцентот, се заборава на неговото 
место, иако токму со тоа во јазиците со динамичен ак-
цент се сврзува можноста и за морфолошка функција на 
акцентот. Во мак. јазик според ова имаме две групи го-
вори: 1. со акцент што не се користи за разликување на 
формите (западномак. наречје, костурско-корчанско-ле-
ринските говори) и 2. со акцент што врши таква служ-
ба, бидејќи е лоциран обично на еден од последните три 
слога во зборот (источното наречје). Не може, според нас, 
да биде случајно што редукцијата не се врши во првата 
група (ја оставаме настрана ситуацијата во граничните 
тиквешко-мариовски и костурско-лерински говори), до-
дека таа е обична појава во втората група. Морфолошката 
ситуација во мак. јазик е особено сложена во глаголскиот 
систем, додека репертоарот на морфемите во деклина-
цијата е редуциран. И токму тука интервенира разнос-
ложниот акцент како разликувачки знак (в'ика : вик'а). 
Но таа можност причинува и да се дојде, без пречка во 
разбирањето, до слабеење на оние слогови што ја губат 
релативната важност во пренесувањето на граматичката 
информација, до скратување или целосно елиминира-ње 
на вокалите во нив. Во западното наречје факторот на 
јазична економија дошол до израз на друг начин, преку 
губењето на консо-нанти во интервокална позиција и во-
кални контракции (глава > глаа > гла:, стреха > стреа > 
стреa:, товар > тоар > тоa:р, в. § 117). 
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115. Познато е дека на Балканот редукцијата на во-
калите ја среќаваме во говорите на повеќе јазици во една 
географски поврза-на ареа (северногрч., источномак., ис-
точнобуг. говори, аром., ром. јазик). Редукцијата ја среќа-
ваме и во источнослов. група. Не треба да го превидиме 
фактот дека на една толку опширна територија сите тие 
процеси станувале во говори што се карактеризираат не 
само со динамичен акцент, ами и со можноста за негово 
користење како морфолошки знак. За слов. фамилија е 
типолошки значајно сопоставувањето во овој поглед на 
ситуацијата, на пример во рус. јазик, со онаа во слов. ја-
зици и говори со акцент врзан по место.

116. Од иследувањето на механизмот на редукција-
та, на играта на сите фактори што доаѓаат тука до израз, 
произлегуваат некои важни заклучоци за историјата на 
мак. јазик. Сега станува уште понеодржлива хипотезата 
дека во минатото редукцијата била обична и во западното 
наречје, иако против неа, како што видовме, можеа веќе 
да бидат изнесени и други уверливи аргументи. Од друга 
страна, нашето разлагање претпоставува дека во времето 
кога во источната област се открил процесот на редук-
ција, веќе била изразена разликата меѓу говорите со ак-
цент што не врши морфолошка функција и оние во кои 
акцентот се користи како морфолошки знак. Тоа значи 
дека веќе биле доволно обособени двете основни дија-
лектни групи на мак. јазик, со своите карактеристични 
акцентски типови – западното и источното наречје.

Обично се мисли дека почетоците на редукцијата не 
одат подалеку во минатото од XIII в., зашто почнувајќи 
од тоа време среќаваме во писмените споменици повеќе 
примери што укажуваат на таа појава. Земањето предвид 
на морфолошкиот фактор може само да нè закрепи во тоа 
мислење. Најпрво требало да се изврши распределбата 
на некои особено изразни морфеми, за да се открие со са-
мото тоа можноста за елиминирање на вокалите во мор-
фолошки слаба позиција. Особено е показателен во овој 
поглед случајот со членските морфеми. Установувањето 
на членот било предуслов за да се изврши редукција во 
секвенци како што е оваа: ж'ената > ж'енăта > ж'ен-
та. А досегашните изучувања нж воделе до заклучок 
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дека имено кон XIII в. членот бил веќе дејствена морфо-
лошко-синтаксичка категорија во мак. јазик.

Местото на акцентот како чинител во фонолошки-
от, односно морфолошкиот развиток на мак. јазик, не се 
ограничува очевидно само на појавата на редукција. Не-
говото дејство е пошироко и заслужува да биде изучено 
како такво. Така, на пример, компензацијата за х во запад-
ното наречје, неговата замена со друг консонант (в, ф) во 
морфолошки силна позиција, се должи на потребата да 
се зачува јасноста на морфолошкиот строеж на форми-
те, дотолку поголема, до колку во тоа наречје местото на 
акцентот не може да се користи како морфолошки знак. 

Вокалите во непосреден контакт и новите должини

117. Како што видовме порано (в. § 16), во стариот 
период вокалите во непосреден контакт се слевале во 
еден слог, којшто во натамошниот развиток подлежел на 
скратување. И во новиот период се создал во ред позиции 
непосреден контакт на два вокала во резултат на губење-
то на консонанти во интервокална позиција (в. § 135).

Еднородните вокали се слеваат притоа во еден долг 
слог: глава > глаа > гла:, снаха > снаа > сна:, бегаха > 
бегаа > бега:, таја > таа > та:, змији > змии > зми:, 
готово > готоо > гото:.

Ако вокалите во непосреден контакт се разнород-
ни, добиваме различни резултати. Нагорен дифтонг67 се 
добива во случај да е вториот вокал и: волови > воли > 
волој, капавица > капаица > капајца и сл. Ист резултат 
во западното наречје имаме и во синтагмите: ш'оÒјма (< 
ш'оÒима), к'ојÒма (< к'ојÒима), к'ајÒма (< к'ајÒима)). Во 
прилепскиот говор може да се образува таков дифтонг и 
ако е вториот вокал е: трговец > тргоец > тргојц. Во 
групите пак еа, оа во едни говори се дошло до образу-
вање на широко е и о, кои се изговараат долго: tovar > 
toar > toa:r, smeha > smea > smea: (прилепскиот го-
вор), додека во други се елиминирал првиот вокал: тоар 
> твар, смеа > смја (струшкиот говор). Има говори во 
67 Поточно се работи за невистински дифтонг – дифтонгоид, бидејќи 
тој нема функција и е непостојан во зборувањето. (Љ. Сп.)
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кои изговорот на овие групи се чува неизменет (така е 
и во литературниот јазик), а имаме и отклонување на 
непосредниот допир на вокалите со ј во случаите како: 
беја (< беа < беха), зедоја и сл. Во северните говори 
непосредниот контакт на вокалите се избегнува со в (на 
местото на постарото х) во вакви случаи: бева, зедова, 
викава, снава и сл.

Со ова е прикажана ситуацијата во однос на вокал-
ните контракции во западните говори, за кои оваа појава 
претставува основен начин на скратување на зборовите. 
Вакви контракции, овозможени со претходно губење на 
консонанти, имаме и во источните говори. Сепак бројот 
на позициите во кои тие се вршат е таму поограничен 
до толку што губењето на в е само спорадична појава 
во источната област и со оглед на тоа што акцентот врз 
првиот вокал во случаи како бег'аа, рек'оа, нос'еа (ако 
воопшто дошло до губење на х во наставките за минато 
време во даден говор) не погодува за слевањето на два-
та вокала во еден слог. Сепак, во еден говор каков што 
е, на пример, дојранскиот, имаме такви случаи на кон-
тракција, што можат да се сметаат како крајни можни 
резултати до кои доаѓа еден изразит стремеж за јазична 
економија: во: (< воа < вода), о:т (< ooт < одот), за:р 
(< заар < загар), ви: (< вие), му: (<муа < муха). Фо-
нетскиот облик толку се изменува, што за обележување 
на категоријалната припадност на именските форми од 
поголемо значење е тоа со каква членска морфема тие се 
сврзуваат: во:та, му:тa. 

118. Случаите што ги прикажавме настануваат пора-
ди губење на консонанти во интервокална позиција.

Во источните говори покрај тоа непосреден контакт 
на вокалите, со сите натамошни последици што можат да 
настанат од него, се среќава често и како резултат на ре-
дукцијата на неакцентираните вокали. Така се добиваат 
нагорни дифтонзи во случаи како: к'ојште (< к'ожите), 
к'ојсте (< к'озите), при што се забележува продолжен 
изговор на акцентираниот вокал. Должината на акцен-
тираниот вокал се јавува како компензација за губењето 
на редуцираниот вокал во следниот слог во случаи кога 
не се врши контракција на слоговите со помошта на ме-
татеза: м'е:сто (< м'есото), м'а:ста (< м'асата). Така 
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се јавуваат минимални парови што се разликуваат само 
по квантитетот на акцентираниот вокал: ме:сто : место, 
ма:ста : маста. Од друга страна, може да се реализира 
со метатеза и непосреден допир меѓу е, о, а во различни 
секвенци, поради што доаѓа и до различни нијанси во из-
говорот на акцентираниот слог, бидејќи вториот елемент 
во таквите групи останува неслоготворен. Сп. д'eoто (< 
д'едото), к'оăста (< к'озăта < к'озата).68 

119. Во некои источни говори долг изговор на прет-
ходниот вокал се добива и како компензација за губењето 
на х (в. § 128): бе: (< бех), бе:ме (< бехме). Во велешкиот 
говор, граничен со источните, се добиле во аористот и им-
перфектот форми во кои ваквиот изговор се вкрстува со 
замената на х со друг консонант: 'оде:вме, в'ика:вме и сл.

120. Образувањето на долги слогови во случаите што 
ги посочивме е релативно нова појава и следува по прет-
ходното губење на извесни консонанти, односно по пол-
ното стабилизирање на резултатите од редукцијата. Ние 
немаме можност да го следиме поблиску овој процес, би-
дејќи тој не наоѓа некој видлив израз во постарите записи. 
Сепак еден стих како Дост'игне н'ови г'одини (м. Дост'иг-
нае н'ови г'одини) во песната „Шупељка“ од Константин 
Миладинов ни сведочи дека во средината на XIX век кон-
тракциите за кои станува збор биле обични во струшкиот 
говор. Иако во прилепските записи на М. Цепенков (1829–
1920 г.), па и во најстариот опис на прилепскиот говор (Д. 
Мирчев 1904) немаме указанија за оваа појава, таа станала 
толку обична во XX в., што во малописмени текстови на 
претставници на тој говор, родени во годините по Првата 
светска војна, се бележи а, о, и и во позиции на извршена 
контракција, а само со о и е се изразува резултатот од кон-
тракцијата на групите оа, еа: то, порно, се смем, носе (за: 
тоа, поарно, се смеам, носеа).

121. Бидејќи во едносложните и двосложните целос-
ти имаме нормално продолжување на акцентираниот 
слог во западните говори (в. § 100), тоа дека контрахира-
ните слогови подразбираат заправо две мори се открива 
најдобро во третосложните целости. Во еден идиоматски 
израз како: н'аÒсмеа:, н'аÒшака силниот акцент на првиот 
68 Во англискиот текст речениците во оваа тема имаат поинаков рас-
поред, а овде ги предаваме како во македонскиот ракопис. (Љ. Сп.)
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слог покажува дека по него следуваат две мори, иако се 
вокалите слеани во еден слог.

122. Појавата на новите должини го поставува пра-
шањето не е ли целесообразно, за дијалектите во кои таа 
појава е обична, какви што се на пример прилепскиот или 
дојранскиот, да се издели уште еден паралелен вокален 
систем од долги вокали, покрај основниот. Такви обиди 
се навистина правени и тоа, се разбира, не без основа. 
Сепак треба да се укаже на онаа извесна нестабилност, во 
која се наоѓа тој систем.69 Имено, во многу позиции кон-
тракциите се вршат на допирот на морфемите, така што 
сè уште се јавуваат и случаи на преустројство на мор-
фемите, поради кое се нарушуваат резултатите од вокал-
ните контракции. Така покрај бега: во прилепскиот говор 
може да се чуе и бегаја со наслон на обичните форми 
како сторија. Сето ова може да нж тера на заклучок дека 
сепак во случајов треба да се претпочита фонолошка ин-
терпретација според која таквите случаи70 би се прикажу-
вале не како посебни долги вокални фонеми, ами како 
секвенци од два кратки вокала. Впрочем, тоа треба да се 
решава конкретно при описот на даден говор.

Консонантскиот систем

123. Во првите векови на новиот период за повеќето 
мак. говори бил карактеристичен овој консонантски сис-
тем, како што е впрочем тоа случај и до денеска: 

експлозивни      фрикативни      африкати            сонанти            полувокал

п   т   к            в    с  ш  (х)       ц   ч    ќ       н  њ  м  л  л’  р          ј
б   д   г          (ф)  з  ж          ѕ    џ    ѓ         

1. Од оваа слика отстапуваат особено серско-лага-
динските и неврокопскиот говор, во кои корелацијата по 
мекост е претставена со повеќе парови (в § 76).

69 Сепак, се работи за фонетски, а не за фонолошки должини (в. по-
натаму). (Љ. Сп.)
70 Во македонскиот ракопис на ова место наместо таквите случаи 
стои случаи на контаминација. (Љ. Сп.)
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2. Во некои селски говори и до најново време ф не 
добило статус на фонема, ами се јавува како безвучна ва-
ријанта на в (в. § 92 и 126).

3. Во сите говори дошол до израз процесот на губење 
на х, меѓутоа, резултатите од него се различни и сè уште 
има говори во кои х не е елиминирано и во наследениот 
лексички материјал (в. § 128).

4. Во галичкиот говор, како и во некои југозападни и 
југоисточни говори, не постојат звучните африкати ѕ и џ 
(в. § 91 и 127).

5. Стремежот за депалатизација на консонантите 
дејствува и во новиот период. Тој го зафаќа не само њ, 
ами во некои локални говори во најново време и ќ и ѓ 
(в. § 147), откако нивната фреквенција се зголемила, осо-
бено преку заемањето на еден број тур. зборови во кои 
секвенците kö, kü, gö, gü се адаптирале како ќо, ќу, ѓо, ѓу 
(бидејќи во мак. јазик ги нема вокалите ö, ü контексту-
ално условената палатализација во гореспоменатите 
секвенци станала дистинктивен признак): ќор, ќуќур, ѓол, 
ѓувеч.71 Треба сепак да го забележиме зголемувањето на 
фреквенцијата на л’ во говорите со силна редукција, во 
кои мекоста на тој консонант се јавува како компензација 
за целосно или парцијално редуцирани предни вокали. 
Сп. во дојранскиот говор: белʼте (< белите), пилʼто (< 
пилето), болʼăн (< болен).

124. Некои консонантски опозиции се неутрализира-
ат во определена позиција во гласовната низа. Веќе по-
рано стана збор за обезвучувањето на звучните консонан-
ти пред пауза (в. § 75). Опозицијата л : л’ се неутрализира 
пред вокалите од преден ред и и е (поинаку во некои се-
верни говори). Во таа позиција се изговара автоматски л’ 
(по фонетскиот карактер „полумеко“ л): бели претставува 
множина и од бела и од бел’а (беља). Пред вокалите од 
преден ред се укинува во некои говори (велешкиот и др.) 
и опозицијата к : ќ, г : ѓ (куќи мн. од кука и куќа, лаѓи 
мн. од лага и лаѓа). Во народниот јазик во секвенците аи, 
ои, еи на крајот на слогот се реализира во изговорот само 
неслоговно и (ј): знајш, волој, стреј, мој (< мои и мој).
71 Делот на реченицава што се однесува на контактот со турскиот 
јазик го нема во македонскиот ракопис и е преземен од англискиот 
текст. (Љ. Сп.)
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ј

125. Старо е ограничувањето да не доаѓа ј во почето-
кот на зборот пред е (како и пред и): еден, есен, елен, игла 
и др. (в. § 31). Денеска е ј факултативен глас во група од 
два вокала, од кои првиот е и или вториот е: раки(ј)а, зна(ј)
е и сл. Значењето на зборовите не се засега во овие случаи 
од тоа дали ј ќе се образува или не.72 Тоа негово својство 
(факултативноста на ј, заб. моја – Љ. Сп.) било спонтано 
сфатено и искористено за експресивна цел: при пеењето 
често се изговара ј пред почетното о, у, за постигање на 
своеобразен емоционален впечаток: девојко, црно ле јоко; 
лична, јубава; сп. око, убав и сл. Освен ј, уште само х во 
времето на своето губење се употребувало како факулта-
тивен глас во извесни позиции (в. § 131). Тоа се случаи 
кога еден глас, место разликувачката функција, презема 
улога на споен елемент во гласовната низа. По тоа својство 
ј суштествено се одделува од другите консонанти и вока-
ли. Тоа се одделува од консонантите и по својата фонетска 
природа. Додека во почетокот на слогот тоа се изговара 
поинтензивно, во другите позиции тоа носи карактер на 
неслоговно и. Поради тоа во малописмени текстови е об-
ично бележењето: краи, каи (м. крај, кај, в. § 124) и сл. Со 
вакви примери обилуваат текстовите на Ѓ. Пулевски (70-
тите години на XIX в.). Како и во стариот период, и во но-
виот забележуваме губење на ј во интервокална позиција 
во случаи како: таа (< таја), стоам (< стојам)73 и др. (в. 
§ 136). Ќе забележиме дека во некои текстови од XIV в. 
е скоро манир да не се означува ј во секвенци како: moa, 
stoa[e, pokaanie ЛеснПар. Како пандан на тоа во некои 
современи дијалекти (тиквешкиот и др.) доаѓа изговорот: 
моа, твоа, Стоан и сл. Сепак, не може да се воспостави 
директна врска меѓу овие две појави.74 

72 Оваа реченица ја нема во англискиот текст.
Во mak. јазик ј има фонолошка и нефонолошка природа (в. Савицка, 
Спасов 1997). (Љ. Сп.)
73 Правописот во некои случаи го санкционира ова губење, на пр. 
таа, а во други не, на пр. стојам. (Љ. Сп.)
74 Оваа реченица ја нема во македонскиот ракопис. (Љ. Сп.)
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ф

126. Честотата на ф се зголемила значително со при-
мањето на ред турцизми што го содржат тој консонант: 
филџан, филиз, марифет итн.

Освен во заемките ф се добило и на домашна почва 
од почетната група хв-: фала, фати, фрли, фркне (спре-
ма: вала, вати, врли, вркне во говорите што не ја позна-
ваат фонемата ф). За времето на оваа промена сп. oufa]
ahou se (покрај ouva]ahou se) ДамБНБ.

Во некои говори (галичкиот и др.) ф се добило како 
регуларна замена за х, во позиции каде што тоа не се 
губело без трага: нифна, тифна, појдофме и сл.

И покрај сето ова, како што веќе споменавме, во не-
кои селски говори ф и до најновото време не се јавува 
во независна позиција, така што тоа и во најновиот слој 
заемки се адаптира со в: вудбал, вабрика и сл. Таква е 
ситуацијата, на пример, во говорот на прилепските села, 
за разлика од градскиот говор. Поради таа ситуација ф 
се сфаќало како особеност на пофиниот говор на виши-
от општествен слој, па спаѓа во редот на оние елемен-
ти што учествуваат во карак-теристиките на социјална-
та дијалектна диференцијација. Поради тоа се дошло и 
до хиперкоректна употреба на ф место в во говорот на 
граѓаните во повеќе места (или барем во говорот на не-
кои претставници на градската средина): фнука, фнесе, 
флезе, фнатре, филичка и сл.

џ

127. Во стариот период немало звучен парник нас-
према ч во групата на африкатите. Празното место било 
потполнето со џ откако биле примени ред тур. заемки 
со тој консонант: џамија, оџа, алваџија итн. Тука гледа-
ме уште една пројава на стремежот за доизградување на 
основната корелација по звучност. Интересно е дека во 
некои говори во Дебарско (галичкиот), каде што се за-
губило ѕ, не се јавува џ ни во тур. заемки, во кои тоа се 
заменува со ж (жамија и сл.). Во нив диспропорцијата 
во групата на африкатите била отклонета на друг начин, 
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имено со губењето на ѕ, така што останале само безвуч-
ните консонанти ц и ч.

Гласот џ се јавувал и пред навлегувањето на турци-
змите при едначењето по звучност во случаи како личба 
> лиџба, нарачба > нараџба, речба > реџба. Но тогаш тој 
бил само варијанта (алофон) на ч, а не посебна фонема, 
сè додека преку тур. заемки не се јавил во употреба и во 
независна позиција.

Има доволно основа за претпоставувањата дека џ во 
некои говори во стариот период се јавувало и во соста-
вот на консонантската група жџ (межџа и сл. в. § 77). 
Меѓутоа, и тука би имале пак случај на зависна позиција, 
поради што споменатата група најточно би ја определиле 
како монофонематска.

Во извесен број случаи џ се добило од ж. Еден сти-
мул кон поголема експресивност лежи секако во основата 
на таа замена во почетни консонантски групи, како во: 
џвака, џврка, џбара, џган и сл., појава што може да се спо-
редува со замената на з со ѕ во таква позиција: ѕвер, ѕвечи, 
ѕрцки и сл. (в. § 90). За изговорот полџав, долџина в. § 134.

Во охридскиот говор се јавува џ место ж во случаи 
како: ноџе, шилеџе. Се работи за израмнување во рамките 
на консонантските алтернации во овој говор што го чува 
уште старото ѕ пред наставките (в. § 161). Имено, одно-
сот: рăка – рăце – рăче : нога – ноѕе – ноџе се доведува до 
поголема складност со тоа што се установува африкат во 
последниот член и на втората низа: рăче – ноџе. 

х

128. Консонантот х бил засегнат од процесот на 
губење во сите дијалекти. Во едни од нив тој процес е 
завршен со тоа што х било истиснато од нивниот консо-
нантски систем, во други х уште се чува, особено во некои 
морфеми, но во ред случаи веќе се загубило. Сликата што 
ја покажуваат дијалектите во овој поглед може накратко 
да се претстави вака. Фонемата х е загубена во северните 
говори и во западното наречје. Во северните говори таа се 
загубила без трага во сите други позиции, освен во пози-
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ција меѓу вокали во случаи како: снава (< снаха), бева, ви-
кава (< беха, викаха) и сл., каде што се заменила со в. Во 
северните говори не е обична појава непосредниот допир 
на вокалите – тој се отклонува и во овој случај со заме-
ната h > v. Во западното наречје х се загубило во поче-
токот на зборот (леб, убав и сл.) и, обично, меѓу вокали 
(смеа, троа, беа, викаа и сл.). Меѓутоа, зад вокалот у тоа 
обично се заменува со в (мува, уво, поретко: муа, уо), по-
ради заполнување на хијатусот. На крајот на зборот и во 
средината во соседство со консонант х се заменило со в 
(ф): нивна, тивка, ветва, бев, дадов, страв – нифна итн. 
Во опсегот на западното наречје х се чува уште во некои 
случаи во охридскиот градски говор: нихна, тихнит и др. 
(во XIX в. тие случаи биле многу побројни). Придишно 
х, како факултативен пристап на вокалите во почетокот на 
зборот, е забележано во говорот на торбешкото население 
во западна Македонија (на пр. хима, заб. моја – Љ. Сп.). Во 
источното наречје х уште се чува во морфемите за минато 
време: бех, дојдох, зедох и сл., додека во други случаи се 
губи или, поретко, се заменува со ј: леб, стра, нијна, чејли 
(замената ј е редовна во еден говор оддалечен од источни-
те – корчанскиот: страј < страх, смајна < смахна, рекој < 
рекох). Во одделните источни говори има разлики во однос 
на тоа до колку се чува х. Губењето на х во извесни случаи 
се рекомпензира во овие говори со удолжување на прет-
ходниот вокал: бе: – бе:ме. Во велешкиот говор се слушаат 
форми за минато време како: 'одеевме, н'осевме ('оде:вме, 
н'осе:вме) и сл., во кои се вкрстува западномак. замена h > 
v со удолжувањето на вокалот пред загубеното х, каракте-
ристично за источните говори. Таа појава е разбирлива во 
еден граничен говор, каков што е велешкиот. Најпосле во 
некои говори во Костурско х, кое инаку се губи, во настав-
ката за 1 л. едн. минато време се заменува со к: шетак, бек 
и сл. (говорот на с. Бапчур).

129. Фонемата х не се вклучувала во корелацијата 
на звучните и незвучните консонанти, што е, како што 
знаеме, основна консонантска корелација во мак. јазик. 
Заправо, еден феномен во изградувањето на таа корела-
ција е и губењето на х, односно неговата замена со други 
консонанти, со што се отклонува една асиметричност на 
консонантскиот систем.
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Губењето на х е широко распространета појава и во 
срхр. јазик. Во извесна мера се забележува тоа и во некои 
буг. говори. Во една постара епоха х го загубиле и бал-
канските романски говори (заправо губењето на х е ка-
рактеристика на романската јазична група воопшто). Во 
аром. јазик, иако не редовно, се губи х, или преминува во 
придих, и во заемките (од тур., грч.). Во алб. јазик имаме 
развој што многу се допира до состојбата во западномак. 
наречје. Така, иако не доследно, х се заменило со ф на 
крајот на зборот и пред согласка (сп. shof < shoh ‘гледам’, 
i leftë < i lehtë ‘лесен’). Особено во говорите на Тоските и 
Јужните Геги х се губи во почетокот на зборот, меѓу вока-
ли и на крајот од зборот.

130. Губењето на х е појава што не оди поназад од 
XVI век. Во ОпшДефт и во други турски документи од 
втората половина на XV в. се бележи х во имиња на места 
и во лични имиња: Храштани, Раховец, Рахотинце, Хо-
рина, Техарче; Хране, Хрвој, Страхина и др. Во КодМат 
се среќава без х: mšsto Tštovo (од постарото ht/tovo). 
Од 1635 година потекнува запис во кој се зборува за 
„episkop Tetovski NYkanwr“. И други примери покажу-
ваат дека х се губело најрано во почетокот на зборот пред 
консонант, како што е и овде случај. Почетната група хв- 
притоа минувала во некои говори во ф: сп. oufa]ahou se 
покрај ouva]ahou se ДамБНБ, наспрема ouhva]ahou se 
ДамКрн; fatasmo во приписка од Лесново од 1711 г.; на 
тој преод укажува и графијата ûeohvanU (1672, Скопско), 
во која хв ја заменува буквата ф, што укажува обратно на 
веќе извршениот преод хв > ф во почетокот на зборот.

Инаку, КодМат содржи повеќе записи во кои х се 
чува: Gl@hovo, WrehovqnYkq, ko;Uhari, hleb, mehle\i‡, 
mehQ vino и др. Тие записи потекнуваат од XVI-XVIII 
век. За појужните говори на западното наречје добар ма-
теријал од приближно истото време ни даваат КодСлеп 
и КодТреск. Сп. во КодСлеп во записи од XVI–XVII в.: 
Home;i, Bohma, BohUna, Dihovo. Во КодТреск наоѓаме: 
StrohovYa (крај на XVII в.); StrohofYa покрај Strowvia, 
StrofY# (крај на XVIII в.); Wr/hµvecq покрај Wrewvecq. 
Во запис од Слепченскиот манастир од 1780 г.: hrq[ta 
(со неорганско х) покрај случаите со загубено х: aramiite, 
ranata, naYdoa, ½nesoa, istovarYa.
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Врз основа на овој материјал може да се заклучи 
дека во XVIII в. во западното наречје х не било загубено, 
ами се изговарало уште, во повеќе случаи, како факулта-
тивен глас.

И во Четиријазичникот на Даниила (крајот на XVIII 
в.), иако е во неговата македонска паралела одразена за-
губата на х (изв'адоа, изл'егоа, изн'икнаа, се ст'ориа, сна-
ата, бăли (‘bolvi’), фаштат), во ред случаи тоа сè уште 
се бележи: харни, харна, харно – повеќе пати (само еднаш 
по'арно), хал'иштата, ходат, грах (наспрема ореф), бех, 
нај'ох и сл.75 Впрочем во охридскиот говор, претставен во 
овој текст, х се чува во голема мера и во текот на XIX в., 
па не е наполно загубено ни денеска. За чувањето на х во 
градскиот охридски говор несомнено придонесло и тоа 
што х започнало да се сфаќа како одлика на попрефинети-
от изговор, бидејќи се среќавало во јазиците со престиж 
(тур., грч.), кои им биле познати на повеќе претставници 
на градската средина во XIX в. во Охрид.

Примери во кои се одразени појавите во врска со х, 
а се однесуваат на североисточните и источните гово-
ри, наоѓаме во овие записи од XVIII в.: zde pridw azQ 
gre[nYhQ... hobitl {Q (Лесново, 1728), mnogo ½ nY fatasmo 
(Лесново, 1711), wka lepq, se `viha glUhci, strahoti` 
(Запис од с. Дедино, Радовишко 1741 г.).

131. Кон XVIII в. на таков начин, х се сведувало во 
извесни позиции до неинтензивен, придишен глас што 
можел и наполно да изостане, без да се почувствува од 
тоа пречка во комуникацијата. При таа состојба сосема 
природно е што тој придишен глас можел да се образу-
ва и во случаи кога неговата појава не била етимолошки 
оправдана. Тоа е појавата на т.н. неорганско х, какво што 
денеска имаме во почетокот на слогот во неврокопскиот 
говор (хима, хистина, трохица и сл.) и во некои торбешки 
говори во западна Македонија (Дебреште, Прилепско), 
каде што се јавува покрај другото и изговор хрж, хржајн-
ца, хрѓа наспрема случаите со старо х: хрбет, хркање .

75 Да се потсетиме дека Четиријазичникот на Даниила е напишан со 
грчки букви. За да не дојде до забуна за изговорот, овие примери ги 
предаваме во дијалектна транскрипција. Истиот принцип е применет 
во Конески (1986: 92). В. бел. 64. (Љ. Сп.)
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Во минатото таа појава била обична и во другите го-
вори, како што сведочат некои постари записи. Така во 
една белешка од 1677 г. во псалтир од манастирот Св. Ни-
кола – Слепче (Прилепско) наоѓаме BQ 7 da hi prosti. Во 
хи од оваа белешка ни е претставена убава наспоредност 
со денешниот неврокопски изговор хи, хим, хми. Денеш-
ната западномак. заменска форма и (ак. мн.) се развила 
најверојатно по овој пат: их > *хих > хи > и. Во другите 
говори пак се добило ги по таков начин што х било истис-
нато од г, пренесено од еднинската форма го. Заменската 
форма за ж.р. ја е забележана како ха во едно писмо од 
Крушово (Минало, кн. I): mo/ta ;ivotQ ha nekumq, da mi 
ha ½kinite dU[ata. Би можело, не без основа, да се ми-
сли дека и денешното тетовско га е добиено преку еден 
постар изговор ха, во кој почетното х било истиснато од г 
на истиот начин и во истото време, кога место хи се јавил 
изговорот ги. И изговорот а за оваа форма (Тиквешко: а 
виде, а зеде) може да се објаснува од ха, во кое придиш-
ното х го заменило ј, бидејќи тие гласови звучеле слично 
еден на друг, а освен тоа веќе постоел и изговорот хи. Во 
секој случај полесно е да се објасни овде губењето на х 
одошто на ј.

Еве и некои други примери со неорганско х во поста-
ри записи: hrq[ta (во приписка од 1780 г. во евангелие од 
манастирот Слепче – Продром, Крушовско), hoglamnici, 
hUli]e, horehovo, hrq[q (во записи од КодТреск од XVIII 
в.; во тој текст имаме и hortoma м. fortoma, денеска ор-
тома во прилепскиот говор), hotide (така обично кај К. 
Шапкарев).

Со претпоставка дека се изговарало порано неор-
ганско х во извесни зборови може најлесно да се објас-
нат некои промени што станале во нив. Така, на пример, 
охридското олџица (лажица) не би можело да се развие 
непосредно од æжица, бидејќи ол како замена за вокално-
то л не се добива во апсолутниот почеток на зборот, ами 
само меѓу консонанти. Појавата на таа замена, меѓутоа, 
се објаснува лесно, ако тргнеме од претпоставката дека 
порано имало во охридскиот говор изговор со неорган-
ско х *хæжица, од кој по истиот начин како во хæцам > 
холцам > олцам се развила таа замена. Исто така може 
да се мисли на еден поранешен изговор со неорганско х 
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*хоште како преоден кон изговорот уште (преминот o > 
u во овој случај можел да биде олеснет со дејството на х).

132. При развојот на х, исто како и при губењето на 
интервокалното в (в. § 141), можеме да го посматраме 
дејството на морфолошкиот фактор во одвивањето на фо-
нетските процеси. Посебната функционална вредност на 
х, пред сè како составен елемент на морфемите за минато 
определено време (виках, викахме и сл.), довела до про-
тивставување на тој фактор, којшто го поставува во извес-
ни рамки самиот фонетски процес. Имено, таму каде што 
се чувствувало како посебно конструктивен елемент во 
парадигмата, х не се загубило без трага, ами или сè уште 
се чува или се заменува со некој друг консонант (в, ф, к). 
Така имаме во минато време (про)шетах, шетав(ф), ше-
так. Со тоа што се појавува стремежот за замена на х во 
случаите како приведениов, се обезбедува изразноста на 
формите и се предварува опасноста од омонимија што би 
можела да се јави во повеќе случаи.

Упадливо е дека стремежот да се замени х со некој 
друг консонант е особено карактеристичен за западното 
наречје. Во источното наречје х се губи без трага во по-
веќе случаи, а се задржува обично во формите за минато 
време, како морфолошки знак, и инаку на крајот на збо-
рот, но се сведува често во својата фонетска реализација 
до еден сосема неинтензивен придишен глас. Во северни-
те говори х е загубено и во такви случаи, така што замена 
за него наоѓаме само во интервокална позиција (снава, 
бегава), што не е резултат на морфолошко воздејство, 
ами е обусловено од стремежот пројавен во тие говори да 
се избегнува непосредниот допир на вокалите.

Како општа констатација произлегува дека стре-
межот да се замени х со некој друг глас е во поголема 
мера изразен во западните говори, а во помала мера во 
источните и северните. Тоа не може да биде случајно, 
ами тоа покажува дека функционалната тежест на х била 
поради некоја причина поголема во западните одошто во 
другите говори. Таа причина ја согледуваме во фактот 
што во западното наречје имаме фиксиран акцент, доде-
ка во источните и северните говори акцентот не е врзан 
за определен слог, ами е парадигматичен. Ова својство 
на акцентот во источните и северните говори овозможу-
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ва што тој да се користи и како морфолошки знак, по-
себно кај глаголите, во соодносот на формите за сегашно 
и минато определено време (в'ика : вик'а). Во западното 
наречје ваква улога на акцентот не е можна. Затоа и во 
случајот со гласот х, како составен елемент на извесни 
морфеми, во прв ред на оние за минато време, се чувству-
вала поголема потреба да се заполни местото на х, кое се 
наоѓало во процес на губење, со некој друг глас, со што 
ќе се обезбеди изразноста на морфемите. На таков начин 
заклучуваме дека и оние најопшти тенденции во развојот 
на х, што ги делат посебните мак. говори, не се пројавува-
ат надвор од секакви морфолошки рамки, ами, напротив, 
дури се определуваат во својата основа од потребите на 
морфологијата.

Ќе приведеме и два-три конкретни примера од раз-
војот на х, што од своја страна ќе го поткрепат уверение-
то за тоа дека морфолошкиот фактор има важен удел во 
тој развој. Охридскиот градски говор е меѓу западномак. 
говори познат како таков што во повеќе случаи го чувал 
гласот х сè до најново време. Во XIX в. во секој случај 
х се чувало уште доста добро во тој говор. Интересно е 
дека неговата замена со ф (в) во тој говор станува, како 
што можеме да следиме по некои тогашни записи, прво 
во морфемите за минато време, а после, и во другите слу-
чаи каде што ја има. Така изговорот беф, загинаф и сл. го 
испреварува изговорот меф, страф и сл. Тоа значи дека 
потребата за разликување на морфемите во овој случај 
дури и хронолошки го определува развојот на еден глас. 
Во некои говори во Костурско (Бапчур и др.) се јавува к 
за х само во формите за 1 л. едн. минато време (бек, ше-
так и сл.), додека во другите случаи х обично се губи без 
трага. Во беровскиот говор се забележува појава на пре-
минување на х во звучен спирант пред сонанти еØла & со 
метатеза од елха, дуØна, МеØмет). Меѓутоа, во наставката 
-хме за минато време тој премин не се забележува, ами се 
изговара безвучно х (играхме, дуØнахме), при кое пак над 
чисто фонетските услови надвладува врската на формите 
во составот на минатото време.

133. Во целост промените на х во мак. јазик, предла-
гаат повеќе моменти што фрлаат многу интересна свет-
лина врз заемодејството на фонетскиот и морфолошкиот 
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фактор во јазичниот развиток. Губењето на х е обусло-
вено од еден фонолошки момент: од неговата изолира-
ност во консонантскиот систем. Меѓутоа, во процесот на 
тоа губење, во однос на патиштата по кои тоа се врши, 
се вмешува еден морфолошки фактор, кој се пројавува 
сегде каде што може да дојде во прашање изразноста на 
формите. Најпосле, по сите промени што станале со х и 
што ја елиминирало таа фонема од повеќе говори, еден 
вонлингвистички, културно-историски фактор повторно 
ја воспоставува неа во фонолошкиот систем на мак. ја-
зик, во книжевни слов. зборови и во заемки од интерна-
ционална лексика (приход, храброст, исхрана, хигиена, 
прохибиција итн.)76, спротивно на дејствувањето на оние 
фонолошки чинители кои довеле до нејзиното губење.  

Промена на фрикативни консонанти во африкати

134. Развивањето на африкати од фрикативни кон-
сонанти е една појава карактеристична за ред мак. гово-
ри. Во постарите текстови, меѓутоа, таа не е одразена, 
така што не можеме поблиску да ја следиме во нејзини-
от развој.

Се забележуваат овие премини: s > c, z > y, { > ~, 
` > x.

Звучните африкати се развивале од соодветните 
струјни гласови во позиција зад сонант. Така ѕ се слуша 
во случаи како солѕа (солза), молѕам (молзам). Наклонос-
та да се изговара ѕ место з зад сонанти е изразена во дија-
лектите и во изговорот на некои туѓи зборови примени во 
ново време: бенѕин, менѕа. Замената на з со ѕ не се огра-
ничува само на позиција зад сонант. Но тоа е појава што 
ја разгледавме посебно на друго место (в. § 89). 

Од ж се добило џ во овие случаи, исто зад сонант: 
полџав, долџина. Во сите приведени случаи изговорот со 
ѕ, џ не е наполно обопштен, ами се јавува во говорите нас-
поредно со постариот изговор. Посебен развој имаме во 
охридскиот говор каде што ` > x е обично пред настав-

76 Се мисли на зборови од  „надградбата“ со апстрактно значење. (Љ. Сп.)
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ките (ноџе, шилеџе). Тоа стои во врска со чувањето на ѕ 
пред наставките во истиот говор (в. § 161).77

Незвучните африкати се развивале зад експлозивни 
безвучни гласови (поретко во почетокот на зборот и пред 
нив). Сп. с > ц: пци, пцовиса, тепција, Алекца, декца и сл. 
Ваков преод настанал и во наставката -ски, која во обли-
кот -цки се јавува зад основа што завршува на консонант: 
српцки, бугарцки, македонцки (инаку зад вокал: кически, 
тетоски). Преодот ш > ч се јавува во почетокот на збо-
рот: пченица, пченка, пчошки (од псошки преку пшошки). 
Пред к тој станува во зборовите: чкрта (шкрта), чкрипи 
(шкрипи), чкрапја, (шкрапја), чколија (школија < сколија), 
чкорка (шкорка). Во средината на зборот Групче од поста-
рото Групше (Грубше) е можеби единствен пример за ш > 
ч. Заправо група од експлозивен + ш скоро и не се среќава 
во средината на зборот. Сп. декшава, што како глаголска 
форма се опира секако на блошава, грешава и сл.

Незвучните африкати се добиле во овие случаи на 
тој начин што експлозивниот консонант вршел асимила-
тивно дејство врз соседниот фрикативен консонант, та и 
при неговото учленување (артикулација, заб. моја – Љ. 
Сп.) се јавувала задршка на воздушната струја. Тоа и го 
изменувало фрикативот во африкат. Во случаите како 
солѕа, полџав, т.е. кога се развива звучен африкат, по-
скоро се работи за појава на вметнување на консонант-
ски елемент во преодот од местото на образување на пр-
виот кон местото на образување на вториот консонант. 
Тој елемент се јавува како посебен глас на пример при 
преодот зр > здр (зрел > здрел). Во случаите како солѕа, 
полџав тој влегува во составот на африкатот како негов 
експлозивен дел.

Како што рековме, појавата што ја разгледуваме е ши-
роко распространета во дијалектите. К.П. Мисирков, са-
кајќи да му даде на својот јазик во што поголема мера „ма-
кедонска боја“, ги усвојува резултатите на таа појава. Таа 
е застапена и во насловот на неговата книга „За македонц-
ките работи“. Во мак. литературен јазик таа е одразена 
во мала мера. Усвоено е: пци, пченица, пченка и др. Меѓу 
балканските јазици, оваа појава ја познава особено алб. 
77 Двете последни реченици во англискиот текст се споени во една. 
(Љ. Сп.)
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јазик. Треба да забележиме дека појавата е одразена во 
слов. топономастичен материјал во Грција: BodentsikÁn, 
KontsikÁn, SmpÁrtskon (Зборцко), S…ltska и др. 

Губење на консонанти во интервокална позиција

135. И оваа појава засега повеќе гласови. Некои 
консонанти се губат во интервокална позиција само во 
одделни случаи (оваа појава се јавува во сите говори, но 
нема усогласување меѓу нив во однос на одделните при-
мери).78 Сп. кога > коа, како > коa, водица > војца, изва-
дам > изваам, изедам > изеам, дојдам > доам, пресечам 
> преечам, преѓеска > прееска, не можам > не моам, 
лажица > лајца и др. Во говорите каде што станува 
губењето на консонанти во горните примери, едни од 
тие примери се обопштени и нормални (војца, изваам, 
изеам, лајца – во прилепскиот говор), додека другите се 
јавуваат покрај формите со зачуван консонант и се ка-
рактеристични за брзиот говор. Во самостојно прашање 
иде само каде, кога, зашто тогаш тие прилози се посеб-
но логички акцентирани. Според тоа, темпото на гово-
рот треба секогаш да се има предвид при опишувањето 
на условите при кои станува губење на консонанти во 
интервокална позиција.79

Поопфатна појава е губењето на ј, в и х меѓу два во-
кала. Бидејќи губењето на х произлегува од подруги при-
чини, зашто се пројавил стремеж таа фонема да се от-
клони воопшто од системот, ние се задржуваме на него 
посебно погоре (в. § 128–133).

136. Губењето на ј меѓувокално го забележуваме веќе 
во стариот период. Така било на пример, во сложената 
придавска промена, при што по губењето на ј станува-
ле асимилации и контракции на вокалите во непосреден 
допир (в. § 16, 125). И во поново време се губи ј во мак. 
говори, во едни повеќе, во други помалку: стојам > сто-
78 Текстот во заградите го нема во македонскиот ракопис. (Љ. Сп.)
79 И фонологијата на современиот мак. стандарден јазик докажа дека 
алофонијата на консонантите во окружение со вокали е изразена во 
мак. јазик во темпо алегро, но сепак во мак. јазик не можеме да збо-
руваме за постоење на два типа фонологија: темпо алегро наспроти 
темпо ленто (в. Савицка, Спасов 1997). (Љ. Сп.)



Блаже Конески

392

ам, Стојан > Стоан, трајам > траам, таја > таа и сл. 
Интересен случај претставува губењето на ј во синтагми-
те како остај ја. Промената се одвивала вака: 'остај ја > 
'остаја > 'остаа. Ако е целоста двосложна, ј не се губи: 
д'ај ја > д'аја. Одовде гледаме дека ј се губи во трослож-
на акцентска целост, во слог оддалечен од акцентот, доде-
ка тоа се чува непосредно по акцентот на вториот слог од 
крајот. И ова, т.е. должината на зборот, треба да го изде-
лиме како еден од условите што влијаел при губењето на 
некои консонанти во интервокална позиција. Истиот тој 
однос го забележуваме, на пример, при губењето на д во 
'izvaam наспрема двосложното v'adam, во кое д редовно 
се чува. Тој однос ќе го забележиме подолу и во врска со 
губењето на в.

13780. Одделни случаи на губење на интервокалното 
в им се познати на сите дијалекти, особено во брзиот го-
вор: правам > праам и др. Меѓутоа, само во западното на-
речје тоа претставува покомплексна појава. Губењето на 
интервокалното в е една од карактеристиките на западното 
наречје скоро во целост, зашто пред таа појава устојуваат 
само галичкиот говор и градскиот велешки говор (тој во 
овој поглед оди со соседните источни говори).81

Во западното наречје в се губи во повеќе одделни 
зборови и во повеќе наставки. Сп. чоек, биол, неола, ѓаол, 
глаа, тоа, поеќе > појќе, гоедо, јаор и др.; кај глаголите: 
коам – којш, праам – прајш, забаам – забајш итн.; во на-
ставки: -(в)ина: полојна, смрекојна, убајна; -(в)ица: сурој-
ца, капајца, црнејца; -(в)ец: тргоец, вдоец; -ва82: осноа, 
супраа, смрдеа; -(в)иште: зимоиште, чудоиште; -(в)ен: 
олоен; -(в)ит: лекоит, жалеит; -ови, -еви (наставка за 
мн. од м.р.): деној, ножеј и сл. Потоа кај тросложни и 
повеќесложни придавки на -ов, -ав, -ев: готов – готоа, 
улав – улаа, Петрев – Петреа итн.

Меѓу одделните западни говори постојат извесни 
мали разлики во однос на некои случаи на губење на в. 
Така изговорот нееста (невеста), дејче (девојче), поели 
80 Во англискиот текст по грешка е изоставена бројката на § 137. (Љ. 
Сп.)
81 В. белешка 79. (Љ. Сп.)
82 Наставката -ва и примерите што следуваат по неа ги нема во ан-
глискиот текст. (Љ. Сп.)
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(повели), жиот (живот) не е општ за сите тие говори, 
ами се среќава само во некои од нив, во западниот и југо-
западниот дел на ова наречје. Губењето на интервокално-
то в, под влијание на западното наречје, се забележува и 
во леринскиот говор.

138. Оваа појава го зафатила западното наречје во 
релативно ново време. При крајот на XV в. во грч. запис 
од охридската црква Св. Константин и Елена се забеле-
жени со в имињата на селата и месностите Леско(в)ец, 
Велесто(в)о, Кане(в)о, Трно(в)о, Лакочере(в)и. Постојат 
многубројни примери со зачувано в и во ОпшДефт. Запи-
сите од КодСлеп од XVI в. не укажуваат на губењето на 
в, додека во записите од истиот споменик од XVIII в. веќе 
наоѓаме примери со загубено в: KrU[eani, Leskoec. Тоа 
значи дека процесот можел да дојде до израз кон XVII в., 
а во XVIII в. уште имало случаи на двоен изговор. Ин-
тересно е дека и во алб. јазик, во обликот на некои слов. 
топоними и заемки, немаме губење на в: Nepravishta, 
Polovina, Posnovishta; morovicë, kovaç. Сепак во реонот 
граничен со Охридско и со басенот на Црни Дрим среќа-
ваме такви случаи: Langaica, Deolani.

139. Најпогоден услов за ослабување на интензите-
тот на в било неговото соседство со вокалот о. Затоа е 
и најобично губењето на в во таква позиција. Инаку, по 
правило, в не се губи ако се наоѓа зад у, и, а обично ос-
танува и зад е: чувам, дувек и сл.; нива, боливач, брлива и 
сл.; врева, покревам, девер, натпревар и сл. Се разбира, 
има исклучоци од ова: биол, жиот (зад и, но во соседство 
со о), нееста, во наставките -ејца, -еи. Зад а се чува в во 
доста случаи: крава, мрава, кавал, шавам итн. (примери 
на неговото губење зад овој вокал в. погоре).

И така, вокалот о спомагал да се развие неинтензи-
вен, билабијален изговор на в, којшто му претходел на 
неговото полно губење: невола > неwола > неола. Во ре-
диците како суровица – капавица – црневица според тоа 
најпогодни услови да се загуби в имало во завршокот 
-овица. Оттука навикот за изговор без в полесно се пре-
несувал и на завршоците -авица, -евица и сл.

Меѓутоа, како што покажува односот nov & n'ova 
наспрема г'отов & г'отоа, важен услов за губењето на 
в, покрај гласовното окружение, е повеќесложноста и 
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мес тото на акцентот. Непосредно по акцентот на вториот 
слог од крајот в овде се чува, додека во слог оддалечен од 
акцентот се загубило. Имаме однос аналоген со оној што 
го забележавме погоре во случаите: 'остајÒја > 'остаа, 
'извадам > 'изваам. Имајќи го ова предвид, треба да во-
диме сметка за тоа дека некои инаку двосложни зборови 
во говорната низа во западното наречје влегуваат често 
во тросложни акцентски целости. Сп. гл'аа, ч'оек, пр'аам, 
но: н'аÒглаа, 'одÒчоек н'аÒчоек, н'апраам и сл. Се разбира 
дека во овие целости се улеснувало губењето на в, би-
дејќи тоа доаѓало во повеќесложна целост.

Посебен случај во однос на акцентот претставуваат 
повеќесложните зборови од типот сур'овица, пол'овина и 
сл. Во таквите зборови се загубило в непосредно по ак-
центот. Меѓутоа, акцентот врз третиот слог од крајот се 
одликува во западното наречје со поенергичен удар на 
воздушната струја, отколку што е случај со акцентот врз 
двосложни целости. Последица на тоа својство на тре-
тосложниот акцент е и метатезата на гласовите во вакви 
случаи во некои западни говори: вод'еница > вод'ејнца, 
пч'еница > пч'ејнца. Силниот акцент врз третиот слог го 
причинува на таков начин слевањето на двата слога во 
еден, при кое се создава нагорен дифтонг еј. Всушност 
иста појава имаме и при преодот: сур'овица > *сур'ојвца > 
сур'ојца, пол'овина > *пол'ојвна > пол'ојна и сл., олеснет 
притоа од неинтензивниот изговор на в.

На таков начин ги набележуваме основните услови 
при кои се одвивало кон XVII–XVIII в. губењето на в: по-
веќесложноста на зборот, дејството на о, позицијата на 
в во слог подалечен од акцентот или во слог непосредно 
по силниот третосложен акцент. Исто така не треба да се 
заборава ни тоа дека губењето на консонантите во интер-
вокална позиција станувало полесно во брзиот говор и во 
зборови што особено често се употребуваат.

140. Губењето на в интервокално е честа појава во 
јазиците. Ја познаваат како дијалектна појава и некои 
други слов. јазици (ја имаме, на пример, во некои цр-
ногор. говори). Во романските јазици интервокалното 
в исто се губело. Губењето на консонанти во интерво-
кална позиција (g, b, d) е застапено со различна регу-
ларност во одделни грч. говори. Таа појава е многу ка-
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рактеристична и за алб. јазик, во кој ги зафатила сите 
звучни експлозивни согласки. Може да се претполага 
дека и меѓујазичниот контакт во балканската средина 
придонесол за губењето на консонантите во интерво-
кална позиција во мак. јазик. Во секој случај, како што 
можевме да видиме во однос на в, процесот се одвивал 
во западното наречје во извесни рамки што ги поставу-
вала гласовната структура на тоа наречје.

141. Како релативно нов процес губењето на интер-
вокалното в дава можност да се следи јасно дејството на 
граматичката структура врз одвивањето на фонетските 
промени. Се забележува дека губењето на в наоѓа пречки 
во извесни морфеми. Се работи прво за наставката -ва- со 
која во повеќе случаи се изведуваат несвршени глаголи. 
Иако се дадени сите фонетски услови за губење на в во 
нејзиниот состав во случаите како: избровам – изброваш, 
постовам – постоваш и сл., тоа тука никогаш не се губи, 
зашто во 1 л. едн. би настанала омонимија со соодветната 
форма од свршен вид (изброам, постоам). Наспоредни 
форми со и без в во таа наставка наоѓаме кај глаголите 
изведени од основа на -а: направам – направаш и напра-
ам – напрааш, оставам – оставаш и остаам – остааш. 
Никогаш не се губи в и кај глаголите изведени од основа 
на -и (позицијата зад и и инаку е најмалку засегната од 
губењето на интервокалното в): покрива, заспива и сл. 
Треба да укажеме на тоа дека, што се однесува до 3 л. 
мн. во презентот и имперфектот, и еден дополнителен 
фонетски чинител придонесувал за закрепувањето на в, 
имено стремежот да се избегне соседството на три во-
кала (направаат, оставаат). Ѓувството за тоа дека в е 
конституент на една морфолошки значајна единица било 
причина и за тоа што тоа се чува обично и во членските 
форми -ва, -во, -ве: женава, детево, жениве. Форми со 
загубено в можат да се чујат (женаа, детео, жение), но 
тие се карактеристични за некои селски говори во запад-
на Македонија. Така во прилепскиот говор таа особеност 
се осознава имено како одлика на говорот на селаните, 
за разлика од говорот на граѓаните, во кој губењето на в 
во членските форми не е обична појава. Морфолошкиот 
чинител придонесува на таков начин, поставувајќи ч из-
весни граници на дадената фонетска промена, да се јават 
две варијанти на некоја форма (сп. женава : женаа), кои 
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едновремено се употребуваат во рамките на ист говор. 
Меѓутоа, во определена општествена ситуација, секогаш 
е можно да дојде до израз еден фактор на избор меѓу две-
те можности, којшто доведува до тоа, алтернативата да 
се искористи за целите на социјалната диференцијација 
на говорот.

Во врска со губењето на интервокалното в во запад-
номак. наречје можат да се посочат и некои примери што 
го покажуваат воздејството на стремежот да се избегне 
омонимија на одделни лексички единици, како и воз-
дејството на чувството за етимолошката врска на дадени 
зборови. Така, чувањето на в во глаголот давам – давиш 
(покрај удаам – удаиш, удаеник) се должи секако на стре-
межот да се избегне незгодната омонимија со глаголот 
даам – даиш (дадам – дадиш). Јасната етимолошка врска 
со зборовите здрав, здравје го спречува губењето на в во 
оздравам, оздравен. Обратно, поради тоа што веќе не се 
чувствува таква врска со зборот глаа, в се чува во глаго-
лите наглавам (чорап), главам, но затоа имаме од друга 
страна ошумоглаам, каде што врската по значење е сосем 
јасна.

Губењето на консонантите во интервокална позиција 
е, како што видовме, во ново време значаен чинител за 
некои промени на вокалите во непосреден допир, во ре-
зултат на кои во извесни дијалекти се дошло дури и до 
преустројство на самиот вокален систем (в. § 122).

Промени во рамките  
на консонантските опозиции по мекост

142. Стремежот за депалатализација на консонанти-
те дејствува сè до најново време, а од друга страна имаме 
во некои локални говори и промени што ја засегаат само 
фонетската реализација на опозициите по мекост.83

Наново се добивале меки консонанти во резултат на 
т.н. ново јотување, откако по губењето на еровите се соз-
дале пак групи нј, лј, тј, дј. Меѓутоа, иако овој контакт со 
ј се реализирал веќе во споменатата епоха (па во синак-
83 Се работи за опозицијата фонолошки наспрема фонетски меки 
консонанти. (Љ. Сп.)
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сарот на Охр се обични и графиите како: obr/zan1, obr/
tan1, poklan/n1, brat1), ние не можеме да бидеме си-
гурни, поради недостатокот на податоци, во кое време по 
дијалектите се добиле и резултатите од новото јотување. 
И до денеска во Костурско не е извршен преминот на нј 
во њ: нос'енје, јад'енје, а изговорот како цветје, братја е 
и пошироко задржан во јужната област. Во горнополош-
киот и мавровскиот говор во западна Македонија е забе-
лежана таква преодна состојба: орманње, планинје –  пла-
нинње, трнје – трнње.

143. За западната област е сигурно дека новото њ се 
добило дури откако затврднало старото, додека за оние 
источни говори во кои на еднаков начин затврднало и 
старото и новото њ (кон, носене) немаме можност да ус-
тановиме ваква релативна хронологија (в. § 82). Заправо, 
најверојатно е дека во нив старото њ не било уште за-
тврднато кога се добило новото, и дека дури тогаш (ве-
ројатно во новиот период) секое њ преминало во н. Сè 
што можеме да кажеме за западните говори е дека во по-
веќето од нив новото њ се добило пред XVIII в., бидејќи 
од тоа време ни се засведочени примери со т.н. антиципа-
ција на мекоста (в. подолу).

144. По новото јотување љ се добило само во север-
ните говори. Во западните говори, каде што имаме изговор 
зел’је, седел’је, тил’је, крил’је и сл., ново јотување на л не 
се вршело. Да беше поинаку, ќе се добиел изговорот: *зеле, 
*седеле и сл. Во горните случаи имаме, пред ј, позиционо 
обусловен изговор на л’. Од истото ова произлегува дека и 
во грцизмите зил’је, ил’јада (за разлика од долновардарско-
то ил’адо) изговорот без слевање на л и ј во л’ е во овие гово-
ри стар. Инаку, велешкото босилок (во Прилепско: босилек) 
покажува дека во стари заемки со л’ се извршило неговото 
затврднување, сосем онака како што и би се очекувало. Во 
источните говори во кои се изговара зеле (за зел’је) може да 
се претполага дека новото јотување било извршено, па се 
добило потоа полумеко л пред е, ако воопшто во времето на 
слевањето на л + ј сè уште имало палатално л. Ова посма-
трање може да се прошири на сите позиции со нов контакт 
со ј во оние источни говори во кои ги среќаваме формите 
како цвете, грозде, носене и др. Како што гледаме, денеска 
тука немаме трага од јотување. Меѓутоа, формата здраве во 
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истите тие говори нè упатува на заклучок дека, откако пр-
вобитно се палатализирал консонантот во контакт со ј, во 
поново време таа мекост се загубила. Според тоа, би ги има-
ле следните фази: zdravje > здрав’е > zdrave, и аналогно: 
цветје > цвет’е – цвете, гроздје > грозд’е – грозде, nosenje 
> носење > nosene (за њ в. уште и § 82).

145. Како резултат на новото јотување се добиле и 
ќ и ѓ ( од тј, дј) во случаи како цвеќе, браќа, луѓе и сл. 
И оваа промена не ги засегнала сите говори. Имено, во 
појужните говори или се јавува еден претходен стадиум 
(братќа, цветќе во граничниот појас меѓу централните 
и костурските говори) или дури јотувањето и воопшто 
не е познато, ами се чува изговорот братја, цветје и сл. 
(костурските, малешевско-пиринските говори). Во Горни 
Полог имаме аналогна ситуација со онаа што ја видовме 
во врска со новото њ: братќа – братќа – братја, вратќе, 
работќе, сватќа – сватја, ливадѓе – ливадѓе – ливадје, 
оградѓе – ограѓе – оградје.

И во говорите во кои ова јотување се извршило, во 
формите за збирна множина се јавува двоен изговор во 
случаите како: патје – паќе, брутје – бруќе, водје – воѓе 
и сл. Сепак е обично во тие говори само рабоќе, ливаѓе, 
ограѓе. Ова двојство произлегува од обновувањето на 
морфемската граница, бидејќи -је како наставка за збирна 
множина е јасно изделено во ред други случаи (сп. снопје, 
робје и сл.). Во говорите во кои имаме денеска изговор 
лисје, грозје и сл. (западните и некои други) промената 
не можела да се изврши бидејќи консонантите т и д биле 
загубени во таква позиција пред да почне да дејствува но-
вото јотување (в. § 96, 5).

146. Тешко е, по сето изложено, да се претположи 
дека новото јотување во групите тј, дј можело да се из-
врши пред да се рашири изговорот со ќ и ѓ во случаите 
како свеќа, ноќ, меѓа (в. § 86).84 Според тоа, следува да за-
клучиме дека во овој случај новото јотување не може да 
оди поназад од XIV век. Со оглед на тоа што забележуваме 
паралелност во развојот (сп. планинње – работќе, оградѓе) 

84 Некои сметаат дека новото јотување воопшто не се вршело во мак. 
јазик, туку дека се работи за изговорни варијанти на зборовите пре-
земани од север и навлезени од српските говори (усно соопштение 
на акад. Б. Видоески). (Љ. Сп.)
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и новото јотување на н не можеме да го поместуваме пред 
тоа време. Најверојатно е според тоа дека новото јотување 
се вршело во текот на првите векови од новиот период. Ова 
би одговарало приближно на временските рамки во кои ис-
тиот процес се вршел во срп. говори, од кои, како што ви-
довме (§ 86) произлегол стимулот за ширење на ќ, ѓ (место 
шт, жд) на македонскиот терен. Имено, се претполагаше 
дека резултатите од новото јотување во срхр. јазик се до-
биле кон почетокот на XVII век. Меѓутоа, најновите испи-
тувања откриваат податоци од кои се гледа дека процесот 
дејствувал веќе во XV век. Интересно е да се одбележи 
дека проучувачите на ОпшДефт на едно место прочитале 
Заградје, а на друго место Заграѓе за име на едно село во 
Горни Полог. Ова би можело да значи дека во вакви пози-
ции ситуацијата до која се дошло во XV в. продолжила до 
денес, доколку читањето е точно.85 

147. И во послежниот развиток забележуваме пара-
лелност кај њ од една страна, и ќ и ѓ, од друга, во запад-
ните говори. И во едниот и во другиот случај се разви-
ва ј-елемент пред тие консонанти (антиципација на ме-
коста). При њ тој процес ги зафатил позициите со ново 
јотување, како и одделните лексеми со старо њ што по-
ради некои посебни причини се задржале во западните 
говори (в. § 83). Тој процес ни е за крајот на XVIII в. зас-
ведочен во графијата koini (којни < коњи) од еден запис 
во евангелие од манастирот Слепче (1780 г.). Се работи 
за затврднувањето на њ по следните фази: носење > но-
сејње > nosejne. Денеска во говорниот појас што го оп-
фаќа Прилепско, Битолско, Преспанско и Охридско овој 
процес има напреднато, така што во говорот на младата 
генерација, особено во градовите, е пообичен изговорот 
носејне и сл., што значи дека барем во говорот на извесни 
претставници од таа генерација отсуствува њ во консо-
нантскиот систем. Повеќе устојува њ пред депалатализа-
цијата во морфемите -иња, -(и)ње: полиња (и полина), но 
сè уште пообично: планиње. Преминот њ > jn е познат и 
во други говори освен споменатите (долновардарските). 
Сп. во воденскиот: сирејне, имајне, којн.

85 Последниве две реченици ги нема во македонскиот ракопис и се 
преземени од англискиот текст. (Љ. Сп.)
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Паралелно со ова се јавува изговорот: кујќа, цвејќе – 
лујѓе. Во прилепскиот говор, почнувајќи од генерацијата 
родена околу 1930 г., се забележува натамошна промена 
која доведува заправо до елиминирањето на ќ и ѓ од кон-
сонантскиот систем: кујча, цвејче, лујџе. Во апсолутниот 
почеток на зборот, каде што не е можно да се антиципира 
елементот ј, станува непосредниот премин ќ > ч, ѓ > џ: ќе 
> че, ѓубре > џубре. Ова е еден од најмладите фонетски 
процеси во мак. јазик. Освен во прилепскиот говор, тој е 
забележан и во говорот на младата генерација во Струга 
и Скопје. Сè уште се работи за територијално неповрзани 
огништа на таа појава. Така, во еден дијалект како при-
лепскиот, три консонантски фонеми се елиминираат во 
говорот на претставниците на најмладата генерација: њ, 
ќ и ѓ. Процесот што доведува до ваков резултат среќава 
пречка во воздејството на мак. литературен јазик.

148. Во врска со опозицијата л : л’ забележуваме из-
весни појави во локалните говори што ја засегаат фонет-
ската реализација на нејзините членови. Така денеска се 
забележува затврднувањето на полумекото л како процес 
во кратовскиот говор и во некои други локални говори во 
источна Македонија. Таму тоа, се чини, наоѓа подбуда во 
преминот на тврдото л vo £ (во£ < вол и сл.), една појава 
што во ново време ја познаваат доста говори. Тој премин, 
поместувајќи го изговорот на л, дава можност да се по-
местува и изговорот на л’ кон поранешното место на л 
(случај на гласовни промени во „верига“).

За зголемувањето на фреквенцијата на л’ во резултат 
на редукцијата на предните вокали в. § 123, 5.86

149. Мешањето со другојазично население придонесу-
вало за извесни фонетски па и фонолошки поместувања во 
опозицијата л : л’. Така во говорот на с. Ореово (кај Битола) 
веларното л се заменило со еден посебен спирантен глас од 
родот на Ø. Говорителите добро го разликуваат, на пример, 
изговорот јајца од Øајца (< lajca < la`ica). Консонантот 
Ø е карактеристичен за говорот на Власите-Фаршериоти 
(по потекло од јужна Албанија), и овде секако се работи 

86 Познато е дека низ историскиот развиток на мак. јазик постојано 
се среќаваме со навлегување на л’ коешто, од своја страна, постојано 
е подложено на затврднување. Процесот е актуелен и до најново вре-
ме, сп. л’убов – љубов, Л’уба – Љуба. (Љ. Сп.)
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за промена при асимилирање на влашкото население, кое 
во својот јазик го немало веларното л. Во Тиквешко се за-
бележува напредување на еден процес на отклонување на 
споменатата опозиција со тоа што како фонетска замена за 
л и л’ се јавува едно л „средно“ меѓу нив. И овде се чини 
дека првобитната подбуда е дојдена од мешањето со влаш-
кото население, но за оваа појава уште немаме попрецизен 
опис и податоци наполно проверени на теренот.

Промени во консонантски групи

150. Во мак. дијалекти се јавува разлика во изговорот 
на групите шт, жд наспрема шч, жџ (огниште, нешто, 
вежда, мужде : огнишче, нешчо, вежџа, мужџе). Како 
што се гледа од приведените примери, тие групи можат 
да бидат од различно потекло. Може да се случи, и во 
еден говор да биде застапен двоен изговор. Така е во при-
лепскиот говор, во кој, покрај обичното шч, жџ се јавува 
во поограничена мера и шт, жд. Разликата за која ста-
нува збор била секако позната и во стариот период (в. § 
77). Во споменатите групи станувале извесни промени од 
асимилативен карактер. Во мак. народен јазик е денеска 
пообично шо отколку што или шчо.87 Ваквото упросту-
вање е нотирано во прилепскиот говор, како честа но не и 
обопштена појава, во примерите: уше, (покрај ушче), шом 
(покрај шчом), нешо (нешчо), бунишше (со долго ш). Во 
струшкиот говор е обично упростувањето на групата жџ: 
вежжи или вежи, межжа или межа.

151. Групите -вн-, -бн- преминале во -мн-: одамна, 
рамнина, изѕемне, демне и сл.88 Поради недостаток на по-
датоци не може поблиску да се определи времето на оваа 
појава. Сепак знаеме дека името на селото Рамне (кај 
Охрид) во почетокот на XIII в. се изговарало уште како 
Равне (сп. го записот на препишувачите во Бон). Форма-
та Равне (современо Рамне, село во Порече) се јавува и 
87 Во разговорниот мак. јазик ваквиот изговор е масовно присутен. 
(Љ. Сп.)
88 Сп. ја синтагмата од јазикот на mak. народна поезија: Димни Марко, 
Димна Гора, каде што имаме -вн- : -мн-, а оригиналниот изговор е 
Дивни Марко, Дивна Гора. Се работи за калка на често употребуван 
епитет во грчката поезија – архаизам со значење „прекрасен“. (Љ. Сп.)
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во ОпшДефт, како и Равни Габри, Равна Габри (совреме-
но Рамни Габер, село во Скопско).89 Од друга страна, во 
натпис од 1607 г. наоѓаме веќе: Slimnica (< Slivnica) 
– име на село во Преспа. Во случајов имаме асимилација 
на усниот консонант под дејство на назалот. Промената 
се вршела само ако била ослабена етимолошката врска 
на дадениот збор со други зборови од истиот корен, во 
кои в и б се чуваат во инаква позиција. Така таа станала 
во огламник, гламна (раскината е етимолошката врска со 
глава), но не во крвник (од крв), грабне (од граба) и сл. 
По дијалектите се јавуваат и извесни разлики што сведо-
чат за потесното или за послабото асоцирање на одделни 
зборови од ист корен. Така во некои говори сè уште се 
чува изговорот плевна (не е раскината врската со зборот 
плева), додека во други имаме веќе изговор племна. Исто 
така како дијалектни варијанти се јавуваат: мнук – внук, 
нимниот – нивниот. Обратната замена на -мн- со -вн- ја 
познаваат малешевските говори: тевно, стовна, гувно.

152. Во групите -сц-, -сч-, -шч- фрикативните консо-
нанти минале во х. Тоа е дисимилативна појава, во која 
се изразува стремежот да се означи поизразито границата 
меѓу основниот дел и наставката, бидејќи споменатите 
групи и се создавале на таа граница. Постарата ситуа-
ција е застапена во ОпшДефт: Лашче (Тетово), Влашчани 
(Кичево).90 Промената била позната во XVI в. во костур-
скиот говор: gl'uhci (< gl'u{ci) во РечКост. Натаму на-
оѓаме примери за неа во записи од XVII–XVIII век. Во 
КодТреск имаме RUhci (покрај RUsci, денешното Рувци, 
село во Прилепско), Behcena (покрај Bescena, женско име 
Бесцена). Во говорите во кои х > в(ф) денеска имаме ме-
сто тие групи ваков изговор: Рувци, мавца, ливче, гровче 
(< грошче и гросче од гроздче), тровче (< трошче, сп. 
трошка) итн. На допирот меѓу префикс и основен збор 
оваа појава се забележува исто така во западните говори, 
но не е обопштена: бевценет (< бесценет), ивцепи покрај 
обичното исцепи и сл. Префиксот се востановува во ва-
квите случаи во својот првобитен облик. 

89 Последнава реченица ја нема во македонскиот ракопис и е презе-
мена од англискиот текст. (Љ. Сп.)
90 Последнава реченица ја нема во македонскиот ракопис и е презе-
мена од англискиот текст. (Љ. Сп.)



ГЛАВА III

МОРФОНОЛОШКИ ПОЈАВИ

153. Во овој дел ќе се задржиме на некои појави свр-
зани со разновидностите на морфемите и со дејството на 
морфолошкиот фактор. Се работи за појави што станува-
ле како во стариот период така и во ново време.

Истакнување на морфолошката граница

154. Под дејството на тенденцијата кон растечка 
звучност, карактеристична за prasl. jazik, дошло до 
ред промени на допирот меѓу префиксите (и предлози-
те) и зборовите со кои тие се сврзувале. Сп. во стсл. ја-
зик: i;den5 Зогр < *iz-îenõ, i]eze Мар < *is-\eze, i]r/
va Син < izQ àr/va; be]qsti Мар < bezQ àqsti; i-àr/va 
Ас, ic/l- Ас (често), i-crQkQve Зогр.91 Но веќе во истите 
стсл. текстови се забележува и обратниот стремеж: да се 
востанови првобитниот облик на префиксот (и предлогот) 
и со тоа да се маркира појасно морфолошката граница, на 
пр. isc/li Зогр итн.; сп. и карактеристични примери од 
подоцнежниот период: isskoàivq, rass/av[ou s3 – обете 
форми акт. парт. на прет., rass5ditelenQ ЛеснПар.92 Овој 
стремеж за истакнување на морфолошката граница се из-
разил во полна мера во мак. јазик: ис-чисти, бес-ценет, 
ис-цели и сл. Денеска можеме како исклучително ретки, 
ограничени на само некои локални говори, да ги сметаме 
формите како ичисти (поречкиот говор). Спорадичниот 
91 Примерите во оваа реченица се предадени како во англискиот текст 
со наведување на изворот. (Љ. Сп.)
92 И примерите во оваа реченица се предадени како во англискиот 
текст со наведување на изворот. (Љ. Сп.)
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изговор ивчисти, бевценет и сл. во западна Македонија 
веќе го објаснивме како резултат од споменатиот стре-
меж, бидејќи така се избегнуваат асимилативните про-
мени на допирот меѓу префиксот и зборот со кој тој се 
сврзува (в. § 152). Поради налагањето на морфолошката 
граница, во оваа позиција е можно да се јават и два ед-
накви консонанти во непосреден контакт: раззелени, от-
тури, оддели и сл. Сето ова не значи дека полниот облик 
на префиксот морал да се воспостави во сите случаи со 
извршена асимилација. Тоа не станало, на пример, во: ра-
шири, истриже. 

Ќе забележиме на ова место дека предлогот (и пре-
фиксот) од (стсл. otQ) го добил тој облик под дејство на 
пред, зад, над, под. Новиот облик се јавува во Добром: 
edinq odq obo2 na des3te. Сп. и пред тоа: odQneli;e Мар, 
odQl/kQ Син. 

155. Промената сц > ст пред наставките (стсл. 
l2dqstii, zemlq-stii) не оставила трага. Во множината 
кај придавките е обопштена наставката -ски (селски, пла-
нински), со што се отклонети алтернациите кои во ном. мн. 
за машки род биле сврзани со варијантите -сци и -сти.

Губење на гласови во составот на морфеми

156. На улогата на морфолошкиот фактор во одвивањето на 
фонетските процеси имавме можност да укажуваме повеќепати. 
Морфолошки слабата позиција придонесува за редукцијата на не-
акцентираните вокали (в. § 112). Од друга страна, особено во 
врска со промените на х, можевме да видиме како пози-
цијата на една фонема се засилувала во составот на некои 
морфеми (в. § 132). На ова место ќе разгледаме една поја-
ва спротивна на оваа. Имено, вклученоста на една фоне-
ма во рамките на даден граматички елемент може и да ја 
ослаби нејзината позиција, до колку и без неа може да се 
задржи изразноста на формите. Така се добиваат аломор-
фи што можат да сосуштествуваат во ист говор или пак да 
станат диференцијални белези во дијалектната поделба.

157. Така, во слаба позиција се нашло т како настав-
ка за 3 л. едн. во презентот, откако се обопштила настав-
ката -м во 1 л. едн. било кај сите глаголи или барем кај 
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глаголите од а-група, т.е. откако се добил односот викам 
– викат. Во таа ситуација можело да се загуби -т без 
да се причини со тоа нејасност на формите. И така на-
вистина станало, додека -т го задржале пред сè оние за-
падни говори во кои вика претставува форма за 1 л. едн. 
Во прилепскиот говор се јавуваат двојни форми викат 
и вика, при што формите без -т се веќе значително по-
обични. Појавата е стара, бидејќи одделни примери за 
неа наоѓаме веќе во стсл. текстови. Сп. podobaa во Зогр. 
Во некои говори се губи -т во ново време и во 3 л. мн. 
през.: носа (прилепскиот, тетовскиот), носе (костурски-
от). Слаба била позицијата на т и во составот на член-
ската морфема -от. Поради тоа во повеќе дијалекти тоа 
се загубило, така што формата -о дури и се обопштила 
во ред источни говори: лебо, дено и сл. Во прилепскиот 
говор и во овој случај се јавува двојство, но формата без 
т станува сè пообична.

158. Многу е често губењето на вокалот во проклитики 
во вакви случаи: }-odi (ќеÒ'odi), n-'ostana (neÒ'ostana), 
g-'izede (goÒ'izede), d-'istine (daÒ'istine). Се разбира, 
губењето на вокалот е пообично при брзото темпо на го-
ворот. Појавата е позната широко како на јужнословен-
скиот терен, така и во неslov. балкански јазици. Причи-
ната и за оваа појава е слабата позиција на еден глас во 
составот на дадена морфема (службен збор).

Вокални и консонантски алтернации

159. Примери на праиндоевропското редување на 
вокалите (аблаут) наоѓаме и денеска во мак. јазик, како 
и во другите slov. јазици. Сп. из-бра, бер-е, из-бир-а, из-
бор. Ова редување одамна не е дејствено во изведувањето 
на именски образувања. Дури, при изведувањето на нови 
именки од глаголска основа се пренебрегнуваат старите 
обрасци со вакво редување, што доведува и до појава на 
дублети со различно значење: исток – истек (по исте-
кот на определено време), собор – собир (собир на изби-
рачите) и сл. Меѓутоа, во изведувањето на несвршени 
глаголи старите обрасци со редување во коренот пос-
лужиле во некои случаи за создавање и на нови форми: 
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падне – падина (како: сопне – сопина), истече – истица, 
испече – испица.

160. Губењето и вокализацијата на еровите довеле до 
појава на т.н. „подвижни“ вокали во извесни морфеми. 
Тоа создало можност за аналогни израмнувања на фор-
мите во ред случаи.

Во коренот на зборот подвижни вокали имаме во 
следните случаи: 

ден – дни (дните, дниве, два дни). Како пообични се 
јавуваат денеска формите со востановено е: денови, два 
дена. Во преспанскиот говор е забележана формата: дној. 
Членуваната форма во еднина само: денот. И во прилош-
ко значење: дента, дење. Од формата со вокал е изведен 
и глаголот раздени.

пес(от) – пци. Избројана множина: (два) песа. По-
крај песји (песји нокти) се јавува и придавска форма без 
вокал: пчошки (в. § 134).

кнок. Во охридско-преспанските говори тоа е конти-
нуант на tqnQkQ. Се добило со консонантска дисимила-
ција од постарото *tnok. По аналогија на м.р. и другите 
форми од оваа придавка во споменатите говори се обра-
зуваат без вокал: кнока, -о, -и (кнока кошул’а). Обратно 
во тенок (од *tnok) се востановил вокалот според други-
те форми (тенка, -о, -и). Од *tnok се добило и танок со 
посебен развиток на ерот (в. § 39). Тоа од своја страна го 
повлекло по себе образувањето на формите танка, -о, -и. 
Така се добиле три варијанти од првобитно единствениот 
облик tqnQkQ.

зол – зла, зло(то), зли (како придавка, овој збор е ар-
хаизам: сп. во пословиците – на зол трн зла копачка; ем 
гол ем зол).

сон(от) – сништа. Множинската форма соништа, 
со востановен вокал, е исто така обична. Спрема сон бил 
преобразуван и прилошкиот израз на соне, в соне, како и 
глаголот сонува. 

Во наставките:
Наставката -ец (< -qcq) го губи вокалот скоро ре-

довно во множинската форма: старец – старци, молец 
– молци, јунец – јунци итн. Со востановено е го имаме 
зборот подлец – подлеци, дојден од рус. јазик.
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Наставката -ок (< -QkQ) денеска и во множината се 
јавува обично со вокал: песок – песоци, петок – пето-
ци, напрсток – напрстоци итн. Наспрема момок имаме 
дублетни форми момоци и момци. Со нив се сврзуваат де-
неска две различни значења – момоци е мн. од момок со 
истото значење (слуги, измеќари) додека момци обично 
се сврзува по значење со момче (млад човек).

Кај придавките имаме редовно губење на вокалот во 
наставката -ен (< -qnQ)> лесен – лесна, -о, -и, болен – бол-
на, -о, -и итн.

Подвижни вокали се јавуваат и во случаи кога во 
консонантска група на крајот од зборот се развил втори-
чен вокал (в. § 43). Во овој случај се јавуваат во еднината 
и членувани форми без вокал: ветар (ветер) – ветрот, 
ветрови, ветришта (наспрема овие форми иде ветерот 
образувано од ветер); оган – огнот, огнови; меѓутоа се-
когаш со вокал во членуваната форма: пекол – пеколот. 
Има одделни случаи да се повеле спрема ваквите зборови 
со вторичен вокал и некои зборови во кои вокалот пред 
крајниот консонант е стар. Така од пепел – пепелот има-
ме множинска форма пеплишта (во изразот: пеплишта 
се стори), од камен, ремен, пламен – камни, ремни, плам-
ни. Во народната песна формата севрои (од север) е об-
разувана по аналогија на ветрои (сп. во стихот: ветрои, 
силни севрои). Во битолскиот и охридскиот говор е по-
знат изразот кон севра. Освен кај именките, подвижни во-
кали добиени со развивање на вторичен вокал имаме и во 
други категории. Сп. во л-формата: рекол – рекла, -о, -е; 
пекол – пекла, -о, -е и сл.; кај броевите: седум – седмиот, 
осум – осмиот; кај помошниот глагол: сум – сме.

161. Од консонантските алтернации најобични се од-
носите: к – ч, ц; г – ж, з, (ѕ); х (в) – ш, с. Тоа се алтерна-
ции добиени во резултат на трите prasl. палатализации 
на западнонепчените консонанти к, г, х (втората и трета-
та палатализација некои ги поместуваат во периодот по 
распадот на prasl. заедница). Сп. стсл. vlQkQ – vlQàqcq 
– vlQci; bogQ – bo;e – boyi; douhQ – dou[e – dousi и 
сл. Во повеќе случаи овие редувања се отклонети под 
дејството на морфолошката аналогија. Тоа е случај пред 
сè во глаголската промена. Во презентот е отклонет од-
носот к : ч, г : ж (спореди денеска печам – пече –печат, 
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можам – може – можат наспрема стсл. pek5 – peàetQ – 
pek5tQ, mog5 – mo;etQ – mog5tQ). Од презентот, ч и ж 
се пренесло и во императивот: речи, поможи (стсл. rqci, 
pomoyi – pomozi).93 Меѓутоа, во аористот и аористната 
л-форма споменатиот однос уште се чува: пеков, (ис)-пе-
че, пекол, стригов, (и)-стриже, стригол и сл. Процесот 
на отклонување на односот к : ч се одвива во наше време 
во изведувањето на несвршени глаголи во ваквите слу-
чаи: дотекува, привлекува и сл. Денеска стануваат обич-
ни и варијантите дотечува, привлечува и сл., во кои се 
врши израмнување спрема сегашната основа.

Кај именките се чуваат добро и до денеска овие ал-
тернации во односот меѓу еднинската и множинската 
форма: волк – волци, јунак – јунаци, полог – полози, Влав 
(Влах) – Власи и сл. Во овој случај тие сè уште се покажу-
ваат дејствени и се реализираат и во новоусвоени лексе-
ми: кулак – кулаци, монолог – монолози, фелах – феласи 
и сл. Отстапувања од редувањето х : с имаме во запад-
ното наречје во зборот орев – мн. ореи; сп. ора(в) – ора-
си во велешкиот и во северните говори. Ограничувања 
на овие алтернации им биле поставени во некои случаи 
со прераспределба на извесни наставки. Така станало во 
вокативната форма во еднината (сп. денеска форми како: 
волку, бегу, наместо формите со редување што не се веќе 
обични: волче, беже). Во зборообразувањето тие се исто 
така добро зачувани. Сп. рака – раче – рачка; нога – ноже 
– ножици; долг – должина; сув (сух) – сушина и сл. Ин-
тересно е дека во охридскиот говор, каде што е зачуван 
изговорот ѕ наспрема г (полог – полоѕи) во зборообра-
зувањето наспрема г се јавува исто така африкат – џ го 
заменило постарото ж: нога – ноџе, шилеџе и сл. Тоа е 
единствен случај на гласовна замена во оваа алтернација 
во мак. јазик, како што е и чувањето на изговорот на ѕ во 
алтернацијата г : ѕ пак својство на охридскиот говор. Оче-
видно е дека има врска меѓу тие две особености.

Видовме погоре дека се отклонува алтернацијата к 
: ч : ц, г : ж : з кај глаголите во презент. Тоа е само една 
епизода од процесот на укинување на консонантските 
алтернации во општиот дел на глаголите, пројавен во 
мак. јазик. Кај глаголите од IV група такви алтернации 
93 Оваа реченица ја нема во англискиот текст. (Љ. Сп.)
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се јавувале, поради јотувањето, во презентот (1 л. едн. 
наспрема останатите лица), имперф., I акт. парт. на прет., 
пас. парт. на прет. и глаголската именка. Сп. стсл. pora;5 
: poraziti, ho;daa[e : hoditi, po]q s3 : postiti s3, 
razvra]enQ : razvratiti, `vlenie : `viti итн. Меѓутоа, 
рано формите што алтернирале се израмнуваат со дру-
гите форми кај овие глаголи (носам – носен, родам – ро-
ден и сл.). Во Јов среќаваме покрај другото и еден ваков 
показателен пример за тоа израмнување: poraz3 pastxr/ 
(м. pora;5). Такви примери среќаваме и на други мес-
та: Cpoust5, vQpros5, prihod5 Добрј, zagrad5 ЛеснПар. 
Процесот на отклонување на консонантските алтернации 
кај глаголот го засегнал и односот ш : с, ж : з во случаи-
те како: напише – напиша (дијал. написа), каже – кажа 
(дијал. каза).

Другите консонантски алтернации се ограничуваат 
на помал или сосем мал број случаи. Така кај глаголите 
имаме однос г : з во случаите како влегол – влезе, измол-
гов – измолзе. За алтернацијата х (в) : с, з, ш, ж в. § 152, 
за ќ : ш(т), ѓ : ж(д) в. § 87. Поголемо е функционално-
то значење на алтернациите т : ќ, д : ѓ во односот меѓу 
свршени и несвршени глаголски форми во случаите како: 
плати – плаќа, роди – раѓа и сл. Истите алтернации се 
јавуваат и кај именките, особено во односот на еднината 
и збирната множина, и се развиле во резултат на новото 
јотување на т, д: брат – браќа, брут – бруќе, ливада – ли-
ваѓе (в. § 145). Во истиот овој случај, т.е. во односот меѓу 
еднината и збирната множина се јавува и алтернацијата 
н : њ – планина – планиње, ремен – ремење и сл. (в. § 143 
и 147). Во некои говори, на пр. во велешкиот, ова реду-
вање се отклонило кај именките од м.р. со пренесување 
на њ во едн.: ремењ, корењ, камењ. Тука постои дури и 
тенденција да се замени н со њ и кога не станува збор за 
редување: троњ, лимоњ, дури и слоњ. 





ГЛАВА IV

ОПШТ ПОГЛЕД ВРЗ ФОНОЛОШКИОТ РАЗВИТОК 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 94

162. За стариот период од развитокот на мак. фоно-
лошки систем е карактеристично изразитото намалување 
на бројот на неговите дистинктивни единици. Тоа може 
особено јасно да се следи во развитокот на вокалниот 
систем. Од еден систем со тринаесет, или најмалку еди-
наесет фонеми, се стигнало дури и до петочлен вокален 
систем (а, е, о, и, у), каков што имаме во некои говори во 
централна Македонија и во мак. литературен јазик. Ели-
минирањето на повеќето вокални фонеми се извршило во 
текот на стариот период, со исклучок на /, кое преминало 
во е во поново време.

Тоа што во мак. јазик не се развила корелацијата по 
мекост, ами напротив се пројавил стремежот за затврдну-
вање на меките консонанти насекаде, освен во перифер-
ните југоисточни говори – причинило и консонантизмот 
да се јавува во упростен вид, со само дваесет и шест фо-
неми, во кои се вклучуваат и новодобиените консонанти, 
под туѓо воздејство, ф, ќ, ѓ и џ (последново усвоено во 
текот на новиот период). Врз опозициите по звучност е 
поставена основата на ваквиот консонантски систем.

Во стариот период била извршено и големо упросту-
вање на односите во прозодијата, со тоа што се загубиле 
94 Глава IV ја нема во македонскиот ракопис. Станува збор за вер-
зија на предавање на Конески одржано на XI семинар за македонски 
јазик, литература и култура, Скопје и Охрид, 11. 8.–31. 8. 1978 го-
дина, а објавено во зборникот од предавањата на овој Семинар (в. 
Конески 1979: 31–39). (Љ. Сп.)
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разликите во однос на интонациите и квантитетот, а во 
западната област се изградиле дури и акцентски системи 
со определено место на акцентот.

Како и во другите slov. јазици, губењето на еровите 
(кон X в.) означило еден пресвртен момент за структура-
та на слогот и воопшто за гласовната синтагматика. Тоа 
било причина за ред упростувања, како и асимилативни 
и дисимилативни промени во рамките на извесни консо-
нантски групи. Во стариот период посматраме и појави 
на вокални асимилации и контракции, пред сè во слу-
чаи кога непосредниот контакт на вокалите се добил со 
губењето на интервокалното ј (в. § 16).

Се чини дека развитокот во текот на стариот период 
се доближил до една граница што му се противставувала 
на натамошното елиминирање на дистинктивните едини-
ци во мак. фонолошки систем. Затоа во новиот период 
развитокот не оди натаму по таа насока, ако го оставиме 
настрана преминот / > е, еден процес што бил отворен 
веќе порано. Стремежот кон јазична економија сега се из-
разува во скратувањето на формите на различни начини. 
Во источната област основен начин на такво скратување 
претставува редукцијата на вокалите (сп. ж'ена : ж'ена-
та : ж'ента). Во западната област, што е само во помала 
мера познато и во источните говори, губењето на повеќе 
консонанти во интервокална позиција, особено на ј, в, х, 
создавало повторно услови за вокални асимилации и кон-
тракции. Меѓутоа, токму на оваа точка гледаме како се 
поместува балансот во полза на бројот на дистинктивни-
те единици. Имено, скратувањето на формите на споме-
натите начини доведува до нови квантитативни противс-
тавувања во вокализмот, така што при описот на некои 
современи дијалекти може да се покаже како целесо-
образно изделувањето на потсистем на долги вокали (в. § 
117–122), во кој се вклучуваат и нови по квалитет вокални 
единици како што се широкото е и о во прилепскиот го-
вор (сп. стреха > стреа > стреa: товар > тоар > тоa:р). 
Со сето тоа фонолошкиот развиток на мак. јазик предлага 
ред илустрации за општолингвистичките посматрања во 
врска со границите до кои допира стремежот кон јазична 
економија, при секогаш присутната интерференција на 
факторите од синтагматски и парадигматски ред.
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163. На морфонолошко рамниште е потребно да се 
води сметка за тоа дека мак. јазик претставува јазик со 
извонредно проста деклинација при извонредно сложена 
конјугација.

Елиминирањето на цели парадигми при упросту-
вањето на деклинацијата не можело да остане без после-
дици и за фонолошките и морфонолошките односи.

Во групата на имињата основна е опозицијата меѓу 
еднинската и множинската форма, како и разликувањето 
на родот во еднината. За појасно обележување на тие раз-
лики се користат како вокални така и консонантски алтер-
нации. Сп. старец – старци, лесен – лесна, -о, -и, јунак 
– јунаци, полог – полози, монах – монаси и сл. Интересно 
е дека алтернацијата о : # се елиминира во случаи како: 
петок – петоци (< петци), песок – песоци (< песци), зашто 
инаку дури со три знака би се разликувала множинската 
форма од еднинската, што секако би било редундантно.

Додека е ваква положбата во групата на имињата, кај 
глаголот забележуваме изразита тенденција за елимини-
рање на консонантските алтернации. Тоа го гледаме во 
израмнувањата настанати во низите како: печам (старо: 
pek5) – печеш – печат (старо: pek5tQ), родам (старо: 
ro;d5) – родиш – роден (старо: ro;denQ) итн. Таквите 
израмнувања можеле да доведат до суштествено намалу-
вање на фреквенцијата на дадена фонема, каков што е 
случајот на л’ во редиците koupl6 (современо: купам) 
– koupi[i – koupl{enQ (современо: купен). Ова се одрази-
ло и врз стабилноста на таа фонема во консонантскиот 
систем (в. § 80). Споредувањето покажува дека она што 
било потребно за поголема изразност на формите во де-
клинацијата, при инаку крајно упростените односи, не-
мало таква функционална тежест во разликувањето на 
формите на глаголот. Напротив, големата сложеност на 
глаголскиот систем се јавувала како фактор што придоне-
сувал за упростување на парадигмите со отклонување на 
консонантските алтернации. 

Морфемските граници (или нивното губење што се 
должи на ослабените етимолошки врски) влијаеле врз од-
реден број фонолошки промени во извесни насоки (в. § 
151–154). Од друга страна, фонолошките промени, какви 
што се губењето на еровите и затврднувањето на меките 
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консонанти, со ослабување на врските меѓу членовите на 
одредени парадигми, причиниле редистрибуција на ало-
морфите (в. § 36, 67).95 

164. Двете основни дијалектни групи на мак. јазик 
– источната (со акцент што се користи како морфолошки 
знак) и западната (со акцент без можност за такво корис-
тење) се формирале доста рано во средновековието, се-
како пред XIII век. Наспрема таа основна групација, мо-
жеме рано да ја разликуваме периферијата. Развитокот на 
еровите и на назалните вокали го изделува уште кон X и 
XI в. појасот на северните и југоисточните говори. Јадро-
то на мак. дијалекти во истиот тој период ја доживеало 
промената Q > o, q > e.96 Меѓутоа, се јавиле и ред иновации 
што придонесувале за диференцирањето на источната и 
западната област. Најважна од нив е различното место на 
акцентот, од кое произлегуваат и ред последици за ната-
мошниот развиток во едната и другата област. Кон тоа се 
придружуваат и други, иако не така суштествени особе-
ности. Водејќи сметка за хронологијата, ние можеме да 
ги прикажеме на следниов начин. Варијантите цути (за-
пад) : цăвти, цавти (исток) нè водат уште во времето на 
губењето на еровите. Разликата се објаснува со тоа што 
во западната област в уште било билабијален глас, доде-
ка во источната област тоа веќе преминало во лабио-ден-
тален глас, каков што е и во современиот мак. јазик. Во 
приближно истово време, а секако пред XII в., во запад-
ните говори се јавила протеза на ј во случаи како: 6;e, 
6dica, 6glq и др., додека во источните говори се разви-
ла тука протеза на в: v5;e, v5dica, v5glq и др. Во исти-
от период се наложило и ограничувањето, валидно и до 
денеска во наследениот лексички материјал во мак. јазик, 
да не се допушта ј во почетокот на зборот пред е (еден, 
есен, елен), заправо, тоа ограничување се однесувало и 
на другите предни вокали, така што дошла во прашање 
и групата 4- во почетокот на зборот. Ситуацијата со таа 
група била разрешена различно. Во источните говори ј 
се загубило и натаму се добил регуларниот рефлекс за 3 
(сп. 4zXkQ > език). Во западните говори ј се задржало, 
95 Овој пасус го нема во Конески 1979 и е преземен од англискиот 
текст. (Љ. Сп.)
96 Оваа појава била во тек во Х в. па се одразила и во најстарите тек-
стови од крајот на X и поч. на XI век. (Љ. Сп.)
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но тоа станало причина за преминот 3 > 5, така што како 
дефинитивен резултат ги имаме рефлексите на носовката 
од заден ред (сп. јазик, јозик, јăзик). Бидејќи замената c/ 
> ca, y/ > ya е денеска позната во малешевско-штипските 
и тиквешко-мариовските говори (сп. цал, цана, преѕалу-
ам) – треба и неа да ја приклучиме кон најстарите особе-
ности што ја делат источната од западната област. Така се 
насобираат повеќе карактеристики со различна функцио-
нална вредност, што ја илустрираат основната дијалектна 
диференцијација на македонскиот терен пред XIII век.

Се разбира, изоглосите не го следеле единствено 
правецот исток – запад. Извесни појави во истиот тој пе-
риод придонесувале за стратификацијата на мак. јазик во 
правецот југ – север. Најважна таква појава е прегласот 
а > „ зад меките (и непарните меки) консонанти, карак-
теристичен имено за јужната област, а којшто по извесни 
индиции, барем зад парните меки консонанти, бил познат 
и во централна Македонија (в. § 14). Натаму иде специ-
фичниот развиток на назалните вокали, со оглед на тоа 
што и до денеска во јужните говори се задржале траги 
од некогашниот нивни назален изговор. Од друга страна, 
во рамките на западните говори, ние можеме со доволна 
основа да претположиме дека имало во еден нивни дел 
(во охридската област) замена меѓу 5 и 3 причинета од 
определени фонетски услови (в. § 66), додека во другите 
дијалекти таа настанувала под дејството на морфолошки-
от фактор или и воопшто не била позната.

Нови напластувања од различен карактер ја услож-
нуваат дијалектната карта на македонскиот терен, без да 
го променат сепак суштествено релјефот создаден пред 
XIII в., којшто и самиот бил продлабочуван од ред појави 
сврзани со натамошниот развиток.

Поради тоа, за единството на мак. јазик имале посеб-
на важност оние изоглоси што се ширеле како во запад-
ната така и во источната област. Таков бил случајот со ре-
флексите на назалните вокали. Кога приближно кон XIII 
в. се извршила деназализација на тие вокали во јадрото 
на мак. дијалекти, тогаш место 3 се добило / („), кое 
веќе постоело во системот, а место 5 се добило ă, со по-
веќе можни нијанси во фонетската реализација (в. § 58). 
Тие замени претставуваат изоглоси кои по ширината на 
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своето простирање се мерат со опсегот на поранешната 
замена на силните ерови на македонскиот терен (Q > o, 
q > e). Во поново време / > е, така што и дефинитив-
ниот резултат го обединува најголемиот дел на мак. ја-
зична територија (процесот останал незавршен само во 
локалните говори на крајната југозападна и југоисточна 
територија, во кои ä се чува сè уште во позиција под ак-
цент). Што се однесува до ă (< 5), натамошниот развиток 
се усложнил. Во XIII и XIV в. тоа преминало во а (рăка 
>рака, пăт : пат) во централниот појас како на западни-
те така и на источните говори. Меѓутоа, извесни говори 
останале надвор од опфатот на тој процес. Тоа се говори-
те по западната периферија и во јужната област (за која 
треба да ја имаме на ум и посебната ситуација во врска 
со остатоците на назализмот). Има место за претпостав-
ката дека преминот ă > a кон XIII–XIV в. не ги опфатил 
и тие говори поради тоа што процесот на деназализација 
во нив се забавил. Навистина некои од тие говори го за-
мениле ă на различни наЧини, но тоа останало во поно-
во време, во новиот период, што се гледа од фактот дека 
во нив од иста замена бил опфатен шва-вокалот не само 
како рефлекс на 5, ами независно од потеклото (сп. рока 
– срце во галичкиот говор, при рока – сорце во говорот 
на Жерноница и рака – сарце во говорот на Бобошчица).

Од стариот период не се наследени некои особе-
ности во консонантизмот што би учествувале на повид-
лив начин во дијалектната диференцијација на мак. јазик. 
Таква особеност би претставувало чувањето на повеќе 
консонантски опозиции по признакот мекост, но тоа е де-
неска ограничено само на говорите на југоисточната пе-
риферија. Сепак треба да се допушти дека таа особеност 
во минатото се чувала подолго во источната област, што 
може да се види и од развитокот на њ во западните и ис-
точните говори, изразен во посебната замена на старото 
и новото њ: него – носење > носејне (во западните гово-
ри) наспрема: него – носене во источните (в. § 82). Ши-
рењето на извесни консонантски особености под српско 
воздејство, го следело правецот север – југ, поврзувајќи 
ја така западната и источната област, а оставајќи ги како 
периферни јужните говори. Таков е случајот со изговорот 
свеќа, меѓа (место постарото: sv/[ta – me;da, в. § 85), 
како и со замената на почетните групи чр-, чñ- со цр-, 
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цñ- (црево, црн и сл. в. § 93). Подоцна, во новиот период, 
истиот правец го следи и распростирањето на резултати-
те на новото јотување на т и д (братја > браќа, ливадје 
> ливаѓе и сл., в. § 145).

Редукцијата на вокалите во неакцентирана пози-
ција, еден процес што секако бил отворен кон XIII–XIV 
в., придонесува за делењето на источните од западните 
говори според уште една необично маркантна особеност. 
Кон неа се придружуваат во новиот период и такви поја-
ви какви што се различниот развиток на х, различната 
мера на губење на консонанти во интервокална позиција 
и други повеќе или помалку локално обележени особе-
ности што исто се вклучуваат во дијалектната диферен-
цијација на мак. јазик.

Самата теренска констелација погодувала за основ-
ната дијалектна поделба на мак. јазик на источна и запад-
на група, со оглед на тоа што текот на реката Вардар од 
север кон југ ја дели македонската територија на источен 
и западен дел. Имајќи ја предвид основната поделба на 
мак. дијалекти, не можеме да се ослободиме од впечато-
кот дека некои историски соодветства просто фрапираат. 
Доста е да споменеме дека во претсловенскиот период 
источна Македонија ја населувале Траки и Пеони, додека 
западна Македонија била област на илирските племиња. 
Во доцниот среден век имаме феудални формации што ја 
покриваат западна Македонија (Кралството на Волкашин 
и Марко во втората половина на XIV в.) и, од друга стра-
на, такви што ја покриваат источна Македонија (владе-
нијата на деспот Оливер, деспот Углеша и Дејановиќи).

165. Развитокот на фонолошкиот систем на мак. ја-
зик не може да се разгледува целосно без да се има при-
тоа предвид воздејството на другите јазици со кои тој бил 
во контакт. Добро е појавите од ваков карактер да се прет-
ставуваат како резултат од дејството на културно-исто-
рискиот фактор во фонолошкиот развиток на даден јазик.

Бидејќи мак. говори се поврзуваат во еден јазичен 
континуум со буг. и срп. говори, без да може да се по-
стави некоја остра граница спрема нив, јасно е дека ред 
процеси, особено пак во преодните зони, се должеле на 
еднакви причини и доведувале до еднакви резултати. Си-
гурно дека поблиската поврзаност на македонскиот терен 
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со бугарскиот односно српскиот државен центар во оп-
ределени периоди во минатото придонесувала за праве-
цот на ширењето на некои изоглоси, што можевме да го 
посматраме, на пример, во врска со рефлексите за прасл. 
*tj, *kt’ – *dj (в. § 13 и 85). Престижот што го стекнала 
во XIV в. срп. варијанта на csl. јазик, која останала во 
доминантна употреба во Македонија сè до XVIII в., при-
чинил извесни зборови во кои се содржел рефлексот у за 
5 да се распространат широко во мак. говори: суд, судија, 
вечна мука и др. (в. § 68). По овој пат проникнале и не-
колку збора, карактеристични за црковниот јазик, во кои 
на местото на стариот ер се јавува ă или а. Таков е слу-
чајот со сăбор (место очекуваното: собор), форма нотира-
на дури и во записи на народни песни од Охрид во XIX 
век. Во истиот ред спаѓа: сăздаде – саздаде (сп. и лично 
име Саздан). Дури и денес овој тип на изговор се содржи 
во традиционалниот христијански поздрав на Велигден: 
Христос вајскрс! – Ваистину вајскрс! (наместо очекува-
ното Воистину воскресе!).97

Контактот со неslov. балкански јазици многукратно 
се одразил во фонолошкиот развиток на мак. јазик, и тоа 
како во широки размери така и во однос на некои локал-
но ограничени појави. Навлегувањето на ред грцизми, во 
составот на кои се содржело ф, причинило тој консонант 
да биде вклучен во фонолошкиот систем на мак. јазик (в. 
§ 92). Грцизмите со меко ќ и ѓ пред вокалите од преден 
ред ја подготвиле, од фонетска страна, почвата за поја-
ва на овие елементи и во независна позиција, со што тие 
добиле статус на фонеми (в. § 70, 1). Установувањето на 
фонемата џ се должи на примањето на ред турцизми во 
кои се јавувала таа (џамија, оџак итн., в. § 127). При адап-
тацијата на секвенците kö, kÿ, gö, gÿ во tur. заемки зна-
чително нараснала фреквенцијата на консонантите ќ и ѓ 
во мак. јазик (в. § 123, 5). И некои процеси во тек можеле 
да бидат запрени со воздејство на туѓите јазици. Изразит 
пример за тоа претставува стопирањето на стремежот за 
затврднување на л’ поради фактот што биле примени го-
лем број турцизми со таа фонема (в. § 81). И на терито-
ријата каде што ă (како рефлекс на 5) преминало во а, тоа 

97 Оваа реченица ја нема во Конески 1979 и е преземена од англиски-
от текст. (Љ. Сп.)
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пак било востановено во системот (особено во источната 
област) под воздејство на tur. јазик (сп. кăна, сăклет, ка-
лабалăк итн., в. § 102–103).

Контактот со алб. и аром. јазик не е толку истакнат 
во така широки размери. Сепак, некои појави, особено во 
западните мак. говори не можат да се објаснат успешно98 
без да се има предвид тој контакт, чие воздејство може да 
се следи, на пример, во однос на појавата на шва-вока-
лот во посебни окруженија, како и во однос на неговите 
варијанти (в. § 59), во дистрибуцијата на ѕ (в. § 90), во 
развитокот на х (в. § 129) и др. Можеби и процесот на де-
назализација во периферните западни говори бил забавен 
под воздејство на алб. јазик (в. § 69).

Културно-историскиот фактор во најново време, во 
XIX и XX в., има придонесено за осигурувањето на ме-
стото на х во фонолошкиот систем на мак. литературен ја-
зик, како во неговата писмена така и во неговата говорна 
форма,99 иако во претходниот период во дијалектите беше 
пројавена тенденцијата за елиминирање на таа фонема, 
така што во северната и западната област овој процес се 
завршил (в. § 128). Навлегувањето на голема маса на нов 
лексички материјал, било да се работи за книжни зборо-
ви примени од другите слов. литературни јазици или, во 
уште поголема мера, за елементи од интернационалната 
лексика, станало причина за отклонување на споменати-
от резултат на една природна развојна тенденција. Во овој 
случај, како и во гореспоменатите аналогни случаи, се ра-
боти за отстапување на развојните тенденции пројавени 
во фонолошкиот систем пред напливот на нова лексика, 
што се налага од потребите на дадена културно-истори-
ска ситуација. Системот, така да се каже, нема време да 
ја адаптира таа лексика спрема своите особености, па е 
полесниот и поекономичен излез најден имено во отста-
пувањето од некои негови особености и тенденции. 

98 Почетокот на овој пасус, до зборот успешно, е по грешка на дакти-
лографот испуштен во Конески 1979. Овде е дополнет од англискиот 
текст. (Љ. Сп.)
99 Станува збор за навлегување и возобновување на голем број збо-
рови од лексичката „надградба“ кои го содржат гласот х од словенско 
(цсл.) и интернационално потекло (в. подолу). (Љ. Сп.)
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ДОДАТОК

РАЗВИТОКОТ НА МАКЕДОНСКАТА 

АЗБУКА И ПРАВОПИС 103

Во времето од крајот на IX до почетокот на XI в. при-
марна азбука на слов. писменост во Македонија била гла-
голицата. Тоа го потврдуваат недвосмислено зачуваните 
големи стсл. глаголски кодекси од македонско потекло од 
крајот на X и почетокот на XI век. Кирилицата имала во 
овој период улога на секундарно писмо.

Меѓутоа, овој однос се изменува во текот на XI век. 
Можеби фактот што се два царски натписа, на Самуил 
(993 г.) и на Јоан Владислав (1016 г.), пишувани со кири-
лица треба да се толкува како почеток на извесно форси-
рање на кирилицата. Во периодот на византиската власт, 
по пропаста на Самуиловото царство во 1018 г., кирили-
цата можела да добива терен и како писмо поблиско до 
грч. азбука.

Во почетокот на XII в. таа е веќе примарна азбука, 
со која се препишуваат текстовите, како на пример До-
бром, од постари глаголски оригинали. На глаголицата ѝ 
припаѓа веќе улога на секундарно писмо. И во почетокот 
на XIII в. имало препишувачи во Македонија кои не само 
што знаеле да ја читаат, ами можеле и да пишуваат со таа 
азбука, како што се гледа од одделни глаголски зборови и 
фрази што спонтано влегувале во нивните кирилски пре-
писи. Хоматијановото кратко житие на Климента (поч. 
на XIII в.) ни сведочи дури дека во споменатото време 
во Охрид уште се паметело дека создател на глаголицата 
бил св. Кирил. Сепак глаголицата се заборавала и, од XIV 
103 Насловот на овој додаток е како во англискиот текст. Во македонскиот 
ракопис тој гласи Развитокот на македонската ортографија. (Љ. Сп.)
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в., кога таа секако им била читлива само на мал круг луѓе, 
среќаваме случаи да се употребува како тајнопис.

Кирилските текстови од XII–XIII в. покажуваат из-
весен стремеж за регулирање на ортографијата сообраз-
но со настанатите промени во изговорот, стремеж што 
впрочем се пројавува и порано, во XI в., и во помладите 
глаголски текстови (БојПал). Така, се настојувало да се 
регулира на нов начин употребата на јусовите (букви за 
назалните вокали – 5, 3), бидејќи во меѓувреме настана-
ле во народниот јазик значителни промени на назалните 
вокали, за кои стана збор во § 62–67. Интересен е обидот 
да се упрости правописот на еровите, така што од двете 
ерови букви ќе се избере само едната (во Добром се упо-
требува q, а во Охридскиот апостол – Q). Иако ова прави-
ло не се прифатило како општа практика, имаме повеќе 
текстови со едноеров правопис. Оние од таквите тексто-
ви што биле препишувани во северна Македонија, како 
Вран (крај на XIII в.), можат да укажуваат во овој поглед 
и на контакт со срп. рецензија на цсл. јазик.

Традиционалниот македонски јусов правопис (со 
буквите 5, 3) добива во XIV в. конкурент во срп. рецен-
зија, која нашла погодни услови за ширење поради тоа 
што во споменатото време Македонија била вклучена во 
рамките на српската држава. Јусовиот правопис отстапу-
вал, но само постепено, така што не може да се зборува 
за нагла замена. Уште во 1353 г. се препишува со тој пра-
вопис во Лесновскиот манастир, еден од најзначајните 
центри во северна Македонија, т.н. Лесновски парене-
сис (ЛеснПар). Сепак во текот на XIV в. срп. рецензија 
надвладува и таа останува доминантна во македонската 
писменост сè до XVIII век. Нејзина најважна карактерис-
тика наспроти мак. рецензија е отсуството на 5 и 3 (тие 
соодветно се заменети со ou и e: rouka – redq). Друга неј-
зина карактеристика е употребата на еден ер (малиот).104 
Притоа треба да се има предвид дека самата таа рецен-
зија претрпела влијание на правописната реформа на тр-
новскиот патријарх Евтимиј (крај на XIV в.), што значи 
дека тоа се почувствувало и на македонскиот терен.

104 Последните две реченици ги нема во македонскиот ракопис и се 
преземени од англискиот текст. (Љ. Сп.)
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Во турскиот период, по XIV в.,105 во текстови со 
практична намена, записи, натписи и сл. доаѓаат до израз 
сè повеќе особеностите на народниот јазик. Во текстови 
од таков карактер забележуваме употреба на графиите ' 
(за ќ и ѓ) и x. Тие буквени знаци се обични во кодиците на 
манастирите Матка, Слепче и Трескавец, издадени и про-
учени од А.М. Селишчев. Нив ги среќаваме во почетокот 
на XIX в. и кај К. Пејчиновиќ ( –1845 г.), еден од првите 
писатели на новата македонска литература, и инаку во 
писмената практика на некои луѓе во XIX век.

Периодот на турска власт создал услови за ширење 
на грчкото влијание, особено преку црквата, која се јаву-
вала како главен фактор и во областа на просветата. Тоа 
влијание, особено во јужните македонски краишта, дос-
тигнало таква мера, што дури и кирилицата била истис-
ната од грч. азбука. Прв познат запис на мак. јазик со грч. 
азбука потекнува од XVI в. (РечКост). Интересно е дека 
со таа азбука е и печатен за првпат еден мак. текст (на 
охридски говор) – тоа е македонската паралела во Чети-
ријазичникот на Москополецот Даниил (првото издание 
веројатно во 1794, второто во 1802, Венеција). Во XIX в. 
се создава цела една мала книжнина на мак. јазик, пишу-
вана со грч. азбука. Така се случило да се повтори онаа си-
туација што ја опишува Црноризец Храбар, кога кажува 
дека пред да ја создаде св. Кирил слов. азбука, Словените 
пишувале долго време со грч. букви „bezQ oustroenie“. 
Национално-културниот развиток во XIX в. водел кон 
реафирмација на слов. азбука, така што кирилицата пак 
се раширила во сите македонски краишта. Сепак, и во 
поново време, Македонците во рамките на Грција, што 
учеле само грчка школа, се служеле во својата приватна 
кореспонденција со грч. азбука, пишувајќи на својот мај-
чин јазик.106 Се разбира дека оваа азбука, како што уште 
105 Во македонскиот ракопис пишува откај XVI век. Тука е преземено 
по XIV век како во англискиот текст, бидејќи овој период се однесува 
не само на дамаскините, туку и на сите други текстови: записи, нат-
писи и сл. (Љ. Сп.)
106 Македонците во рамките на Албанија (Корча, Бобошчица, Дре-
новјане и др. места) во постаро време се служеле со грч. азбука пи-
шувајќи на мак. јазик, а потоа со алб. латиница. Дури во најново вре-
ме во приватната кореспонденција Македонците, на пр., од регионот 
на Мала Преспа, се служат со мак. кирилица. Македонците од дијас-
пората (Канада, САД и Австралија) најчесто се служат со англиска 
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Црноризец Храбар забележал при крајот на IX в., не е 
соодветна за претставување на словенскиот изговор.107 

Во XVIII в. срп. рецензија отстапува пред експанзија-
та на рус. рецензија на цсл. јазик, потпомогната особено 
од сè поголемата употреба на црковни книги печатени во 
Русија. Можеме слободно да кажеме дека и кај првите ма-
кедонски писатели од XIX в., Јоаким Крчовски и Кирил 
Пејчиновиќ, доминира графискиот систем на таа рецен-
зија, со тоа што била можна и појавата на некои елементи 
од домашната традиција, како на оние што ги споменавме 
кај Пејчиновиќ, и извесна адаптација на ортографските 
правила (така буквата / се употребува во слогови n/, k/ 
и др., за да се укаже и на мекиот изговор на претходниот 
консонант).

Граѓанската кирилица (гражданка) си пробива пат 
во Македонија релативно доцна. Самиот Пејчиновиќ ни 
кажува дека не знаел да чита, како што тој се изразува, 
„beogradskoe rUkopisanie“. Луѓе што пишувале со граѓан-
ска кирилица можеле да се најдат во првите децении на 
XIX в. ретко и тоа главно меѓу трговци што имале делов-
ни врски со Србија и српските области во Австро-Унга-
рија. Меѓу македонските писатели Јордан Хаџи-Констан-
тинов – Џинот (околу 1821–1882) е еден од првите што 
се служел со граѓанска кирилица. Пак негови текстови 
се печатат најрано со граѓански шрифт, но не во Маке-
донија, каде што и не постоела печатница што би рас-
полагала со таков шрифт, ами во српски публикации во 
Белград и бугарски во Цариград.

Првата македонска печатница, основана од Теодосиј 
Синаитски во 1838 г. во Солун, работи со цсл. шрифт. Во 
едно од нејзините изданија „Na\alnoe U\enie s molitvi 
@trenni`“ (1838 г.) даден е составот на кирилицата, со 
имињата на одделните букви, Што овде ќе го приведеме 
како интересен пример за последните цсл. абецедари: az 
(a), bUki (b), v/di (v), glagolq (g), dobro (d), j-est (e), ;iv/
te (;), y/lo (y), zeml` (z), i;e (i, j), kako (k), l@di (l), 
mQjsl/te (m), na[ (n), on (o), pokoY (p), rcqj (r), slovo (s), 

латиница пишувајќи на мак. јазик. Ова е вообичаено и за зборувачи 
на други јазици во дијаспора. (Љ. Сп.)
107 Оваа реченица ја нема во македонскиот ракопис и е преземена од 
англискиот текст. (Љ. Сп.)
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tverdo (t), ih (u, U), fert (f), her (h), ½, cqj (c), \ervq (\), 
[a ([), ]a (]), j-er (Q), j-erqj (qj), j-erq (q), `tq (/), ksi (}), _, 
tita (Õ), ". Некои букви не се вклучени во овој список. 
Нив ги среќаваме на други места во овој буквар: E, @, w, 
`, #.

Кон овие букви подоцна, во 40-тите и 50-тите години 
на XIX в., се приклучуваат и 5, 6, со желба да се истакне 
врската со јазикот на св. Кирила и св. Методија. Меѓу ма-
кедонските културни и просветни работници прв реаги-
раше против овие букви Џинот, нарекувајќи ги „рогати“ 
и „каравлашки“, секако поради тоа што 5 се употребу-
вало во т.н. влахо-бугарски текстови и во ром. кирилица. 
Сите напори натаму во текот на XIX в. одат кон тоа да се 
совлада навикот стекнат со употребата на цсл. кирили-
ца и да се упрости графискиот систем. Се разбира, тоа 
упростување првенствено се постигало со елиминирање-
то на знаците што не одбележувале некаква фонетска 
вредност, или што се пишувале само во туѓи зборови, со 
избор на еден знак меѓу повеќе за обележување на иста 
фонема и со расчленување на диграфите. Освен ова, како 
важна задача се поставувал еднозначниот избор во однос 
на обележувањето на „јотацијатата“ и на палаталните 
консонанти. Во практиката се јавувале разни решенија, 
како што може да се види и од самото посочување на не-
кои графиски варијанти: й (при: я, ю), i, ј; ћ, ть, дь, нь, ль, 
кј, гј, нј, лј и др.

Процесот на модернизација на македонската орто-
графија во XIX в. не минал без позитивно воздејство од 
страна на правописната реформа на Вук Караџиќ, осо-
бено меѓу луѓето што имале поживи контакти со Србија 
или дури таму се школувале. Така, обрасци од модерни-
зиран правопис ни се останати од 80-тите години од Тем-
ко Попов, во овој поглед еден од претходниците на Крсте 
П. Мисирков. Самиот Мисирков, којшто неколку години 
се школувал во Србија, ја истакнува изрично важноста 
на Вуковата реформа. Во почетокот на 90-тите години од 
XIX в. друга значајна подбуда за модернизација произ-
легува од практиката на познатиот бугарски Сборник за 
народни умотворения, во кој фолклорните записи, и меѓу 
нив голем број од Македонија, се печатат со фонетски 
правопис, во кој i ја обележува „јотата“, ѫ – шва-вокалот, 
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а еровите букви се елиминираат, надвор од специјалната 
употреба на ь како знак за мекост. Интересно е дека име-
но овој правопис беше усвоен од македонската интелек-
туална група околу списанието „Лоза“ кое излегуваше во 
Софија во почетокот на 90-тите години на XIX в. и кое 
обележува еден важен момент во процесот на македон-
ската еманципација.

Во почетокот на XX в. беше направен прв знача-
ен обид за кодификација на мак. литературен јазик од 
страна на Крсте П. Мисирков (1874–1926 г.). Во својата 
книга „За македонцките работи“ (Софија, 1903) тој го 
застапува становиштето, што и практички го примену-
ва, дека македонската ортографија треба да се заснова 
на фонетскиот принцип, „со мали отстапки на етимо-
логијата“. Тој употребува 29 знака, со тоа што „јотата“ 
ја обележува со i, а палаталните консонанти со запирка 
десно во горниот дел на буквата: н’, л’, к’, г’. Во гласов-
ниот систем вклучува пет вокали: а, е, и, о, у. Од прави-
лото, за секоја фонема да има посебен симбол во азбу-
ката отстапува само во однос на ѕ и џ, што ги означува 
со дз и дж. Две години подоцна, во единствениот број 
на своето списание „Вардар“ (Одеса, 1905 г.), Мисирков 
врши извесна модификација на својот азбучен состав. 
Чисто надворешна е промената што тој запирката ја по-
ставува над буквите за палаталните консонанти (впро-
чем не е јасно дали типографските услови не се причина 
за обликот на тие знаци во неговата книга), додека сос-
тавот го засега вклучувањето на буквата „, која требало 
да се пишува на местото на рефлексот од 5 (отстапка на 
етимологијата): п„т, р„ка и др. Системот на Мисирков 
не можел да биде пошироко применет, бидејќи тоа не го 
дозволувале историските околности во Македонија.

По балканските војни (1912–1913 г.) Македонија 
беше поделена меѓу државите учесници во војните – Ср-
бија, Грција и Бугарија. Македонскиот јазик останува 
исклучен од функциите во јавниот живот и, се разбира, 
македонското население беше поставено во различни 
услови во врска со јазично-културното образование. Во 
Грција мина без резултат акцијата да се воведе мак. јазик 
како наставен јазик во основните училишта, за која цел 
беше издаден и специјален Abecedar (Атина, 1923 г.), пе-
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чатен на латиница. Меѓутоа, тој буквар не беше пуштен 
во употреба и остана само да сведочи за еден интересен 
обид да се адаптира лат. азбука кон мак. јазик. Во двете 
словенски земји, Југославија и Бугарија, Македонците 
се описменуваа на два различни система на кирилицата. 
Меѓу двете војни, навикот да се пишува со фонетски пра-
вопис се зацврстуваше во Македонија во рамките на Југо-
славија. Тој е изразен и во писмената продукција на мак. 
јазик во времето на Втората светска војна, која можеше 
да се развива илегално и во партизанските изданија.

Поради сето тоа, сосем природно дојде во 1945 г. 
нормирањето на македонската ортографија врз фонет-
скиот принцип. По предлог на Комисијата за јазик и пра-
вопис, Владата на Македонија ја усвои со акт од 3 мај 
1945 година македонската азбука со ваков буквен состав 
(во кој секој знак обележува посебна фонема): а, б, в, г, 
д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, т, ќ, у, ф, х, ц, 
ч, џ, ш. Малку подоцна на 7 јуни 1945 г., беше усвоен и 
проектот на македонската ортографија со акт на Минис-
терството на просветата на Македонија. Вокалното р се 
обележува посебно само во почетокот на зборот (некол-
ку лексеми): ‘рѓа, ‘рбет и др., а инаку: прв, дрво, свекрва 
итн. (вокалното л во мак. литературен јазик е заменето 
со ол: волк, долго итн.). Следејќи го фонетскиот прин-
цип, мак. правопис го бележи по правило едначењето на 
консонантите по звучност: претположи, близок – блис-
ка, редок – ретка, тежок – тешка и сл. Меѓутоа, не 
во однос на в: овца, мравка (изг. офца, мрафка) и не 
на границата со членот: челад – челадта. Не се бележи 
и обезвучувањето на консонантите на крајот на зборот: 
леб, рог, град, маж итн. Дијакритичниот знак \ се упо-
требува во следните случаи, за да се обезбеди графичко-
то разликување на многу фреквентни едносложни фор-
ми: нè (заменка, 1 л. мн. ак.) : не (негација), ѝ (заменка, 
3 л. ж.р. едн. дат.) : и (сврзник), сè (општа заменка) : се 
(3 л. мн. од сум и повратна заменка).
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лична и латинична транскрипција) A. Dostál, 
1959: Clozianus, Прага.

КодМат Кодик на манастирот Матка (Скопско) (XVI в.). 
Се чува во Софија. Текстот е проучен во. А. 
Селищев, 1933: Македонские кодики XVI–XVIII 
веков, Софија.

КодСлеп Кодик на манастирот Слепче (Демир Хисар, 
Крушевско) (XVII–XVIII в.). Се чува во Одеса. 
Текстот е проучен во: А. Селищев, 1933: Маке-
донские кодики XVI–XVIII веков, Софија.
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КодТреск Кодик на манастирот Трескавец (Прилепско) 
(XVII–XVIII в.). Се чува во Санкт Петербург. 
Текстот е проучен во: А. Селищев, 1933: Маке-
донские кодики XVI–XVIII веков, Софија.

ЛеснПар Лесновски паренесис од 1353 година. Се чува 
во Софија. Текстот не е објавен. Сп. Б. Цонев, 
1923: Опис на славянските ръкописи в Софий-
ската народна библиотека, II, Софија.

МакКир Македонски кирилски лист (крај на XI в.). Се 
чува во Санкт Петербург (Академија на науки-
те). Текстот е проучен и објавен во: Г. Ильин-
ский, 1906: Македонский листок. Отрывок не-
известного памятника кирилловской письмен-
ности XI–XII вв., Санкт Петербург.

Мар Мариинско евангелие (крај на X в. – почеток на 
XI в.). Глаголско четвороевангелие. Се чува во 
Москва (Руска државна библиотека, претходно 
Ленинова библиотека) освен првите два листа 
кои се чуваат во Виена (National-bibliothek). 
Текстот е објавен со исцрпен речник и опис во: 
V. Jagi], 1883: Quattuor Evangeliorum versionis 
palaeoslovenicae Codex Marianus glagoliticus, 
Ст. Петербург. Истото издание е објавено и 
како фототипско во Грац 1960 година.

ОпшДефт Турски опширни пописни дефтери (XV в.). В. 
во: Турски документи за историјата на маке-
донскиот народ. Опширни пописни дефтери 
од XV век. Архив на Македонија, Скопје, I – 
1971, II – 1973, III – 1976, IV – 1978.

ОрбТр Орбелски триод (XIII в.). Се чува во Санкт 
Петербург (Руска национална библиотека, 
претходно Јавна библиотека „Саљтиков-Шчед-
рин“). Сп. И. Карбинов, 1910: Постная Триодь, 
Ст. Петербург. Е. Э. Гранстрем, 1953: Описание 
русских и славянских пергаменных рукописей, 
Ст. Петербург.

Охр Охридски апостол (XII в.). Се чува во Москва 
(Руска државна библиотека, претходно Лени-
нова библиотека). Текстот е апостол-апракос. 
Проучен е и објавен во: С.М. Кульбакин, 1907: 
Охридская рукописъ Апостола конца XII века, 
Софија.
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ПсалтТолк Толковен псалтир (XII в.). Текстот е на старо-
руски јазик. Во книгава е употребен текст од 
извадокот во: И. Срезневский, 1893: Матери-
алы для словаря древнерусского языка, I, Санкт 
Петербург.

РечКост Речник на костурскиот говор од XVI век. Се 
чува во Ватиканската библиотека во Рим. Тек-
стот е проучен и објавен во: C. Giannelli, A. 
Vaillant, 1958: Un lexique macédonien du XVIe 
siècle, Париз.

Сав Савина книга (XI в.). Кирилско евангелие од 
бугарско потекло. Се чува во Москва (Центра-
лен архив). Текстот е објавен во: В. Щепкин, 
1903: Саввина книга. Санкт Петербург. Текстот 
е проучен во: В. Щепкин, 1899: Рассуждение о 
языке Саввиной книги, Санкт Петербург.

Син Синајски псалтир (XI в.). Глаголски текст. 
Се чува во манастирот Св. Катерина на Си-
нај. Изданија: С. Северянов, 1922: Синайская 
псалтырь, глаголический памятник XI века, 
Санкт Петербург; M. Altbauer, 1971: Psalterium 
Sinaiticum, Скопје (фототипско издание).

СинЕух Синајски еухологиум (XI в.). Глаголски молит-
веник. Се чува во манастирот Св. Катерина на 
Синај, освен последните три листа кои се чу-
ваат во Санкт Петербург (во Руската нацио-
нална библиотека, претходно Јавна библиоте-
ка „Саљтиков-Шчедрин“ и во Академијата на 
науките). Последното издание е во два тома (I: 
фототипско издание, II: кирилична транскри-
пција): R. Nahtigal, 1941–1942: Euchologium 
Sinaiticum, Љубљана.

Стан Станиславов пролог (1330 г., Лесновски мана-
стир, Македонија). Се чува во Белград (Архив 
на Српската академија на науките и уметности-
те, бр. 53). Текстот е проучен и негови фраг-
менти се објавени во: Бл. Конески, 1977: „За 
Станиславовиот пролог“, Прилози на Македон-
ската академија на науките и уметностите, 
Одделение за лингвистика и литературна нау-
ка, II, 1–2. Скопје.
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Струм Струмички апостол (XIII в.). Се чува во 
Прага (Народен музеј). Текстот е проу-
чен во: J. Polívka, 1887: „Palaeographische, 
grammatische und kritische Eigentümlichkeiten 
in dem Makedonischen Praxapostolus“, Archiv für 
slavische Philologie, X.

Супр Супрасалски кодекс (XI в.). Бугарски кирилски 
ракопис кој содржи животописи на светители 
и проповеди. Делови од текстот се чуваат во 
Варшава (Народна библиотека), Љубљана (На-
родна и универзитетска библиотека) и Санкт 
Петербург (Руска национална библиотека, 
претходно Јавна библиотека „Саљтиков-Шчед-
рин“). Текстот е објавен во: С. Северянов, 1904: 
Супрасльская рукопись, Санкт Петербург. Ова 
издание е фототипски преиздадено во Грац 
1956 година.

ХлудТр Хлудов триод (XIII в.). Се чува во Москва (Ис-
ториски музеј). Сп. А. Попов, 1872: Описание 
рукописей и каталог книг церковной печати 
библиотеки А. И. Хлудова, Москва; J. Rusek, 
1964: Deklinacja i u”ycie przypadkˆw w triodzie 
ChŠudowa, Краков.

ШафТр Шафариков триод (XII в.). Се чува во Санкт 
Петербург (Руска национална библиотека, 
претходно Јавна библиотека „Саљтиков-Шчед-
рин“). Сп. И. Карбинов, 1910: Постная Триодь, 
Санкт Петербург. Фотографии: П. А. Лавров, 
1915: Палеографическое обозрение кириллов-
ского письма, Санкт Петербург; В. Мошин, 
1966: Палеографски албум на јужнословенско-
то кирилско писмо, Скопје.

Шест Шестоднев на Јоан Егзарх (препис од 1263 г., 
порано погрешно се датирал во 1273 г.). Се чува 
во Москва (Историски музеј). Текстот е објавен 
во: R. Aitzmüller, 1958–1975: Das Hexameron 
des Exarchen Johannes, I–VII, Грац.





ИНДЕКСИ 113

ИНДЕКС НА ЛИЦА

113 Индексите се работени според англискиот текст со соодветни до-
полнувања и поправања таму каде што беше потребно. (Љ. Сп.)

Белиќ – 9, 74
Бернекер – 13

Вајан – 8, 9, Д
Вајк ван – 14, 108
Василиј II – 2
Верковиќ – 46, 48
Волкашин – 164
Вукан – 9

Голомб – 94 
Григориј Епископ – 

8
Григорович – 3

Дамаскин Студит – 8
Даниил Москополец 

– 8, 108, 130, Д
Дејановиќи – 164
Добрејша – 8
Добровски – 9 
Добромир – 8, Д
Дурново – 13
Душан – 93

Зографски – 13

Јагиќ – 9 
Јоан Владислав – Д
Јоан Егзарх – 11, 13

Јован поп – 8 

Караџиќ – Д 
Кипарски – 13
Кирил (Константин 

–Кирил) – 8, 13, 
14, 26, 31, 37, 51, 
52, Д

Климент Охридски 
– Д

Крчовски – Д 

Лавров – 46

Мазон – 9
Малецки – 9
Мареш – 26
Марко – 164 
Методиј – 13, 14, 26, 

31, 37, Д
Миладинов – 120
Мирчев Д. – 120
Мирчев К. – 62
Мисирков – 134, Д

Облак – 9, 73
Оливер – 164

Пејчиновиќ – Д
Попов – Д

Пулевски – 125

Самуил – 2, Д
Селишчев – 9, 94, Д
Синаитски – Д
Стојков – 112

Толстој – 13
Томиќ – 108
Трубецкој – 13, 50, 

51, 92

Углеша – 164

Фортунатов – 26 

Хаџи Константинов 
- Џинот – Д 

Хоматијан – 13

Цепенков – 120
Црноризец Храбар – 

52, Д

Џанели – 8, Д 

Шапкарев – 131
Шевелов – 90
Шчепкин – 60 
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ИНДЕКС НА МАКЕДОНСКИ ПРИМЕРИ

Повеќето дијалектни и архаични зборови се усогла-
сени со соодветната литературна варијанта. Сите зборо-
ви се наведени во стандардната речничка форма. 

алваџија – 127 
Алекца – 134 
алчен – 11
ангел – 70 
арно – 120 

бања – 83
Бањане – 14 
бег – 161 
бега – 117, 122, 132 
Бегниште – 23 
бел – 107, 123
беља – 81 
бензин – 134
Бесцена – 152 
бесценет – 152, 154
Бзовиќ – 85 
бивол – 137, 139  
бистар – 44 
блатце – 11 
близок – Д 
блошава – 134 
блуе – 49, 102 
блујавица – 49, 102 
бобошчанин – 14 
богат – 48,
Божиќ – 84 
болен – 123, 160 
боливач – 139 
болничен – 14 
болва – 101
бољме – 81 
босилок – 144 
бочва – 98
брат – 13, 142, 145, 

161, 164 
брег – 11
бреза – 11 

Брешчени – 14 
Брждани – 85 
брлив – 139 
брут – 145, 161 
бугарски – 134 
буниште – 150 
в – 96
Вăмбел – 32
ваш – 14
вдовец – 137
ведар – 43
веѓа – 77, 150
везден – 46
Велестоо – 138
ветар – 15, 43, 44, 45, 

160
веќава – 84
веќе – 84
видан – 92
види – 131
виѓава – 84
вие – 117
визба – 32
вика – 67, 84, 113, 

117, 119, 128, 132, 
157

викне – 58, 67, 113
виљушка – 126
висок – 16
вистина – 32, 131
Вишени – 14, 23
Влах – 161
влезе – 126, 161
внатре – 96, 126
внесе – 126
внук – 151
внука – 126
вода – 22, 117, 145

воденица – 22, 139
воденичарка – 22
водица – 22, 135
вол – 109, 117, 124, 

148
волк – 101, 102, 103, 

161, Д
волна – 101
восок – 43
Вранче – 85
врата – 145
враќа – 84
врба – 101
Врбјани – 14
врв – 101, 103
врева – 139
време – 57
вретено – 107
вреќа – 73, 77, 84
Вртеќица – 85
Вруток – 68
вруќ – 84
вруќина – 68, 84, 86
вторник – 96
вујко – 32
вујна – 32
Вунеш – 101
вчас – 14

ганyало – 90 
гаќерест – 84, 87 
гаќи – 84, 87
глава – 17, 114, 117, 

137, 139, 141 
гламна – 151 
глас – 4, 18 
Глишиќ – 85 
глушец – 152 
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гнасен – 68
говедо – 57, 137
Годивје – 80  
гол – 48 
готов – 72, 117, 137, 

139
грабне – 151 
град – 34, Д
градец – 9 
граѓанец – 84 
грамада – 59 
грб – 101, 103 
грд – 102 
гребен – 17 
греда – 60
грешава – 134 
грижа – 14 
грозд – 96, 144, 145, 

152 
грош – 36, 78 
Групче – 134 
гулаб – 17, 58, 102
гумно – 151 
гуска – 68
да – 158 
даб – 58, 60
Дабојќ – 85 
даде – 128, 136
Дƒмбени – 14   
Дворци – 17 
девер – 139
девојче – 137 
дедо – 107 
декца – 134 
демне – 151 
ден – 28, 34, 36, 46, 

137, 157, 160 
дете – 109, 112, 141 
Дивле – 80 
дигне – 96 
дилбер – 81 
добар – 38, 43, 44  
Добровени – 14 
Доброште – 85 
дожд – 96
дојде – 44, 67, 77, 

128, 135
долг – 101, 161, Д
должина – 134, 161

Долнени – 14 
долу – 110 
домаќин – 84 
домаќински – 84 
домаќинство – 84 
донесе – 44 
достигне – 120 
дотекува – 161 
дрво – Д
Дреновјане – 14 
Дреново – 107 
дувек – 139 
дувне – 132 
душа – 14, 161 

ѓавол – 137 
ѓубре – 147 
ѓувеч – 123 

евла – 132 
еден – 31, 65, 71, 

125, 164 
Еднокуќево – 68, 85
езеро – 31, 90
елен – 31, 65, 71, 

125, 164
есен – 31, 65, 71, 

109, 125, 164

жаба – 14
жали – 14
жаловит – 137
жар – 14
жеден – 66
желад – 102
жена – 58, 109, 116, 

141, 162
Жервени – 14
жетва – 66, 72
живот – 137
жолт – 101, 103

забава – 137
загар – 117
загине – 132
зад – 154
зајак – 58
запре – 27
заспива – 141

зафати – 22
Збaжди – 11
збогум – 110
здрав – 95, 96, 141
здравје – 141, 144
зелен – 109
зелје – 144
земе – 47, 96, 117, 

128, 131
земја – 14, 80, 90
зилја – 144
зима – 90
зимовиште – 137
Злокуќани – 68, 85
змија – 117
знае – 58, 59, 124
зоврие – 96
зол – 160
зрел – 95
Зрзе – 90
Зуб – 68
Зубово – 68
Зубовце – 68

yвер – 90, 127
yвечи – 90, 127
yвиска – 90
yвони – 40, 90
yевгар – 90
ѕенѕер – 90
ѕиври – 90
yид – 90
yида – 90
yрцала – 90
yрцки – 90, 127
yуни – 40, 90

и – Д 
Ивени – Д 
игла – 125
Игнет – 14 
игра – 132 
избере – 159 
избројува – 141 
извади – 135, 137, 

139
изеде – 135, 158
изyемне – 151  
измолзе – 161 
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илјада – 144 
има – 131 
имање – 147 
имашлив – 84 
испече – 159 
истек – 159 
истече – 159 
истине – 158 
исток – 159 
истриже – 154, 161 
исхрана – 133 
исцели – 154 
исцепи – 152 
исчисти – 154  

јаболко – 31
јави – 31 
Јавор – 31 
јавор – 31, 137
јаглен – 32, 58, 65
јагне – 31, 39
јагнешки – 84 
јагода – 31
јагурида – 31  
јадење – 82, 142
јадица – 32, 58, 65
јаже – 32, 58, 65
јазик – 31, 63, 65, 164
јајце – 31, 149
Јандре – 31 
Јандреа – 31  
јатрва – 63, 65
јачмен – 63, 65 
јунак – 161, 163
јуначки – 96 
јунаштво – 96 

кавал – 139 
каже – 58, 161
кај – 125 
како – 135 
калабалак – 99, 102, 

165 
калуѓер – 87 
камен – 160, 161 
кана – 99, 165 
Канео – 138 
капавица – 104, 117, 

137, 139 

касмет – 99 
кашли – 99 
кичевски – 134 
клен – 15 
клуч – 26, 36, 78, 81
книга – 82 
кова – 137 
кога – 135
кожа – 14, 118
коза – 118
кој – 117 
колва – 49 
колено – 107
колку – 110 
коњ– 83, 143, 147
корен – 161  
кош – 78 
крава – 139 
кражба – 84 
крај – 125
крв – 49, 101, 151
крвник – 151 
Кривогаштани – 85 
крило – 144
кротост – 96 
крст – 49
кука(вица) – 124
кулак – 161 
кум – 17 
купи – 163 
купува – 113 
куќа – 13, 14, 68, 84, 

85, 124, 147
куќен – 84 
куќница – 84 
Кучевишта – 101 

лага – 124 
лаѓа – 11, 124
лажица – 131, 135, 

149
лаком – 11
лакот – 11
Лакочереи – 138
лани – 11
леб – 128, 128, 157, Д
лековит – 137
лесен – 36, 160, 163
Лескоец – 107, 138

леќа – 84
либе – 26
ливада – 145, 161, 

164
ливче – 152
лимон – 161
лист – 96, 145
лиџба – 127
луѓе – 13, 73, 81, 147

мавца – 152
магаре – 104
магла – 39, 45, 46, 47
маж – Д
мајка – 104
мака – 68
македонски – 134
мала – 48
малку – 96
малу – 110
марифет – 126
Марта – 70
маса – 118
маст – 118
матеница – 84, 87
машки – 96
маштеа – 23, 39, 84
мев – 132
меѓа – 13, 73, 84, 86, 

87, 127, 146, 150, 
164

меѓу – 13, 84
менза – 134
месо – 118
место – 112, 118
меќава – 84
Мехмет – 132
мие – 48, 113
млеко – 107
многу – 96
модар – 43
може – 135, 161
мозок – 43
мој – 124
Мокрени – 14
молец – 160
моли – 80
мома – 112
момок – 36, 160
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момче – 160
монах – 163
монолог – 161
моќ – 84
моќен – 84
мошне – 84, 87
мравка – 139, Д
Мраморани – 14
мува – 117, 128
мужде – 150
Мученици – 68

наглави – 141
над – 154
надвор – 96
наѕре – 90
напише – 161
направи – 137, 141
напрсток – 160
нараџба – 127
натпревар – 139
не – Д
невеста – 107, 137, 

139
неволја – 137, 139 
недела – 81, 107
некој – 96
немоќ – 84
немошен – 84
немошница – 84
нива – 82, 139
нивни – 126, 128, 

151
ничкум – 110
Ничпур – 92
нешто – 150
нов – 48, 139
нога – 127, 161
нож – 78, 137
нокот – 96
носење – 82, 142, 

143, 147, 164
носи – 112, 113, 120, 

128, 157
ноќ – 73, 84, 86, 87, 

146
ноќви – 84, 87
ноќе – 84
ноќева – 84

ноќеска – 84

обиоѓа – 88
обрач – 102
овошен – 84
овошје – 84
овошка – 84
овца – 72, Д 
овчар – 109,
оган – 41, 43, 82, 160
огламник – 151
огниште – 77, 150
ограда – 145, 146
од – 117, 154
одамна – 151
оддели – 154
оди – 84, 112, 119, 

128, 158
оздравен – 141
оздрави – 141
око – 125
октопод – 96
оловен – 137
орев – 27, 161
Ореовец – 107
орман – 142
осамне – 39, 40
остави – 80, 136, 

139, 141
остане – 158
остар – 44
осум – 43, 45, 110, 

160
оттури – 154
отуѓи – 84
оџа – 127
оџак – 165
ошумоглави – 141

падина – 159
падне – 58, 159
пајак – 58
пат – 28, 52, 58, 98, 

102, 109, 145, 164
паштерка – 84
педа – 60
пекол – 160
пељте – 81
пељуш – 81

пепел – 160
пес – 134, 160
песок – 160, 163
петок – 29, 96, 102, 

160, 163
Петрев – 137
пече – 15, 43, 161, 

163
Пештани – 77
пештера – 14, 84
пие – 48
пиле – 123
пилешки – 84
пироќанец – 84
пламен – 160
планина – 17, 103, 

142, 146, 161
планински – 155
плати – 161
плаќа – 87, 161
плева – 151
плевна – 151
плете – 112, 113
плеќи – 84, 87
плешка – 84, 87
плот – 49
плоча – 14
плука – 80
Побужје – 11, 85
повели – 137
повеќе – 84, 137
под – 154
подлец – 160
појде – 126
покрева – 139
покрива – 141
покуќнина – 84
полвец – 49
поле – 147
полжав – 134
полка (пољка) – 81
полн – 100, 102
половина – 137, 139 
полог – 89, 161, 163 
помош – 84
помошен – 84
помошник – 84
понада – 68
понапрежен – 84
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поправи – 80
попраг – 58, 102
послежен – 84
постела – 81
постои – 141
прави – 137, 139
правина – 103
праќа (глагол) – 84, 

87
праќа (именка) – 84, 

87
праша – 96
праштило – 84, 87
прв – 52, Д
преаќа – 88
пред – 154
преѓа – 84
преѓе(ска) – 84, 135
преyалува – 106
пресече – 135
Преспа – 107
претположи – Д
Прждево – 85
привлекува – 161
Прилеп – 107
присаѓанец – 84
приход – 133
пришт – 15, 96
продаде – 17
промени се – 17
прохибиција – 133
пцовиса – 134
пченица – 134, 139 
пченка – 134

работа – 11, 145, 146 
работи – 11
Радибуш – 85
радосен – 96
радост – 15, 96
раѓа – 84, 161
раздени – 160
разгаштен – 84, 87
раззелени – 154
рака – 28, 43, 52, 58, 

59, 98, 102, 109, 
128, 161, 164

ракија – 125
Рамне – 151

рамнина – 151
рачка – 161
рашири – 154
‘рбет – 131, Д
‘рѓа – 84, 131, Д
‘рѓоса – 84
редок – Д
редум – 143
ремен – 160
рече – 38, 43, 45, 80, 

113, 128, 160
реџба – 127
‘рж – 131
‘ржаница – 131
‘ркање – 131
роб – 11, 145
рог – Д
роди – 161, 163
родум – 43
Рожден – 85
розга – 11
Рувци – 152
ружа – 68
ручек – 68

сад – 68
саѓа – 73, 84
Саждоо – 85
Саздан – 165
сакас – 99
саклет – 102, 165
самрак – 68
Сатеска – 68
сваќа – 145
свекрва – Д
свеска – 96
свеќа – 13, 73, 77, 84, 

85, 86, 87, 146, 
164

Свеќани – 85
свеќар – 84
свеќарница – 84
свеќник – 13, 84
север – 160
сега – 100
седло – 144
седум – 43, 45, 160
секој – 96
Селене – 14

селски – 155
сестра – 58, 95, 112
сечиво – 107
силен – 102
син – 29
синоќа – 84, 87
сиот – 46, 96, Д
скуден – 68
Слимница – 151
слон – 161
смеа – 117, 121, 128
смее – 120
смеќа – 88
смеќава – 84, 88
Смолани – 14
смрековина – 137
смрт – 52
снаа – 117, 128, 132 
снага – 39, 59
сноп – 145
сношти – 84, 87
собир – 159
собор – 159, 165
создаде – 165
сокол – 17
солза – 49, 101, 134
сон – 28, 34, 160
сонце – 101
сопина – 159
сопне – 159
сопоќанец – 84
спротиви се – 96
срам – 95
среда – 95
среден – 48
среќа – 84
среќен – 84
српски – 134
срце – 102, 164
стар – 15, 16
старец – 29, 36, 102, 

160, 163
Стеван – 92
Степанци – 92
стои – 125, 136
Стојан – 136
стомна – 151
стори – 96, 122
страв – 128, 132
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стреа – 114, 124, 162
сув – 161
суд – 68, 165
судија – 68, 165
сум – 29, 43, 45, 58, 

117, 119, 128, 132, 
160, Д

сумал – 68
суровица – 137, 139
сушина – 161
Сушица – 17

таму – 110
танок – 39, 160
тежок – Д
темница – 34
темно – 151
тепсија – 134
тетовски – 134
тивко – 128
тивне – 126, 128
тиква – 72
тилје – 144
товар – 114, 117, 162
Тодор – 70
тој – 26, 82, 117, 

120, 125, 131, 
136, 137, 164, Д, 

Тома – 70
Тополовиќ – 85
трае – 136
трева – 27
Тресонче – 85
тргне – 101, 103
трговец – 117, 137
трн – 142
Трноо – 138
троа – 128
тројца – 131
трон – 161
трошка – 152
Трсје – 96
труп – 15
туѓ – 84
туѓина – 84

туѓинец – 84

ќе – 84, 158 
ќерамида – 70 
ќердоса – 87 
ќерка – 46, 73, 84
ќор – 123 
ќуд – 84 
ќути – 84 

убав – 125, 128
убавина – 137
уво – 128
удавеник – 141
удави – 141
улав – 137
Усје – 96
уште – 131, 150

фабрика – 126 
фала – 126 
фати – 126 
фелах – 161 
филиз – 126 
филџан – 126
фркне – 126 
фрли – 126
фудбал – 126 
фурна – 92

хигиена – 133
храброст – 133

Царевиќ – 85 
царски – 48 
царство – 96 
цвеќе – 73, 142, 145, 

147
цедило – 106
цел – 106, 164
цена – 106, 164
цер – 106 
црв – 93, 102
црвен – 42, 94 
црвец – 93, 102 

црево – 42, 93, 94, 
164

црепна – 93, 94 
цресло – 93 
црн – 93, 94, 164
Црна Гора – 93 
црневица – 137, 139 
црнило – 94 
црпи – 93
цути – 40, 164

чаша – 14 
чевли – 128
чедо – 66
челад – Д 
чело – 17 
Чековштина – 17 
чколија – 134 
чкорка – 134 
чкрапја – 134 
чкрипи – 134 
чкрта – 134 
човек – 137, 139
човечки – 96 
чува – 139 
чудовиште – 137 

џамија – 127, 165
џбара – 127
џвака – 127
џврка – 127 
џган – 127
џеб – D2

шава – 139
шака – 121
шарка – 14
шета – 66, 128, 132
шилеже – 127
ширење – 147
штеди – 66
штица – 37, 46
што – 96, 117
штом – 150
штур – 15
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ИНДЕКС НА ПОИМИ И ТЕРМИНИ

а > „ – 164
а > ƒ – 104
ƒ – 28–29, 99–100; ƒ > a – 164
Абецедар – Д
акузатив – 21, 65
акцент – 17–24, 100, 164; опре-

делен – 132, 162
акцент на третиот слог од крајот 

на зборот (антепенултима) – 
139

албански јазик: контакти – 3, 
24, 59, 90, 129, 134, 165

аналитичка деклинација – 21
антепенултима (акцент на тре-

тиот слог од крајот на збо-
рот) – 139

антиципација на мекоста – 118, 
143, 147

аорист – 9, 27, 67, 132, 161
апостроф – Д
аромански јазик: контакти – 3, 

37, 59, 90, 129, 149, 165
асимилација по звучност (една-

чење по звучност) – 96
африкативизација на струјните 

консонанти – 134

балканизација на мак. јазик – 3, 
6

битолски говор – 82, 101, 147, 
160

бобошченски говор – 14, 23, 24, 
57, 100, 102, 164

бугарски јазик: контакти – 4, 76, 
82, 108, 129, 165

букви исфрлени од цсл. азбука 
– Д

в < ф – 92, 126
в билабијално – 40, 72, 164; в ла-

био-дентално – 72, 164
вардарски говори – 44, 96, 113, 

147 (в. и воденско-кукушки 
говор)

велешки говор – 81, 101, 119, 
124, 128, 137, 144, 161

влахо-бугарски текстови – Д
вметнато в – 117
вметнато  ј – 117
вн < мн – 151
внатреслоговна хармонија – 14, 

30, 64
вокален систем – 25, 28, 29, 98, 

100
вокали од преден ред – 14
вокални алтернации – 162 
вокални алтернации со # – 36, 

43
вокални асимилации – 28, 162
вокатив – 161
впр > пр – 96

галички говор – 43, 49, 58, 91, 
93, 101, 102, 123, 126, 127, 
137, 164

гевгелиски говор – 87, 106, 112–
113

географски граници на Македо-
нија – 1

глаголи од и-група – 80
глаголица – 8, 9, 13, 14, 26, 31, 

51, 56, Д
гласовна синтагматика – 162
говори (дијалекти) – 5, 8; про-

учувања – 9
гоцеделчевски (неврокопски) 

говор – 75, 105, 123, 131 
граѓанска кирилица (граждан-

ка) – Д
гражданка (граѓанска кирили-

ца) – Д
граници на морфемите (морфем-

ски граници) – 154, 155, 163
графички варијанти – Д
грчка азбука – 8, 165, Д
грчки јазик: контакти – 2–3, 24, 

87, 92, 96, 165
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губење на в пред с, з – 96; 
губење во интервокална по-
зиција – 137–141

губење на вокали во проклити-
ки – 158

губење на д: по з – 96; во група-
та здр – 96

губење на дистинктивните при-
знаци – 162; општо – 162

губење на експлозивите во кон-
сонантски групи – 96

губење на интервокално ј – 162
губење на  ј – 125, 136
губење на консонанти во интер-

вокална позиција – 97, 118, 
135-141, 164

губење на т – 157< по с – 96< во 
групата стр – 95

губење на удвоени консонанти 
(ге-минати) – 96

дебарски говор – 102
деклинација – 5, 163
декомпозиција на диграфите – 

Д
декомпозиција (разлагање) на 

ðù – 101, 103
деназализација на носовките – 

58-66
депалатализација (затврдну-

вање) на консонантите – 10, 
30, 76-84, 97, 106, 123, 142–
144, 162, 163

дијалекти (говори) – 5, 8; про-
учувања – 9

динамичен акцент – 11–116
дисимилација на консонантите 

– 96
Добромирово  евангелие – 14, 

26, 46
дојрански говор – 95, 117, 122, 

123
долги вокали – 128
долги слогови – 121
должина на вокалите – 16, 119, 

162
дублети со 5 и ou – 68

ѓ – 70, 73< дистрибуција – 84< 
од ново јотување – 145< во 
грчки зборови – 87< на ме-
сто на жд – 86-88< по-текло 
– 84< > jџ – 73< > џ – 147

Евтимиј, трновски патријарх – 
Д

единство на македонските дија-
лек-ти – 164

едначење по звучност (асимила-
ција по звучност) – 96

-ен – 160
ео – 30
епентетско л’ – 80
ерови: асимилација под влија-

ние на вокалот во следниот 
слог – 47; пред j – 48; хроно-
логија на губењето – 34–39, 
во туѓи зборови – 46; губење 
или вокализација – 15, 28, 
34, 162, 164: секундарни – 
38–47; гласовна вредност – 
33: силни – 34, 45–46: слаби 
– 34

-ец – 160

ж > џ – 134
жд < *dj – 13, 84, 85
жџ – 127

з > y – 89–91, 134
западни говори – 16–24, 32, 40, 

41, 43, 44, 58, 61–66, 69, 83, 
89, 92, 93, 94, 97–101, 102, 
110, 114–117, 121, 128–132, 
137–147, 152–157, 161, 162, 
164–165

затврднување (депа лата ли за ци-
ја) на консонантите – 10, 30, 
76–84, 97, 106, 123, 142–144, 
162, 163

zatvrdnuvawe na y – 106
затврднување на лабијалите 

(усните консонанти) – 80
зр > здр – 95

y – 9, 123, 161
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y > з – 89

и > ј – 125
ик – ик’ – 85
Илири – 164
имперфект (минато определено 

не-свршено време) – 14, 132
интернационална лексика – 165
интонациско-квантитативни 

разлики – 162
источни говори – 23, 32, 39, 40-

45, 58, 61–65, 72, 82–83, 97–
99, 103, 109, 114–119, 128, 
130, 132, 143, 144, 148, 157, 
162–165

ј  пред вокали од преден ред – 
31, 125

јотација – 9, 31
југоисточни говори – 28, 29, 35, 

45, 62, 94, 95, 101, 109, 113, 
164

јужни говори – 14, 26–27, 60, 68, 
69, 83, 84, 94, 108, 142, 145, 
164

јусови – Д 

квантитет на вокалите – 16, 162
кирилица – 9, Д
кичевско-поречки говор – 101
кл – 15
компензациско вдолжување – 

119
конјугација – 163
консонантски алтернации – 11, 

89, 154, 155, 161, 163
консонантски групи – 15, 36, 38
консонантски систем – 70, 123, 

162
контакти на балканските јазици 

– 24, 59, 96, 115, 140
контракција на вокалите (сте-

гање) – 16, 97,  117-122, 162,
корчански говор – 60, 105, 128
костурски говор – 17, 23, 32, 47, 

49, 58-60, 69, 83, 84, 93, 94, 
96, 107, 114, 128, 132, 142, 
145, 152, 157

кратовски говор – 148
кт > хт – 96
*kt’ > *tj – 13

л > Ø – 149< изговор – 74< > £ 
– 148 

ð – 49; > ƒ – 101; > ол – 101; 
смекнато – 53; секундарно – 
49; пишување – 53; > у – 101

л’ – 163; затврднато – 80, 81, 
144, 148; од ново потекло – 
123, 124; потекло – 80; обно-
вено – 81

ла- < ол- – 11
лагадински говор – 58, 75, 76, 

93, 100, 105, 123
латиница – Д
лексички контакти – 7
лерински говор – 23, 32, 114, 

137
ло- < ол- – 11
Лоза – Д
л-форма – 160

мавровски говор – 142
македонски литературен јазик 

– 9
малешевско-пирински говори – 

44, 83, 96, 101, 106, 132, 145, 
151, 164

Мариинско евангелие – 60
мека промена – 14, 26, 54, 67, 

77, 78
место на акцентот – 6, 22
метатеза на консонантите – 40, 

47, 96, 139; на ликвидите – 
11; на вокалите – 118

методи на историската фоноло-
гија – 9

мешање на носовките – 26, 61, 
62; по ј – 63–65; по парните 
меки (палатализирани) кон-
сонанти – 62; по непарните 
меки (палатализирани) кон-
сонанти – 66; во резултат на 
морфолошки израмнувања 
– 67

минато определено несвршено 
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време (имперфект) – 14, 132
мн < бн, вн – 151
множина – 161, 163
морфемски граници (граници 

на морфемите) – 154, 155, 
163

морфолошки фактори – 112–
116, 132

назализирано а – 39
назални вокали – 39, 164
неврокопски (гоцеделчевски) 

говор – 75, 105, 123, 131 
неорганска назалност – 60
неорганско х – 131
непарни меки консонанти – 36
несвршени глаголи – 141, 159, 

161
неутрализација на консонант-

ските опозиции – 124
ново јотување – 142–146, 164
нормализација на азбуката и 

правописот, 1945 г. – Д

њ – 164; затврднато – 82, 83, 
143–147; потекло – 82

о > у – 43, 110
обезвучување на звучните кон-

сонанти – 75, 124
озвучување на консонантите – 

75, 162
-ок – 160
Охрид како црковен центар – 2
Охридска книжевна школа – 9
охридско-преспански говори – 

14, 17, 52, 58, 60, 66, 77, 82, 
96, 101–108, 127-132, 138, 
147, 160–161, 164

п < ф – 92
палатализација на консонанти-

те – 76, 164
парадигматски фактори – 163
партицип – 9
Пеони – 164
периодизација – 5-7
печатници – Д

подвижни вокали – 160
полошки говори – 68, 102, 142
правопис XII–XIII в. – Д; XIV–

XVIII в. – Д
прасловенска метатонија – 20
презент – 14, 161; прво лице ед-

нина – 161; трето лице едни-
на – 157

пренос на циркумфлексот – 4
Преславска школа – 9
префиксна граница – 154
придавска промена – 136
прилепски говор – 14, 43, 81, 82, 

101, 117–122, 126, 131, 135, 
141, 147–150, 157, 162

прилози – 110
прозодиски систем – 6
протетичко в – 32, 58, 164
протетичко  ј – 31–32, 58, 164
проучувања на историјата на 

мак. јазик – 9
процес на дезинтеграција на 

пра словенскиот јазик – 10, 11

ñ – 49, 101, 103: смекнато – 49; 
секундарно – 49: пишување 
– 53

ра- < ор- – 11
разлагање (декомпозиција) на ð 

– 101, 103
редување на вокалите – 159
редукција на вокалите – 22, 97, 

109–116, 118–120, 152, 156, 
164

рефлекси на *dj – 4, 13; хроноло-
гија – 13; развојни фази – 13

рефлекси на *tj – 4, 13; хроно-
логија – 13; развојни фази 
– 13

реченична интонација – 6
реченична структура – 6
ро- < ор- – 11
род – 163
родопски (бугарски) говори – 28
романски јазик – 24
руска рецензија  

на цсл. јазик– Д
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с > ц – 134
с’ – 70, 79
санди – 31
северни говори – 14, 18, 26–29, 

35, 43–45, 55–60, 63, 81–87, 
94, 101, 102, 108, 117, 128, 
132, 144, 161, 164, 165

секундарни вокали – 15, 29, 160
серски говор – 75, 93, 100, 105, 

123
Синајски еухологиум – 14
Синајски псалтир – 60
синтагматски фактори – 162
-ск-  – 96
ск - сх – 96
скв > ск – 96
скопски говор – 147
скратување на долги вокали – 

16
скратување на зборовите – 162
слоговна синхармонија – 14
слоговна структура – 15, 36, 50, 

53
слоготворни сонанти, в. ð, ñ 
смекнување на лабијалите (ус-

ните консонанти)– 80
солунски говор – 8, 9, 13, 14, 18, 

23, 28-31, 37, 48, 60, 69, 84, 
94, 96

социјални дијалекти – 92, 126
ср > стр – 95
српска рецензија на цсл. јазик – 

165, Д
српски јазик> контакти – 1, 4, 

46, 68, 85, 93, 101, 108, 129, 
146, 165

ст – 15

старо(црковно)словенски јазик 
– 8; регионални варијанти – 
9; текстови – 14

-ств- > -ст- – 96
-ство – 96
стегање на вокалите (контрак-

ција) – 16, 97,  117–122, 162
струшки говор – 147, 150 
сц > хц – 152

т на место на грчкото Ú – 70
тврда промена – 36
текстови на мак. јазик – 8; со 

македонски карактеристики 
– 8

тетовски говор – 95, 104, 131, 
157

тиквешко-мариовски говори – 
23, 101, 106, 107, 114, 125, 
131, 149, 164

тонски акцент – 18
топоними – 8
торбешки говор – 128, 131
тр – 15
Траки – 164
трета палатализација на велари-

те – 12
турски дефтери – 8
турски јазик: контакти – 3, 7, 61, 

81, 85, 99, 100, 124, 126, 165

ќ: дистрибуција – 84; од ново 
јотување – 145; во грчки збо-
рови – 87; > јч – 73; > ч – 147; 
на место на шт – 86–88; по-
текло – 70, 84; изговор – 73; 
< *tj – 165
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удвојување на предметот – 5
упростување на консонантските 

групи – 96

ф – 70, 92, 123, 126
факултативни консонанти – 125
фонетски правопис – Д
фонолошко  ј – 71

х: хронологија на губењето – 129, 
130, неорганско – 32, 131; > ј 
– 128; > к – 128; губење – 116, 
119, 123, 128–130, 164; обно-
вено – 133, 165; зачувано – 
156; > в – 128

хв- > ф – 130

централни говори (на западно-
мак. наречје) – 14, 18, 26, 27, 
29, 44, 68, 69, 81, 84, 92, 101, 
108, 162, 164

црквата во Македонија – 2

член – 5, 16, 116, 157, 160 
чр- > чер- – 42, 93–94
чр- > цр- – 4, 93–94
чт- > шт- – 96

џ – 123, 127, 161

ш > ч – 134
шт – 13, 15, 84; дистрибуција – 84
штипско-струмички говори – 

82–83, 101, 164
шч – 150; > хч – 152

Q > о – 9, 34–35
X > и – 28, 54–55; првобитен из-

говор – 54
q > е – 34–35
q > Q – 39
/ – 27, 28; / > а – 14, 106, 164;  

/ > „  – 105; / > е – 100, 106–
108, 164 

2 – 26
`- – 31
3 – 56; 3 > ä – 57; 3 > / – 28; 3 

> 5 – 14
5 > а (ƒ) – 58; хронологија на 

деназализацијата – 60, 61; 
деназализација – 28; > ô – 14; 
изговор – 56, 57; > у – 58, 68

6 – 26



Факсимил од стр. 46 од ракописот на македонски јазик  
со шапирографска техника, в. Предговор, стр. 251
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