
КОНТИНУАНТИТЕ НА ВОКАЛНИТЕ Р  И Л  ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

1,0. На македонската јазидна територија место праслоценскйте 
групп tbvt, tbrt и trbt, trbt денеска гй наоѓаме следниве вредности:
р, ър, ръ, ър—ръ, ор, ôp—ap, ôp—êp, ер, ар и dp1).
о

1, 1. Вокалното р (р) зафаќа најширок простор. Тоа се јавува во
о

северните, централните, штипско-струмидките и пијанедко-ма летев- 
ските говори. Со други зборовй, се шири на целата северна й централка 
македонска термторија северно од линијата Лерин—Демир Капија— 
Струмйца. На исток йзоглосата на оваа фонема оди нетто позападно 
од реката Струма на правецот Петрид—Благоевград (карта 1,1)2). Си.: 
врба, врти, врсник, грми, држи, зрно, /сдс, крф, рш (Кр. Паланка,

О О  О О  О О  О О О О

Кратово, Куманово, Скопје3), вр, крф, прети, cpw, три, црно (Штип,
О О О  0 0 0

Радовиш, Берово, Струмйца, Неготин, Рожден4), wpeö, рѓа, рт,
О О О О

штрп (ГТрилеп, Битола, Кичево, Галидник, Пореде, Скопје, Велес5).

Бон:о Видовски

Д Во текстот се употребени покрај другите и следниве знаци: а = затворено 
a, ê — отворено (широко) е, ô — отворено (широко) о, ъ — вокал од среден ред.

2) Со бројките на картите се означени некой поголеми населби и тоа по след- 
ниов ред: 1. Дебар, 2. Струга, 3. Охрид, 4. Ресен, 5. Битола, 6. Прилеп, 7. Македонски 
Брод, 8. Кичево, 9. Гостивар, 10. Тетово, 11. Скопје, 12. Титов Велес, 13. Свети Ни
коле, 14. Куманово, 15. Крива Паланка, 16. Кратово, 17. Злетово, 18. Штип, 19. Ко- 
чани, 20. Делчево, 21. Пехчево, 22. Берово, 23. Радовиш, 24. Струмйца, 25. Дојран, 
26. Гевгелија, 27. Неготино, 28. Кавадарци, 29. Лерин, 30. Бобошчица, 31. Костур, 
32. Кајлар, 33. Острово, 34. Воден, 35. Пазар, 36. Гумешда, 37. Кукуш, 38. Лагадина,
39. Сухо, 40. Серее, 41. Валовиште, 42. Петрич, 43. Мелник, 44. Свети Врач, 45. Бла
гоевград, 46. Разлог, 47. Банско, 48. Годе Делчев.

3) Б. Видоески, Вокалната система на кривопаланечкиот говор, М акедонски  
ја зи к ,  IV, 1953, стр. 156; — К ум ановскиот  говор, Скопје 1963, стр. 58; Р. Угринова, 
Говорит е во С копско, Скопје 1951, стр. 8.

4) И. ФиЛиповски, Н егош инскиот  говор, Скопје 1954, стр. 13; М. Кушевски, 
Делчевскиот градски говор, М акедонски  ја зи к ,  IX, 1958, стр. 70.

5) Б. Конески, П рилепскиот  говор  (отпечаток од Годишен зборник на Фило- 
зофскиот факултет, кн. 2, 1949), Скопје 1949, стр. 8; Б. Видоески, Кичевскиот говор, 
М акедонски ја зи к ,  VIII, 1, 1957, стр. 40; N. Reiter, D er D ia lek t von T itov-V eles, Бер
лин 1964, стр. 58.

34 Годишен зборник



530 Божо Видоески

1, 2. Континуантот ър се шири lio заладната македонска јазична 
периферија на целиот простор од ТетоВо до Преспанското Езеро. Гра- 
ницата на тој дел мету ър и р ja сочинува нланинскйот венец Сува Гора,

о
Еуковик, Бистра, Стогово, Караорман, Истозс (кај Охрид), Б'игла, Баба 
(кај Битола) и Нередската Планина (југозаладно од Лерин). Освен тоа 
вредноста ър го ислолнува и македонскйот терен јужно од линијата 
Нередска Планина — Нице — Кожуф — Беласица (карта 1, 2). Си.: 
бърдо, бърчит, вършит, гърдо, гърло, ъртит (ГостйВар), бързи, дърво, 
цървен (Челопек6), мърдат, смъркнат, пърстен (Маврово), върниш,
кърст, търчиш (Дебар7), въртшт, върниш, църкоф (Струга), дърво, мъртоф 
(Охрид8), въртит, се кърстит, пърсти, ърж]е (Ресен9), гърсш, кърф, 
напърсник, пърст (Костур10).

1,3. Во воденско-кукущкиот, дојранско-гевгелискиот, солунскиот 
н сушко-височкйот говор паралелно со групата ър во одделни случаи 
(најчесто во едносложнй зборови Н во груни од ловеке согласки) се 
јавува и нзговорот Сп.: гърне, зърну: кд&ф, пръс, трън, сръп (Воден11), 
едбх, крьс (Луковец, Воденско), въртам, сърце: връфут, дръжи, кръсти, 
цръкфа (Кулакија12), върба, държе, сърце, църно: ф&с, врыиник, кръс, 
кръхче, пръс, црън, ръба, ръжоф, ръжаница (БогданцИ, Гевгелиско), върне, 
мързне, цървен: връх, рыи (Гевгелија13), дрын, кръф (Ватилак, Солунско14), 
връх, рыи (Градобор15), върба, с&/л/, църно: рыи, ръга (Киречкој16), бъркам, 
дърву, гърбач, зърну: дръва, дръжим, кръхча, връфт, трън, хръскам (Сухо, 
Висока17), кърпа, пръс, трън (Сухо18), гърло: гръп (Секавец, Серско),
върба, : /<у?&с, Дд&с, връхци (Календра, Серско), кървав, цървен (Горно
Броди), кърф, кърс, сйрцето : красмюсах, смръдлиф, тръне, трън лиф, 
тръгна (Неврокоп — Годе Делчев19), свекърва, Гърмен (Гърмен, Невро- 
копско).

Во лиринските говори втората варијанта (дь) е уште почеста, 
негде таа и лревладува (во разлошкйот, банскйот), а во благоевград- 
скйот може да се смета й како единствена. Си.: върше, цървен : бръза,

6) А. М. Селищев, П о ло г  и его болгарское население, Софија 1929, стр. 309.
7—9) Според мој материјал.
10) А. Кузов, Костурският говор, И звест и я  на Семинара по славянска ф илоло

гия, IV, 1921, стр. 96.
и) В. Думев, Воденският говор, М акедонски  пре г лед, ХШ, 1943, кн. 3, стр. 25.
12) A. Mazon et A. Vaillant, L’évangéliaire de K id a k ia , un parler slave du B as-

Vardar, Париз 1938, стр. 24.
13) Д. Иванов, Г евгелискияш  говор, Софија 1932, стр. 72.
14—15) у  oblak, M acedonische S tu d ie n , Виеыа 1896, стр. 39.
16) М. Vukčević, Jezik u Kirečkom s udiljnim obzirom na opće maćedonizme,
R a d  Jugoslavenske akadem ije  znanosti i um jetnosti, кн. 145, 1905, стр. 116.
17) 3. Голомб, Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско), Маке

донски јазик, XIII—XIV, 1962—1963, стр. 237.
18) V. Oblak, M acedonische  S tud ien ,  стр. 39.
18а) Материјалот од серските села Секавец и Календра е запишан од мене.
19) К. Мирчев, Невроконският говор, Годишник на Софийская университет, 

I. Исторшсо-филологически факултет, т. XXXII, 1936, стр. 36.
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врьба, връх, дръво, црълаф (Петрич), бърдо, дърво, държиш : връб-
ница, закръпка, кръвник, стръшал, връх, кръс, сръпове, ъпръи (Бан-
ско20), дръво, кръпа (Разлог21), дръво, зръно, етръва (Покровник, Благоев- 
градско22); в. карта 1, 3).

1, 4. Контйнуантот ор зафаќа мало пространство. Баков нзговор 
нознаваат десетина села во дебарската облает Дримкол (мету Струга 
И Дебар), исто толку во областа Голо Брдо (на албанска територија) 
и торбешкото население во струшките села Лабуништа и Подгорцй 
(в. на картата 1, нод 4). Сп.: боршлен, ворт, горклен, ворзанка, доржеле, 
дорво, ворнит, корт, кортица, корф, корчит, ко решит, порет, порстен, 
оржајнца, сорце, чэрф, тбрнинка (с. Луково, Дримкол23), боргу,
ворба, ворнит, дорво, јоторва, корша, мортоф, орбет, оржит, 
ôpra, сорна, торчат, фор лит (во гозорот на Торбепште во Џепишта), 
борзина, завортиле, торпиле (Дренок), ворвит, заоржал, цбрвено (с. Ги- 
новец, Голо Брдо), вэрзи, порвиот, оржнал (с. Малестранн24).

1, 5. Во говорот на струшките села Радожда, Вевчани и Мали 
Влај, како и во говорот на се лото Лин, кое се наоѓа на занадниот брег 
на Охридското Езеро на албанската страна, изговорот ор се јавува само 
зад лабијална согласка, додека во другите случаи (зад нелабијални) 
имаме континуант ф  (в. на картата 1, под 5). Си.: бордо, борго, ворвит, 
ворф, твёрдо, мордат, порстен, форл'ат :гёрне, герца, се герчит, дерво, 
держит, ерш, êpra, зерно, керф, керт, керстој, церно (Радожда25).

С 6. Во неколку села во областа Река (Дебарско) широко ö пред 
р (ор) место вокалното р се јавува само во едносложни и двосложни 
зборови. Во трисложните и повекесложните имаме варијанта ар (в. 
на картата 1, 6). Си.: ворон, горп, корф, кореш, порет, сорп, орш,
шчорк; борзо, бордо, ворба, горло, дорво, доржит, зорно, мортоф, opra, 
орбет, порво, но: даржава, четварток, дар жиме, арѓата, парвите. Уште 
по добро тоа се гледа во формите на ист збор: корст : карстови, ôpra : 
арѓоса, дорво: дарвото, дарвено, цорвен : царвено, царвеница, боркат : 
баркаме, соркат : саркате, доржит : даржиме, издаржаф, издаржафте. 
0ва правило Важи и за акцентскй целости од тйпот: варзи-го, варзете-го : 
ворзи, по-парсти : порсти, крива—варба, на—варба : ворба (Жерноница26).

Ваков резуллат за р наоѓаме и во говорот на Торбешите во Мар-
о

кова Река (Скопско). Говорот на скопските Торбепш со жерноиичкйот 
се совнаѓа й цо ред други важни особеностй врз кой може да се заклучи

20—21) ЈЈ Алексиев, Разлошкият говор, М акедонски  преглед, VI, 3, 1931, стр.
101; Д. К. Молерови, Народописни материали от Разлошко, Сборник за  народни ум о- 
т ворена и народоиис, кн. XLVIII, 1954, стр. 10.

22) Според Тасуда М. Христова, Етнографско иследване на с. Покровник,
Г орноџумајско.

23—24) g Видоески, Дебарските говори, М акедонски  ја зи к ,  XIX, 1968, стр. 87, 67.
25) Според м ои белешки.
26) М. Д. Петрушевски, Неколку црти на говорот од Жеровница, М акедонски  

ја зи к ,  II, 1951, стр. 58; А. Поповски, Реканскиот говор, М акедонски  ја зи к ,  X, 1959, 
стр. 112.
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дека во постаро време тие претставувале една целост. Сп. од овне села: 
ворба : варбата, варбете, ворнет : навар наш, горне : гарниња (с. Г. Колй-
чани, Држйлово27).

1, 7. Контйнуантот ф  нй е йознат досега само во говорот на крај- 
ното југозападно костурско село Езерец: бсрзо, бёршлен, вёрсник, ггрне, 
дёрво, дсржелје, ёрт, ёршта, кёртица, персти, сёрце, терн, чёрн, нервен 
(в. на картата 1 под 7)28).

1,8. Во говорот на корчанското село Бобошчица р е заменето
о

со ар: аржи, баргуј, царкеа, чарн, чарф, чарвеник, чарнйчка29) (в. на картата 
1 под 8).

1, 9. Контйнуантот ар се среќава во југозападните костурски 
села на нросторот мету Костур и Грамос, со исклучок на селото Езе
рец. Сп. : парсш, парстен, царей (Желин), варба, варни, дарео, карф, чарно, 
чареи (Радогожде), арш, арженйца, арца, варба, варни, гарло, дарво, чарн 
(Галишча), варо, варни, гарми, гарло, сарт, чарвен (Гратче), барзо, вар- 
нешно, вар, царно (Псоре30), арш, варба, се варна, дарво, мартовец, чар- 
вено (Смрдеш31)), арт, парст, сарце, тфардо (Нестрам), варба, карт, 
пар сток, старшен, харчи (Мањак32) (в. на картата 1 под 9).

2. Место групите Г&//, tblj. и Übt, übt ни се познатй вредностите:
л, ьл, ль, ал, ол (ол), ол (ол), ал, ел, лу, ъ, о, о, у.
о

2, 1. Вокалното л {л) се среќава на доста ограничена тернторнја:
о

во малореканскиот (галичкйот) говор, вклучувајќи гй тука й мијачките 
оазй во Бйтолско (с. Смйлево) й Велешко (Папрадиште й Орешје), й 
во дел од кйчевското й поречкото говорно подрачје. Сп.: блва, блскот,

о о
влк, влна, g лк, g лжей, длго, жлт, јаблко, клк, клнет, млзет, млња, млчит,

о О О О О О  О О О  о о о
сплзнет, плжај, плн, слза, тлчет (ГалйЧНйк)33), влк, влна, млзет, плжаф,

о О О О О О О О  о
слза (Македонски Брод), јаблко, клнит, плно, слза (с. Вранештйца, Ки-

о О о о о
чевско34); карта 2, 12).

2, 2. Контйнуантот ъл се јавува претежно во јужните македонски 
говори: во дел од леринскйот и во костурскйот, во кајларскиот, воден- 
скиот, гевгелйскиот, дојранскиот, кукугшсйот, солунскиот, лагаднн-

27) Според мои белешки.
28) Според мои белешки.
29) A. Mazon, D ocum en ts , contes e t chansons slaves de l ’A lbanie du S u d , Париз 

1936, стр. 32.
30) Примерите од Желин, Радогожде, Галишча, Гратче и Псоре се забележани 

од мене.
31) A. Mazon, C ontes slaves de la M acédo ine  sud-occidentale , Париз 1923, стр. 19.
32) M. Małecki, Text gwarowy z Kostiirskiego (Macedonia), L u d  stow iański, 

III, 2, 1934, стр. 323.
33) A. Белић, Г алички  ди јалекат , Белград 1935, стр. 104—105.
34) Б. Видоески, Кичевскиот говор, М акедонски  ја зи к ,  VIII, 1, 1957, стр. 49,
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ските, серскиот й гоцеделчевскиот. Ос;век тоа ваква замена се среќава 
й во некой западни периферии говори: на еден тесен појас северно од 
градот Тетово (на линијата Теарце—ГГрељубиште), во гостйварскйот, 
струшкйот, во говорот на дебарска Жупа, а во централнйте области 
на еден тесен појас по долината на Вардар од Сконје до Велес й Бабуна 
(в. на картата 2 под 1). Сп.: вълна, гълта, жъл/ьа, кълчиста, пължегь (с. 
Теарце, Тетовско), бълват, вълкот, дълго, јабЂлце, сълза (Маврово), 
бълват, бълваща, вълнен, дължина, й&уш (с. Баниште, Дебарско), гълтат, 
мълчит, мълзиица, пьлф (Ржанов, Дебарско), вълна, дълго, сълза, гълтат 
(Струга), кълниме, мълбы (с. Зрноско, Преспанско35), бълви, гълта,
кълк, жълш, кълны, мълчелиф (с,. Граждено), к&лк, гълта, дължина (Га- 
бреш, Костурско), бълфи, вълци, гълта, сълзи, тълчиш (Рупйшча), вълна, 
мълчи, стълба (с. КуманйЧево, Костурско), гълта, жълтница, кълк,, 
мълчи, сълза, тълчник (Лерин), вълк, дълго, мълбы (Емборе, Кајларско), 
бъла, вълна, дължина, закълне, кълве, кълчишчс, мълзиица, пълно (с. Луко- 
вец, Воденско), вълна, вълнено, жълтица, кълнат, мълзиица (с. Градовцй, 
Скопско), бълви, ]абълка, вълци, кълчиште, мълземе, сълзи, пълно (Блатце, 
Скопско), вълна, жълчка, кълк (с. Богомила, Велешко)36.

2, 3. Во крајните југоисточни говори на просторот неточно· од 
Вардар и јужно од линијата Гевгелија — Годе Делчев покрај континуан- 
тот ъл во одделни примерй се јавува й лъ, сп. вълк, вълна, сълза: блъха 
(с. Киречќој, Солунско37), кълна, пълни : млъкнаа (Кулакија38), мълзе : 
млъзница (Богданцй), вълна, жълт, пълни : млъкнувум, слъба, жлъгика, 
жлъьп, жлатникаф (Сухо39), вълна : блъха, влък, влъчица, влъчка кожа, 
злъчка, плъжок (с. Секавец, Серско), пълн : блъа, влъко, глъта, жлъчка, 
млъзница, млъче, клък (с. Костурино, Струмичко), дълго, кълк, вълнен : 
злъчка, жлътец (Дервишан, Серско, В. карта 2, 2).

2, 4. Замената лъ со ноголема доследност се јавува й во севернйте 
говори, но само зад дентално-алвеоларните консонанта д-т, с: длъго, 
длъжи, длъжан, тлъче, тлъчник или клъче (тл кл), слънце, слъза слъба, 
слъбица (Кр. Паланка, Куманово, Св. Николе, Сколска Црна Гора, 
Вратница40); в. на картата 2, 5).

2, 5. Во штапско-струмйчките, тйквешко-марйовскйте, малешев- 
ско-лиринските говори место л наоѓаме еднофонемна вредност — ъ.

о
Си.: вък, въна, гъта, да ъцне, жъто (с. Дабйле, Струмичко), дъго, пън, 
жът (Радовйпх), жъчка, жъто, пъно (Штйл), къне, мъзе, мъп>а, съба, съзи 
(с. Тркање, Кочанско), мъчи, мътъа, пъно, тъчник (Кавадарцй41), бъа, 
вък, гътка, жът (Старавина, Мариово), бъа, въна, жът, пъх, пъно (Берово,

35) Б. Конески, Материјали за преспанскиот говор, од збирката на С. Н. Томић, 
М акедонски  ја зи к ,  VIII, 2, 1957, стр. 179.

36) Примерите од Граждено, Габреш, Рупйшча, Емборе, Луковец, Градовцй, 
Блаце и Богомила се запишани од мене.

37) R a d  J A Z U  145, стр. 116.38) A. Mazon—A. Vaillant, L’évangéliaire de K u la k ia , стр. 25.39) М акедонски  ја зи к ,  XIII—XIV, стр. 239.
40) Б. Видоески, К ум ановскиош  говор, стр. 55.
41) Според мои белешки. ,
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Пехчево), пъх, сьза (Благоевград42), въна, мъчи, съзи (с. Покровник, 
Благоевградско43), вък, въна (Петрич), съза9 къне (с. Мендово, Петричко44), 
въна, вънес, дъго, гътка, йбх, къцам, мъчиги, кънеш, съзи (Разлог45). Јуж- 
ната йзоглоса на континуантот ъ оди по правецот Годе Делчев (поми- 
нуда северно) — Пегрич—Демйр Капија—Острово —Лерин. На про
сторот мету Лерин, Преспанското Езеро й Битола се мешаат ирймери 
со ъ й ъл, а негде й со о, ол. Сп.: бъа, вък, гбй/α, къве, мъкьа, мъзиме, пъ- 
шек, съзи, тъчник : вбуша (с. Драг о ш, Битолско), гътка, жбт, /сбк, но: 
пълно й волна (Буково), <5б<?а, мбзе, пъшаф : вълна, пълн (Сакулево, Ле- 
рйнско), бб/с, #бго, сбза (Барешкйца), кбк, жътка, съза, гбта, <5бвп, тб*ш, 
пъшок, жът, дъго : кълны, дължина, <?блк, вълна, пълни (Лък, Преспанско), 
<?б/с, дък, йб// (Неред, Typje46). Западната граница на замената на л со ъ
дозхира до Перйстер, Црна Река й Велес. Во областа Клепа (југоисточно 
од градот Велес) примерите со б превладуваат, а колку што се оди по 
на север од Велес бројот на примерите со оваа замена се смалува. Веке 
во граничното село Рудник й во Летевцй ъ може да се сретне само во 
одделни лексеми, сп. къца, кък. — Седерната граница одй прйближно 
по правецот Катлаково (на скопскиот дел)—Свети Николе—Кратово. 
Во одделнй лексеми ъ може да се сретне и посеверно од споменатава 
линија (в. карта 2, 3).

2, 6. Континуантот ол (со разновидности од) се јавува во запад- 
нйте говори и тоа: во говорот на Скопска Каршијака, во градот Тетово 
й неколку североисточнй села, во севернйот дел на поречкиот говор, 
во дебарекиот, охридскйот, ресенскиот, битолскиот, прилепскиот, 
мегленскиот й во крајните југозападки костурски села (в. на картата 2, 
под 4). Сп.: долго, молзе, јаболкница (с. Нерезй, Скопско), колк, молз- 
ница, солза (Драчево), жолња, жолчка, молкум (Сольье), волк, голта, 
ж олт, ко лк, колчишта, полжаф (Тетово47), волци, волна, жолња, колнет, 
полф, полжаф (Звечан, Порсче)48, голтат, полџаф, поли, столчет (с. 
Пласнииа, Кнчевско)49, болва, долго, јаболко (Дебар50), волк, солза (Обокй), 
волна, жолтица, колчишта (с. Горенцй), молчит, солѕи, полно (Папрад- 
нйк), болва, долго (Збаждй51), молчит, полно, солза (Оровник, Охридско), 
волк, волна, жолто, заколнит, колкој (Ресен), волна, волци, долго, жолчка, 
колк, полно (Битола, Прилеп52), болска, болва, волна, жолчка, колее,

42) С. Стойков, Българска д иалект ологии , Софија 1962, стр. 104.
43) Според материјалот на Тасуда Христова (в. бр. 22).
44) Според материјалите на Илија Георгиев, Етнографско иследване на с. Мен- 

дово, Петричко.45) М акедонски  пре г лед, VI, 3, стр. 101.
46) Примерите од споменатите битолски и лерински села се дадени според мои 

записи.
47) Т. Стаматоски, Градскиот тетовски говор, М акедонски  ја зи к ,  VIII, 1, 1957, 

стр. 232.
48) Б. Видоески, П оречкиот  говор, Скопје 1950, стр. 14.
49) М акедонски  ја зи к ,  VIII, 1, стр. 50.
50) П. Михаилов, Градскиот  дебарски говор, Скопје 1954, стр. 13.
б1) М акедонски  ја зи к ,  XIX, стр. 67.
52) Б. Конески, Прилепскиот говор, стр. 7.
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поту, то ячий к (с. Тресино, Мегленско), болха, волк, волнено, долго, 
го лила, жолшак, жолшица, ко лк, молчи, полна месечина, солза, солце (Езе 
рец, Костурско), волнен, волци, голыш, молчи, полно (Нестрам), бола, 
мо л su, солѕа (Стенско)53.

2, 7. Во јужните преспански села во бројни примери консонант- 
ската компонента на континуантот на вокалното л се загубила (ол Д> о). 
Така имаме, покрај волна, колнит, полно, и: боање, Богарин, вок, дого, 
гота, жотица, јабоко, мози, мочи (Љубојно, Штрбово, Долно Дупени), 
ко чтите, мокни, мозе, точе, точник (Брајлино), вок, соза, са смокнаф, 
точи, точник (Герман), бови, кок, жотица (Крани, Арватй), Богарин, 
бова, вок, вочица, гота, дого, жот, жотница, јабока, кок, мозница, сози, 
точу к, но: волна, поля, колни, колчишта (Нивица, Роби). По некој при
мер со о место л може да се сретне и во југозападните бйтолскй села,

о
сп. боа, дого, жочка, јабоко, кок, кофа, поток, точник (Дйово), јабока 
(Буково54). Треба само да йстакнеме дека контннуантот на л фонетскйо
не се реалйзира еднакво во сите преспански села. Во појужните, каде 
што е носовката ж заменена со о, по отворено се изговара и о од л (карта
2, 6).

2, 8. Во областа Дрммкод (на ледата страна на реката ДрйМ, 
мету Струга й Дебар) й во Голо Брдо за вокалното л на о гаме двофо- 
немна трупа — о л (со многу отворено о) к тоа во сите позиций: волна, 
јаболко, солѕа (Клење), боле а, волк, голтај, до лк, жолт (Модрий), долго, 
жолња, јаболко, жолток, ко лк, молѕиме, молчит, полиаф, полф, полно, 
солsu, толчник (Луково55) (в. карта 2, 7).

2, 9. Во говорот на струшките села Радожда, Вевлани й Мали 
Влај има две вредности, како и место вокалното р: б л (зад лабијални 
и дентални сот ласки), сп. болей, волк, волчица, волна, молѕиме, молѕница, 
јаболко, молната, поля, полџаф; долго, солѕа, толчек, полиаф, й ел (зад 
меконеплена согласка): гёлтка, гёлтаме, келк, келкој, кёлчишта, кёлнигп 
(Радожда56); в. карта 2, 8).

2, 10. Две разновидности се јавуваат и во торбешкйте говори 
во Река (Дебарско) и во Маркова Река (Скопско): о л — во едносложнй 
и во двосложни зборови й ал — во трисложни и повеќесложни. Сп.: 
бола, волна, голташ, долго, жолто, колнал, молчит, полно, солѕа, но: 
валнено, про галит, далжина, пожалте, калнеет, малчеме, замалчи, пал- 
неме (Жерноница57), бола, волк, евлѕа, голтат : валчыца, валчицана, гал- 
таме (Д. Колилане58), солѕа, жолток, волци : салѕата, жалтица, јабалко 
(Држилово, Скопско; в. карта 2, 9).

53) Според мои белешки.
54) Примерите од сите споменативе села во Преспанско и Битолско се дадеки 

според мои белешки.66) М акедонски  ја зи к ,  XIX, стр. 87.
56) Според мои белешки.67) М а кедонски  ја зи к ,  X, стр. 111.
58) Според мои белешки.
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2, 11. Во корчанскиот говор л е заменето со ал : бала, вална, далго,
о

жалт, калк, калии, мйлчи, малѕи, алџица, мяли, салѕа, салце (Бобошчица59 60; 
В. карта 2, 10).

2, 12. Сличен резултат наоѓаме и во југозападните костурски 
села, само што во нив вокалната компонента се изговара нешто малку 
позатворено отколку во корчанскиот (ау?) : бала, валк, валчпца, далго, 
жалто, калк, калии, пйлно, салнце, салѕи (с. Радогожде), вална, малчи, 
малѕи, еалѕа, сдлце, стдлбја, талчи (Галйигча), валиено, жалтукок, малчи 
(Гратче), вална, пално (Псоре), <?ял/с, вална, дйлк (Желин65); карта 2, 11).

2, 13. Континуантот у се шири во северна Македонија на југ до 
линијата Вратница (северно од градот Тетово) -  Скопје—Свети Николе 
—Пробиштип. Сп.: <5у<ш, <?у/с, вучица, вуна, јабука, музе, муња, пужаљке, 
пун, спузна се, жут, кук, кучисша (Куманово), <?уче, жуч, жуња, куне, 
дубоко (Кучевиште, Скопска Црна Гора61); в. карта 2, 5).

Зад лабијалните согласки во одделни лексеми у < л се среќава
о

и значително појужно од споменатава линија, сп. <5увя, ву/с, жучка, ja- 
бука, муз<?, пужав (Скопје), £ува, вуцм, музница (Билимбггово, Скопско) 
<5уя, јабука (Тетово), <5уя, ąy/c, ja бука, пуно, пужајка, пузна се (Кочани, 
Штйп), јабука (Радовиш, Струмица), јабука (с. Миравци, Гевгелиско) 
<5уд, јабука, мучм, мух (с. Мендово, Петричко62).

2, 14. Во северните говори покрај у се среќаваат и континуантйте 
лу й //&. Тйе се јавуваат само зад забно-венечнйте консонанти д-w, с 
(в. погоре). Првйот континуант (лу) е почест во најсеверните кумановски 
й скопско-црногорскй села, сп. с луба, елубица, слупъц, слузя, слунце 
(Кучевиште, Скопско; Куманово63). Во крйвопаланечкйот со лу се поз- 
натй й лексемйте ж/ьучка й жљунсѓ4). Сите приведениве примерй во 
разновидноста со лу (одн. л>у) познати се й во граничнйте српски јужно- 
моравски дијалекти65).

Во јужниот појас на крйвопаланечкйот, кумановскмот и скопско- 
црногорскйот, како и во вратничкйот говор во Долнй Полог, потоа во- 
кратовскиот и овчеполскйот во споменатава фонетска позиција ce ја- 
вува лб: длък, длъжан, сльза, слыщс, заелъни, слбй, слъба, слъбица, тлъч- 
ник, тлъче покрај клъче (тл >  /<*л), отаде после и клъцаьь. На овој терен 
со лб почесто се среќава й гльша со йзведенките глътне, глът, глътка 
(во Кривопаланечко, Кумановско); сп. и кумановското лъцне, лъцка 
(<  хлцне, хлцка).

о о

59) A. Mazon, D ocum ents, contes et chansons slaves de Г A lbanie du Su d , стр. 32.
60) Според мои белешки.
61) Б. Видоески, Северните македонски говори, М акедонски ја зи к , V, 2, 1954, 

стр. 138.
62) Според материјалот на И. Георгиев (в. бр. 44).
63) М акедонски ја зи к , V, 2, стр. 139; Б. Видоески, Кумановскиот  говор, стр. 55.
64) М акедонски ја зи к , IV, стр. 207.
65) A. Белић, Дијалект и Ист очне u Јужне CpÔuje, Белград 1905, стр. 114.
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Како континуант на вокалното л треба да се смета во северните 
и источните говори и вредноста ль во длъбок66).

2, 15. Некой од горниве лримери во разновидноста со ль ce ја- 
ВуВаат на поголем ареал во неточна и југоисточна Македонија.

Формата длък (длъга, длъго) се улотребува и во кочанскнот, 
штйпскиот, благоевградскйот, во областа на Беласица од Дојран до 
Петрич, во Лагадинско, а не е непозната и во долновардарските говори, 
сн. длънук (Сухо67), длъгу (Ново Село, Солунско68), длъжи (Кулакија69).

Фонетската разновидност слънце континуйрано се јавува на два 
ареали: во северна и во југоисточна Македонија. Јужниот ареал ги ол- 
фаќа серскиот, лагадинските и долновардарските говори (в. на картата 
3 , 1).

Mery овне два ареали и на запад до Пчиња, Вардар и Црна се 
улотребува формата сънце. Спорадично таа се среќава и по западната 
и југозападната јазична периферија: во некой горнололошки и дебарски 
села, во Струшко, Пресланско, Леринско и во јужните битолски села.

Најчесто компонентата л се губи и во ред други западни говори, 
сп. сонце во Скопска Каршијака, поречкиот, лрилелскиот, битолскиот, 
охридскйот, лресланскйот и во некой дебарскй й кичевски села, сенце 
Во радошко-вевчанскйот, санце во некой западни костурскй села. Но 
во спомеиатйве говори не се необични и формй со запазено л, сп. солнце 
во кичевскиот, солце во костурскиот (заладнйот), салнце и салце во Бо
бо шчциа, сълце во северозападнйте костурскй села, сълнце во скопските 
и велехпкйте села што се наоѓаат западно од Вардар й Тополка. Со 
вокално л е позната само во малореканскйот (в. т. 2, 1).

2, 16. Најголем број од примерите со вокално л се совпагаат 
й во логлед на резултатот од развојот на л, а и во поглед на географ- 
ската распространетост на тој резултат. Некой лосебности локажуваат 
само зборовите бугарын, јаболко, со нивните изведенкй, и, како што 
видовме, сонце.

а) Формата бугарын (бугарија, бугарекы) зафаќа најголем ареал: 
се јавува готово во сите македонски дијалекти со исклучок во костурско- 
пресланските и крајните југоисточни говори. Во костурско-лреслан- 
ските лознатй се и разновидностите: болгарин (Бобошчица), богарин, 
богарски—богарцки, богарија (во преспанскиот; забележенй се во селата 
Герман, Нивица, Роби, Ошчима, Лък, Љубојно), балгарин (Радогожде) 
й булгарин, булгары, булгарија (Езерец, Гратче, Стенско, Въмбел; В. карта
4). Последнава разновидност (булгарин) позната е и во лагадинските 
й серските говори70).

б) За *јаблко ни се лознатй разновидаостите: јаблко (во мало-о
реканскйот), јаболко (во сите л > ол — говори), јабоко (во преспанските)

66) Б. Видоески, Кумановскиот  говор, стр. 56.
67) М акедонски ја зи к , XIII—XIV, стр. 239.
68) V. Oblak, M acedonische S tudien , стр. 39.
69) A. Mazon—A. Vaillant, U évan gélia ire  de K u lak ia , стр. 25.
70) М акедонски ја зи к , XIII—XIV, стр. 240.



538 Божо Видоески

jcwbKo (во л > ь — говори), јабука (во северните и штйпско-струмичкйте);
о

во разлошкйот се јавуваат наспоредно јабука и ]абъко, а во малешев- 
скйот — јабака. Во долновардарскйте се срекава И формйте јабулка 
(Валандово, Гевгелиско), абулка (Кукушко), во сушко-вйсочкиот и 
јаблЂко, ]аблъчко, а во југозападните костурски села се јавува й разно- 
видноста лапка (Бобопгчица71), Рупйшче, РадогожДе, Галишча; в. карта 5).

3) Анализирајќи ja географската распространетост на копти ну- 
антите на вокалните р я л можеме да го констатираме следното.

На некой говорки подрачја ймаме идентичен развој на двата 
гласа. Така е во серско-лагадинските, долновардарскйте, во дел од 
костурско-леринското говорно нодрачје, во струшкиот, централнйот 
дебарски й во горнополошкиот говор. Во сите нив р > ър, л >  ъл, одн.о о
р >  ър!ръ, л >  ъл/лъ во долновардарскйте й серско-лагадинскйте.
с, о

Ист развој ймале овйе два гласа й во некой другй западни пери
ферий говори. Во дримколскйот й голобрдскйот, како што видовме, 
р > ор, л >  ол, во радошко-вевчанскиот: р >  ôplêp, л >  олјел, во жер-о о о о
ноничкиот: р >  ôpjap, л >  длјал·, во малореканскйот й р й // се сло-

о · о
говни.

Како што се гледа, на целата јужна и западна пернфернја место 
вокалните р, л се развиле двофонемкй групп од вокалка компонента 
й сонант, освен Во малореканскиот, каде што наогаме еднофонемни 
вредности.

На другата македонска јазична територија резултатите од раз- 
војот на споменатйве гласовй е различен. На едно широко подрачје
во северна й централна Македонија р се задржало, додека л се рефлекса о
тирало во у, ъл, &, ол, во ограничен број случай й ль, одн. лу. Во пирйн- 
ските говори исто така наогаме разликй во континуантйте; таму р > ръ
(ър), л > ъ.О

4. Приведенйот погоре материјал укажува на следниов развйток 
на вокалните р и л.

4, 1. Во старомакедонскиот р и л слоговна функција ймале само 
како контйнуантй на прасловенските групп tbrt, tbrt — tbit, tbit.
Така старословенските лрймери од тйнот чрьнъ, гръло — жльтъ, длъгъ 
покрйваат изговор чрьн, гръло — жльт, длъг (< сыпь, gbrdlo -  šbltb, dblgb.

о ^ c ^ о  ̂ о ~
По губењето на еровите се добйле й нови, секундарни р, л — од пра-о о
словенскйте trbt, trbt — tht, th t и тоа негде по фонетскй пат, како 
Во дреа — слза, блха (< drbva — slbza, blbcha), а во ред случай й

о с о
морфолошкй, сп. крсш, крв (< krbs'tb, krbvb72).ü О

71) A. Mazon, D ocum ents, contes et chansons slaves de VAlbanie du Sud, стр. 32.
72) Само зборовите крест  и рож  во некой југозападни костурски села се задр- 

жале со изјаснети ь >  е, ъ >  о.
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По таков начин во македонскнот јазик во периодот што следи 
веднаш но губењето на еровите сонантйте р и л биле слоговни како 
оние добиени од групите tbrt, tbrt — tbit, tbit така н оние од труните 
trbt, trbt—tlbt, Übt.

4, 2. Во некой говори оваа состојба се задржала до декеска, сп. 
крв, влк во малореканскиот. Особено е простран, како што видовмео о ?
ареалот на р.

о

4, 3. Но во повеќето говори й р й л понатаму се развиле во дво-о о
фонемни групп од вокал + р, л, а негде и во групп од р , л +  вокал.

Како прва фаза од разложувањето на вокалните р и л ,  секако, 
е појавата на еден вокален пристал, кој подоцна се изделил во посебна 
фонема — ъ. Значи, процесот се одвйвал по следнйов начин: р >ър >

О ' ■' О

ър, л > ъ л >  ъл. На овој стаДиум од развитокот тој се задржал во јуж-о
ните и во западните периферий говори.

4, 4. Во некой говори вокалниот призвук се развил зад сонантот 
й таму останал И подоцна кога се развил Во самостојна фонема. Тоа 
можело да биде како редовна појава, сп. пръст, сръце во Пйрйнскйте 
говори, йлй само во одреденй фонетскй позиций, на пример, во едно- 
сложнй зборови, пред краен консонант или пред консонантска трупа, 
сп. кръе, ерыиник и сл. во серско-лагадинските, или пак зад оцределени 
согласки, сп. длъго, сльза, тльче во северните и во некой йсточнй дија- 
лекти.

4, 5. Во крајните југоисточни говори (гоцеделчевскиот, серскйот, 
лагадинскиот) покрај континуантите ър/ръ и ъл/лъ се среќаваат и вред- 
ностите aplpct, алјла како фонетскй варијанти на првите (во неакцепта- 
рана цозиција). Сп. таршш, сарцета1транлйф (во гоцеделчевскиот), 
трън / тратт, влак0(ш) (во сушко-височкйот73).

4, 6. Во другй говори вокалната компонента во групите со р, л 
цретрпела нови промени. Таа се изменила во некой од Веке постојните 
вокални фонеми во системот (а, о) или пак се развила во нова фонема: 
е, а, о. Така настанале групите: ар, ал во корчанскйот, ар, ал во западните
костурскй села, ор, ол во дримколско-голобрдскиот, одн. ор, ол — ер, ел 
во радошко-вевчав:скиот, о л во централните и др.

4, 7. Процесите сврзани со развојот на вокалното л се уште по- 
сложени во споредба со вокалното р.

На едно широко подрачје сонантот л се загубил, така што оста
нал само вокалниот дел на групата (в. на картата 2 под 3, 5, 6). Таков 
е случајот во преспанскиот, каде што процесот се одвйвал по следниот 
начин: л  >  ъл >  о л  >  од >  о. Единствено вака на односнйов терен можео
да се објасни постоењето на двојни формй — со о и со од, сп. вок, жот : 
в oma, колшт, полно. Дека сонантот л во овој говор пред неговото полно

73) Македонски јазик, XIII—XIV, стр. 238, 239.
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Исчезнување се изговарал со силна лабијализација укажуваат околните 
говори. На целиот појас од Перистер до Караорман л на крајот на сло- 
гот, a тоа значи и во групата -ол-, ce изговара лабијално.

Дали ваков изговор треба да претположйме и во источните го
вори каде што го наоѓаме рефлексот &? За тие говори ни се чини но- 
нриемливо искажувањето на Конески дека сонантот л се аисорбирал во 
&74). Во северните говори, како И во српскохрватскиот, вокалното л со 
лабијализација дало у (л >  л >  у >  у)75.

о υ

Во одделни случай л се загубило и во други наши дијалекти, 
сн. сълнце >  сънце, одн. солнце >  сонце. Во некой говори консонант- 
ската трупа -лиц- се упростувала со иснаѓање на назалниот сонант, сн. 
сьлце, салце, солце во Костурско (в. т. 2, 15).

4, 8. Целиот процес на развојот на вокалните р и л во маке дон- 
ските дијалекти графички можеме да го изразиме на следниов начин.

а) Р б) л
о

Ψ
ъ~р II р7’

о о
\

(ар) ърЦръ(ра)
Ψ

о  ъ I ,  ъу  ̂л ~ л л - -> л у
о о о оΨ

ъ {ал) ъл Ц лъ (ла) -> ъ 
Ψ

ар о<- олЦ
ер ал
ар ал
бр II 0 Л

ор-ер ол-ел
ор-ар о л-а л

4, 9. Од онштиот развој на вокалното л нетто отстануваат раз- 
новидностите јабулка (абулка) во долновардарските, лапка во костур- 
ските, како и фонетските варијанти бугарин, булгарин и кивните изве- 
денки (в. т. 2, 16).

Географската распространетост на обликот јабулка упатува на 
претпоставка за контаминација на формите јабулка, која е каракте- 
ристична за штилско-струмичките говори, и ]абълка{о), одн. ]аблъка{о). 
— Корчанската форма лапка е добиена со метатеза од балка со прет- 
ходна елизија на ночетниот слог предизвикана од фонетски причини.

Формата бугарин од северните говори (каде што е добиена фо
нетски), а и со посредство на српскохрватскйот, се проширила во сите 
македонски дијалекти, со йсклучок во некой југозападни периферии

74) Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1966, стр. 34.
75) A. Белић, Основы историје српскохрватског језика, I Фонетика, Белград, 

1960, стр. 76—78.
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говори. Разновидноста со ул (булгарин), позната во крајните југоза- 
дадни костурски села и во Лагадинско, настанала, веројатно, спрема 
грчкиот изговор на ова име76).

5. Во оние говори каде што се запазиле вокални р и л, во ред слу
чаи се добйенй и нови р, л. Од секундарно дотекло е р во примерите

о о о
стрна, трпеза, грмада Во к й ч ев ск о -д о р еч к и о т , брдаци ’б а р д а ц и ’, брда-

О О О  о о
вица ’брадавица’, грница ’граница’, грѓанин Траѓанин’, грната ’граната’,

о о о
грдиште Традшпте’, крвајче ’кравајче’, крј ’крај’ и др. во северните го-

о о о
В о р и 77). Во с и т е  о в и е  сл у ч а и  се  р а б о т й  за  р ед у к ц и ја  и н о т о а  е л и зи ја  н а  
В окал  о т  a кој се  н а о ѓ а  н е д о с р е д н о  д о  р.

Секундарно вокално л се јавува место грудата ол, сд. блно ’болно’,
о

длио ’долно’ (во малореканскиот), блница, раслница ’расолница’, смл-
О  О О О

яйца ’смолнйца’, Топлница ’тодолница’ (во доречкиот78). Се работй за
о

хидеркоректност до однос на другите говори со кои граничат доречкиот 
и малореканскиот.

6. Разнообразноста на континуантите на вокалните р и л во маке- 
донските дијалекти лодобро ќе се согледа ако се лосматраат тие во 
склодот на целиот вокален систем на ноодделните говори.

6, 1. Во говорите каде што се дазат р ж л надвор од нив до правило
О  О

има деточлен систем:

У и
о е

а (+ р, л)
о о

Таков вокален систем има малореканскиот, во к oj и носовката ж е за- 
менета со о (пот, рока), и јужниот дел на кичевско-поречкото говорно 
подрачје, во кое ж се рефлектирало во а (пат, рака).

6, 2. Во говорите каде што р и л, или само едно од нив, се рефлек
са о

т и р а л е  п о й н а к у , б р о јо т  н а  в о к а л н и т е  ф о н е м и  се  д в й ж й  м е ѓ у  5 и  7.
Најмал број фонеми имаат централните говори, во кои се пази 

Вокално р, додека л е зам:енето со ол. И таму имаме деточлен систем
о

+  р. Носовката ж >  а (пат, рака).
о

На сета друга територија наоѓаме шест или седум вокални фо
неми.

76) A. Mazon—A. Vaillant, V évangéliaire de Kulakia, стр. 26.
Забелешксг. Објаснението што го дава 3. Голомб за сушко-височките форми 

Булгарија\\ Булгарија, Булгарин, булгарски || булгарцки (Македонски јазик, XIII—XIV.
с. 240) не ми е убедливо.

77) Б. Видоески, Кумановскиот говор, стр. 31.
78) A. Белић, Галички дијалекат, стр. 106.
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6, 3. Во говорите каде што место р, л ce јавуваат двофонемните
о о

грули ьр, ъл редовно има шест вокалй. Со оглед на корелацйоните од- 
носи што суштествуваат мету фонемйте целйот систем ни се лретста- 
вува во следниов вид:

у ь и 
о а е

Фонемата ъ овде се олонйра со а како дифузен корелат. Овој систем 
е характеристичен за долноэардарскйте, костурскиот, западнйот дел 
на преспанскиот, струшкиот, дебарскиот и горноподошкиот говор. 
Во сите овие говори и носовката ж е заменета со ь (;ыът, ръка).

6, 4. Горкиов состав на фонеми го наоѓаме и во скозгскиот, ве- 
лешкиот, тиквешко-марйовските, штинско-струмичките и хшјанечко- 
малешевските говори, само со таа раздика што во сите нив фонемата 
ъ има по ограничена дистрибуција, зашто се јавува како рефлекс на л
(во скопскйот и велешкиот ъл, во другите ъ); носовката ж и овде се ре- 
флектирала во а (пат, рака).

6, 5. Во пиринските говори ъ е добиено од л и р (пърсши — пръсты
о о

пъно, съза), додека ж >  а (рака).
6, 6. Во севернйте говори р како самостојна фонема егзистйрао

и при постоење на фонемата ъ, која се јавува во нив како континуант 
на етимолошките ъ, ъ (дым, дън) и во ограничен број примери е добиена 
од л (длъго, слъза, тлъче). Во другите случаи л >  у (вук, пуно, кук,о о
жуто), како и носовката ж (пут, рука). Целйот систем во овие говори 
изгледа како што следува:

у ъ и 
о а <?(+/?)о

6, 7. Фонемата ъ во серско-лагадйнскйте говори има логолема 
дистрибуција, зашто таму таа се развила како рефлекс на р, л, назалото о
ж (ръка) и етимолошкото ъ (дъш, сън), а во говорот на Вйсока во ъ се 
рефлектирала и самогласката ы (сынъ >  сън, кыселъ >  късе/i79). Меѓу- 
тоа, во овие говори има и широко е како континуант на Ь. Според тоа 
серско-лагадйнскйте говори ймаат седумчлен вокален систем:

У u
О ъ е

а ê

79 Македонски јазик, XIII—XIV, стр. 236.
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Самогласката ъ и овде е корелат со а по прйзнакот дйфузен — ком
пактен, а вокалот ё се наога во корелација со а како негов висок (вре
ден) парник.

6, 8. Во дримколско-голобрдскйот, каде што р > ор и л > ол,
о о

шестолленйот вокален систем има поинаква корелација. Како важен 
дйстйнктйвен признак се јавува лабијалноста и слрема тоа вокалите се 
сопоставуваат на следнйов налин:

у и 
о е 
о а

Вокалот о, kój се опонира како лабијален корелат на а, се јавува и како 
рефлекс на носовката ж (йот, рока).

6, 9. Горнйот состав на вокалните фонемй го наоѓаме и во нес- 
трамскиот говор. Меѓутоа, во него фонемата о е добиена од ж (рока), 
додека р >  ар, а л >  ол.

о о

6, 10. Во радошко-вевланскйот говор има седум вокалнй фонемй:

У и  
о е 
ô ё 

а

Вокалите о — ё (опониранй како лабијален — нелабијален) и овде ймаат 
многу огранйпена дистрибуција: о може да стой само зад лабијална 
согласка, а ё само зад нелабијална. Тие се добиени од ж (пот — река) 
и Вокалните р я  л (ворба — сёрце, волк — кёлк).

6, 11. Претходниов систем го познава и говорот на костурското 
село Езерец. Но во него о е добиено само од ж (пот, рока), а вокалот 
ё потекнува од р (бёрго, зерно). Вокалното л е заменето со ол.

о

6, 12. Фонемата о ja познава и говорот на реканските и скопските 
Торбеши. На овој терен таа е позйцйоно уште поогранилена: се среќава 
само во едносложни и двосложни зборови и форми, а во трисложнй и 
во повеќесложни алтернира со а, (сп. пот, потот — патишча; порет, 
порсты — парстите; волк, волци — валците, валчица). Така и во тйе 
говори се сложил систем од седум Вокалнй фонемй, но со поинаква 
корелација во споредба со радошко-вевланскйот. Двете фонемй (о, а) 
добиени како контйнуантй на ж, р и л во разлилнй фонетскй позиции

о о
се опонираат со самогласката а, и тоа о по динстикцијата лабијалност, 
а а како дифузен корелат.

6, 13. Во говорот на Бобошлица шесте вокали се поредени во 
три корелативни пара по прйзнакот ниски — вйсокй (задни — пре дни):
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у и
о е
а ê

Вокалот ê  е рефлекс на акцентйранйте Ь и а  (лето , говендо). Вокалната 
компонента на континуантите р  и л се йзедначила со етимолошкото

о о
а (дарво, пално), како й рефлексот на носовката ж (дамбје, пат).

7. Од претходнйов материал забележливй се две тенденции: прво, 
поврзаноста меѓу рефлекснте на вокалнйте р, л и на носовката ж на 
некой теренй, й второ, тенденцијата за постигнување сооднос на фоне- 
мйте-контйнуантй на р, л , и ж со другйте вокални фонемй.о о

7, 1. На едно широко дијалектно нодрачје во јужна й западна 
Македонија, каде што р  й л се разложйле во двофонемнй групп, вокал-о о
ните компонентй на континуантите на сноменативе гласови (р, л) зву-

о о
ково се поклопуваат со рефлекснте на носовката ж. Така, на npimep, во 
говорите кадё што ж се заменило со ь й р  >  ър, л >  ъл, сп. й&т, рька —

о о
с&рце — сьлза во серско-лагаданскйте, долновардарските, костурските, 
струшкиот, дебарскнот и горнополошкиот. Во дримкодско-голобрд- 
скйот ж > о, р > ор, л > о л (рока — дорво — солѕа). Во реканскйот под

о о
нети фонетскй условй ж > о — а, р > ор — ар, л > ол — ал (пот, и oui от• о · о
—  патишча : торн, торње —  тарњето; сорп, сорпот — с ар по вы, с ар по- 
бите). Поли параделизам во развојот на ж, р, л наоѓаме й во радошко-

о о
вевчанскйот говор, сп. пот — река : порет —  керст : волна — гелтат. 
Во корчанскйот говор исто така континуантите на сите три гласа дале 
еден резултат — а: пат — парст — валк, а во југозададните костурскй 
села тој резултат е а : пат — парст — валк (Галишча, в. карта 1, 9; 2, 11).

Уште е ноголема врската меѓу континуантите на носовката ж и 
вокалното р. Во охридско-преспанското говорно подрачје и двата гласа 
се изменйле во ь, одн. р  >  ър, сп. рыт, пърсти, а л >  о л (ол) волк, волна.

о о
Во некой ж > ъ — говори во западна Македонија настанала дури и 
метатеза на групата -ръ- (< рж) во -ър- за да се изедначи со рефлексот 
на Вокалното р, сп. прът > иърт (пржть), обърч (обржчь), дърк (држгъ), 
сьпърга (стржга), търба (тржба), како пърст, дърво и др. (во преспан- 
скиот и костурскйот).

Во оние говори, пак, каде што рефлекснте нажир  не се совпаѓаато
наог аме паралелизам во развојот на овие гласови на друг план. Во сите 
говори со запазено вокално р рефлексот на ж се совпаднал со некој 
од постојните вокали во системот на односнйот говор. Така, на пример, 
во северните говори ж > у, во малореканскиот ж >  о, а во централните 
И во истйчнйте ж >  а. Нема говори со р  во кой ж би се развила во йо-

о
себна фонема. И уште еден податок. Јужната и југозападната йзоглоса 
на вокалното р  нацолно се совнаѓа со изоглосата на ж >  а.
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7, 2. Покажаниот параделизам во рефлексйте на косовката ж и 
вокалните р, л, особаяо на првото, не упатува на следниде размислудања.

Во еден период од развојот вокалниот дел на контйнуантйте на 
р и л звуково се доближйл или совпаднад со рефлексотнаж. Потоанив-о о
ниот развој одел до еден правец — кон реализација на фонемйте ъ, а9
o, е, а во некой говорй тйе (контйнуантйте) се стопиле во а (на пример 
во корчанскйот). Во кое дреме дошло до ода доближување на резулта- 
тите од споменативе гласови? Секако тогаш кога р  и л го загубила ста-о о
тусот на самостојни вокалнй фонеми й кога од нйд се изделил вокал™ 
Нйот елемент. Тйе здучеле эр5 эл; така звучел й континуантот на ж — а, 
негде и эн (эм) — со запазен назализам. Оваа претпостадка може да 
се однесува само за јужните и крајнмте западни говори. Во централните 
и во седернйте сме имале друга ситуација. Во тйе говорй деназализа
ций ата се йзврщила многу порано, а докалната компонента се слеала 
во едка од постојните фонами — а, о, у. При деке стабнлизирак вокален 
систем вокалното р до споменативе говори се конзервирало. Не го исклу- 
чудаме при тоа И влијанието на српскйте дијалекти.

Вокалното л во својот раздој на односниов терен се одделило од
p. Во севернйте говори во едки позиции тоа се изменило до у, како йо
до соседните српски дијалекти, а во други дало ль. Значи, тоа се слеало 
во веке постојните гласоди. На еден широк ареал до централна и до 
неточна Македокија негодиот развој одел по друг пат и со цел да се 
постигне фонолошки сооднос. Имено, на тој терен л >  ъл (во Скопско

о
и Велешко), или само ъ (Тиквешко, Штипско, Пијанец, Малешедско). 
Само на еден мал простор во западня Македонија локрај вокалното 
р се задржало й слоговно л (Мала Река), а во поречкиот и до говорите 
во Пелагонија л >  ол.с

7, 3. Во говорите каде што се развйле место р9 л И ж нови фонеми,
о о

тйе но правило стапуваат во корелација со а. По Toj начин фонемата 
и, која дотогаш виреела како оеамен член во системот на вокалите, 
до повекето македонски дијалекти добида свој корелат. Самата коре- 
лација во одделнй дијалекти се устр oj увала по различии прйзнаци. Така 
настанале корелативните односи: а — о во дримколско-голобрдскиот 
и нестрамскиот, а — ê во говорот на Езерец, а — а во западайте костур
оки села, но во најголем број говори а се одонира со ь: до цела седер- 
на, неточна, јужна Македонија и во повеке западни периферии говори.

7, 4. Вокалните р я л, како што се гледа од претходното кзлагање, 
изиграле многу важна улога до формирањето на вокалните системи 
во македонските дијалекти. Таму каде што се запазйЛе тйе слоговнй 
(или само еден од нив), По правило имаат статус на посебни фонеми. 
Особено тоа е показателко за /?, за кое можат да се најдат и потребнио
минимални парови што ќе ja потврдат неговата двофонемност, сп. 
прут (< прхут) : прут (< пржтъ) до севернйте, или вро(т), врон, врови

О О О О

во ред другн говори.
35 Годишен зборник



546 Божо Вмдоески

Во окне говори, пак, каде што р и л се разложиле, вокалната ком-
о , о

понента во системот најчесто се јавува како нова фонема, која придо- 
несла за создавање на нови односи меѓу фонемите, а негде и за пре- 
структуирање на целиот вокален систем.

Bozo Vidoeski

LES CONTINUANTES DES R ET L VOCALIQUES DANS LES 
DIALECTES MACÉDONIENS

Résumé

Dans la première partie du présent article, l’auteur décrit l’état pré
sent des continuantes des r et / vocaliques dans les divers parlers macédo
niens. Il constate les résultats suivants à la place du r vocalique: г, ъг, гъэ 
ъг-гь, dr, ôr-ar, dr-dr, ar, ar, tandis qu’à la place du / vocalique on trouve: 
1, ъ/, /ъ, ъ/-/ъ, а/, а/, а/, ôl-al, d/-d/, /а, ъ, d, а, г/. Il examine aussi l’extension 
géographique de chacune de ces particularités.

Dans la seconde partie, l’auteur étudie l’évolution de chacune des 
constituantes en question, tant sur le plan historique que dans les cadres 
de la constitution des systèmes vocaliques dans les dialectes macédoniens. 
Il met particulièrement en évidence les relations entre les continuantes des 
r et / vocaliques et les phonèmes qui se sont substitués à la nasale o. Dans 
les parlers méridionaux et occidentaux, où la nasale о a évolué en phonè
mes à part (ъ, d, d, a), on trouve presque régulièrement à la place des r et /
vocaliques des groupes à deux phonèmes où la composante vocalique est 
identique aux phonèmes remplaçant la nasale o. Cf. ръ1, гъка: ръгзй, swce— 
гъйг, гък; pot, roka: pôrsti, sôrce — vôlk, zôlt; pot, rd/ra: pôrsti, sêrce — 
vôlky sênce; pat, raka: parsti, sarcć — va//c, za/t; rd/ca, r akata: pôrsti, par- 
stite — vôlky vaïciie. Dans les parlers septentrionaux et centraux, on trouve 
d’autres rapports et d’autres lois: à la nasale a se sont substitués a ou a, tandis 
que le l vocalique a donné des résultats divers (w, /ъ, ъ/, ъ, ъ/) et le r vocali
que a conservé sa fonction silabique.
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