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СЛОВО ЗА ПРОФЕСОРОТ БОЖИДАР ВИДОЕСКИ 

Професорот Видоески ги сакаше јубилеите, ја сакаше традици
јата а со тоа и растежот на македонската лингвистика. Всушност, нара
лелно со развојот и со проширувањето на нроучувањата на македон
скиот јазик, Видоески неуморно како прецизен набљудувач ги беле
жеше сите постигнувања на полето на македонистиката. 

Во тој поглед, нрофесорот Видоески нрво изврши целосен увид 
во претходните, преткодификациските разгледувања;, размислувања и 
проучувања на македонската јазична проблематика и со несмалена и, 
што е уште поважно, со нескриена жар не престана да ги следи проучу
вањата на македонскиот јазик, нред се, во научната средина во која 
активно се вклучи, имено, во скопскиот лингвистички центар. (по тој 
новод, да потеетиме дека официјалното дејствување на овој центар 
започнало токму на 16 декември 1946 година, а професорот Видоески 
бездруго бил во првите редови како еден од првите што го нрифатиле 
предизвикот да бидат студенти по македонски јазик, би рекол, да се 
надоврзат на претходните македонисти образувани во различни центри 
и да овозможат, како прва генерација македонисти во Македонија, 
постојано создавање нови кадри на полето на македонистиката.) Во тој 
негов полет, веќе поткрепен со Филолошки вештини и со лингвистички 
знаења, Видоески, меѓу другото, јасно ги согледа интересите на совре
мената светска лингвистика, и продолжи не само да го следи постоја

. . 

ниот неЈЗИН интерес за македонскиот Јазик туку и да воспоставува 
цврсти и до денес нераскинливи врски со речиси сите славистички цен
три во светот. Видоески, всушност, постојано создаваше пријатели на 
нашиот јазик. 

За македонската наука за јазикот особено значење има периоди
зацијата на македонската лингвистика што ја изврши Видоески. Не е 
тоа тешка задача, но е задача што бездруго морала да се изврши како 
императив на една наука што ќе се почитува себеси. Почитувањето на 
сопствените извори секако нретставува солидна основа не само за 
непречен туку и за интензивен развој на македонистиката. Во тој пра
вец, осмислувањето на странските проучувања на македонската јазична 
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проблематика во минатото преку издвојување на нивната македонис
тичка парадигма е заслуга првенствено на професорот Видоески. 

Проследувањето на македонската лингвистика и продолжително 
на странската македонистика, Видоески ја поткрепува со својата упате
ност во светската лингвистика. Имено, тој Й припаѓа на онаа генерација 
лингвисти кои јасно ги претставуваат и ги именуваат теориите и изво
рите во своите проучувања и ги илустрираат со соодветен материјал 
(Погледнато во минатото, бездруго не било така едноставно во првите 
години од создавањето на поранешната држава Јавно да кажете дека 
прифаќате теории на еден Американец или на еден Русин и дека ги 

спроведувате во своето дело, а, згора на тоа, уште да кажете, што ќе 
рече да признаете, дека лично се познавате со нив.). Овој јасно воспос
тавен однос кон светската лингвистика секако ќе му овозможи на Видо
ески не само објективен туку и ангажиран пристап во проследувањето 
на странската македонистика. Имено, македонскиот јазичен материјал 
бездруго ќе биде предизвик за приврзаниците на современите лингвис
тички теории во втората половина на хх век и тоа ќе биде повод не 
така мал број лингвисти да ги изложуваат своите теоретски погледи и 
пристапи врз примери од македонскиот јазик. 

Впрочем, да го цитираме како илустрација самиот Видоески: 
"Интересот за синтаксата во сп. Макеgонски јазик одговара на засиле
ниот интерес за синтаксата во светската лингвистика. Прилозите на 
полските и американските слависти му дадоа синтаксички дух на нашево 
списание". 

Професорот Видоески, меѓу првите, не само во славистиката 
туку и во лингвистиката воопшто, ја сфати можноста за воспоставување 
на цврста и на плодотворна врска меѓу народниот и стандардниот јазик, 
со што активно се вклучи во современата социолингвистика (Славис
тиката пред Конески и Видоески го релативизира ова прашање, давајќи 
му значајно место меѓу нив на јазикот на уметничката литература, 
додека Видоески особено инсистира на важноста на градските центри за 
издигнување на јазичната култура). Проучувањата на Видоески во овој 
правец, всушност, им претходат на најзначајните достигнувања на 
урбаната дијалектологија и се вклучуваат во современите перспективи 
на хуманистичките науки. Во тој контекст, бездруго треба да ги имаме 
предвид новите научни дисциплини што се оформуваат на крајот на ХХ 
и на почетокот на ХХI век, како што е, на пример, оралната историја, 
која во својата основа не се разликува од пристапот со кој Видоески ги 
постави координатите на проучување на македонските говори од 
Егејска Македонија преку дијалектолошки интервјуа со децата-бегалци. 
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Од денешен аспект, колку и да бил своевремено критикуван овој 
пристап на проучување на говорите "надвор од местото на говорење и 
живеење", тој не само што ги дал очекуваните резултати туку на ова 
прашање му дал право на живот во современите науки и го поставил во 
светската лингвистика единството на македонската јазична територија 
како неоспорен не само социолингвистички туку и енциклопедиско 
општолингвистички податок. 

Изборот на македонската дијалектологија како основен профе
сионален предизвик Видоески го надополни со прецизност во дескрип
цијата. Имено, тој е доследен приврзаник на дескриптивниот метод. Со 
неговата прецизна и целосна дескрипција на македонските говори, 
заснована врз богат јазичен материјал, македонската дијалектологија 
има солидно и цврсто место во словенската и во европската ареална 
лингвистика. Но, Видоески никогаш не остана само на позициите на 
чистиот дескриптивизам. Во неговото научно дело особено доаѓа до 
израз и Функционализмот и другите современи пристапи во проучува
њето на граматичката проблематика. Истовремено, со прецизно чув
ство, Видоески, јасно ги дефинира и теоретските и методолошките 
основи во многу студии за македонскиот јазик, како од македонските 
лингвисти, така и од странските македонисти. Така, во делото на Коне
ски, Видоески јасно ќе го забележи поврзувањето на повеќе јазични 
теории во толкувањето на македонскиот XIX век, нешто што ќе стане 
особеност на актуелната лингвистика од почетокот на XXI век 

За Видоески беше особено значајно што ќе речат странските 
македонисти не само за македонскиот јазик туку и за постигнувањата 
на македонската наука за јазикот. Во таа смисла, преку страниците на 
македонските списанија ќе му ги претставува на македонскиот читател 
рецензиите по повод значаЈните дела од македонската лингвистика, 
како што е, на пример, рецензијата на Зузана Тополињска објавена 
веднаш по излегувањето на првиот том од Речникош на макеgОllСКИОШ 
јазик во угледно славистичко списание. Таа радост од заедничките, би 
рекол, катедарско-институтски успеси по македонистика Видоески 
сакаше да ја сподели со сите македонски читатели. 

Од друга страна, Видоески секогаш беше подготвен да одговори 
на бесмислените напади врз македонскиот јазик. 

Одбележувањето на јубилеите Видоески го сметаше за сопствен 
долг кон сопствената научна средина. Секогаш наоѓаше повод да 
потсети на јубилеите што нечујно поминуваа, како што го направи тоа 
по еден повод за сребрениот јубилеј на списанието Макеgонски јазик, 
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истакнувајќи, да нродолжам со неговнте зборови "за јубилеите нико
гаш не е Доцна". Но, од друга страна, негова е заслугата да се одбележат 
јубилеите, прво на стожерннте дела на македонската лингвистика, како 
што е Гра.маШuкаШа на макеgонскuош лuшерашурен јазик од Блаже 
Конески, и на јубилеите од значајните настани, каков што е донесува
њето на македонската азбука и правопис. Негова е заслугата во конти
нуитет да се следи развојот на македонската лингвистика, прво по по
вод дваесетте години, а потоа и по повод педесет години на македон
ската лингвистика. По тој повод, Видоески не само што даде сопствен 
поглед врз развојот на македонската лингвистика, туку организираше 
научен собир во кој поголем број македонски лингвисти, како и стран
ски македонисти, со свои прилози ги надополнија сознанијата за обемот 
на македонската наука за јазикот. Во присуство на Видоески секоја 
научна сесија прераснуваше во мал конгрес, а секоја средба со него 
претставуваше свечен чин. 

дUJиишар Панgев 
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Прuлозu за развојО!71 на макеgонuсшuчкаша лuнfвuсшuка 

ДВАЕСЕТ ГОДИНИ РАЗВИТОК 

НА МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА 


1. Веднаш по ослободувањето главното внимание на македон
ските лингвисти беше свртено околу составувањето на македонската 
азбука и правопис и кон утврдувањето на граматичката структура на 
македонскиот литературен јазик. Веќе во почетокот на 1945 г. македон
ската азбука беше дефинитивно составена, и на 5 мај истата година и 
официјално објавена. Еден месец подоцна се појави и првиот македон
ски правопис (7 јуни 1945). Со тоа беа поставени основите на македон
ската писменост и направен крај на стихијноста во развојот на македон
скиот литературен јазик. 

2. Во периодот што следува, и кој опфаќа полни две децении, 
основна задача на македонските лингвисти беше внимателно следење 
на динамичниот развиток на литературниот јазик и неговото сестрано 
проучување. 

За извршувањето на тие задачи како нужно се наложи создавање 
база за поорганизирана научна дејност во областа на :\1акедонскиот 
јазик - формирање на институции што ќе БИдат во состојба да организи
раат научна работа и изградување кадри кои ќе бидат способни да ја 
водат и да ја развиваат лингвистичката работа. 

Во 1946 г. во Скопје е формиран Филозофски факултет со посе
бен семинар за македонски јазик. Седум години подоцна (1953) при 
Филозофскиот факултет е основан и институт за македонски јазик, 
сегашниот Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков". 

Со грижа на Семинарот за македонски јазик во 1949 г. во него
вата работа беа вклучени и првите специјалисти по македонска филоло
гија, дипломирани на Филозофскиот факултет. 

Бројот на стручниот и научниот кадар од година во година се 
зголемуваше. 

3. Паралелно со нараснувањето на бројот на специјалистите се 
разгранува и научното проучување на нашиот јазик. 

Во 1950 г. Катедрата и Семинарот за македонски јазик, каде што 
се одвиваше во тоа време целокупната научна дејност, почнаа да го 
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издаваат списанието Макеиоnски јазuк како свој месечен билтен. Од 
1954 г. неговото излегување го презеде Институтот за македонски јазик, 
кога тоа прерасна во годишно списание и стана орган на Институтот. 

Појавата на сп. МакеgОllСКИ јазик претставува важен момент во 
развојот на македонската лингвистика. Уште во првите години од него
вото излегување редакцијата успеа да ги собере околу него сите маке
донски специјалисти што се занимаваат активно со македонска јазична 
проблематика. Од друга страна, тоа има заслуги за развојот на нашиот 
јазик и неговото усвојување и афирмација. 

Покрај сп. Макеgонски јазик Семинарот презеде и други иници
јативи на издавачки план. Од 1950 г. тој почна со издавање на студент
ски дипломски работи. Неколку свои едиции почна да издава и Инсти
тутот за македонски јазик: Стари текстови, Посебни изданија и Народ
ни умотворби. 

Во 1954 г. е основано и Друштвото за македонски јазик и лите
ратура и, неговиот орган Лuшерашуреn зБор, кој беше покренат со 
намера да влијае врз јазичната пракса и да го шири литературниот јазик. 

Освен во Македонски јазик и Литературен збор лингвистички 
прилози се објавувани и во Гоguшnuош зБорnuк nа ФuлозоФскuош 
факулшеш во Скопје, Историско-Филолошки оддел, како и во кни
жевно-историските списанија Нов иеn, Совремеnосш, Разlлеgu и др. 

4. Работите сврзани со македонскиот јазик и неговото проучу
вање се многубројни и разнообразни по содржината. 

Најголем дел од нив се од областа на современиот (литератур
ниот) јазик. Тоа е сосем разбирливо со оглед на неговата функција. 

nравоnис, I како што видовме, е прв труд во 
врска со нашиот литературен јазик. Во него е претставена прв пат 
основата на граматичката структура на литературниот јазик и се фик
сирани најопшти правописни норми. Но веќе во првите години од него
вото излегување праксата наложи некои измени, кои беа направени од 
Правописната комисија во 1948 година.2 Во 1950 г. Блаже Конески и 
Крум Тошев издадоа нов, проширен правопис со правописен речник.з 

Овој правопис претставува значителен напредок и има посебно значење 

I ..MaKegoHcкu ЙравоЙис, изработен од КОМИСИЈата за Јазик и правопис при 
Министерството на народна просвета, Скопје 1945. 

2 "Промените и дополненијата во нашиот правопис", Нов gell, бр. 4, Ско

пје 1948. 

з Блаже Конески, КРУМ Тошев, MaKegOIlCKU ЙравоЙис со ЙравоЙисеll реч
IlИК, Скопје 1950. 
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во развојот на нашиот литературен јазик и неговото затврдување и 
стабилизирање. Меѓутоа, и со овој правопис не можеа да бидат решени 
сите проблеми поставени од праксата. Доста отворени прашања останаа 
особено во начинот на транскрибирањето на туѓите имиња. Во 1960 г. 
Институтот за македонски јазик презеде иницијатива за издавање на 
нов проширен правописен речник. Редакцискиот колегиум веќе го 
редактира дефинитивниот текст на новиот правописен речник. При сос
тавувањето на овој речник се јавија низа проблеми и од теориски 
карактер. Некои од тие проблеми се покренати во сп. Лuшерашурен 
,зБор во прилозите на Кирил Конески ("Проблеми на правописот на 
македонскиот литературен јазик", Л3, 1964, бр. 3, 4), Борис Марков 
("Транскрипцијата иа руските имиња во македонскиот јазик", Л3, 1964, 
бр. 4), Влоѓимјеж Пјанка ("Изговорот и транскрипцијата на чешките, 
словачките и лужичките имиња во македонскиот јазик", ЛЗ, 1963, бр. 3; 
"Прилог кон транскрипцијата на полските имиња во македонскиот 
јазик", Л3, 1964, бр. 4) и др., во кои се третираат, главно, проблеми 
сврзани со транскрипцијата на туѓите имиња на македонски јазик. 
Правописни прашања се дискутирани и решавани и во бројни написи на 
Б. Корубин, Т. Димитровски, К. Кепески, Т. Стаматоски, Б. Конески, К. 
Тошев, Р. Угринова, Б. Видоески, и др. во списанијата MaKegoHcKu 

јазик, Лuшерашуреll збор, ПросвеШ1l0 gело, Кулшурен живош, РаЗlлеgи, 
па и во дневниот печат, посебно во в. Нова MaKegofluja. 

5. Структурата на современиот македонски јазик како целост прв 
пат беше претставена во граматиката на Круме Кепески,4 која, како прв 
учебник од тој вид, има одиграно значителна улога во усвојувањето на 
литературниот јазик. Подоцна се појавија уште ред други школски 
помагала по граматика составен и од Б. Корубин, К. Кепески, ѓ. Кисели
нов, Т. Димитровски. Посебно значење за нормализацијата и развитокот 
на литературниот јазик има граматиката на Блаже Конески,5 во која е 
претставена структурата на македонскиот литературен јазик на совре
мен начин и во методолошки и во научен поглед. Таа е, всушност, прва 
научна граматика кај нас. Во неа се разработени теориските дотогаш 
дискутабилни проблеми од граматиката, како проблемот на деклинаци
јата и падежите, категоријата на заменките, глаголскиот вид, кате
гориите определеност и прекажаност кај глаголите и ред други 
прашања. 

4 Круме Кепески, MaKegoNcKa 1p{J.;}tal7lUKa, Скопје 1946, П изд. 1947, III 
изд. 1950. 

5 Блаже Конески, Грамашика IlQ ЈwдкеgОIlСКUОШ лuшерашурен јазuк, 1, 
Скопје 1952, П, Скопје 1954. 
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1, 1950; "Акцентот во 

анализа на Фонемите во маке

Божидар Видоески 

Проблеми од современиот македонски јазик научно се обработу
вани во ред статии и трудови на македонските лингвисти, од кои 
(трудови) ќе споменеме само некои поважни. 

Акцентски проблеми се обработувани во повеќе статии на Б. 
Конески и К. Тошев. Посебно внимание Конески обрнува на акцентот 
во туѓите зборови ("Грешењето во акцентот", МЈ , 
туѓите зборови", МЈ, П, 1951) и на акцентските споеви од предлог и 
именка ("Преминувањето на акцентот од именката врз предлогот", МЈ, 
П, 1951). Тошев дава општа карактеристика на литературниот акцент 
("Акцентот во нашиот литературен јазик", МЈ, 1,1950). 

Од областа на Фонетиката на современиот јазик вреден прилог 
претставува статијата на Б. Корубин "Поглед на слоговното делење во 
македонскиот јазик" (МЈ, VI, 1955) и работата на А. Џукески "Процен
туалната состојба на гласовите во македонскиот литературен јазик" 
(МЈ,VI, 1955). 

Во последно време почнува да се работи и на експериментално 
проучување на македонските фонеми. Добар почеток обележува прило
гот на Славчо Керамитчиев ,,Акустична 
донскиот јазик" (МЈ, XV, 1964). 

Поподробно се разгледувани прашања сврзани со морФолошките 
категории. Р. Угринова го обработува проблемот за споевите од број и 
именка ("Број со именка", МЈ, III, 1952) и засегнува некои прашања во 
врска со употребата на членот ("Две стилски особености во нашиот 
говорен јазик", МЈ, XI-XII, 1960-61) и посесивната заменка овој ("За 
употребата на посвојната заменка овој", МЈ,IV, 1953). Б. Видоески по
светува внимание на вокативната форма ("Образување на вокативната 
форма кај именките", МЈ, П, 1951). Теориско значење за именските 
зборови имаат статиите на Б. Конески "За падежите" (МЈ, 1, 1950) и на 
К. Тошев "Некои прашања со зборовната група заменки" (МЈ, IV, 1953). 

Доста поводи за дискусија дава нашата конјугација, па затоа во 
областа на глаголот се има работено и знатно повеќе. Најзначаен труд 
од ова подрачје претставува студијата на Р. Угринова-Скаловска "Зна
чењето на глаголските префикси во македонскиот јазик" (Скопје 1960), 
работена како докторска дисертација. Во неа е разгледан во врска со 
префиксацијата и глаголскиот вид. 

Во својот историски развој македонскиот јазик има развиено 
некои специфичности во значењата на релацијата преодност-непреод
ност. Ова прашање е разгледано во статијата на Б. Конески "За преод
носта и непреодноста на глаголите во нашиот јазик" (МЈ, IV, 1953), која 
е за нас значајна и од теориски аспект. Важен граматички и теориски 
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проблем Конески расправа и во прилогот "Глаголската придавка" (МЈ, 
ЈУ, 1953), каде што е разгледапа функцијата на оваа форма во сооднос 
со глаголската л-форма. 

Во два прилога е разгледана и класификацијата на глаголите. 

Видоески глаголите ги дели на групи според завршокот на 3 лице 

едни на на сегашното време ("Класификација на глаголите во нашиот 

литературен јазик", МЈ, 1, 1950), а К Тошев според завршокот на аорист

ната основа ("Некои морФолошки прашања во врска со минатото опре
делено свршено време и неговата класификација", МЈ, ПI, 1954). Проб
лематика во врска со глаголот Тошев засегнува и во критичкиот приказ 
на граматиката на К Кепески (МЈ, 1, 1950.) 

Во областа на синтаксата повеќе се обработувани предлозите. 
Конески пишува за употребата на предлогот во ("Предлогот в, во", МЈ, 
1, 1950), Б. Марков за значењата на пред.ilОГОТ за ("Предлогот за и 
неговите значења", МЈ, IV, 1955), Р. Угринова за на ("За употребата на 
предлогот на", МЈ, 1, 1950). Поопстојно предлогот на продискутирап е 
во статијата на Б. Корубин "Употребата и значењата на предлогот на во 
современиот македонски јазик", МЈ, У, 1954). Во поопшти црти значе
њата на сите предлози во нашиот јазик се прикажани во работата на Т. 
Димитровски "Значења и употреба на предлозите во македонскиот 
литературен јазик" (Скопје, 1956). Најмалку е обработувана синтаксата 
на реченицата и синтагмата. Прашања од оваа област засегнувани се 
спорадично во неколку написи на К. Кепески, Б. Корубин, Т. Димитров
ски, И тоа, главно, во врска со местото на сврзникот ga по однос на гла
голот, редот на зборовите и релативните сврзници. 

Во областа на деривацијата посебно внимание е обрнато на 
зборообразувачките категории и морфеми од апстрактната лексика. Тоа 
се оправдува со фактот што токму во таа област се образувани многу 
нови, .ilитературни зборови. Б. Конески и Б. Корубин засегнуваат некои 
прашања во врска со образувањето на глаголските именки со суфиксите 
-а, -ба, -ње и др. Б. Видоески укажува на допирните значења на суфик

" сите -иво и -070 ("За образувањата на -иво и -070 , МЈ, IУ, 1953). Но 
повеќе со проблемот на суфиксните образувања кај именките се има 
занимавано Б. Марков. Во одделни прилози тој ги разгледува значењата 
на суфиксите -ин, -јанин, -ија, -uшше ("Именските наставки -ии и -ја
нин", МЈ, VПI, 1956; "Основните значења на суфиксот -uшше", МЈ, 
ХПI-ХIV, 1962-1963) и некои хибридни творби ("Некои хибридни 
творби во македонскиот јазик", МЈ, VI, 1955), а ситс именски суфикси 
заедно се дадени во неговата одбранета докторска дисертација Проgук
шuвнuше uменски СУФUКСU во макеgонскuош лuшерашурен ја:mк. 
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Позабележителен прилог во врска со образувањето на некои при
давки претставува статијата на Т. Димитровски "Посесивни адјективи 
од машки лични имиња на -а и од номина агентис на -а" (МЈ, VI, 1955). 

Основните типови на сложенките се претставени во прилогот на 
Б. Видоески "За сложенките" (МЈ, II, 1951). 

Проблемот на префиксацијата, видовме, е разгледан поопстојно 
од Р. Угринова-Скаловска во нејзината цитирана дисертација. Во 
посебна статија таа се задржува на префиксот су- ("За некои образувања 
со префиксот су-", МЈ, Х, 1959) и на глаголските образувања со повеќе 
префикси ("Глаголи со два и повеќе префикси во македонскиот јазик", 
МЈ, VШ, 1957). 

6. Македонските лингвисти бележат веќе добри постигања и во 
областа на македонската лексикологија. 

За изработување на еден македонски речник мораше да се поми
слува уште веднаш по ослободувањето, и тоа се објаснува со нашите 
големи потреби при утврдувањето на лексичкиот фонд на литератур
ниот јазик. Извесни иницијативи во овој поглед даде Семинарот за 
македонски јазик, кој почна да прибира речнички прилози од почетокот 
на неговата работа. Во 1950 година беше формирана при Филозофскиот 
факултет и специјална комисија за македонски речник со задача да ја 
организира лексиколошката работа. Посистемно прибирање и ексцер
пирање на материјал за македонскиот речник започна во 1951 г. Таа 
работа се подзасили со основањето на Институтот за �1акедонски јазик, 
кој од 1953 г. и ја презеде грижата за речникот. Како резултат на пове
ќегодишната работа во Институтот во 1961 г., се појави првиот дел на 
двотомниот Речнuк на макеgонскuошјазuк (Скопје 1961) во редакција 
на Б. Конески. Вториот том на речникот се наоѓа во печат. 

Појавата на македонскиот речник значеше нова афирмација и на 
нашиот јазик и на македонската лингвистика. Тој одбележи нова етапа 
во македонската наука за јазикот. Бидејќи Речнuкош го содржи живиот 
лексички фонд на современиот наш јазик, тој дава повод и поттик за 
проучувања на ред проблеми од македонската лексикологија и зборо
образување. 

Појавувањето на македонскиот речник ја засили во извесна мера 
понатамошната лексиколошка работа кај нас. Тој создаде база за изра
ботување на еден голем правописен речник, како и за составување на 
други двојазични речници. Во последниве две-три години во издавач
ката куќа "Просветно дело" издадени се десетина џепни двојазични реч
ници: македонско-француски, македонско-англиски, македонско-гер
мански, македонско-турски, македонско-албански и др. Со речникот 
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што го издаде Институтот и споменатите џепни речници, како и со 
македонско-рускиот речник на Толовски и Њ1ЛИЧ-СВИТИЧ, кој излезе во 
редакција на Никита Толстој во 1963 г. во москва,6 се пополни голема 
празнина во областа на македонската лексикологија. Уште поголемо 
постигање во оваа област на македонскиот јазик ќе претставува голе
миот толковен македонски речник, на кој се работи во Институтот за 
македонски Јазик. 

7. Еден многу важен проблем и културен и лингвистички што 
треба да го решаваат лингвистите е терминологијата во поширока сми
сла. Овој проблем беше наложен во првите години на нашиот слободен 
културен живот, а не е симнат од дневен ред ни денеска. Во 1946 г. при 
Министерството за просвета на НРМ беше образувана Терминолошка 
комисија со задача да ги утврди основните термини во областа на оние 
дисциплини што се изучуваат во основните и средните училишта. Во 
1947 г. беше објавен еден мал терминолошки прирачник Bpe!vleua шер

7
МUНОЛОluја, кој, иако со доста недостатоци, има одиграно позитивна 
улога во усвојувањето на термините од соодветните дисциплини. 

Лингвистичката терминологија, посебно граматичката, беше пос
тојана грижа на нашите граматичари. Особени заслуги за дефинитив
ното оформување на македонската граматичка терминологија има гра
матиката на Б. Конески. Во неа авторот зазема активен и творечки став 
во поглед на граматичките термини. Внесувајќи бројни новини во 
третманот на ред проблеми од нашата граматика, тој внесува промени и 
во имињата на тие поими по однос на традиционалната граматика. 

Во последниве неколку години по иницијатива на Комисијата за 
лингвистичка терминологија на Општословенскиот славистички коми
тет на лингвистичката терминологија почна да се работи поорганизи
рано во сите славистички центри, па и кај нас. Во Институтот за маке
донски јазик се подготвува Речник на граматички термини, а Семинарот 
за македонски јазик ги има обработено македонските еквиваленти за 
Речникот на лингвистичката терминологија што го подготвува посебна 
меѓународна терминолошка комисија, во која е пре', лавен и македон
скиот јазик. 

6 
Македонско-русскии слоаар'b, Составили Д. Толовски и В. М. Ил

лич-Свитич, под редакциеЙ Н. И. Толстого, Москва 1963. 

7 ВреЛfеliа шеРМUliОЛОluја за макеуонска Iра.маШuка, lеОlрафuја, ирироуо
знание, uegaloluKa, uсшорuја на uеgafОluкаша, UС1L'(олоluја, машемаШllка, фuзu
ка и хемuја, составена од комисија при Министерството за просвета на Маке
донија, Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1947. 
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8. Некои стилски проблеми во повеќе написи обработуваат Васил 
Иљоски, Б. Конески, Р. Угринова, Б. Корубин, Т. Димитровски И др. 
Особен интерес побуди дискусијата што се водеше на страниците на 
Македонски јазик во врска со употребата на сврзниците кој, којlUШО, шШо. 

9. Посебно внимание во изминатиов период беше посветено на 
прашања сврзани со писменоста, со јазикот на печатот, преводите, и 
воопшто со проблемите на културата на пишаната реч. На тоа поле 
помагаа сите лингвисти и бројот на прилозите со таква тематика е 
позамашен. 

10. Поспецијални општолингвистички проблеми врз материјалот 
на македонскиот јазик разработува Б. Конески во рефератот за V 
славистички конгрес "За некои морфолошки пречки на Фонетските 
промени во македонскиот јазик" (МЈ, ХIII-ХЈУ, 1962-63 и во статијата 
"За некои стилски синтези во развитокот на македонскиот литературен 
јазик" (ЛЗ, 1958, бр. 1). И двеве работи имаат општо теориско значење. 

11. Значајни резултати се постигнати и во областа на историјата 
и историската граматика на нашиот јазик. 

Постариот период од македонскиот јазик продискутиран е во 
работата на Б. Конески "Охридската книжевна школа" (ЛЗ, 1956, бр. 1), 

во која (работа) се сумирани основните карактеристики на таа школа. 

Во едицијата Стари текстови што ги издава Институтот за 
македонски јазик издадени се два ракописа: MaKegOllCKO ева1l1елuе на 
Uоu ]оваllа (Скопје 1954), македонски споменик од 13 век, со увод на 
Владимир Мошин, и Враuешuuчкu аuосшол (Скопје 1956), исто така 
македонски споменик од 13 век, со јазична студија од Б. Конески. И во 
уводот на Мошина и во студијата на Конески е дадена опширна анализа 
на јазикот на споменатите текстови. Со детална анализа на јазичните 
појави посебно се одликува Вранешнuчкu аuосшол, каде што е продис
кутиран поопстојно проблемот во врска со носовките ж, л.. 

1-1а некои текстови од постариот период на нашиот јазик 
укажуваат со свои написи Х. Поленаковиќ ("Ваташкиот трепетник", МЈ, 
III, 1952; "Еден ракопис од ХУ век", МЈ, УI, 1955); п. Илиевски ("Две 
слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во еден ракописен 
зборник од ХУ век", МЈ, УII, 1956; "За македонскиот превод на Дамас
кинот", "За ,средногорскиот' превод на Дамаскинот, МЈ, ХI-ХII, 1960-

61); Б. Корубин ("Нешто за дамаскините", МЈ, Ш, 1952) и др. Во 
рамките на задачите на Институтот за македонски јазик Р. У гри
нова-Скаловска приготвува издание на еден обемен евангелски текст, а 
П. Илиевски полно издание на македонскиот превод на Дамаскинот. 
Најпосле, во оваа област треба да се истакне и работата на Одделението 
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за историски речник при Институтот за македонски јазик, каде што се 
ексцерпираат македонските текстови од постариот период. 

Прилозите од областа на историската граматика се претежно од 
фонетски карактер и засегаат во доменот на историската дијалектоло
гија. Во работата "Една одломка од ХПI век - споменик на Охридската 
школа" (Гоgишеи збориuк на Филозофскиош факулшеш, III, 1950) Б. 
Конески го разгледува прашањето за замените на носовките во охрид
скиот говор во 13 век. Исто така дијалектна проблематика тој третира и 
во статијата "Два прилога кон историјата на македонскиот јазик" (Гоgи
шеи зборnик на Филозофскиош факулшеш, П, 1949). ПроБЈ1еми од исто
риската Фонетика Конески разгледува и во прилозите: "За неорганското 
х во македонскиот јазик" (МЈ, У, 1954), "Затврднувањето на мекото л" 
(МЈ, УIII, 1959), "Акцентот на еден текст од почетокот на 16 век" (МЈ, У, 
1954), а од историската МОрфОЈ10гија "Тројниот ЧЈ1ен" (МЈ, УIII, 1957). 

Некои прашања од историската лексика зафаќаат К. Тошев, Б. 
Конески и М. Петрушевски. 

Празнината што се чувствува во областа на историската грама
тика ќе ја пополни универзитетскиот учебник на Б. Конески Исшорија 
на лtакеgОllскиош јазик, која треба наскоро да излезе од печат. 

Посебно место во македонската лингвистика заземаат проучува
њата во врска со формирањето и развојот на литературниот јазик. Таа 
проБЈ1ематика во повеќе прилози ја разработува Б. Конески, меѓу кои 
како позначајни се истакнуваат: МакеgОftскаша лuшерашура и JHaKegoll
скиош лишерашуреll јазик (Скопје 1945), За оиакеgОflскиош лишерашу
ренјазик (Скопје, 1952), "Makedonski jezik" (EncikZopedija JugosZavije, 4) 
и др. Но посебна важност од оваа област има неговата студија MaKegoll
скише учебнuци во 19 век (Скопје 1949), во второто издание: Кон маке
gонскаша ирероgба (Скопје 1959, и издание на англиски: Towards the 
Mace(Zonian Renessance, Скопје 1961), во која се расветлени многу пра
шања во врска со разни тенденции и обиди за решавање на македон
скота јазично прашање во втората половина на 19 век. 

На историски план е разгледувано и делото на Крсте Петков 
Мисирков, особено неговите погледи врз македонскиот литературен 
јазик. Освен во двете изданија на неговата книга За макеgоftцкиillе 
раБОillи (Скопје 1946; Фототипско првото издание: Скопје 1953) делото 
на Мисиркова е анаJlизирано во неколку статии на Б. Корубин, Б. 
Конески, К. Тошев и подробно во работата на В. Иљоски "Крсте П. 
Мисирков" (MaKegoflcKa КlbижевflОСШ, Београд 1961) Неговиот јазик е 
разгледан во дипломската работа на Б. Корубин Јазикош на Крсше П. 
Мисирков (Скопје, 1956). 
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Во неколку прилози Б. Конески го разгледува јазикот на Кирила 
Пејчиновиќ и Јоакима Крчовски (Крчовски-Пејчиновиќ, Избрапu 

шексшовu, Скопје 1963, сп. Кирил Пејчиновиќ, Слово за iiразпuцuше, 
ред. и предговор од Блаже Конески, Скопје 1956.). А. Џукески засегнува 
прашања во врска со јазикот на делата на Коста Рацин (сп.: А. Џукески, 
"Прилог кон проучувањето на јазикот на Кочо Рацин", Kuufa за Рацип, 
Скопје 1963), а Т. Димитровски дава поглед на јазичните особености на 
песните на Коле Неделковски. 

12. Македонскиот јазик во својот историски развој претрпел 
доста промени и во контактот со другите балкански јазици како словен
ските, така и несловенските. Тој обилува особено со туѓи јазични еле
менти што навлегле под влијание на балканската јазична средина. 

За грчкото влијание во лексиката и фразеологијата на македон
скиот пишува Атанас Таховски во два прилога: ГрЧКutJJе зборовu во 
.макеgонскиоШ HapogeH lовор (Скопје 1951) и "Грчко-македонски пара
лели" (МЈ, УII, 1956). Тој приведува над илјада зборови и изрази што се 
употребуваат денеска во нашите дијалекти. 

На македонско-турските и македонско-албанските јазични односи 
неколку прилози има посветено Оливера Јашар-Настева. Во статијата 
"Влијанието на македонскиот јазик врз албанските и турските говори во 
Македонија" (МЈ, VIII, 1957) таа ги разгледува лексичките пластови од 
македонскиот што навлегле во говорите на споменатите два јазика по 
ослободувањето. Во посебен прилог зборува за албанските лексички 
елементи во македонските тајни говори ("Албанските зборови во маке
донските тајни јазици", МЈ, N, 1953). Јазичното влијание на турскиот 
врз македонскиот образложено е во трудовите "Турско-македонски вкрс
тувања и мешања" (Гоgишен зборнuк па ФWlозофскuош факулшеш, XV, 
1963), "Македонските калки од турскиот јазик" (МЈ, XIII-XN, 1962-63) 
и во нејзината обемна докторска дисертација Турскuше лексuчкu еле
.менШu во .макеgонскuоШ јазик. 

Проблем од балканската јазична средина третира и П. Илиевски 
во статијата "Прилог кон хронологијата на еден балканизам во маке
донскиот јазик" (МЈ, XIII-XN, 1962-63). 

13. Проучувањето на граматичката структура на современиот 
јазик и на неговата лексика македонските лингвисти ги упатуваше и на 
проучување на народните говори. 

Семинарот и Институтот за македонски јазик имаат организи
рано повеќе дијалектолошки експедиции (во Полог, Дебарско, Стру
шко, Охридско, Преспа, Демир Хисар, Тиквеш, Гевгелиско, Кочанско, 
Штипско, Кратовско) во кои учествуваа покрај наставниците и асистен
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тите и студенти од постарите годишта. Овој метод на работа се водеше 
и индивидуално. Теренската работа особено се засили во врска со 
разработувањето на проблеми од лингвистичката географија. Група 
соработници од Институтот и Семинарот готово редовно се занимава со 
теренски испитувања. 

Дијалектолошката работа се одвива во два правци: кон моно
граФско проучување на поодделни говори или говорни групи, и проучу
вање по методот на лингвистичката географија на поодделни јазични 
особености или цели групи сродни дијалектни Феномени. 

Монографските проучувања започнуваат со студијата на Б. Коне
ски "Прилепскиот говор" (Гоguшен зборuuк на Филозофскиош фа
кулшеш, II, 1949). Монографијата на Конески, која претставува истовре
мено и прв труд од овој вид на македонски јазик, до толку е позначајна 
што таа дава прв детален опис на современата состојба на граматичката 
структура и Фонолошкиот состав на еден централен говор, заложен во 
основата на нашиот литературен јазик. 

По образец на оваа монографија изработени се и описите на 
поречкиот говор од Б. Видоески (Поречкuоfl1 '[овор, Скопје 1950), 
скопските од Р. Угринова (Говорuше во Скоиско, Скопје 1951), мариов
скиот од М. Конеска (Марuовскиош '[овор, Скопје 1951), неготинскиот 
од Илија Филиповски (Неlошuнскuоfl1 товор, Скопје 1952), описот на 
градскиот дебарски говор од П. Михаилов (Граgскuош gебарски товор, 
Скопје 1954), кои се излезени како одделни книшки, во издание на 
Катедрата за јужнословенски јазици во едицијата Дипломски работи. 
Неколку монографски описи на помали говорни единици објавени се во 
сп. MaKegoHcKu јазик. Трајко Стаматоски дава преглед на Фонетиката и 
граматиката на тетовскиот говор ("Градскиот тетовски говор", МЈ, VП, 

1956, VIП, 1957), Аритон Попоски го опишува говорот на реканските 
торбеши ("Реканскиот говор", МЈ, Х, 1959), а Методи Кушевски - гово
рот на градот Делчево (,,делчевски градски говор", МЈ, IX, 1958). Во 
две работи на Б. Видоески претставено е кичевското говорно подрачје 
("Кичевскиот говор", МЈ, VIII, 1957  "Говорот и топонимијата на кичев
ските села од тајмишката група", МЈ, IX, 1958). Посебно внимание 
Видоески обрнува на северните македонски дијалекти. Во прегледот 
"Северните македонски говори" (МЈ, V, 1954) тој дава прво поглед на 
особеностите на целото северно дијалектно Jlодрачје, а потоа детален 
опис на скопскоцрногорскиот говор. Поопстојно од него се проучени 
североисточните говори од се верното наречје во трудот Кумановскuош 
'[овор (Скопје 1962) и во прилозите "Вокалната система на кривопала
нечкиот говор" (МЈ, IV, 1953) и "Местото на акцентот во кратовскиот 
говор" (МЈ, III, 1953). 
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Еден поопшт преглед Конески дава и за говорите во Преспанско 
во трудот "Материјали за преспанскиот говор од збирката на С.Н. 
Томиќ" (МЈ, УIII, 1957). Повеќе тука е разгледан говорот на преспан
ските села на јужната страна, кои се наоѓаат денеска на грчката и албан
ската државна територија. 

За да имаме полн преглед на дијалектолошките проучувања во 
односниов период, ќе ја споменеме и монографијата на полскиот линг
вист Збигњев Голомб "Два македонски говора (на Сухо и Висока во 
Солунско)" (МЈ, ХI-ХП, 1960-61, XIII-XIV, 1962-63), во која ни е прет
ставен македонскиот лагадински дијалект, и студијата на немскиот 
славист Норберт Рајтер Der Dialekt von Тitov-Veles (Берлин 1964), каде 
што е опишан титоввелешкиот говор. 

За македонската дијалектологија, особено за историската, по
себно значење имаат говорите на македонските муслимани (торбеши), 
кои се раштркани по целата македонска јазична територија и виреат 
како оази во друго дијалектно опкружување. Во тие говори можат да се 
посматраат две појави: чување на постарата дијалектна состојба и понов 
развиток на некои црти условени од новата дијалектна средина. На 
некои од овој вид територијални говори обрнуваат внимание Михаил 
Петрушевски за жерноничкиот говор во Дебарско ("Неколку црти на 
говорот од Жировница", МЈ, 11, 1951) и Б. Видоески - за говорот на 
торбешите во Велешко ("Белешки за говорот на селата Мелница и 
Горно Врановци во Велешко" МЈ, П, 1951). 

Во сп. МакеgОllСКИ јазик објавен е поголем број прилози во кои 
се обработуваат поодделни проблеми од дијалектната фонетика, Б. 
Конески го разгледува на поширок терен губењето на некои консонанти 
во интервокална позиција ("Загубата на интервокалното в во западно
македонските говори", Гоguшеu зборuuк иа ФUЛОЗОфСКИОil1 ФаКУЛil1еil1, 
1, 1948). Видоески пишува за гласот х во охридскиот говор, за развојот 
на вокалите во непосреден контакт како и за остатоците од назализмот 
во западното наречје ("Прилози за македонската дијалектологија", МЈ, 
VI, 1955). Тодор Маневиќ ја следи замената на '& во а зад Ц во источното 
наречје ("ц'& > ца во некои македонски говори", МЈ, III, 1952). 

Во областа на историската дијалектологија позначајни прилози 
имаат објавено К. Тошев ("Дијалектолошки материјал од Струга од XIX 

век", МЈ, ХII-ХII, 1960-61), М. Петрушевски ("Некои Фонетски црти на 
охридскиот говор од крајот на XIV век", МЈ, Ш, 1952) и Б. Конески 
("Два прилога кон историјата на македонскиот јазик", Гоguшен зборuuк 
на ФUЛОЗОфСКUОil1 Факулil1еil1, П, 1949). 

Извесен напредок се забележува и во областа на ареалната дија
лектологија. Активноста на ова подрачје од дијалектологијата сврзана е 
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со работата на Македонскиот дијалектолошки атлас, кој се работи како 
тема во Институтот за македонски јазик. Работата на Атласот е доста 
обемна и бара сложена организација. За овие четири години извршени 
се сите подготовки и е собран материјал од близу 140 пункта, што прет
ставува фонд од околу 700 000 картотечни позиции. Потоа се израбо
тени два квестионари, еден за теренска работа и еден проблемски - за 
обработување на материја.ГIОТ. 

По методот на лингвистичката географија Б. Видоески ги разгра
ничува говорите во Полог ("Кон разграничувањето на полошките го
вори", Зборник за фИЛОJlОlију и ЛИ1116UСШИКУ, кн. IУ-У, Нови Сад, 1961-

62), и во два прилога има направено обид за класификација на македон
ските дијалекти ("Основни дијалектни групи во Македонија", МЈ, ХI

ХII, 1960-61; "Македонските дијалекти во светлината на лингвистич
ката географија", МЈ, XIIJ-XIV, 1962-63). 

Македонските лингвисти активно учествуваат во работата на 
Општесловенскиот лингвистички атлас (ОЛА). Од нив е обработен маке
донскиот јазичен материјал за сите видови квестионари. 

Дијалектната лексика проучувана е само делумно и тоа најчесто 
во состав на монографските испитувања на нашите дијалекти. Готово во 
сите описи е даван список на Диференцијалната дијалектна лексика. 
Повеќе дијалектни речнички прилози има објавено во 1v/акеgОNСКИ јазик. 
Поопширен речнички материјал од тетовскиот говор ни презентира 
Трајко Стаматоски ("Од речникот на тетовскиот говор", МЈ, Х, 1959). 

Наспоредно со проучувањата на територијалните дијалекти 
собиран е материјал и од Т.Н. професионални (арго) говори. Повеќе при
лози за еснафските говори имаат публикувано Х. Поленаковиќ ("При
лози кон македонските тајни јазици", МЈ, П, 1951) и Б. Марков ("При
лог кон тајните јазици", МЈ, V, 1954, VI, 1955). 

14. Во областа на ономастиката постигањата се поскромни. 
Неколку антропонимични проблеми обработуваат Бранислав Русиќ 
("Основни белешки за презимињата во Македонија", МЈ, IV, 1953) и Б. 
Марков (во СлаШl1iска ФилологWl, 1, Софија 1963), а топономастичка 
проблематика разгледувана е во некои работи на Б. Конески ("Поб.1\
жда-Побоужда", МЈ, П, 1951) и Б. Видоески ("Говорот и топонимијата 
на кичевските села од тајмишката група", МЈ, IХ, 1958). Топономасти
чки материјал од Полог има дадено и Јован Трифуноски ("Топографски 
имиња во Полог", МЈ, II 1951, IП, 1952). 

Посистемно на :\1акедопската топономастика почнува да се рабо
ти од 1960 г. Во Институтот за македонски јазик се прибира материјал 
за Речник на современите топоними. Топономастичкиот архив денеска 
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брои над 50 000 позиции. Тоа е веќе богат фонд што ќе може да по
служи како база за ред проучувања не само од областа на современата, 
туку и од областа на историската топономастика. Во обработка е топо
номастиката во охридско-преспанскиот басен и во сливот на Треска. 

Преку Југословенскиот ономастички одбор македонските линг
висти се вклучени и во работата на Ономастичката комисија на Општо
словенскиот славистички комитет, која има задача да изработи Општо
словенски топономастички атлас. За оваа цел од нашите лингвисти е 
изработен регистар на основниот фонд на словенските апелативи зало
жени во македонската топономастика. 

15. Готово сите работи од областа на македонскиот јазик обја
вени до 1952 г. опфатени се во библиографијата на Б. Видоески ПрUЈ/Оl 
кон бuбЛUОlрафuјаша llа макеgОllскuошјазuк (Скопје 1953), а за подоц
нежниот период во библиографските прилози во ЈУЖllОСЈ/овенскu фuло
ло1 и во Rocznik Slawistyczny. 

Општ поглед врз развојот на македонската лингвистика по осло
бодувањето до Славистичкиот состанок во Белград (1955) дава Б. Коне
ски во статијата "Razvitak makedonske lingvistike роѕlе Oslobodenja" 
(Beogradski тeaunarodni slavisticki sastanak, Beograd 1957) и Б. Видоески 
во прилогот "Filologija kod Makedonaca" (Enciklopedija Jugoslavije, 4). 

16. Од излагањето се гледа дека постигањата на македонските 
лингвисти во изминатиов период се завидни и по квантитет и по својот 
квалитет, имајќи ги предвид кадровските и материјалните можности. 
Единствено незадоволни со резултатите можат да бидат самите лингви
сти, зашто тие во стремежот да постигнат најмногу, секогаш остануваат 
незадоволни со направеното. Ценејќи ја досегашната нивна работа оста
нуваме уверени дека ќе бележат во иднина нови и уште поголеми 
постигања. 

1965 
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РАЗВОЈОТ И СОСТОЈБАТА НА МАКЕДОНСКАТА 

ЛИНГВИСТИЧКА ТЕРМИНОЛОГИЈА 

1. Во развојот на македонската лингвистичка терминологија 
можеме да изделиме две етапи, кои одговараат на два периода во опш
тиот развиток на македонската наука за јазикот. 

Првиот период почнува со ослободувањето на Македонија во 
рамките на југословенската заедница на народите и се обележува со 

1појавата на првиот . aKeиOUCKU иравоиuс во 1945 година, кој претста
вува и прв официјален текст на македонскиот литературен јазик. Во таа 
мала книшка, во којашто се содржани основните правописни правила, 
набележени се истовремено и основните граматички термини. По таков 
начин овој правопис претставува база за понатамошното изградување 
на македонската терминологија. Во следната, 1946 година, се појавува и 
првиот учебник по македонска граматика, чиј автор е Круме Кепески2. 
Ова школско помагало, иако обременето со многу недостатоци во науч
ниот третман на јазичната материја, за оформувањето и стабилизира
њето на македонската граматичка терминологија има одиграно значајна 
улога. Во него се содржи оној дел од лингвистичката терминологија 
што ја бараат школските потреби. 

Основната школска граматичка терминологија во вид на одделен 
список репрезентирана е во терминолошкиот прирачник ВРеЈнеllа шер

З)НU1tОЛОluја, кој го издаде специјална комисија при Министерството за 
просвета на Македонија во 1947 година. Овде се содржани преку двесте 
граматички термини и оваа книшка претставува прва и најголема 

1 MaKegollcKu аравоаис, изработен од Комисијата за јазик и правопис при 
Министерството на народна просвета, Државно издавачко претпријатие, Ско
пје 1945, стр. 1-20. 

2 Круме Кепески, MaKegollcKa fрамашuка, Државно книгоиздателство на 
Македонија, Скопје 1946, стр. 1-80. 

3 Времена шермu/tолоiuја за )WaKegoflcKa rpа1l1дшuка, fеОlрафuја, upupogo

зltаltuе, flegaioluKa, uсшорuја на ilеgаlоluкаша, fiсu:xолоluја, Јиашемашuка, фuзи
ка и xe/vluja, составена од комисија при Министерството за просвета на Маке
донија, Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1947. 
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збирка на термини до односниов период, иако сите тие термини не беа и 
дефинитивни. 

Првиот македонски правопис, граматиката на Кепески и споме
натиот терминолошки прирачник се единствен и текстови во кои беа 
зафиксирани македонски лингвистички термини и овие помагала един
ствено ги регулираа терминолошките проблеми во Македонија се до 
крајот на 1950 година, до појавата на новиот MaKegoHcKu јјравојјис со 

• - - 4 •иравоиисен речnuк, КОЈ означува нов период во раЗВОЈОТ на македон
ската лингвистичка терминологија. 

2. Првиот период од развојот на македонската лингвистичка тер
минологија (1945-1950) се совпаѓа со времето кога македонската линг
вистичка наука се наоѓа уште во својот повој, кога таа почнува да ги 
прави првите чекори. Тој е период кога се формираат првите просветни 
и научни институции во Македонија и се вршат повеќе подготовки за 
создавање услови за научна работа. Во 1946 година е отворен првиот 
македонски Филозофски факултет, во чиј состав почнува да работи 
Катедрата за јужнословенски јазици со посебен семинар за македонски 
јазик, која подоцна ќе стане центар на научната работа не само по маке
донистика туку и по лингвистика во поширока смисла на зборот. Тој 
период на организација и прибирање и изградување кадри по лингвис
тичката наука секако морал да се одрази и на терминолошката работа, 
зашто таа зависи на прво место од специјалистите, од нивното умеење 
да ја организираат работата и правилно да интервенираат при изграду
вањето на термините како специфичен вид на лексиката. 

3. Од 1950 година македонската наука за јазикот бележи видни 
постигања како во научно-организационата работа, така и во стручната 
продукција. Во оваа година во научната работа се вклучуваат и првите 
специјалисти по македонистика подготвувани во Катедрата и Семина
рот за македонски јазик на Филозофскиот факултет. Бројот на кадарот 
од година во година се зголемува. Во 195211953 година при Филозоф
скиот факултет е основан и посебен институт за македонски јазик (Инс
титут за македонски јазик "Крсте Мисирков"), во рамките на кој се 
организира јазичната работа на поширок план. Во последниве ]0-15 
години се појавија ред студии од областа на современата и историската 
граматика на македонскиот јазик, македонска дијалектологија и лекси
кологија. Од 1950 година почнува да излегува како орган прво на Кате
драта, а потоа на Институтот за македонски јазик списанието Маке-

4 Блаже Конески и КРУМ Тошев, MaKegoHcKu uравоuис СО uравоuuсен 
речнuк, Државно книгоиздателство на HP Македонија, Скопје 1950, стр. 180. 
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вонски Јазuк, кое има осооени заслуги и за разВОЈОТ на лингвистичката 
терминологија, а од 1954 година и списанието Лuшерашурен збор,
орган на Друштвото за македонски јазик и литература. Се разбира, сите 
тие постигања и кадровски и организациони многу придонесоа и за 
развојот на лингвистичката терминологија. Особено значајна улога за 
нејзиниот уедначување и затврдување имаат одиграно покрај 
Макеgонскuош ЙравоЙис од 1950 г. и двотомната граматика на Блаже 
Конески7 и Македонскиот речник8. 

Во новиот правопис направена е во извесна смисла и ревизија на 
граматичката терминологија, се разбира, во онаа мера во која е таа 
застапена во него. Оној дел од термините што беа веќе затврдени во 
школската практика, што се покажаа поустојчиви, во правописот беа 
повторно регистрирани. Интервенција е направена во случаите кои се 
покажаа во практиката како неприфатливи, но такви и немаше многу. 

Граматиката на Конески, која е всушност прва научна граматика 
на македонскиот јазик,9 зазема посебно место во оформувањето на 
македонската лингвистичка, пред се граматичка терминологија. Нејзи
ниот автор зазема активен и творечки став во поглед на граматичките 
термини. Со својот критички пристап Конески внесува доста новини и 
во третирањето на ред проблеми од нашата граматика, што имаше за 
последица и промени во имињата на тие појави, одн. поими по однос на 
традиционалната граматика. Тој ги воведува термините определе
ност!неопределеност за членуваните и нечленуваните нменски збо
рови, избројана множина место традиционалниот двоинска. Правејќи 
кај заменките и броевите нови класификации тој ги ваведува термините 
бројна придавка, заменска придавка (место традиционалниот термин 
придавска заменка), лично-предметна заменка. Повеќе нови тер
мини внесува во областа на глаголот. Разработувајќи ги партиите за 

5 MaKegoHcKu јазuк, билтен на Катедрата за јужнословенски јазици при 
ФилозоФскиот Факултет во Скопје, год. J-N, 1950-1953; MaKegoHcKu јазик, 
издава Институт за македонски јазик, Скопје, год. У, 1954 итн. 

6 Лuшерашурен збор, списание на Друштвото за македонски јазик и 
литература, Скопје. 

7 Блаже Конески, ГРCLиашика на макеgонскuош лишерашурен јазик, 1, 
Скопје 1952; ll, Скопје 1954. 

8 Речнuк на макеgонскuош јазuк. 1, редактор Блаже Конески, Институт за 
македонски јазик, Скопје 1961. 

9 Ја исклучуваме граматиката иа Хорас Лант која е издадена на англиски 
јазик (сп.: Grammar оЈ thе Macedonian Literary Zanguage, by Ногасе G. IJunt, 
Скопје 1952). 
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глаголските категории, Конески открива македонски специфичности во 
значењето на идните и минатите времиња, како и партиципските 
форми, кои значења не можат да се покриваат со традиционалните 
термини. И тука изнаоѓа поадекватни решенија. Терминот активна 
ПЈаГОЈlска придавка го отфрла како неадекватен да ја изрази вистин
ската содржина на глаголската форма што ја означува, и го заменува со 
глаГОJIска JI-форма или само JI-форма; место терминот пасивна гда
ГОЈIска придавка предлага само гдагодска придавка. Прв пат во него
вата граматика се јавуваат и термините минато идно и идно прека
жано време. А тие не се и единствени. Граматиката на Конески по
доцна послужува и како база за изработка на школските учебници по 
мајчин јазик, во кои е применувана и сета граматичка терминологија 
содржана во споменатата книга. 

4. Додека при изградувањето на граматичката терминологија се 
имаше поактивен и поорганизиран однос, терминологиите на другите 
лингвистички дисциплини се развиваа повеќе стихијно. Личниот став 
на авторите на поод.П,елни работи доаѓа таму повеќе до израз, па поради 
тоа во тие области наоѓаме и поголеми разновидности и повеќе недо
следности. Така, на пример, во областа на ономастиката ги среќаваме 
термините топономастика, топонимија и ТОПОllимика за еден ист 
поим. Или во дијалектологијата покрцј дијаJIект се употребува со исто 
значење и наречје; или имаме територијаJIен, MecTell, JIокален, дури и 
I'еографски говор пак за ист поим. Особено се забележуваат разлики 
кај поод.делни автори во пропорцијата на употребата на домашни и 
интернационални термини. Додека едни ја претпочитаат интернацио
налната лексика, други одат во пуризам. 

Сите тие проблеми наложија прашањето :ш единственоста на 
лингвистичката терминологија да биде разгледано и проучено од научен 
аспект. Така тоа стана од пред две години и задача (тема) на Институтот 
за македонски јазик, каде што се работи сега усилено на подготву
вањето на еден JlИНГВИСТИЧКИ речник. 

За забрзувањето на поорганизирана работа врз Jlингвистичката 
терминологија во Македонија, како впрочем и во другите словенски 
зеl\1ји, голем придонес има и брзиот развој на славистичката наука во 
целиот свет и иницијативите на меѓународните славистички комисии, 
што беа формирани по Белградскиот славистички состанок во 1955 го
дина и IV меѓународен славистички конгрес во Москва во 1958 година, 
посебно на Комисијата за лингвистичка терминологија. 

5. Лексичкиот фонд на македонската лингвистичка термино
логија го сочинуваат две групи зборови: домашни и интернационални. 
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Првите се побројни и преовладуваат во граматичката област од 
лингвистичката терминологија, т.е. во оној дел што служи за училиш
ните потреби и пошироката публика. 

Поголемиот дел од домашните (македонските) термини го сочи
нуваат калки. Калкирањето во македонскиот јазик, како и во другите 
литературни јазици, е најобичен начин за богатење на стручните терми
нологии, па, и за лингвистичката. Врската меѓу домашните зборови 
(добиени со калкирање) и значењето на поимите покривани со нив е 
појасна, а тоа е важен елемент при усвојувањето на термините. 

По овој пат се добиени бројни лингвистички термини што се 
употребуваат во школските учебници по граматика. Сп. во Фонетиката: 
пристап место екскурзија, отстап за рекурсија, затвор за оклузија; 
со придив е преведен зборот аспирација; моноФтонг и дифтонг се 
преведени со едногласник и двогласник; терминот еКСl1лозивен глас е 
заменет со домашниот избувлив глас, вибрант е заменет со треперлив 
глас, латерален со страничен, конструктивен со теснински. фрика
тивен со триен; или во морфологијата и синтаксата: за деривација се 
употребува зборообразување од каде е и придавката зборообразу
вачки, за суфикс - наставка, за префикс - претставка; конгруенција 
е преведено со согласување, рекција со управување. Во овие и уште 
во ред случаи се работи всушност не за директен превод од изворниот 
(латинскиот или грчкиот) јазик на македонски, туку за превод на српски 
калки (од латинската терминологија). Зборовите самогласка и согла
ска претставуваат превод на српскохрватските термини самогласник и 
суглаСIIИК. На тоа укажува и првобитниот нивни облик во првиот 
правопис: самогласници, согласници. Стегање е превод на српскиот 
термин сажимање (контракција), идно време е македонски еквивалент 
за српскохрватското будуliе време (футур), разделна реченица одго
вара на српската раставна (дисјунктивна). 

6. Добар дел од овие термини направен е добро - со македонски 
јазични средства, во духот на македонските принципи на зборообразу
вањето, и таквите термини се добро примани и лесно усвојувани во 
праксата. Интернационалните еквиваленти покрај нив стануваат веќе 
излишни. За идно време веќе не е нужен и терминот футур. Плусквам
перфект покрај предминато време е заборавен збор во практиката. 

Но има и такви што уште не се наполно усвоени, па се чувствува 
се уште потреба од интернационалниот термин, како што е случајот со 
термините: едногласник моноФтонг, двоглаСllИК - дифтонг, степе
нување - КОМl1арација, избувлива согласка еКСl1лозивна и др. 
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7. Од приведениве термини немале подолг век и не се затврднале 
во праксата само оние што не се најсреќно преобразувани. А такви и 
нема многу. Во времениот терминолошки прирачник од 1947 г. фигу
рираат термините: пукотна согласка, шушкотна согласка, течна, кои 
не се најдобар превод на српскохрватските праскав, шушкав, течан 
(сугласник). Во одделот на именките ги наоѓаме термините смаленка, 
уголеменка како еквиваленти за деминутив и аугментатив, Во грама
тиката на Кепески покрај приведениве примери ги среќаваме и калките 
двоусници место билабијали, сравнение покрај компарација, кои 
термини, исто така, не се усвоени во праксата. Придавката шушкотен 
после е заменета со пообичната за народниот јазик шушкав, пукотеп 
со новообразуваниот термин нзбувлив; терминот сравнение не можел 
да се задржи и поради наставката -ие, која за народниот јазик е необи
чна, а и поради консонантската група вн, којашто во народните говори е 
заменета со .IIШ (ра../нно, pa'YtHU - paryzeH); место него е образуван нов 
термин - степенување (од степен). 

8. Во научната литература бројот на калките е уште поголем. Да 
споменеме само неколку примери. Зборот инспирација е заменет со 
вдишување или вдишна струја, експирација со издишување, одн. 
издишна воздушна струја, алтернација со редување, дистинктивен 
(признак) со различителен. Меѓутоа, во научната литература доста 
често покрај калките се употребуваат и интернационални термини. 
Понекогаш се употребуваат дури и паралелно и двата термина, особено 
во оние случаи кога преведениот (новообразуваниот) не станал општо
познат, сп. преместување - метатеза, различителен - ДИСТИIIктивен 
(признак), или кога има двојни форми: нијанса на гласот - гласовна 
нијаиса, систем на гласовите - гласовеи систем, граница на слогот 
слоговна граница. 

Понекогаш пак двојната или паралелната употреба на домашен и 
интернационален збор има повеќе дополнително-објаснувачка функ
ција, а не Диференцијална. Синонимноста особено како нужна се јавува 
во ситуации, кога калката не може да послужи и како производен дел за 
други образувања. Покрај самогласка и согласка се употребува наспо
редно самогласнички, респ. согласнички систем или вокален, одн. 
консонантски, но само вокализација, консонантизација или вока
лизам, консонантизам. Паралелно можат да се употребат носовост и 
назалност, но само назализација, деназалнзација, lIазализираll; 
синонимни можат да бидат двоглаСllИК и дифтонг, но се употребува 
само дифтонгизација; исто и: суфикс наставка: суфиксација, пер
ФеКТlIвен свршен: перфектизација, како и леКСllкализаЦllја, верба
лизаЦllја, адјеКТIIВlIзаЦllја и др., макар што се предлагаат постепено за 
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одделни термини и домашни преобразувања, на пример, поимени
чување (супстантивизација), попридевување за адјективизација, сп. 
српскохрватско 110I1ридевљавање). Употребата на дублетни - домашни 
и интернационални термини за ист поим во ред случаи е неизбежна, па 
макар колку да се оди во пуризам. 

Калките, како што се гледа, имаат и свои интернационални 
еквиваленти. 

9. Исклучиво домашни термини, без интернационални еквива
ленти, нема многу. Тие се називи за граматички поими специфични 
македонски, како што се: избројана множина за т.н. двоинска или 
бројна множина, дативен или на-предмет, глаголска л-форма или 
само л-форма (за партицип), минато-идно и идно-прекажано време 
како ознака на формите од типот ќе ра50шеше и ќе ра50шел, заменска 
придавка, бројна придавка, прекажаност и директно кажување, опре
деленост и неопредеЈlеност на именските зборови, и уште неколку. 

10. Само интернационални термини се употребуваат претежно во 
научната литература и високошколската настава, помалку во школската 
практика. Туѓ термин се јавува за оние поими за коишто не може да се 
најде погоден македонски еквивалент. 

Од овој вид термини можеме да изделиме два слоја: а) зборови 
од стандардната граматичка терминологија, како што се имињата на 
лингвистичките дисциплини, на пример, лингвистика, фонетика, мор
фОЛОГИ.iа, граматика, синтакса, лексикологија, стилистика, семан
тика, етимологија, ортоепија, ортографија, или дијалектологија, 
ономастика, топономастика; некои основни фонетски термини: фона
ција, имплозија, африкат, редукција, дифтоигизација; во грама
тиката: имињата на падежите (номинатив, генитив итн.), деклинација, 
конјугација, llapaTaKca, ХИllотакса, синтагма и уште ред други. 

Втората група термини ја сочинува терминологијата на новите 
лингвистички правци, на пример Фонолошката: фонема, алофон, мар
кираност, фонологизација, потоа термините од видот: графема, мор
фема, морфа, аломорфа, морфематика, од лингвистичката географија: 
изоглоса, изофоиа, изоморфа, изолекса; за општолингвистички правци: 
структурализам, дескриптивиа лиигвистика, синхроничен метоД, 
дијахронија и др. 

Кај овој тип термини калкирањсто останува многу често безус
пешно. Една од причините е што е тешко да се најдат македонски екви
валенти. Кај бројни примери, како што се истакна и порано, македон
ската калка не ги задоволува деривационите потреби, сп. самогласка 
вокал но вокализам, идно време футур а само Футурски облик. 
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11. По своето потекло туѓите термини се од два типа: несло
венски и словенски. Првите се побројни и претежно од латинско и 
грчко потекло. Но во македонскиот јазик тие се примани посредно, 
главно преку српскохрватскиот и во српскохрватски облик, сп. син

такса, синтагма, акцент, апостроф . Поновите интернационални тер
мини освен преку српскохрватскиот јазик се примани и со посредство 
на другите словенски јазици, пред се рускиот, преку руската преводна 
или оригинална лингвистичка литература. 

Од словенските јазиuи најсилно влијание врз македонската линг
вистичка терминологија има извршено српскохрватскиот. Српскохрват
ската терминологија, особено граматичката, послужила како основа за 
изградувањето на македонската терминологија, било по пат на калки
рање, било со директно заемање, како: саМОГЈЈаска, ПО.lугласка, СОГЈЈа

ска, слог, преглас, наводница, заграда, еднина, множина, прилог, 
1Оначин, реченица, подмет, прирок, предмет. Приоритетот на српско

хрватските заемки е сосем разбирлив, кога ќе се има предвид култур
ната општост меѓу македонскиот и српскиот народ во последното полу
столетие. За усвојувањето на бројни термини од српскиот јазик помог
нал освен тоа и фактот, што тие без тешкотии можеле да се вклопат во 
македонскиот лексички состав поради нивните фонетско-Фонолошки и 
структурни сличности И особености. 

Од другите словенски јазици врз македонската терминологија 
извесно влијание укажале и рускиот и бугарскиот, особено вториов. 
Преку бугарскиот имаат навлезено извесен број руски термини, како и 
некои славјанизми, како: буква, за ,ог, частица. Бугарските термини 
добро можеле да послужат особено во областа на оние категории што се 
специфични само за бугарско-македонската јазична група, како што се: 
определеност и неопределеност, директно кажување и прекажаност, 

минато определено и неопределено време и др. 

Ете тие се неколку позабележителни моменти во развојот на 
македонската лингвистичка терминологија и неЈзината денешна сос
тојба, што беше и цел на нашево излагање. 

10 Тодор Димитровски, "За македонската ,1ингвистичка терминологија", 
Слав51нска лuнгвuсmuчка mеРЈнuнологU51, 1, Б1>лгарска академии на науките, 
Институт за б1>лгарски език, Софил 1962, стр. 155-160. 
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СОСТОЈБАТА НА МАКЕДОНСКАТА ЛИ НГВИСТИКА 

На 5 мај 1945 година беше објавена македонската азбука, а на 7 

јуни истата година и првиот македонски правопис. Со овие два доку
мента беа поставени основите на македонската писменост и на литера
турната норма на македонскиот јазик. 

За изминативе две и пол децении македонскиот литературен 
јазик се разви до степен на стандарден јазик од современ тип. Неговата 
книжевна форма денеска јасно се диференцира, како од дијалектната 
реч, така и од разговорниот стил. Таа норма се разви и се искристали
зира низ стотици дела на македонски автори и низ бројни позиции од 
светската литература преведени на македонски. 

За брзиот развој на македонскиот литературен јазик покрај повол
ните општествено-економски и културно-просветни услови во голема 
мера придонесе и сознанието на македонскиот интелектуалец да го кул
тивира својот национален јазик и да ја негува литературната норма. 

Паралелно со развојот на македонскиот литературен јазик и со 
затврднувањето на неговата норма растеше и се развиваше и македон
ската лингвистика. Во 1946 г. при новооснованиот Филозофски факул
тет во Скопје беше формиран посебен Семинар за македонски јазик 
како организациона посебност при Катедрата за јужнословенски ја
зици. Семинарот заедно со Катедрата покрај својата редовна педагошка 
работа разви и ред иницијативи на научен и издавачки план. Во 1950 г. 
Семинарот почна да го издава својот месечен билтен MaKegOllcKu јазuк. 
Овој билтен е всушност прво стручно И научно списание по македонски 
јазик во Македонија. Во уводниот збор на списанието беа формулирани 
идните задачи на Катедрата и на Семинарот: 

,,1. Да се изработи во што поскоро време СОЈ1идна научна грама
тика на нашиот литературен јазик. 2. Да се состави речник на македон
скиот јазик и во таа смисла да се работи за создавањето на установена 
терминологија во сите области. 3. Да се води постојана борба за чисто
тата на нашиот јазик во литературата, печатот, радиото, театарот и др ... " 

Со самото издавање на списанието Македонски јазик започна и реа
лизирањето на споменатата програма. На неговите страници почнаа да 
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се печатат трудови од сите области на македонскиот јазик и македонис
тиката во поширока смисла на зборот; од историјата и историската 
граматика, дијалектопогијата, македонската ономастика, стандардниот 
јазик и други. Во 1951 г. беше формирана и специјална Комисија за 
македонски речник, која организира широка мрежа на испишувачи на 
лексичкиот материјап на печатените текстови и на собирачи на лек
сички материјал од живата народна реч. 

Семинарот организира и систематско проучување на македон
ските дијалекти. Во едицијата Студентски дипломски работи и во сп. 
MaKegoHcKU јазик беа објавени повеќе прилози со систематизиран дија
лектен материјал (описи на територијални дијалекти, дијалектни речни
чки прилози и др.). 

Така, од 1946 до 1953 г. Катедрата за јужнословенски јазици и 
Семинарот за македонски јазик беа единствен наставен и научен центар 
за македонски јазик во СР Македонија. 

Во 1953 г. при Филозофскиот факултет беше основан посебен 
институт за проучување на македонскиот јазик, денешниот Институт 
за македонски јазик "Крсте Мисирков", кој од 1967 г. функционира 
како самостојна научна институција. Основањето на посебна институ
ција за проучување на македонскиот јазик се јави како резуптат на 
нараснатите потреби да се забрза и да се прошири научната активност 
во областа на јазикот. Како основна задача пред Институтот се постави 
довршувањето на работата врз Речиикот на македонскиот јазик. Во 
1961 г. се појави првиот том на Речникот, во 1965 г. излезе вториот том, 
и во 1966 г. беше завршен третиот, последниот том. Речникот на маке
донскиот јазик (I-П!) има посебно значење не само за утврдувањето и 
усвојувањето на литературната лексика туку и за понатамошното насо
чување на развојот на стандардниот јазик и потврдувањето на неговата 
норма. Врз база на овој Речник во Институтот беше изработен нов 
Правоuuсеu речнuк. Во новиот Правоuuс (Правоiiис на макеgонскиош 
лишераUlурен јазик со иравоиисен реЧllик, Скопје 1970) коригирани се 
оние јазични факти што во јазичната практика со изминатите дваесет и 
пет години не се потврдија. Во Правописот е направен напор да се 
издиференцира што повеќе литературната лексика од дијалектната. 

Институтот за македонски јазик од година во година се повеќе се 
ширеше како во кадровски поглед, така и по обемот на rlроблематиката 
што ја обработува. Во него денеска работат триесет научни работници и 
соработници, кои се распределени во пет одделенија: Лексиколошко 
одделение, Одделение за дијалектологија, Одделение за историја на 
македонскиот јазик, Одделение за ономастика и Одделение за современ 
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македонски јазик. Во споменативе работни единици се обработуваат 
повеќе научни теми, како на пример, Македонскиот дијалектен атлас, 
Толковен речник на македонскиот јазик, Историски речник на македон
скиот јазик, два ономастички речници топономастичен и антропоно
мастичен, и некои други поситни теми. 

Важна функција во организирањето на научната дејност во обла
ста на македонистиката, и посебно на подрачјето на македонскиот 
јазик, врши и Македонската академија на науките и уметностите 
(МАНУ), која е основана во 1967 година. Во 1970 г. МАНУ покрена 
иницијатива за издавање на еерија терминолошки речници од сите 
области на науката. Богат терминолошки материјал веќе почна да се 
публикува во еден специјален билтен, што го издава Академијата. 

Споменативе три институции Катедрата со Семинарот, Инсти
тутот и МАНУ имаат развиено богата издавачка дејност. Институтот го 
издава сп. Макеуонски јазик, кое од 1954 г. излегува како негов орган. 
Институтот издава и ред други публикации со сериите: Стари текстови, 
Посебни изданија. МАНУ покрај посебните изданија го издава и сп. 
Прuлозu (Соntributions), кое излегува како орган на Одделението за 
општествени науки. Бројни лингвистички трудови се објавуваат и во 
Гоgишниош зБОР1lик по ФилозоФскиош факулшеш, кој излегува од 
1948 г., и во еп. Лишерашуреll збор, орган на Сојузот на друштвата за 
македонски јазик и литература (излегува од 1954 г.). 

Преку овие три институции Скопје се афирмира во славистиката 
и воопшто во лингвистичката наука како посебен лингвистички центар. 
Тој е денеска и единствен центар за македонистика. Во него се концен
трирани сите постојни научни кадри по македонски јазик во СР Маке
донија. Сите тие кадри се релативно млади и произлегуваат од школата 
на професорот Блаже Конески, кој е иницијатор на целокупниот научен 
живот во македонската лингвистика. Македонските лингвисти од скоп
скиот центар денеска пред славистичкиот свет се претставуваат со ком
плетна научна граматика на својот јазик, со сестрано обработена исто
рија на јазикот, со комплетен речник на литературниот јазик, со над 
илјада студии со тематика од сите области на македонскиот јазик. 
Македонските слависти со своите прилози настапуваат готово на сите 
југословенски и меѓународни собири конгреси, конференции, симпо
зиуми и сл. Тие активно учествуваат во ред меѓународни лингвистички 
комисии; соработуваат во повеќе теми и проекти што имаат меѓуна
родно значење, како на пример: Општословенскиот ЛИНГВИСТИ<ЈКИ атлас, 
Општословенскиот ономастички атлас, Словенската лингвистичка тер
минологија и др. Македонските лингвисти имаа можност да се претста
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ват и како добри домаќини и солидни организатори на неколку меѓу
народни научни собири. Во 1966 г. во Охрид беше организирана про
слава по повод 1050-годишнината на Климент Охридски, на која учес
твуваа и поголем број гости од странство. Во 1969 г. МАНУ организира 
симпозиум по повод 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски. 
Во организација на МАНУ во Скопје и Охрид беа одржани и две меѓу
народни конференции: во 1969 г. IУ конференција на Меѓународната 
комисија по словенска ономастика, и во 1971 г. ХУII конференција на 
Меѓународната комисија по Општословенски лингвистички аТлас. Ма
кедонските слависти во својство на професори-гости и по покана имаат 
држано предавања во ред славистички катедри во Европа и Америка, 
во: Москва, Ленинград, Воронеж, Варшава, Краков, Љублин, Вроцлав, 
Прага, Братислава, Букурешт, Берлин, Хале, Лајпциг, Јена, Грац, Виена, 
Минхен, Келн, Гетинген, Париз, Штрасбург, Екс-Прованс, Лондон, 
Оксфорд, Кембриџ, Неапол, Осло, Упсала, Хелсинки, Амстердам, Лај
ден, Утрехт, Гронинген, Чикаго, во Југославија во: Белград, Нови Сад, 
Сараево, Загреб, Задар, Љубљана. 

* 

Наспоредно со развојот на македонскиот литературен јазик и 
македонската лингвистика растеше и расте и интересот за македонскиот 
јазик во странските славистички центри. Македонскиот јазик за славис
тиката има повеќекратно значење. Како млад литературен јазик, кој се 
развива во нови економско-општествени услови, открива и ред нови 
законитости, кои на теориски план можат да бидат не малку интересни. 
Во него добро можат да се следат живите процеси при изделувањето на 
литературната норма од општоразговорниот јазик и формирањето на 
сите видови литературно-книжни и разговорни стилови. Македонскиот 
јазик покажува посебност и во поглед на резултатите од неговиот исто
риски развој. За десет столетија во него се извршиле толку големи про
мени, што ја измени целата своја граматичка структура. Покрај бугар
скиот, македонскиот е единствен аналитичен јазик во словенската јазич
на фамилија, и како таков нуди извонреден материјал за типолошки 
проучувања на јазиците. - Посебна важност македонскиот има за изучу
вање на меѓујазичните контакти. Во постојаните многувековни кон
такти со другите балкански јазици - албанскиот, грчкиот, романскиот, 
турскиот, потоа со српскохрватскиот и бугарскиот, македонскиот јазик 
развил ред иновациони појави што со време станале негова структурна 
спецификација. Од една страна, тие иновации него го оддалечувале од 
старословенската основа и општословенската структура, а од друга, тие 
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црти го доближувале до другите балкански јазици, но истовремено му 

давале и посебност. Поради сите овие односи македонскиот им го 
привлекува вниманието на голем број слависти. 

Странските слависти македонскиот јазик го изучуваат на повеќе 

начина: преку студиски престои, летни семинари, гостувања, специјали

зации и др. Во Скопскиот лингвистички центар престојувале како гости 

на Универзитетот, Филозофскиот факултет, Институтот за македонски 

јазик и Македонската академија на науките и уметностите, повеќе од 
500 слависти од готово сите славистички центри во Европа, Канада, 
Соединетите Држави на Америка и др. 

Летниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој 
Функционира од 1968 година и се одржува во Скопје и Охрид секоја 
година во летните месеци, го посетувале близу 400 странски слависти 
професори, доценти, асистенти, лектори, преведувачи и други културни 
работници од 90 славистички центри во Европа, Америка, Австралија и 
Азија. - Добар број слависти македонскиот го учеле и на македонскиот 
лекторат при Југословенскиот семинар за странски слависти, кој се одр
жува секое лето во Задар и Загреб, одн. Нови Сад, Сараево. - На фило
зофскиот факултет во Скопје секоја година престојуваат десетици 
странски студенти кои го студираат македонскиот јазик. Некои од нив 
имаат изработено и докторски дисертации. Во последниве десетина 
години со тематика од областа на македонскиот јазик одбранети се 
седум докторски дисертации. 

Македонскиот јазик на повеќе странски универзитети е застапен 
и како наставен предмет. Тој се предава постојано или повремено на 
универзитетите во Москва, Минск, Варшава, Прага, Брно, Вие на, Хале, 
Минхен, Регенсбург, Берлин, Келн, Гетинген, Гетеборг, Лајден, Лондон, 
Братфорд, Париз, Кан, Неапол, Букурешт, Крајова, Чикаго, Харвард, 
Охајо, Канзас, Ј10С Анѓелес, и во Југославија во: Љубљана, Загреб, Нови 
Сад, Белград, Сараево и Приштина. На некои од споменативе универзи
тети македонскиот се предава како факултативен предмет, негде се 
вклучува повремено во циклусите по споредбена граматика на словен
ските јазици, а на некои катедри има статус на постојанен лекторат. 

Од година во година се зголемува и бројот на слависти што обра
ботуваат македонска проблематика научно. Готово во секој поголем 
славистички центар има по некој што се занимава активно со македон
скиот. Некои лингвисти во научниот свет се афирмирани во голема 
мера токму како македонисти, на пример, професорот на Харвардскиот 
универзитет Хорас Лант, професорот Збигњев Голомб од Чикаго, Рина 
Павловна У сикова, доцент на Московскиот универзитет, д-р Влоѓимјеж 
Пјанка од Варшава, и др. Гра./nаШuкаШа на .макеgОllСКllОШ Лllшера-
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јазuк (Grammar о/ the Macedonian literary language, Скопје 
1952) на Хорас Лант се уште се употребува како единствен учебник за 
македонски на странските универзитети. Проф. Лант има објавено уште 
ред студии со тематика од областа на македонскиот и старословенскиот 
јазик. Проф. Голомб има докторирано и хабилитирано со трудови од 
областа на македонистиката. Неговата докторска дисертација: Говорош 
на уве солунскu села - на Сухо u Висока (на полски јазик) претставува 
извонреден опис на солунскиот македонски дијалект. Повеќе студии 
Голомб има напишано од областа на историската граматика на македон
скиот јазик и неговите контакти со други балкански несловенски јазици. 
Меѓу тие студии со сложеноста на проблемот што го третира посебно се 
истакнува трудот: "Балкански тип кондиционал во јужнословен
ските јазици со посебеи осврт на македонскиот" ("Condicionalis typa 
balkanskiego w j zykach poludniowo-slowianskich ze szczeg61nym uwz
glednieniem macedonskiego"). Посистемно македонска јазична проб
лематика обработува професорот Зузана Тополињска, соработник на 
Полската академија на науките. Таа има објавено во разни славистички 
списанија дваесетина студии од областа на македонската синтакса. 
Повеќе студии од областа на македонскиот имаат објавено професорите 
на Московскиот универзитет С. Б. Бернштејн, Р. П. Усикова, Н. И. Тол
стој, В. И. Иллич-Свитич. Свитич со Д. Толовски се автори на Маке
уонско-руски речнuк (Македонско-русскиu словаРb, Москва 1963), прв 
македонски речник издаден во странство. Р. П. Усикова, професор за 
македонски и бугарски јазик на Филолошкиот факултет во Москва, се 
занимава претежно со проблематика на стандардниот јазик и има 
објавено повеќе трудови. Во нејзината кандидатска дисертација: Мор
фолоluја на uмеllкаша U lлаlолош во макеgОIlСКUОШ лuшерашурен 
јазuк (МорфологUR имеuи сушесmвumелb110го U глагола в македОll
СКQ.lН лumераmУР1l0М RЗblке, Скопје 1967) е даден подробен опис на 
именките и глаголските форми на македонскиот. Македонска проблема
тика имаат обработувано уште десетици автори. Ќе ги споменеме ими
њата на неколку од нив; во Советскиот Сојуз: л. А. Булаховски, Н. 
Кондрашов, А. С. Љвов, М. л. Ројзензон, А. Супрун, Г. А. Цихун, В. М. 
Марков; 80 Полска: Т. Лер-Сплавињски, Б. Линдерт; во Чехословачка: 
А. Фринта, К. Хоралек, С. Хежман, Ј. Седлачек, И. Доровски, Ј. Паче
сова, Ј. Скулина, Е. Хорак; во Сојузна Република Германија: Н. Рајтер, 
А. Шмаус, К. Хаусман, Р. Олеш, Р. Цет; во Англија: Р. Де Бреј, М. 
Самилов, И. Бернс; во Франција: А. Мазон, А. Вајан, П. Гард; во САД: 
Г. Шевелов, Е. Станкјевич, Х. Галтон; во Италија: џ. Нуриџани, Б. Ме
риџи, Ч. I'анели, В. Пизани; од други центри: В. Кипарски (Хелсинки), 
А. Галис, Г. Сване (Осло), С. Густавсон (Стокхолм), Г. Јакобсон (Гете
борг), П. Вирет (Виена), М. Томиќ, ѓ. f'аконица (Букурешт), И. Леков, 
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И. Дуриданов (Софија) и др. Македонистичките трудови на спомена
тиве слависти и уште на ред други расеани се низ бројни славистички 
списанија и други публикации во сите славистички центри и на сите 
јазици. Денеска нема ниту едно по важно научно славистичко списание 
во кое да нема научен прилог за македонскиот или од областа на 
1акедонскиот јазик. Во неколку списанија, како на пример, париското 

Revue des etudes slaves, краковското Rocznik slawistyczny, белградското 
Јужнословенскu ФИilОЛОl, и уште некои други, редовно се регистрираат 
или прикажуваат македонските прилози. 

Во сите компендиуми по компаративна словенска граматика, 
излезени по Втората светска војна, македонскиот јазик е претставен во 
доволна мера. Особено опширно тој е претставен во прирачникот на Р. 
Де Бреј: Guide to the Slavonic Language (Лондон 1951). 

Голем број странски слависти со свои прилози соработуваат и во 
македонските публикации. Во сп. Макеgонски јазик и во одделни изда
нија имаат објавено свои трудови: С. Б. Бернштејн, Р. П. Усикова, М. л. 
Ројзензон, Н. В. Бирило; З. Голомб, Т. Лер-Сплавињски, М. Караш, В. 
Пјанка, В. Помјановска, С. Роспонд, Ф. Славски, З. Тополињска; В. Бла
нар, Ј. Ружичка, А. Фринта, К. Хоралек, В. Шмилауер; Е. Ајхлер, Т. 
Витковски, Г. Шлимперт, Ј. Шулхајс; Р. Цет, А. Шмаус, Х. Галтон, Х. 
Лант, Е. Станкјевич, И. Бернс, К. Метјус, Р. оти; А. Вајан, И. Дуриданов, 
М. Алтбауер, И. Шипош, од другите југословенски центри: Ф. Безлај, Д. 
Брозовиќ, В. Барац, Ј. Врана, П. Шимуновиќ; Ј. Вуковиќ, П. Ивиќ, В. 
Илиќ, А. Младеновиќ, В. Мошин, О. Недељковиќ, М. Павловиќ и др. 

Во некои центри македонскиот јазик фигурира и како тема на 
научните програми. При Словенскиот оддел на Полската академија на 
науките во Варшава пред неколку години е формиран актив со двајца 
постојани научни работници кои работат врз македонската синтакса. 
Словенското одделение при Романската академија на науките во Буку
решт даде иницијатива да се изработи македонско-романски речник. 
Славистичкиот институт во Келн врши подготовки за издавање на 
серија дијалектолошки студии. Една група соработници на Институтот 
под раководство на проф. Р. Олеш вршеа теренски дијалектни испиту
вања во СР Македонија во 1969 и 1971 година. 

Контактите меѓу македонските и странските слависти, како што 
се гледа, се реализираат на повеќе начини, а соработката се одвива во 
сите сфери на научниот живот. Понатамошната соработка ќе обезбеди 
не само поголема афирмација на македонскиот јазик и скопскиот 
лингвистички центар, туку истовремено и поголема афирмација на оние 
славистички центри што ја помагаат таа соработка. 
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ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИ НАТА ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО 
НА ГРАМАТИКАТА НА МАКЕДОНСКИОТ 

ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ 

Другарки и другари, 

Во декември 1952 година, пред две и пол децении, излезе од 
печат во издание на "Државното книгоиздателство на HP Македонија" 
граматиката на македонскиот јазик на Блаже Конески под наслов Гра
машика на JVшкеgОJiскиош лишерашурен јазик. Дел 1. Yeog. За IласовиШе. 
За акценшош (Скопје 1952, 186 страници). Две години подоцна, во мај 
1954 год., во издание на истата издавачка куќа, се појави и вториот дел 
на rpаматиката под истиот наслов Грmиашика на АtaкеgШlскиош лише
рашурен јазик со поднасловот; Дел ll. За формише и нивнаша уuошреба 
(Скопје, 1954,257 стр.). 

Во изминативе дваесет и пет години од излегувањето, Грmиашu
каша на Конески одигра непроценлива улога не само во затврдну
вањето на книжевната норма на нашиот јазик и педагошката работа во 
ИЗУ4увањето на јазикот кај нас и во странство туку и во афирмираlbето 
на македонскиот книжевен стандард во научниот свет во пошироки 
меѓународни рамки. Со неа македонскиот јазик во светската лингвис
тика доби признание на посебен стандард. 

Грамашuкаша на Конески по својата основна концепција е дес
криптивна граматика на современиот македонски јазик. Таа има задача 
да ги претстави Фонолошкиот систем и граматичката структура на 
македонскиот стандард. Тоа Конески го постигнува на еден оригинален 
начин како по ЛИНГВИСТИ4КИОТ третман на јазичниот материјал така и во 
методската постапка. 

Македонскиот јазик во својот историски развиток значително се 
оддале4ИЛ од својата словенска структура, развивајќи еден нов грама
тички систем, исполнет со бројни нови граматички категории непознати 

или недоволно развиени во другите јужнословенски јазици. Ковески, 
компонирајќи ја својата книга, се нашол пред .задача да го расчлени тој 
систем на неговите составни елементи, а по тоа да ја одреди и Функци
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јата на јазичните единици. Тука тој дејствува апсолутно сам и прв и на 
тој начин врши пионерска работа. 

Упатен добро во современите лингвистички струења и позна
вајќи ја солидно теоријата на модерната граматика, Конески при распо
редот на јазичната матер!1ја избира методска постапка што е најадек
ватна со функцијата на јазичните единици во процесот на комуника
цијата. Во природниот ред на зборовните групи тој јасно ги разграни
чува категоријалните значења и Функционалната страна на јазичните 
елементи. И на тој план авторот бил принуден да врши ревизија во 
класификацијата на некои групи зборови (сп. за придавските заменки и 
модалните зборови), а со тоа и ревизија на некои термини. "Ревизијата 
особено на некои термини, пренесени механички кај нас ( . . . ), се наложи 
од несоодветството меѓу тие термини и живата јазична матер!1ја", пи
шува авторот во предговорот кон вториот том на Гра.маШuкаШа. По 
таков начин во Грамашuкаша на Конески најде најсоодветен третман и 
граматичката терминологија на нашиот јазик. Оваа терминологија 
подоцна беше вклучена во општиот фонд на лингвистичката термино
логија на словенските јазици, обработена како меѓународен проект од 
Комисијата за словенска лингвистичка терминологија при Меѓународ
ниот комитет на славистите. 

Конципирана вака, Гра.wаШuкаШа на Конески е прв прирачник 
од македонски автор на македонски јазик што на читателот му ја пре
зентира јазичната материја на нашиот јазик во нејзината целокупност, 
изложена системски и научно осмислена и образложена. Само како 
таква таа мож ше да биде добро прифатена и од нашиот, а особено од 
странскиот читател. За странските слависти беше посебно важно тие да 
можат да го доловат она што е во македонскиот посебно и потипично, и 
диференцијално по однос на другите јужнословенски јазици. Ком
паративната словенска граматика, која порано македонскиот го приле
пуваше кон еден или кон друг соседен словенски јазик, или воопшто не 
го спомнуваше него, дури сега, по излегувањето на учебникот на Коне
ски, можеше поавторитативно да го определува местото на македон
скиот во јужнословенската и словенската јазична фамилија. - Интерпре
тирајќи ја јазичната материја, Конески отворените проблеми посебно ги 
истакнува сакајќи на заинтересираните читачи да им понуди готова 
тема за нивно научно размислување. По таков начин тој успеа да пот
тикне на научна акција мнозина домашни и странски лингвисти поак
тивно да се вклучат во разработката на граматички проблеми од областа 
на нашиот јазик. И бројот на такви пријатели - приврзаници на маке
донскиот јазик од странство од ден во ден се зголемува. 
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Блаже Конески е активен, најактивен учесник во кодифици
рањето на македонскиот литературен јазик од донесувањето на азбуката 
и правописот до денеска. Сега не е момент да го оценуваме неговиот 
придонес во одлучниот момент при решавањето на клучните прашања 
сврзани со нормирањето на јазикот, но сметаме за потребно да го истак
неме фактот дека кодифицирањето на нашиот јазик е нераскинливо 
врзано за името на Блаже Конески. Поставките заложени во првиот 
македонски правопис во 1945 год. (Макеgонски uравоuис, изработен од 
Комисијата за јазик и правопис при Министерството на народната 
просвета, Државно издавачко претпријатие, Скопје 1945, 20 страници), 
Конески ги доразработува во новото издание на Правоuисош од 1950 
година, што го издаде во соавторство со проф. Крум Тошев (Блаже 
Конески и Крум Тошев, Макеgонски uравоuис СО uравоuисен речник, 
Државно книгоиздателство на Македонија, Скопје 1950, 170 стр.), а тео
ретски ги образложи и научно ги аргументира во неговата Грамашика. 
Поради тоа Грамашикаша на Конески носи белег и на нормативност. 
"Таа не дава само опис на јазичните факти, ами зема и активно стано
виште по одредени прашања, со цел да се постигне изедначеност, да се 
придонесе за унификацијата на литературниот јазик", пишува Конески 
во предговорот кон првиот том. 

Кога сме на проблемот на јазичната норма во контекстот со 
Грамашикаша на Конески, никако не можам да го одминам и списа
нието Макеgонски јазик, прво стручно списание на македонски за 

македонскиот јазик, чиј сребрен јубилеј толку нечујно помина, неодбе
лежан. Тоа почна да излегува токму во времето кога македонскиот 
литературен јазик силно навлегуваше во сите пори на културниот живот 
на нашиот народ и кога на јазичната практика Й беше неопходна 
помош. Првиот број на Макеgонски јазик се појави во јануари 1950 
година. Почна да излегува во почетокот како орган-билтен на Катедрата 
за јужнословенски јазици на Филозофскиот факултет (од год. 1 до 4), во 
уредништво на тогаш малубројниот колектив на Катедрата, раководен 
од Блаже Конески, од основањето на Институтот за македонски јазик 
стана негов орган. Во својство на главен и одговорен уредник на спи
санието Конески е иницијатор на бројни дискусии по разни прашања 
што ги наложуваше во тоа време јазичната практика. - Следејќи го 
живо сестраниот развиток на македонскиот литературен јазик, Конески 
прв сигнализира на расчекорот меѓу она што го диктираше практиката и 
можностите за научно и теоретско осмислување на поставените пра

шања. И за да се избегне тоа несоодветство меѓу барањата на практи
ката и реагирањето на науката, што можеше да се одрази штетно и во 
правилниот растеж на литературниот јазик, Конески околу списанието 
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Макеgонски јазик ги собира сите сили што работеа на полето на јазикот, 
а Катедрата станува единствен вистински центар за македонски јазик, и 
македонистиката воопшто. Тука, во тој центар, под раководство на 
Блаже Конески се разви жива јазична активност, која не престана до 
денеска. Во тоа катче на Филозофскиот факултет се формираат идните 
научни и стручни кадри по македонски јазик, тука бараа стручна помош 
редакторите и лекторите на разни публикации, тука се создава новиот 
Правопис и Македонската граматика, тука се појавија темелите на Реч
никот на македонскиот јазик, тука започна македонска лингвистика за 
да се прошири подоцна и во Институтот за македонски јазик "Крсте 
Мисирков", тука се роди, се развиваше, растеше и оттука се афирмира 
школата на Блаже Конески, денеска беспорна во славистичката наука. 

Брзиот и сестран развиток на македонскиот литературен јазик и 
неговата примена во сите сфери на народниот живот уште од првиот 
момент наложуваше како неодложна задача да се состави еден маке
донски речник. Јазичната практика посебно притискаше да се пристапи 
час поскоро кон поорганизирана работа во областа на лексикографијата. 
И на ова подрачје од науката за јазикот Конески е првиот што стапи во 
дејство во неколку статии во в. Нова МакеgОJlија (1946, бр. 3 34) и во 
списанијата Нов geH (1945, бр. 4; 1946, бр. 7-8) и Просвешно gело (1945, 
бр. 4) тој не само што повикува на акција да се собира и да се средува 
речничкиот материјал туку ги одредува и рамките во кои треба да се 
движи целокупната дејност во областа на лексиката. Заземајќи крити
чки однос спрема "одживеаните речнички елементи во нашиот јазик" 
(мисли на турцизмите), Конески ја афирмира идејата на Крсте П. Ми
сирков "речничкиот материјал да биде збир од сите македонски наре
чја", но истовремено и со прецизирање на кои слоеви од народната 
лексика треба да се поставува акцентот, образложувајќи го тоа со исто
рискиот момент во кој се наоѓаше тогаш македонскиот литературен 
јазик. Оваа концепција, единствено исправна, најде полн израз и во про
ектот што го предложи Комисијата за изработка на македонскиот реч
ник, назначена од Министерството за просвета на HP Македонија во 
1951 година на чело со Конески. 

Со излегувањето на Речникот на македонскиот јазик (1 том 1961, 
2 1965, 3 1966) нашиот литературен јазик доби уште повеќе во сте
пенот на неговата стабилизација. "По Правописот и Граматиката Реч
никот е трета и секако од гледиштето на широко сфатената компара
тивна лингвистика најсуштествената работа, која на македонскиот јазик 
ќе му обезбеди едно независно место во секоја славистичка библио
те ка" , го завршува својот приказ на речникот д-р Зузана Тополињска во 
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сп. Zeitschriji fUr Slavistik (1962, 4). Придонесот и заслугите на Конески 
и во овој проект се несомнени, не само поради неговата обемна и одго
ворна редакторска работа, туку и како организатор и иницијатор на тоа 
големо дело и раководител на колективот што работеше врз Речникот 
во Институтот за македонски јазик, каде што се реализира тој проект. 

Работата на Конески во областа на македонската лексикографија 
не се заврши со излегувањето на Речникот. Во Македонската академија 
на науките и уметностите, уште во почетокот на нејзината дејност, 
Конески даде иницијатива за изработка на научна и стручна терми
нологија во сите области на научниот живот во нашата Република. Во 
функција на претседател на посебен Одбор за терминолошки речници и 
како носител на научниот проект, Конески од 1967 година успешно 
организира научна активност врз по одделни терминолошки речници и 
резултатите од таа дејност наоѓаат место во Билтенот на Одборот, 
издаван од страна на МАНУ. 

Една од карактеристиките на Граматиката на Конески е неговиот 
стремеж живата јазична материја да ја постави во историски релации. 
Неговиот преглед на развојот на словенската писменост во Македонија 
и на јазикот на таа писменост, што го дава во уводниот дел, се објаснува 
со желбата да го информира читателот "дека корените на нашиот дене
шен литературен јазик се впиваат во наследството на една писменост 
што од векови наваму носи во Македонија извесно самобитно јазично 
обележје" (стр. 11). Проблемот на јазичниот континуитет низ вековите 
и факторот на традицијата во развитокот на македонскиот литературен 
јазик се теми на кои Конески не случајно инсистира. Силата на фактите 
што ги приведува тој во редица студии (сп. студијата за Охридската 
книжевна школа, за Климент Охридски, за Крчовски, Пејчиновиќ и 
други) се потврдени и во најновата негова книга Og исшоријаша на 

јазuкош на СJlовенскаша uuсмеllОСШ во MaKegolluja (Скопје 1975). 
Потврдена е нашата увереност дека уводниот, историскиот дел 

на Граматиката особено корисно им послужил и ќе им служи на стран
ските читатели. 

Историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија и 
историјата на современиот (литературниот) јазик претставуваат само 
дел од научната преокупација на Конески на историски план. Неговите 
истражувања во областа на историската граматика на македонскиот 
јазик, чии резултати се сумирани во учебникот Исшорuја llа }иакеgОll

скuош јазик (Скопје 1965) и во подготвената за печат Исшорuска 

фОllОJlОlцја на макеgОllскиош јазик се здобиени со општо признание на 
славистичката наука. 
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Јас ја засегнав само онаа дејност на Конески што е непосредно 
сврзана со неговата Граматика, но и само таа е доволна за да може да се 
согледа величината на делото на Блаже Конески. Со Македонскиот 
правопис, со Граматиката на македонскиот литературен јазик, со сво
јата Историја на македонскиот јазик и Историјата на јазикот на сло
венската писменост во Македонија, со Речникот на македонскиот јазик, 
со најновата негова работа: Историска фонологија на македонскиот 
јазик, со стотици студии од сите подрачја на македонскиот јазик и маке
донската литература, и најпосле со своите книжевни текстови во кои 
јазикот во сите свои стилски и уметнички варијации е најадекватно 
одразен, со својот збор усмен и писмен, Блаже Конески на македон
ската наука за јазикот и обезбеди трајно место не само во славистичката 
туку истовремено и во светската лингвистика. 

Многупочитуван професор Конески и сакан наш учителу, 

Од името на македонските слависти, од името на сите Ваши 
ученици, од името на Вашите долгогодишни соработници во Катедрата 
за македонски јазик и јужнословенски јазици, која Вие ја основавте и 
цели три децении ја раководевте, и од свое лично име, како прв дипло
миран македонист и Ваш непосреден ученик, искрено Ви го честитам 
овој јубилеј, скромен по форма, така како што Вие сакавте, но срдечен, 
топол, пријателски. 

Истовремено Ви ја изразувам нашата длабока признателност за 
несебичниот труд што го вложувате во ризницата на нашата нацио
нална, а истовремено и во ризницата на светската лингвистика. 

Ви благодариме за Вашето велико и трајно дело! 

1977 
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РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА 

ВО ПОВОЕНИОТ ПЕРИОД 

Според интензитетот во развојот на македонската лингвистика 
можеме условно да изведеме три етапи. 

Во првата етапа, која го опфаќа времето до педесеттите години, 
вниманието па нашите јазични работници е свртено околу утврдува
њето на литературната норма на нашиот јазик, на документите што 
требаше да ја санкционираат предложената норма, како и во подготву
вањето за поорганизирана педагошка и научна дејност во Републиката. 

МеТу документите донесени во тој период, покрај Решениешо за 
вовеgување на .макеgонскиош јазик како службен јазик во лtaкеgон
скаша gржава, донесено на првото заседание на АСНОМ на 2 август 
1944 г. во манастирот Прохор Пчињски, уште во екот на борбата за 
полно ослободување, за развојот на македонскиот јазик и македонската 
лингвистика, посебно значење имаат објавувањето на Макеgонскаша 
азбука на 5 мај 1945 год. и усвојувањето на Макеgонскиош иравоиис, на 
7 јуни 1945 (МакеgОNСКИ аравоиис, изработен од Комисијата за јазик и 
правопис при Министерството за просвета, Скопје 1945, стр. 20). "Ма
лата книшка ,Македонскиот правопис' претставува заправо нешто повеќе 
отколку збир на ортографски правила. Таа ги установува нормите на 
младиот литературен јазик и со тоа го поставува во јасно дефинирани 
рамки неговиот натамошен развиток" (Блаже Конески, Og исшоријаша 
на јазикош на СJlовенскаша Uис. tеносШ во Макеgонија, Скопје 1975, стр. 
129). Со азбуката и правописот беа поставени основите на македонската 
писменост, и со нив истовремено започнува и македонската лингвистика. 
Една година подоцна се појави и првиот учебник по граматика на нашиот 
јазик MaKegoHcKa fра.}l1дШика од Круме Кепески (Скопје 1946). 

На организационен план во ова време се случува формирањето 
на Филозофскиот факултет во Скопје и во негов состав на Катедрата за 
јужнословенски јазици со посебен Семинар за македонски јазик. Кате
драта и Семинарот готово цела една деценија ќе бидат единствено орга
низационо јадро по македонски јазик во Републиката и во неа ќе се 
одвива целокупната лингвистичка активност. Кадровскиот состав го 
сочинуваа само двајца млади, во науката се уште почетници, но мошне 
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енергични ентузијасти - професорите Блаже Конески, кој е и основач на 
Катедрата и долгогодишен нејзин шеф, и Крум Тошев, чија примарна 
задача беше да организираат настава и да формираат курсеви од пред
мети кои никогаш дотогаш не постоеле. 

Една од првите задачи на Катедрата беше издиrn:yвање на кадри 
што ќе можат да се вклучат бргу во наставниот процес и во научно-орга
низационата работа. Кон крајот на 1949 год. во работата на Семинарот 
беа вклучени и двајца нови соработници, првите дипломирани студенти 
на групата за македонски јазик. 

Научната продукција во овој временски отсек ја сочинуваат два
есетина статии од Конески и Тошев, објавени во в. Нова MaKegonuja и 
списанијата Просвешно gело и Нов geH и неколку студии на Конески 
објавени во Нов geH и во Гоgишеn зборnик nа ФwzозоФскиош факулшеш, 
кој почна да излегува од 1948 година, и уште две-три одделни публика
ЦИИ, меѓу кои и капиталната книга на Конески Макеgонскише учебници 
во 19. век EgeH ЙрШlОI кон исшоријаша nа макеgоnскиош napog (Скопје 
1949), која беше објавена како прва книга во серијата ,,историска 
библиотека", што ја издаваше Главниот одбор на НФ на Македонија. 

Тематиката што се обработуваше во ова време е претежно насо
чувачка, програмска и во најголем дел е сврзана со проблемот на лите
ратурната норма, кој (проблем) во тие години беше особено актуелен. 
Мудроста на лингвистите се состоеше во изнаоѓање начини како да се 
надвладее стихијноста во јазичниот развој и како да се совладаат разно
разпите пречки кои можеа да го забават развојот на јазикот и да го 
свртат од неговиот правилно зацртан развоен пат. Времето бараше уште 
и да се објаснат неКQИ моменти од подалечното и поблиското минато на 
нашиот јазик Одговор на некои од клучните прашања беше формули
ран во неколку статии на Конески, во книшката Макеgоnскаша лише
рашура и )накеgоnскиош лишерашуреn јазик (Скопје 1945) и особено во 
студијата Макеgонскише учебници во 19 век, во која се расветлува еден 
многу важен период од поблиската историја на нашиот јазик и нашиот 
народ. Во светлината на проблемите сврзани со литературната норма, 
треба да се оценува, според мене, и монографијата на Конески за 
прилепскиот говор ("Прилепскиот говор", Гоgишен зборник на Ф.Ф., т. 
2, 1949) преку која најполно е претставена граматичката структура и на 
литературниот јазик Посебно сакам да ја истакнам и полемичката 
расправа на Копески По Йовоg најновиош наЙаg на нашиош јазик 
(Скопје 1948), во која тој со мајсторско умеење ги обеснажи сите "аргу
менти" на софиските критичари на нашиот јазик, кои по објавувањето 
на злогласната Резолуција на Информбирото жестоко се нафрлија и на 
македонскиот литературен јазик. 
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Втората етапа во развојот на македонската лингвистика, која 
почнува од 1950 г. и трае приближно до половината на седмата деце
нија, се карактеризира со значително побогата текстолошка продукција 
и со организациони и научни зафати од пошироки размери. Таа поправо 
започнува со излегувањето на новото, преработено и дополнето издание 
на македонскиот правопис во авторство на Блаже Конески и ,Крум 
Тошев (Блаже Конески и Крум Тошев, MaKegoHcKU иравоиис СО ираво
иисен речник, Скопје 1950 стр. 175). Новиот правопис сега беше при
дружен со речник со околу 6000 лексички единици, во составувањето 
на кој учествуваа и Рада Угринова и Божо Видоески. Во ова издание на 
Правописот беа регистрирани оние појави што се потврдија како нај
прифатливи низ неколкугодишната практика. Во него се разработија и 
ред нови прашања, кои во првото издание уште не можеа да бидат 
потврдени. Новиот правопис имаше големо значење не само за затврд
нувањето на литературната норма, туку и за стабилизација на оние 
појави кои дотогаш стоеја отворени и предизвикуваа дискусии. - 1950 
година за нашата лингвистика е значајна и поради еден друг настан. Во 
таа година Катедрата за јужиословенски јазици почна да го издава спи
санието MaKegoHcKU јазик, како свој месечен билтен. Тоа е прво стру
чно списание на македонски и за македонскиот јазик. Почна да излегува 
токму во времето кога македонскиот литературен јазик силно навле
гуваше во сите пори на културниот живот на нашиот народ и кога на 
јазичната практика и беше неопходна помош. MaKegoHcKU јазик покрај 
тоа што изврши огромна улога во стабилизацијата на литературната 
норма, успеа да ги собере сите работници од нашата земја и од стран
ство што се занимаваат со проблеми на нашиот јазик. Како централен 
орган на скопскиот лингвистички круг тоа остана до денес регистратор 
на сите настани во нашиот лингвистички живот и жива и постојана 
врска во контактирањето на скопскиот центар со лингвистичкиот свет 
надвор од границите на нашава земја. Најголем дел од нашата научна 
продукција објавена е токму на страниците на ова списание (околу 650 
наслови од 163 автори, од кои 64 се од странство). 

На научен план во овој период за нашата лингвистика е мошне 
значаен уште еден датум декември 1952, кога излезе од печат Гра..ма
iiiикаiiiа на MaKegoHcKuoiii лиiiiераiiiурен јазик од Блаже Конески (Дел 1: 
Увод. За гласовите. За акцентот, Скопје 1952; Дел 2: За формите и 
нивната употреба, Скопје 1954). Граматиката на Конески, прва научна 
граматика на нашиот јазик кај нас, има повеќекратно значење. Таа при
донесе многу за унифицирање на нашиот литературен јазик. Јазичните 
факти, авторот не само што ги опишува, туку тој зема и активно 
становиште по одредени прашања, дава одговор и нуди решение на ред 
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проблеми што останаа нерешени дотогаш и коишто во Правописот не 
можеа да бидат опфатени. Во неа за прв пат детално и научно е прет
ставен и обработен граматичкиот систем на нашиот јазик со истакну
вање на она што е негова специфика. "Конципирана вака Граматнката 
на Конески е прв прирачник на македонскиот јазик од македонски автор 
што на читателот му ја презентира јазичната материја во нејзината 
целокупност, изложена системски и научно осмислена и образложена" 
(Б. Видоески, "По повод 25-годишнината од излегувањето на Грамати
ката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески", Лuше
рашурен збор, 24, 2, 1977 стр. 4). 

Граматиката на Конески отвора нови видици за натамошното 
проучување на нашиот литературен јазик и даде силен поттик за нови 
испитувања. Нејзиното излегување посебно бргу се почувствува во 
славистичкиот свет, бидејќи на граматичарите, особено на компарис
тите, им понуди богат, подбран и свеж материјал од македонскиот јази
чен регион. Таа им даде истовремено и дефинитивен одговор на оние 
лингвисти што уште се сомневаа во самобитноста на нашиот јазик. Гра
матиката на Конески стана база за изработка на ред јазични помагала за 
потребите на педагошката работа во училиштата. 

Научната дејност значително се подзасили со основањето на 
Институтот за македонски јазик во 1953 година. Тој стана второ орга
низационо средиште на македонистиката, во кое почна да се собира нов 
кадар. Веќе со неговото основање започна еден подинамичен процес во 
развојот на македонската лингвистика. Институтот ги презеде од Кате
драта оние задачи што бараа посложена организација, како на пр. Изда
вањето на сп. MaKegoHcKu јазик, работата врз речникот и други. 

Работата врз Речникош на макеgонскиош јазик претставува 
посебно поглавје во историјата на македонската лингвистика. Таа за
почна во 1951 година, кога беше назначена од Министерството за про
света на СР MaKeДOH a посебна Комисија за македонски речник, во 
составот на која влегоа професорите Блаже Конески, Крум Тошев и 
Михаил Петрушевски. Комисијата по дефинирањето на проектот и 
изработувањето на потребната инструкција, пристапи кон организирање 
мрежа на ексцептори и собирачи на материјал од теренот. Нова фаза врз 
работата на речникот настапи со формирањето на Институтот, кога 
беше формирана една постојана работна група во состав: Тодор Дими
тровски, Благоја Корубин и Трајко Стаматоски, под раководство на Бла
же Конески. (Блаже Конески, Og исшоријаша на јазикош на словен
скаша UИСЛ1еносш во Макеgонија, Скопје 1975, стр. 135 итн.). Во 1961 
излезе од печат првиот том на Речникош во издание на Институтот за 
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македонски јазик Во 1965 година беше напечатен вториот том, а во 
1966 и третиот. 

Излегувањето на Речникот на македонски јазик (со 64 522 загла
вни зборови) претставува културен настан од посебно значење. Маке
донскиот народ доби дело во кое е претставено на едно место лексич
кото јадро на македонскиот литературен јазик, со оглед на тоа дека 
основниот фонд од лексичките единици го засегнуваат нормативниот 
јазик Речникот има големо значење и за стабилизацијата на литера
турната лексика. Тој овозможи да се изработат цела серија двојазични 
речници, неопходни за меѓујазична комуникација. Изработени се: маке
донско-француски, македонско-англиски, македонско-германски, маке
донско-италијански, македонско-руски, македонско-бугарски, македон
ско-полски, македонско-чешки, македонско-романски, македонско-ал
бански, македонско-турски, и сите тие во обратен правец. Неговото 
излегување на посебен начин беше поздравено во славистичката наука. 
За тоа јасно говори следниов заклучок од рецензијата на полскиот 
лингвист Зузана Тополињска, објавена во берлинското списание Zeit
schrift flir Slavisttk (Уп, 4. 1962): "Овде може имено да се рече, без да се 
плашиме од голем збор, дека дури појавата на Речникот ќе го внесе 
македонскиот материјал во разновидни работи од областа на компара
тивната словенска лингвистика ... По правописот и граматиките, Речни
кот е трета и секако од гледиштето на широко сфатената компаративна 
лингвистика најсуштествена работа, која на македонскиот јазик ќе му 
обезбеди едно независно место во секоја славистичка библиотека". И 
навистина нема славиетичка библиотека што не го побара ова дело. И 
нема етимолошки речник на словенските јазици каде што не е цитиран 
и Речникош на лшкеgонскиош јазик и да не се внесени македонските 
еквиваленти. 

Во оваа етапа од развојот на македонската лингвистика, епаѓа и 
формирањето на Друштвото за македонски јазик и литература (1954 г.) 
кое подоцна се реорганизира во Сојуз на друштва, и покренувањето на 
неговиот орган Лишерашурен збор, на кој му е посветен и денешниов 
јубилеј. Друштвото како општествена организација многу придонесе 
особено во афирмацијата на нашата наука и на македонистиката во 
целина и за нејзин продор во пошироката средина на нашиот културен 
живот. Уште повеќе на тој Iшан помогпа сп. Лишерашурен збор. Меѓу
тоа ова списание игра важна улога и во унапредувањето на лингвисти
ката. Околу 300 лингвистички трудови, објавени во него за изминативе 
25 години, претставува солиден прилог во научниот фонд на македон
ската лингвистика. 
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Нова етапа во развојот на македонската лингвистнка почнува по 
излегувањето на Речникоi1l. Организацијата на научната работа значи
телно се проширува. Се проширува исто така и кадровскиот состав како 
во Катедрата така и во Инстнтутот за македонски јазик. Институтот со 
новоформираните одделенија за дијалектологија, ономастика, историја 
и современ јазик и постојното одделение за лексикологија се копсти
туира во комплетна научна институција и презеде научни иницијативи 
од пошироки размери. Во споменативе одделенија сега се работат 
четири крупни проекти: Толковен речник на македонскиот јазик (под 
раководство на Тодор Димитровски), Македонски дијалектен атлас (под 
раководство на Божо Видоески), Речник на црковнословенските кни
жевни споменици од македонска провиниенција (под раководство на 
Радмила Угринова-Скаловска) и Речник на ојконимите во Македонија 
(под раководство на Трајко Стаматоски). Во реализација на тие проекти 
се вклучени 24 постојани соработници во Институтот и двајца надво
решни. За сите тие проекти оформени се огромни картотеки со мате
ријал, кој се наоѓа веќе во фаза на обработка за дефинитивни продуктн. 
Тие богати картотеки заедно со други корпуси со коишто располага 
Институтот служат и за обработка на одделни проблеми од областа на 
македонскиот јазик и им стојат на диспозиција на сите заинтересирани. 

Со основањето на Македонската академија на науките и умет
ностите во 1967 година се формира уште едно организационо средипrrе 
каде што се организира лингвистичка дејност. Во одделението за линг
вистика и литературната наука на Академијата се работат исто така два 
крупни проекта: Терминолошки речници на македонскиот јазик (под 
раководство на Блаже Конески) и Атлас на македонските говори во Егеј
ска Македонија (под раководство на Божо Видоески). Освен тоа во 
МАНУ е организирана и работа на македонскиот дел во меѓународните 
лингвистички проекти: Општословенски лингвистнчки атлас, Европски 
ЛШIГВИСТНЧКИ атлас, Карпатски лингвистички атлас и Речник на ономас
тичките термини на словенските јазици. Сите овие проектн се работат во 
организација на Меѓународниот комитет на славистите и се раководени 
од посебни за таа цел формирани меѓународни научни групи и комисии. 

Научната продукција во последнава развој на етапа на нашата 
лингвистика, со оглед на зголемениот број кадри (околу 40 работници 
има само во скопскиот центар) и можностите за издавање, е исто така 
богата и по бројот И по содржината. Од библиографските позиции осо
бено се важни за нашата наука две Исшорија на Јиакеgонскuош јазик -

од Блаже Конески (Скопје 1965) и новото издание на Правоuисош на 
макеgОТlскиош јазик СО uравоuисен речник (Скопје 1970) во коавторство 
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на Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова

Скаловска и во издание на Институтот за македонски јазик "Крсте 

Мисирков" . 

Исшоријаша на макеgонскиош јазик, како прва и единствена од 

тој вид, пополни една голема празнина што се чувствуваше во лингвис

тичката наука и кај нас и воопшто во славистиката. Нашите сознанија за 
процесите извршени во десетвековната историја на македонскиот јазик 
по излегувањето на историската граматика, значително се збогатија. 
Иако е книгата наменета првенствено за потребите на универзитетската 
настава и за тесни специјалисти, таа има непроценлива важност и за 
нашата културна историја. Се појави токму во време кога некои душе
брижници на македонскиот јазик загаламија дека тој (македонскиот 
јазик) постои од 1945, за да заклучат дека нема свое минато, нема исто
рија. Примена со ласкава оцена во славистиката, Исшорuјаillа на ;наке
gонскиош јазик на Конески на научен план игра посебно важна улога во 
словенската компаративистика. 

, 

Вредностите на новото издание на Правоuисош nа Јнакеgонскиош 
јазик се во тоа што тој го регистрира сиот јазичен материјал, а пред се 
лексичкиот дел, кој го потврди нашата јазична практика во периодот по 
1950 година. Во неговиот богат речнички фонд, кој опфаќа околу 40 000 

единици, е содржан и добар дел од стручната терминологија, така што 
Правоuисош и во тој поглед се покажа многу корисен. Во него се 
разработени и ред нови партии, кои во претходните изданија не беа 
засегнати. За функцијата на Правописот оставаме да кажат неговите 
корисници, а јас сакам да пренесам овде едно мислење на компетентни 
специјалисти од славистичката средина - дека македонскиот правопис 
со своите решенија спаѓа меѓу најдобрите во европската лингвистика. 
Со тоа сакам истовремено и да им одговорам и на критичарите што 
бараат ревизија на нашиот Правоuис. 

Изделувајќи ги само овие неколку позиции од нашата лингвис
тичка дејност никако не сакаме да ја намалиме вредноста и важноста на 
уште илјада и неколку стотини други трудови, излезени од перото на 
македонските лингвисти и објавени во готово сите славистички пуб
ликации кај нас и во светот. Содржината на тие прилози е разновидна. 
Тематски завлегуваат во сите сфери на јазичниот живот: неговата 
историја, литературна норма, СТИЈIСКИ варијации на разговорниот јазик, 
разновидности на дијалектниот јазик, како и на пишаната реч, про
цесите на меѓујазичниот контакт итн. итн. Нема лингвистичко подрачје 
во кое не се работело. Не мал број од тие наши трудови, што немаме 
просторна можност да ги споменеме во овој краток преглед, се многу 
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позитивно оценети во славистичката наука и претставуваат придонес во 
светската лингвистика. Такви рецензии можат да се сретнат во сите 
славистички списанија и прирачници. Нема веќе компаративна слави
стичка студија во која да не се цитираат нашите работи. Македонската 
лингвистика повеќе не стои на периферијата на светската лингвистичка 
наука. Нашето присуство во светската славистика е видно забележано и 
нашиот научен придонес е позитивно оценет. Скопскиот лингвистички 
центар се признава како скопска школа или школа на Блаже Конески, и 
ние македонските лингвисти сме горди што сме и ученици на таа школа 
и што и припаѓаме нејзе. 

1979 
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ПОГЛЕД ВРЗ РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА 

Во развојот на лингвистичката наука во Македонија јасно се 
изделуваат два периода. Првиот период, којшто почнува кон средината 
на XIX век и трае се до крајот на Втората светска војна, до Ослободува
њето, може да се означи како време на барање патишта, време на обиди 
и на напори за создавање на еден македонски литературен јазик. Главно 
обележје на овој период му даваат делата на македонските учебникари, 
пред се на Партенија Зографски, Кузман Шапкарев, Ѓорѓија Пулев
ски ("Речник од три јазика", Белград 1875; "Славјанско-насељенска-ма
кедонска слогница речовска", Софија 1880) и на македонските книжев
ници од времето на преродбата Јордан Хаџи-Константинов, Дими
трија и Константин Миладиновци, Григор Прличев, Рајко Жинзи
фов, Константин и Андреја Петковиќ, а особено книгата на Крсте 
Мисирков "За македонцките работи" (Софија 1903). Ова дело на Ми
сиркова има посебно значење поради тоа што тој во него, во поглавјето 
"Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик", истакнувајќи ја 
народната основа на македонскиот литературен јазик и Фонетскиот 
принцип во ортографијата, ги дава основните насоки за решавање на 
јазичното и правописното прашање кај Македонците. 

Периодот што започнува по завршувањето на Втората светска 
војна, кога во СР Македонија се формира и првиот научен центар, има 
големо значење за развојот на лингвистиката во Македонија. Во овој 
период се основани неколку институции кои развиваат богата издавачка 
дејност. Меѓу првите беше Филозофскиот факултет во Скопје во сос
тавот на кој и Катедрата за јужнословенски и балкански јазици со 
посебен Семинар за македонски јазик (1947). Подоцна лингвистич
киот дел на Факултетот се организира во посебна институција Фило-

лошки факултет (1974), а Катедрата за јужнословенски и балкански 
јазици е преименувана во Катедра за македонски јазик и јужносло
венски јазици. 

Во недостиг на други институции од овој вид, целокупната деј
ност во проучувањето на македонскиот јазик во првите години по Осло
бодувањето беше организирана во Катедрата. Иако со ограничен број 
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научни работници, веќе во почетокот на 1950 година, Катедрата го 
основа списанието MaKegOIlCKU јазик, прво гласило на македонски за 
македонскиот јазик. 

Во 1953 година во составот на Филозофскиот факултет е основан 
Инстнтутот за македонскн јазнк, кој од 1965 г. функционира како 
самостојна институција и го носи името Инстнтут за македонски 
јазик ,,:Крсте Мисирков". Институтот успеа да собере поголем број 
работници на јазичното поле. Со него беа создадени уште поповолни 
услови за работа на ова подрачје од науката и започнува подинамичен 
процес во развојот на македонската лингвистика. Институтот ги презеде 
од Катедрата оние задачи што бараа посложена организација, како, на 
пример, издавањето на списанието МакеgОllСКИ јазик, работата врз 
македонскиот речник, собирање материјал за македонскиот дијалектен 
атлас и за разни ономастички речници, ексцерпција на материјалот за 
речник на македонските црковнословенски текстови и др. Денеска 
Институтот со своите пет одделенија (за лексикологија, дијалектоло
гија, историја, ономастика и современ јазик) има развиено богата изда
вачка дејност. Покрај сп. MaKegOIlCKU јазик (од 1954), кој е централен 
орган на Скопскиот лингвистички круг, И повремената публикација 
МакеgОllисшика (1977), Институтот издава и две едиции на посебни 
изданија - Стари текстови и Посебни изданија. 

Со основањето на Македонската академија на науките и 
уметностите (МАНУ) (1967) се оформи уште едно важно организаци
оно седиште, каде што е организирана лингвистичка дејност. Одделе
нието за лннгвистика и литературна наука на МАНУ го издава спи
санието Прuлозu (1976), кое претставува нова серија на поранешното 
истоимено списание, кое беше орган на Одделението за општествени 
науки (од 1970) и учествува во издавањето на списанието Studia ling
vistica Pololto-Jugos[avica (1980) заедно со Академијата на науките и 
уметностите на БиХ и со Полската академија на науките. Во ова одде
ление е организирана и работата на македонскиот дел на неколку меѓу
народни лингвистички проекти (Општословенскиот лингвистички атлас, 
Европскиот лингвистички атлас, Општокарпатскиот дијалектен атлас, 
Словенската ономастичка терминологија, и др.). Тука работи и посебен 
Одбор за изработка на терминолошки речници, кој од 1971 г. издава 
и свој Бuлшеll. 

Во унапредувањето на македонската лингвистика значителен 
придонес дава и Сојузот на друштвата за македонски јазик и лите
ратура, кој ја континуира работата на поранешното Друштво за маке
донски јазик и литература (1951). Сојузот ја координира работата на 
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месните друштва за јазик и литература и со својот орган, сп. Лuшера
шуре1l збор (1951), многу придонесува за попу ларизација на македон
ската наука и за нејзиниот продор во пошироката средина на култур
ниот живот во Македонија. 

Важна функција во развојот на македонската лингвистика, и осо
бено во нејзината популаризаuија и афирмација на меѓународен план, 
врши Семииарот за македонски јазик, литература и култура, кој 
Функционира од 1968 година, а организационо е прикрепен во Ректора
тот на Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје. Семинарот покрај 
наставните курсеви по македонски јазик секоја година почнувајќи од 
1974 г. организира и Научна дискусија, во која учествуваат со рефе
рати слависти и македонисти од целиот свет. Семинарот издава две 
публикации Преgавања (1971) и зборник НаУЧll а ииС1<усија (1974). 

Прилози од областа на македонската лингвистика можат да се 
најдат уште во зборникот на Филолошкиот факултет Гоguше1l збор
1Iи1< на ФUЛОЛОШ1<UОШ Фа1<улшеш (1974), којшто претставува продол
жување на поранешниот Гоguше1l зБОРНU1< на ФUЛОЗОфС1<UОШ факул
шеш (1948), во сп. СлавUСШUЧ1<U сшуgllll (1977), кое го издава Кате
драта за источнословенски и западнословенски јазици на Филолошкиот 
факултет, како и во зборниците Реферашu uа ./на1<еgоItС1<uше С.гtавuсшu, 
кои ги издава Славистичкиот комитет на СРМ по повод одржувањето на 
меѓународните славистички конгреси (првиот е објавен во 1968). 

Работата во областа на македонската лингвистика по Ослобо
дувањето се одвиваше во повеќе правuи. 

Непосредно по војната главното внимание на македонските 
лингвисти беше свртено кон утврдувањето на литературната норма на 
македонскиот стандард и кон организаuијата на педагошката и на 
научната дејност во Републиката. Меѓу Документите настанати во пери
одот до педесеттите години покрај Решението за воведување на маке
донскиот јазик во функција на службен јазик во македонската држава, 
донесено на Првото заседание на АСНОМ (2 август 1944) во манасти
рот Прохор Пчињски, за развојот на македонската лингвистика имаат 
посебно значење усвојувањето на Македонската азбука (15 март 1945) 
и Македонскиот правопис (7 јуни 1945). Македонскиот правопис, кој 
го има подготвено посебна Комисија за јазик и правопис при Мини
стерството за просвета на НРМ, претставува повеќе отколку збир на 
ортографски правила. Правописот ги фиксира нормите на младиот 
литературен јазик и со тоа ги определи основните рамки на неговиот 
понатамошен развиток. Правописните правила и скиuата на граматич
ката структура на литературниот јазик формулирани во Правописот 
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подокументирано се илустрирани со материјал во школскиот прирачник 
на Круме Кепески "Македонска граматика" (Скопје 1946). Со новиот 
правопис Макеуонски иравоиис со иравоиисен pellНuK (Скопје 1950)-

на Блаже Конески и Крум Тошев е нанравен значителен напредок во 
нормализацијата на литературниот јазик. Во Правописот е регистри
рано сето она што беше пред тоа веќе сталожено во пишаниот јазик и 
коешто беше потврдено од практиката. Речничкиот прилог во Правопи
сот со околу шест ИЛЈади лексичко-правописни единици заправо е прв 
речник на македонскиот литературен јазик. Работата врз Лравописот 
продолжи и после. Значително попроширено издание на правописот 
подготви Институтот за македонски јазик Правоiiuс на Јиакеgон
скuош лuшерашурен јазuк со иравоиисен реЧIlUК (Скопје, 1970, 1979) 
во коавторство на Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. 
Тошев и Р. Угринова-Скаловска. Новото издание на правописот е 
проширено со неколку позиции, а речничкиот дел е значително збога
тен (содржи околу 30 илјади лексички единици). 

За утврдувањето на литературната норма посебно значење има 
Гра Jlvtaшикаша на макеgОllСКИОШ лишерашурен јазик (I дел, 1952, П дел, 
1954) на Блаже Конески, прва научна граматика на македонскиот 
јазик. Граматиката на Конески многу придонесе за унификацијата на 
литературниот јазик, зашто покрај описот на јаЗИЧliите факти во неа 
авторот нуди и решенија за оние проблеми што во правописот не 
можеле да бидат опфатени дотогаш. Таа е прв учебник по македонски 
јазик во кој е претставен сеопфатно неговиот граматички систем. 
Граматиката на Конески отвори нови видици за идните проучувања на 
македонскиот јазик. Таа даде поттик за нови истражувања и послужи 
како основа за изработка на серија прирачници по македонски јазик за 
потребите во училиштата. 

Низа проблеми од областа на јаЗИЧlшта норма и современиот 
литературен јазик Б. Конески обработува и во книгата За }�taKegOIl
скuош лuшерашуреll јазuк (Скопје 1952; ново и проширено издание се 
содржи во петтата книга на неговите НзfiраllU gела, Скопје 1981). 

Покрај Конески бројни прашања со тематика од областа на 
македонскиот стандард и граматичката структура имаат обработувано 
уште: К. Тошев, долгогодишен професор по современ македонски јазик 
на Филолошкиот факултет, Р. Угринова-Скаловска (311ачењешо на 
lлаlолскuше uрефuкси во Ј11акеgОllСКUОШ јазик, Скопје 1960), Б. Видо
ески, Б. Марков, кој ја има проучувано на поширок план особено 
именската деривација, Р. Паноска (СовреЛfеn макеgонски јазик, Скопје 
1974; Мешоguка на насшаваша ао .макеgО1iСКИ јазик, 1980), Т. Дими
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тровски (ЗначењеillО на uреgлозиillе во Л1Qкеgонскиоill лиillераillурен 
јазик, 1956), Т. Стаматоски, К Конескн (Значењеillо на u.маераiПивоiП 

во MaKegollcкuoill лuillераillуреllјазик, МЈ 1973, 1974), л. Мннова-ѓур
кова (со низа статии од областа на македонската синтакса), љ. Спасов, 
А. Џукески, Ж. Цветковски и посебно Б. Корубин, кој еден избор на 
своите статии има објавено во книгата Јазикоill наш gеllешен (1, 1964,П, 

1969,III,1980). 

На полето на лексикологијата и лексикографијата се правени 
обиди уште кон крајот на минатиот век. Ги имаме предвид веќе споме
натите речници на ѓ. Пулевски. Поорганизирано во областа на лекси
кологијата се пристапува по Ослободувањето. Во 1951 г. Министер
ството за просвета на НРМ формира посебна Комисија за македонски 
речник на чело со проф. Б. Конески. Оваа Комисија набргу по основа
њето врши подготовки за континуирана работа врз еден поопстоен 
македонски речник. Со формирањето на Институтот за македонски 
јазик во 1953 г. се оформува и посебно Одделение за лексикографија со 
четворица соработници, кои веднаш пристапуваат кон обработка на 
материјалот, кој беше претходно ексцерпиран во Катедрата за јужно
словенски и балкански јазици. Во 1961 г. од печат се појави првиот том 
на речникот под наслов РеЧIlUК llа .nакеgОllСКUОШ јазuк СО срјјско

хрвашскu luолкувања, 1, А-Н, во издание на Институтот за македонски 
јазик, а во редакција на Б. Конески. Составувачи на Речникот се сора
ботниците во Институтот: Т. Димитровски, Б. Корубин И Т. Стамато
ски. Во 1965 г. беше завршена работата врз 11 том (О-Р), а во 1966 г. од 
печат се покажа и 111 том (Р-Ш). Појавата на Речникот на македонскиот 
јазик (со околу 65 000 основни лексички единици) претставува кул
турен настан од посебно значење не само затоа што во него за прв пат е 
претставен целокунниот фонд на македонската лесксика, туку и поради 
улогата што ќе ја изврши тој во стабилизацијата на литературната лек
сика. Освен тоа Речникот даде основа за изработка на десетина школски 
двојазични речници (македонско-руски, македонско-Француски, маке
донско-италијански, македонско-албански, македонско-турски и во обра
тен правец: англиско-македонски, Француско-македонски, германско
македонски, бугарско-македонски, српскохрватско-македонски) и уште 
неколку речници од тој тип од странски автори. Врз основа на тритом
ниот Речник на македонскиот јазик В. Миличиќ составува Обраillен 
реЧllUК на MaKegOllcкuoill јазик (Скопје, 1967). Тритомниот Речник по
служи и како база за изработка на правописниот речник - Правоuuс на 

макеgонскиоill лuillераillурен јазик СО uравоuисеll ре'lНИК (Скопје 1970, 
1979). Во лексикограФското одделение на Институтот за македонски 
јазик се работи врз РеЧIlUК Ila }�fакеgОllскаша llapoglla iiоезuја, том 1, 
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А-Г (Скопје 1983 под редакција на Т. Димитровски и во обработка на 
М. Гигова, Т. Димитровски, Д. Митева и Г. Шокларова-Љороска), 
сите соработници во ИМЈ. Овој речник претставува дел од проектот 
"Толковен (описен) речник на македонскиот јазик". Во Институтот за 
македонски јазик е организирана работата уште на два други речници 
Речнuк на макеgонскuше црковнословенски шексшовu (се работи во 
Одделението за историја на македонскиот јазик, објавена е пробна 
свеска, 1978), Сuншаксuчкu речнuк на /l1Qкеgонскuше lлаfОJlU (во ОДЛ,е
лението за современ јазик; објавена е пробна свеска и за овој проект). 
Во Македонската академија на науките и уметностите доста е напред
ната работата врз серија терминолошки речници. Грижа за тој проект 
води посебен Одбор за изработка на терминолошки речници на чело со 
академикот Б. Конески. 

Од специјалните речнички прилози вреди да се спомене и еден 
мал терминолошки речник под наслов Времеllа шермuнолоiuја сосша
вена og Комuсuјаша ири Мuнuсшерсшвошо за иросвеша (Скопје 
1947), кој претставува прв обид на средување на основната стручна 
терминологија во Македонија. Македонските лингвисти (К Конески, 
К Тошев, Б. Видоески, Р. УГРИlJова-Скаловска) имаат изработено и 
инвентар на македонските лингвистички термини во книгата Slovnik 
slovenske lingvisticke terminologie (Прага 1977). 

Зборувајќи за лексикографската дејност на подрачјето на маке
донскиот јазик не можеме да ги одминеме и два двојазични речници на 
странски автори - "Македонско-русскиЙ словаРb" (Москва 1963) на Д. 
Толовски и В. М. ИЛЛИЧ-СВLlТИЧ, а во редакција на Н. И. ТолстоЙ, И 
"Vocabulario italiano-macedone" (Рим 1967) на G. Nllrigiani. 

Сосема е разбирливо што во оваа фаза од развојот на македон
ската лингвистика главно внимание се посветува на прашања и на 
обработка на литературниот јазик, но на тоа подрачје не би се постиг
нало толку ако наспоредно не се работеше и во другите области на 
лингвистичката наука и на македонската филологија воопшто. 

Наспоредно со проучувањата на стандардниот јазик се одвиваше 
и работата на проучувањето на историјата на македонскиот јазик, и 
готово сета таа работа е сврзана со името на Блаже Конески. Првиот 
нацрт на историјата на литературниот јазик Конески го дава во книш
ката "Македонската литература и македонскиот литературен јазик" 
(Скопје 1945). Подоцна на тој проблем Конески му посветува неколку 
десетини расправи, меѓу кои посебно треба да се истакне важноста на 
проблемите што се разгледуваат во нив, студиите: "Охридската кни
жевна школа", "Јазикот на старата словенска писменост во Македо
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нија", а за новиот период особено е значајна расправата "Македонските 
учебници во 19 век" (Скопје 1949), во подоцнежните изданија со нешто 
поизменет наслов "Кон македонската преродба. Македонските учеб
ници во 19 век". Поголем дел од тие расправи - од областа на истори
јата на литературниот јазик и јазикот на писменоста во Македонија од 
најстариот период се објавени во книгите: "Од историјата на јазикот на 
словенската писменост во Македонија" (Скопје 1975) и "За македон

скиот литературен јазик" (петта книга на неговите "Избрани дела", 
Скопје 1981). Во повеќе студии Б. Конескн го разгледува јазикот на 
македонските писатели од XIX век (на к. Пејчиновиќ, Ј. Крчовски, Г. 

Прличев, К. Миладинов, П. Зографски, К. Шапкарев, ѓ. Пулевски), а од 
подоцнежните - К. Мисирков, К. Рацин и др. 

Повеќе прилози за јазикот на текстовите на одделни македонски 
автори од поновиот период имаат објавено: Т. Димитровски ("Од Пеј
ЧИНОВИќ до Рацин", Скопје 1982), Б. Корубин ("Јазикот на к.п. Мисир
ков", Скопје 1956), Б. Рнстовски ("Крсте П. Мисирков", Скопје 1966; 
"Вардар", Скопје 1966), О. Јашар-Настева, Р. Паноска (која го анали
зирала јазикот на текстовите на В. Малески, Б. Конески), М. Миовски 
("Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски", Скопје 1980), Т. 
Стаматоски пишувал на јазикот на текстовите од времето на НОВ. 
Јазикот на народната поезија го има проучувано Б. Конески ("Јазикот 
на македонската народна поезија", Скопје 1971). 

Доста внимание е посветено и на Филолошката обработка на 
повеќе текстови од постариот период од историјата на македонскиот 
јазик. Во едицијата "Стари текстови" на Институтот за македонски 
јазик се објавени три студии: "Македонско евангелие на поп Јован", 
споменик од македонска провениенција од ХII-ХIII век, во обработка 
на В. Мошин (1954), "Вранешнички апостол" (1956), исто така маке
донски споменик од втората половина на XIII век, со опширна студија 
на Б. Конески, и "Крнински Дамаскин" (1972), чие издание со богата 
интерпретација на материјалот го има подготвено П. Илиевски. Два 
текста има издадено и МАНУ: "Синајски псалтир" (1971) и "Доброми
рово евангелие" (1979), и двата во редакција и со коментари: на М. 
Алтбауер. Еден пократок текст од ХIII век има објавено Б. Конески 
("Една одломка од XIII век споменик од Охридската школа"). Не
колку помали текстови од постариот период имаат објавено и Х. Поле
наковиќ, П. Илиевски, К Тошев и др. 

Од областа на историската граматика на македонскиот јазик 

значајни прилози имаат дадено: Б. Конески, Р. Угринова-Скаловска, 
П. Илиевски, М. Петрушевски, К Тошев, З. Рибарова, В. Папази
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совска и др. Од библиографските позиции од оваа научна дисцпиплина 
за македонската наука за јазикот посебна важност има книгата на Б. 
Конески "Историја на македонскиот јазик" (Скопје 1965, 1967, 1981). 
Граматичката структура на старословенскиот јазик е претставена во 
книгата "Старословенски јазик" (Скопје 1970, 1982) на Р. Угринова
Скаловска. 

Проучувањето на структурата на македонскиот јазик македон
ските лингвисти ги упатуваше и на проуч.ување на дијалектниот јазик. 
Прва работа од таа област е студијата за прилепскиот говор на Б. Коне
ски ("Прилепски говор", 1949). Катедрата за јужнословенски јазици 
има издадено серија студентски дипломски работи: на Б. Видоески 
("Поречкиот говор", Скопје 1950), Р. Угринова ("Говорите во Скоп
ско", Скопје 1952), М. Конеска ("Мариовскиот говор", Скопје 1953), на 
И. Филиповски ("Неготинскиот говор", 1955) и П. Михаилов ("Град
скиот дебарски говор", 1957). Поголем број дијалектни студии и при
лози е објавен на страниците на сп. NfaKegoHcKu јазuк од перото на: М. 
Петрушевски ("Неколку црти на говорот од Жировница"), Б. Видо
ески ("Северните македонски говори", 1954; "Прилози за македонската 
дијалектологија", 1955; "Кичевскиот говор", 1957; "Говорот на кич.ев
ските села од тајмишката група", 1958; "Основни дијалектни групи во 
Македонија", 1961; "Македонските дијалекти во светлината на лингвис
тичката географија", 1963; "Заменските форми во македонските дија
лекти", 1965; "Дебарските говори", 1968), Б. Конески ("Материјали за 
преспанскиот говор од збирката на С.Н. Томиќ", 1957), Т. Стаматоски 
("Градскиот тетовски говор", 1957), А. Поповски ("Реканскиот говор", 
1959), М. Кушевски ("Делчевскиот градски говор", 1958), К. Пеев 
("Земјоделската терминологија во македонските дијалекти", 1976, 
1977), М. Киш, потоа во сп. МакеgОfluсшuка на К. Пеев ("Дојранскиот 
говор", 1979), во сп. Прwzозu на МАНУ, во ГоgUШflUОШ зБОРflUК на 
ФuлозоФскuош u на ФUilОЛОШКUОШ факулшеш, во Studia lingvistica 
Polono-Jugoslavica и други. 

Во публикацијата Fonoloski opisi ѕгрѕkоhrvаtѕkihlhrvаtѕkоѕгрѕkih, 
slovenackih i makedonskih gоvога obuhvacenih Opstoslovenskim !in&тvistic
kim аааѕоm (ANUBiН, Posebna izdanja, knj. LV, Sarajevo 1981) Б. 
Видоески има објавено 25 Фонолошки описи на главните дијалектни 
бази во Македонија, и два описи во коавторство со К. Пеев. Од посеб
ните изданија со дијалектолошка проблематика ги изделуваме: "Кума
новскиот говор" (Скопје 1962) на Б. Видоески, "Струшкиот говор" 
(Скопје 1979) на К. Тошев и "Македонскиот говор во гостиварскиот 
крај" (Гостивар 1970) на А. Поповски. Во дијалектолошкото одделение 
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на Институтот за македонски јазик е формиран богат дијалектолошки 
архив кој служи како база за изработка на "Македонскиот дијалектен 
атлас" и работата е во напредната фаза. 

Во сп. Макеgонски јазик се објавени повеќе прилози од областа 
на проФесионалните жаргони во Македонија. За нив пишувале: Х. 
Поленаковиќ (,,прилози кон македонските тајни јазици", 1951), Б. 
Марков ("Форничкиот говор", 1954), О. Јашар-Настева ("Лексиката 
на македонските тајни јазици од морфолошки и семантичко-стилисти
чки аспект", 1978) и др. 

Значајни резултат и се постигнати и во областа на македонската 
ономастика. Со ономастичка проблематика се занимавале: Б. Конески, 
Т. Стаматоски, О. Јашар-Настева, Б. Видоески, Б. Марков, П. 
Илиевски, Б. Русиќ, О. Иванова ("Месните имиња на областа по 
сливот на Брегалница", Скопје 1982), К. Пеев, М. Митков, Jb. Стан
ковска, М. Миовски, д. Митева, М, Коробар-Белчева и др. Најголем 
број текстови од тоа јазично подрачје се објавени во сп. ,"Јакеgонски 
јазик, во Макеgонисшика, Onomastika Јиgоѕlа}'ikа (Загреб), Ѕtиdiа ling
vistika Роlоnо-Јиgоѕlаvika, Гоgишниош зБорник на Филолошкиош факул
шеш и др. Ономастичкото одделение на Институтот за македонски јазик 
ја привршува работата на речникот на ојконимите во Македонија 
("Речник на имињата на населените места во СР Македонија"), а доста е 
напредната работата и на речникот на презимињата ("Речникот на 
презимињата во СРМ"), кој е исто така проект на споменатото одделе
ние, Македонската академија го издаде речникот на ономастички тер
мини на словенски јазици кој носи наслов "Основен систем и термино
логија на словенската ономастика" (Скопје 1983), а во редакција на Б. 
Видоески. Овој речник е проект на Комисијата за словенска ономас
тика при Меѓународниот комитет на славистите. 

Проблеми на интерференција покрај Б. КОllески имаат обработу
вано уште: О. Јашар-Настева, која има објавено повеќе прилози за 
турските и албанските јазични елементи во македонскиот (сп. "Маке
донските калки од турскиот јазик"; "Прилог кон проучувањето на лек
сичките балканизми во македонскиот јазик"), како и за влијанието на 
македонскиот врз турските и албанските говори во Македонија, потоа 
П, Илиевски ("Грчко-словенска симбиоза во Македонија", 1966; "Опи
сната компарација во балканските словенски јазици"), М. Петру
шевски, А. Таховски, Б. Марков, Б. Настев, Б. Видоески. Еден прег
лед на балканските јазични особености читателот може да најде во кни
гата на Б, Конески "Историја на македонскиот јазик", во студијата "Dis
tribution des balkanismes еп macedonien" (Скопје 1966) на Б. Видоески, 
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Б. Коиески и О. Јашар-Настева и во трудот на А. Таховски "Грчки 
зборови во македонскиот народен говор" (1951). Неколку прилози се 
објавени за руските, бугарските, германските и англиските лексички 
елементи во стандардниот македонски и во јазикот на одделни кни
жевни дејци од постариот период. 

Македонските лингвисти значителен број прилози од областа на 
македонскиот јазик имаат објавено и во поголем број странски лингвис
тички списанија и други публикации. 

Значаен придонес за развитокот на македонската лингвистика 
имаат дадено и еден број странски лингвисти. Овде не можеме да ги 
одминеме имињата: Х. Лаит, кој ја има напишано првата комплетна 
граматика на македонскиот стандарден јазик на странски јазик (А 
Grammar ofthe }vfacedonian Literary Languages, Скопје 1952), Х. Галтои 
(Aorist und Aspekt im Slavischen, 1962), В. Фридмаи (The Grammatical 
Categories o.fthe Macedonian !ndicat{\ie), полските лингвисти: З. ГОЈlомб 
("Два македонски говора - на Сухо и Висока во Солунско"), 1963; 
"Conditionalis typa balkanskiego w j zykach poludniowo-slowianskich ze 
szczeg61nym uwzg] dnieniem macedonskiego, 1964", З. ТОПО.ГlИњска 
(Грамашuка на uлtенскаша фраза во лшкеgонскuош лишерашурен јазик, 
Скопје, ] 974, и цела редица други прилози), В. Пјаика (ТоiiОН7АЈнасшu
каша на Охрugско-iiресiiанскuош базен, Скопје 1975;) ",vfacedonskie ime
nа osobowe Kotliny Azot, Варшава 1975), К Фелешко (Macedonskie 
zdania z orzeczeniem јmјеnуm, 1981), А. Заремба, Ј. Р усек, В. Буѓишев
ска (Slownik balkanizm6w 1У dialektach Macedonii Egejskiej, Варшава 
1983), Ј. Миидак (PeryJrastyczne kоnѕtrиkсiе predykatplme z paraJrazq 
przymiotnikowll, Варшава 1983), К Солецка (SemantJ/ka сzаѕmvnik6и,' 
ruchu w j zyku macedonskim, 1983), Ф. Славски (Zarys dialektologii ро
ludniowoslowianskiej, 1962), советските слависти: Р. П. Усикова (Мор
фологU5l имени CYlЦecmвиmeJЉHoгo u глагола в совреМ.еuном .македон

" ско.м 5lЗblке, Скопје 1967, "МакедонскиЙ 5IЗbIК во книгата Слав5lнскuе 
5lЗblКU, Москва 1977 и десетици други прилози), Н. И. Толстој, Н. 

R'овалев, Г. Цихуи, А. Супруи, З. Шаиова, Е. Григорјаи, А.М. 
Габиискиј, од Чесите: Ф. Мареш, С. Хежмаи, К Хоралек, во Италија: 
Н. Миииси (Фонешика на .макеgонскuоШ јазик, Неапол 1982), Гер
манците: Н. Рајтер (Der Dialekt von Тitov-Veles, Берлин 1964), Г. Баер, 
Холанѓаните: П. Хедрикс (The RadoZda- Vevcani Dialekt оЈ Macedonian, 
1976) и Б. Хруи (А Structural Description о.! the Macedonian Dialect оЈ 
Dihovo, 1977), потоа англискиот славист Р. де Бреј (во книгата СијЈе [о 
the Slavonic Languages, Лондон 1951, и во книгата Gui(ie [о the Slavonic 
Languages, Лондон 1980), Швеѓанката Б. Еиглуид ("Уеѕ!по- questions ЈП 

Bulgarian and MacedonianForm", 1977). 

66 



Прuлозu за развојош на макеgOliUсшuчкаша ЛUНl8Uсшuка 

СЛОВО ЗА БЛАЖЕ КОНЕСКИ 

Почитувани колешки и колеги, 

уважени гости, 


Имам пријатна должност од името на редакцискиот колегиум да 
го претставам зборникот со научни трудови што му го посветува колек
тивот на Филолошкиот факултет на својот професор Блаже Конески по 
повод неговиот 60-тиот роденден. 

Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет на една од 
своите седници во 198) година, по предлог на Катедрата за македонски 
јазик и јужнословенски јазици, донесе заклучок на професорот Блаже 
Конески по повод неговиот 60-тиот роденден да му посвети посебен 
зборник и за таа цел именува посебен редакциски одбор. Редакцискиот 
одбор, покрај членовите на Факултетот, покани и еден број научни 
работници од други институции од нашата земја и од странство, прија
тели и почитувачи на неговото дело. Сакам да истакнам дека готово 
сите поканети се одзваа изразувајќи го своето задоволство што им се 
дава можност тие да учествуваат со свои прилози и поздравувајќи ја 
иницијативата на наставничкиот колегиум. 

Во зборникот кој носи скромен наслов ,,3борник во чест на 
Блаже Конески" со свои прилози учествуваат 52 автори, угледни науч
ни работници од 25 славистички центри од сите републики во нашата 
земја и од бројни институции од странство. 

Ако ги земеме заедно прилозите објавени во бројот на списанието 
Л1акеgонски јазик, што му е посветен на проф. Конески, неговиот јуби
леен роденден на македонската наука Й подари 150 научни прилози ( 120 
од областа на лингвистиката и 30 од областа на литературната наука) од 
кои 65 се од перото на н угледни научни работници од областа на 
славистиката од 63 институции во 44 универзитетски центри од 16 земји 
и 20 институции од сите социјалистички републики во нашата земја. 

Ваквиот број на учесници во споменатите зборници посветени на 
проф. Конески за македонската лингвистика и литературна наука, па и 
пошироко, на денешнава етапа од нивниот раЗВОЈ има повеќекратно 

67 



Божидар Видоески 

значење. Во неколку писма што ги доби редакцискиот колегиум на 
Зборникот од поканетите учесници стои дека нивното учество треба да 
го толкуваат и како нивно свесно определување за ставовите на маке
донската наука по однос на минатото и сегашноста на македонскиот 
јазик во рамките на етничка Македонија, коишто се јасно формулирани 
од Конески во неговите трудови. Од друга страна, преку овие прилози 
се збогатува Фондот на научните студии за македонскиот јазик и 
литература. Меѓу овие прилози 117 се посветени на македонистичка 
проблематика, додека во другите се третираат прашања од пошироката 
област на славистиката и балканистиката или, пак, општолингвистички 
проБJIеми. Ова зборува дека спавистичката наука во светот живо се 
интересира за проблеми од областа на македонскиот јазик и за маке
донската литература. 

Редакцијата на Зборникот и колективот на Филолошкиот факул
тет најтопло им благодарат на сите автори кои со своите прилози се 
придружија во одбеJIежувањето на јубиларната година на академикот 
Конески и ги збогатија знаењата за нашиот јазик и литература. 

Колешки и колеги, 

за импозантниот одзив на славистите да учествуваат во одбеле
жувањето на овој дaтy 1 од животот и дејноста на проф. Конески нај
големи зас:туги има самиот јубилар. 

Во личноста на проф. Конески се соединети: строга научничка 
акрибија, суптилен и мисловен поет, пријатен собееедник, извонреден 
педагог и методичар, професор кој знае да го заинтересира слушачот со 
нови идеи, личност која умее да создава пријатели лични и на македон
скиот јазик, и народ, којшто со својот ормен и пишан збор го плени 
вниманието на слушачот. 

Научната актива на проф. Конески е необично богата, богата и по 
бројот на студиите, богата по разнообразноста на тематиката што ја обра
ботува, по обемот на научните обпасти во кои суверено работи, богата во 
степенот на проникнувањето во суштината на третираните проблеми и по 
длабочината на мислата што ја изразува. Во научната работа Конески е 
мислител. Нема лингвистичко подрачје кое тој не го засеrnал. 

Проф. Конески твори во еден исклучително важен период од 
историјата на македонскиот народ - кога тој се конституира во нацио
нално битие и се организира во своја држава, период кога се поставу
ваат темелите на новата македонска писменост и се создава една по
себна, македонска национална култура. Историскиот момент нашиот 
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професор го упатува со македонскиот јазик да се зафати на поширок 
план на неговото изучување. 

Проф. Конески е еден меѓу најактивните учесници во кодифика
цијата на македонскиот стандарден јазик од донесувањето на азбуката и 
правописот во 1945 година па до ден денешен. За неговото име се свр
зани клучните документи и дела на македонската наука за јазикот: 
обликувањето на азбуката, правописот, граматиката, речникот, истори
јата на писмениот јазик во Македонија, историската фонологија, исто
ријата на јазикот и други. Во неколку стотици студии, расправи и други 
прилози Конески го следи развојниот пат на македонскиот јазик од 
словенските текстови на првоучителите и Климента до македонските 
преродбеници и Мисиркова, и понатаму до Рацина и од Рацина до нај
ново време, задржувајќи се посебно на оние временски пунктови кога 
јазичното прашање во Македонија излегувало на површина на култур
ното живеење на македонскиот човек. Студиите на проф. Конески за 
Охридската книжевна школа и за македонската преродба, есеите за јази
кот на Пејчиновиќа и на Крчовски, за Партениј Зографски и Пулевски, 
за Цепенкова и Мисиркова, за Рацина, за јазикот на народната поезија, и 
уште редица други негови расправи, по силата на аргументите и по 
длабочината на научните изводи ќе останат во историјата на научната 
мисла кај нас како документи со трајна вредност. Секоја студија на 
Конески, секој негов прилог открива и нови идеи кои го инспирираат 
научниот работник за нови потфати и го упатуваат на правите извори. 

Проф. Блаже Конески по однос на македонскиот јазик не е само 
научник теоретичар и истражувач. Неизмерно е значаен неговиот при
донес и во негувањето на јазичната норма и во уметничкото облику
вање на јазичниот израз. Сите негови текстови, научни и уметнички, 
претставуваат образец на убав македонски збор. Богатиот теориски 
репертоар на идеи и решенија Конески мајсторски умее да ги преточи 
во сочен исказ. 

Таквиот македонски збор преку богатиот научен опус на проф. 
Конески и неговиот поетски текст ги заинтересира дејците на полето на 
лингвистиката и славистиката во сите славистички центри во светот да 
се свртат и кон македонскиот јазик 

Уште поголема афирмација македонскиот јазик во светската 
наука постигна и преку личните квалитети на Конески. Со својот одме
рен и аргументиран збор, логичен во изразот и ненаметлив во настапот, 
проф. Конески уште на почетокот на неговата професорска кариера ги 
стекнува симпатиите на колегите во сите средини каде што го репрезен
тира, застапува или брани македонскиот јазик и македонската наука и 
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култура. Како професор, научник и поет, како човек со углед, тој радо е 
баран, дочекуван и приман од бројни научни и културни асоцијации во 
нашава земја и во странство. Неговиот избор за член готово во сите 
академии на науките и уметностите во Југославија и изборот за почесен 
член на Чикашкиот и Вроцлавскиот универзитет, бројните признанија и 
награди што ги има добиено особено во странство, истовремено се и 
признанија на македонската наука и култура, за чија афирмација проф. 
Конески има многу придонесено. 

Голем дел од своето работно време Конески го има посветено и 
на организацијата на научната работа во областа на лингвистиката. Тој 
во матичната комисија за организирање на Филозофскиот факултет во 
1946 година го носи главниот товар. Како шеф на Катедрата за македон
ски јазик проф. Конески го организира целокупниот наставен процес по 
дисциплини кои за прв пат во историјата на универзитетската настава 
се предаваат како посебни предмети. Конески е иницијатор и организа
тор на ред институции и асоцијации. Да ги спомнам само Друштвото за 
македонски јазик и литература, Институтот за македонски јазик "Крсте 
Мисирков", Македонската академија на науките и уметностите и др. 

Околу 50-тите години Катедрата за македонски јазик стана 
вистински македонски центар. Во неа поникна списанието Макеgонски 
јазик под редакција на Конески. Таму беше подготвен Макеgонскиош 
иравоиис со иравоиuсен речнuк во авторство на професорот Конески и 
Тошев. Во Катедрата се поставија основите на идниот македонски реч
ник. Тука го оформуваше својот текст на Македонската граматика про
фесорот Хорас Лант. Во Катедрата се допираа првите гости слависти од 
други славистички центри. Централна фигура во тој научен круг беше и 
остана Блаже Конески. Во Катедрата за македонски јазик под раковод
ство на Конески долги години се одвиваше готово целокупниот научен 
живот во областа на македонскиот јазик. Тука се формираше посебна 
македонска лингвистичка школа. Нема македонистичка научна публи
кација докторска дисертација, хабилитација, магистерски труд или 
друга работа од македонски или странски автор во која да не се спом
не името на Блаже Конески, било во својство на ментор, консултант, 
рецензент, као човек кој бил готов да помогне. 

Ете поради сето ова професорот Блаже Конееки во научниот свет 
и кај неговите воепитаници и колеги ужива углед на врвен научник, 
отворен, строго критичен, објсктивсн и ангажиран, примерен организа
тор, срдечсн колега. Со ова се објаснува и одзивот на 150 учесници што 
му ги подарија на академикот Конески своите прилози. 
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Другарки и другари, 

дозволете ми од името на сите нас овде присутни да му го 
честитам на професорот и академикот Конески ова заедничко дело на 
неговите пријатели, колеги и ученици, и да му пожелам нови успеси во 
неговата творечка работа за добро и напредок на македонската и југо
словенската наука и култура. 

Драги професоре и учителу наш, 

Ве молам да го примите овој Зборник како дар од душа и од срце 

на Вашите ученици, кои Ви се благодарни за науката што им ја дадовте, 
како израз на почит од вашите колеги и соработници, како израз на 
благодарност на колективот на Филолошкиот факултет за чиј проспе
ритет многу време и ум имате вложено, како симбол на почит спрема 
Вашето големо дело од Вашите почитатели, како знак на признателност 
на македонската наука за чиј растеж посветивте цели четири децении. 

1986 
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Блаже Конески: МАКЕДОНСКИОТ ХIХ ВЕК 
ЈАЗИЧНИ И КНИЖЕВНОИСТОРИСКИ ПРИЛОЗИ, 

Култура, Скопје 1986,304 стр. 

Книгата на Блаже Конески Макеgонскuош ХIХ век. Јазuчнu u 

КllUЈlCевноuсшорuскu iiрuлозu се појавува во годината кога се ИСПО,lНУ
ваат четири децении на неговата плод на научна и професорска дејност. 

Блаже Конески полни четири децении го проучува македонскиот 
јазик во неговата целокупност, во сите варијанти и варијации на него
виот писмен и орален израз. 

Кога го спомнуваме името на Конески како лингвист, нашите 
први асоцијации се врзуваат со неговата напорна и упорна работа врз 
нормирањето на литературниот стандард. На тој план Конески има 
извршено историска улога. Тој зема видно учество во изработката на 
првиот македонски правопис и во донесувањето на македонската азбу
ка. Неговата улога во подготвувањето на овие документи е предоминан
тна. Оттогаш па до ден денешен Конески бдее над литературниот стан
дард продлабочувајќи ги проучувањата на неговата структура и насочу
вајќи го неговиот од во практичната функција. 

Македонскиот јазик Конески го проучува сестрано - и како ЈЈите
ратурен стандард во сите негови Функционални разновидности и сти
лови, како и Феномен на пошироката дијалектна комуникација, и во 
двата облика како синхронен, така и на дијахронен план. 

Круна на неговите синхрониски проучувања претставуваат Гра
.машuкаша llа ,'f;tакеgонскuош лuшерашуреu јазuк, во која за прв пат 
научно е образложена структурата на стандардниот јазик, и РеЧIlUКОШ 
на ЈЈtакеgОIlСКUОШ лuшерашурен јазuк (инициран, раководен и редак
тиран од Конески), во кој е претставен лексичкиот фОНд на современиот 
наш јазик. Во бројни студии Конески ги има проучувано и разговорните 
варијанти на нашиот јазик, на неговата актуелна дијалектна реч, јазикот 
на поезијата, како и јазикот на фолклорната книжевност. 

Како современ лингвист Конески не го испушта од предвид и 
историскиот аспект во изучувањето на јазикот. Тој не еднаш истакнувал 
дека јазик што нема историја нема ни иднина. Како универзитетски 
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професор тој посебно внимание И посветува на историјата на маке
донскиот јазик и таа е главна негова преокупација, покрај стандардниот 
јазик, уште од почетокот на научната кариера. Конески го следи раз
војот на македонскиот јазик во сите негови функции низ сите фази од 
историјата на македонскиот народ на Балканот. Неговите дијахрониски 
јазични проучувања се насочени во три правци: изучувањето на проме
ните и процесите сврзани со јазичната структура, изучувањето на јази
кот на пишаната реч - јазикот на писменоста и проучувањето на јазич
ните појави во контактот со другите јужнословенски јазици и соседните 
балкански несловенски јазици. При сите тие проучувања Конески морал 
да ја подложи на ревизија огромната литература сврзана со македон
скиот терен и наслојувана низ вековите и да го прочита од збор до збор 
сето творештво создадено на македонската јазична територија од нај
старите текстови пишани со глаголица или со кирилица, некои и со 
грчко писмо, па до оние што се создадени во поновата и најновата 
историја на македонскиот народ. Само со таков пристап кон јазичната 
материја Конески можел да го процеди и да го излачи она што е 
автентично македонско и како мисла и како рожба. 

Резултатите од Филолошко-лингвистичките проучувања на Коне
ски на историски план сумирани се во неговата Исшорија на маке
gОllскиош јазик, а историјата на јазикот на писменоста низ вековите во 
Македонија и проблемите сврзани со него е претставена низ бројни 
студии кои се презентирани за постариот период во книгата под наслов 
Og исшоријаша Ilа словеllскаша Uис.меIlОСШ во MaKegoHuja. 

Во проучувањето на македонскиот јазик и литература во поно
вата историја на македонскиот народ Конески посебно внимание им 
посветува на културно-јазичните и книжевни пројави изразени во XIX 
век и во нив тој ги разгледува во контекстот на сета духовна надградба 
во односново време во Македонија. 

Деветнаесеттиот век во културната историја на Македонија има 
посебно место и значење од повеќе аспекти. Тоа е време на голем пре
сврт во духовната надградба на македонскиот народ, време на осозна
вање и национално освестување. На политичката сцена настапува нова 
друштвена сила - граѓанскиот слој од македонската средина, која сака 
да се ослободи од заостанатоста и да стапи во редот на културните на
роди. Граѓанството станува моторна сила во раздвижувањето на мис
лата и за осознавањето на потребата од културна еманципација. Кон 
средината на столетието македонското граѓанство ќе поведе остра 
борба против Цариградската патријаршија и туторството на фанарио
тите како истурен дел на грчката пропаганда. Борбата против употре
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бата на грчкиот јазик во училишната настава и службата во црквата, по 
зборовите на Конески, "означува акција со белези на почетна фаза на 
едно национално движење", "еден вид обележје на национален отпор". 
Нешто подоцна тој и таков отпор ќе биде насочен и против другите 
пропаганди во Македонија, а посебно против бугарската пропаганда 
која ја водеше Бугарската егзархија. 

Сета оваа сложена политичка, културно-просветна и книжевно
јазична ситуација во Македонија го заинтригира Конески да ги расветли 
напорите што ги правеше македонскиот народ за своето духовно осло
бодување и еманципација. Тој свој интерес за односнава проблематика 
Конески го најави уште во неговото предавање под наслов MaKegOIl
скаша лишерашура и .макеgоltскиош лишерашуреn јазик, одрж:ано на 
Скопскиот народен универзитет во 1945 година, и коешто е напечатено 
во посебна книшка. Дефинитивна разврска на конфликтната ситуација 
со една длабока анализа на изворите и побудите на конфликтот Конески 
дава во неговата капитална студија Макеgоltскише учебnUl(и во 19 век: 
egen iiрилоl коlt исшоријаша nа iiрероgба (Скопје 
1949), која во подоцнежните изданија носи наслов Коn .макеgОllскаша 
iiрероgба: MaKegoltcKUlue учебltици во 19 век (1959) и во книгата Маке
gонскашалuшерашура во 19 век (Скопје 1950). 

Во книгата Макеgонскиош Х1Х век Конески ги дополнува на
шите знаења за збиднувањата во 19. век во културната сфера во Маке
донија со серија нови податоци, понекогаш и во подробности, И со нови 
согледувања на некои настани до кои дошол во истражувањата вршени 
во времето по објавувањето на споменатата студија Коn .макеgонскаша 
iiрероgба. 

Во уводните две статии под наслов "Македонската ЈПпература 
во ХIХ век" и "Македонскиот писмен јазик во ХIХ век" се-

сумирани во кондензирана форма и со лапидарен јазик и стил погледите 
на авторот за најважните проблеми во врска со јазикот на писменоста и 
литературата во времето на преродбата и пред неа. Во нив наоѓаме еден 
убав преглед за културно-просветните прилики. Отворањето на учили
шта по градовите и во поразвиените села на македонски јазик, воведу
вањето на предмети со светска содржина, одењето на млади Македонци 
на висока наука, отворањето на печатници и печатење на македонски 
книги, изградбата на нови цркви и обновувањето на црковното сликар
ство и резбарство се акции кои сведочат за еден нов импулс во кул
турното живеење на Македонците. 

Се бележи значителна активност и на книжевен план. Во почет
ните децении на столетието книжевната дејност, иако скромна по обем, 
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врши значајна функција во будењето на свеста за излегување од заоста
натоста. Веќе кон средината на векот бележи виден подем литературата 
со светски карактер. Во тоа време се јавува и преводна литература. Во 
јужните краишта на Македонија се создава цела една книжнина на 
македонски јазик со грчка азбука, главно црковни текстови и разго
ворни речници. До полн израз доаѓа активноста на одделни трудбеници 
во бе_lежењето на народни умотворби. Необично голема улога во кул
турно-книжевен и јазичен поглед ќе одиграат зборниците со народни 
умотворби на Стефан Верковиќ, браќата Миладиновци, на Кузман Шап
карев и Марко Целенков, како и творбите и текстовите на К. Миладинов, 
Г. Прличев, Р. Жинзифов, Ј. Хаџи Константинов - Џинот и други. 

Оваа слика за состојбата на литературен план во повеќе прилози 
Конески ја дополнува со нови податоци и во групата на преродбениците 
внесува нови имиња, како што се Исаие Мажовски со неговите спо
мени, учителот Христодул Божиков, собирач на народни приказни од 
Солунско, и други имиња. 

Списокот на книжевно-јазичните творби настанати во минатиот век 
Конески го дополнува со уште еден опис на дебарскиот округ од 80-тите 
години на XIX век и со два ракописни зборници (еден прилепски рако
пис од средината на XIX век и еден охридски текст од XIX век). 

Оваа книга на Конески дава многу нови податоци за дејноста и 
творештвото на Крчовски и Пејчиновиќ, за песните на К. Миладинов, за 
П. Зографски и неговата граматичарска дејност, па за Димитар Маке
донски и Ѓорѓи Пулевски. Во една група статии Конески врши јазич
но-стилистички испитувања. На тој план го будат иптересот на читате
лот посебно неговите анализи на епитаФот на Пејчиновиќ Сшихови uа 
lлас шрliезечки, лингвистичката анализа на лесната T'la за јУl на К. 
Миладинов. Едно ново осветлување ни се нуди за настанувањето на 
Крвава кошула од Жинзифов. 

Низ оваа книга добро се локажани контактите меѓу одделни пре
родбенски дејци и 'нивни соработници и влијанието што станувало меѓу 
едни и други особено по однос на проблемите на јазикот. 

Богато е разработена и опишана дејноста на кругот соработници 
околу Стефан ВерковиЌ. Конески открива со анализа на јазикот и со 
податоци од кореспонденциите неколку нови имиња кои биле 80 дирек
тен контакт со Верковиќа и коишто работеле за него. Венијамин Мачу
ковски на Верковиќа му испраќал народни умотворби и други матери
јали од Меглен и Ениџевардарско. Учителот Христодул Божиков на 
Верковиќ му забележал цела една збирка приказни од солунските села 
Сухо и Висока. Во контекстот на соработката на Верковиќа и неговите 
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собирачи Конески го открива и влијанието што го вршел Верковиќ на 
јазичен план. Поддржувајќи го неговиот јазик кореспондентите прифа
тиле еден број лексички србизми. Тој факт на Конески му дава повод да 
го постави и разработи проблемот за улогата на личноста со престиж во 
јазичните контакти. 

Конески со многу нови и свежи податоци го дополнува и· при
казот за јазичната ситуација во Македонија во XIX век. Низ новите 
негови студии убаво се согледува оправданоста на борбата што ја водат 
македонските учебникари и други преродбеници за употребата на на
родниот јазик. Еден релјефен поглед можеме да добиеме и за сите 
тенденции пројавени кај одделни културни работници во формирањето 
на идниот литературен јазик, потоа за улогата на црковнословенскиот 
јазик во разни етапи од книжевниот развој и интересот за него во јуж
ните краишта каде што словенската традиција била подзаборавена. 
Добро може да се следи и процесот на јазичното влијание од соседните 
словенски јазици и рускиот. 

Анализирајќи го јазикот на одделни текстови авторот на разгле
дуваната книга решава и цела редица чисто лингвистички проблеми со 
богат илустративен материјал од дијалектниот јазик црпени како од 
народните умотворби, така и од авторската реч на одделни културни 
работници и книжевни творци. 

Со еден збор, книгата на Конески МакеgОllскиош ХIХ век. 
Јазични и книжев1l0исшориски iiрилозu дава убава можност за согле
дување на сите збиднувања пројавени во минатиот век и претставува 
уште еден убав прилог во македонската културна историја и извонреден 
извор и поттик за понатамошни проучувања на македонскиот деветнае
сетти век. 
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35 ГОДИНИ НА СПИСАНИЕТО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

Одбележувајќи ја 35-годишнината од излегувањето на сп. Маке
gО1iСКИ јазик Редакцијата се почувствува задолжена да го претстави 
пред вас неговиот растеж и функција во изминатиов период и тоа прет
ставување ми се падна во дел мене во својство на одговорен уредник во 
последниот состав на редакцискиот колегиум. 

Катедрата за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет 
скоро веднаш по нејзиното организационо и кадровско конституирање 
меѓу најприоритетните задачи во својата научна програма, покрај изра
ботката на еден ПОКОМIL'1етен правопис со правописен речник, на научна 
граматика и речник на стапдардниот јазик, имаше набележано и покре
нување на едно лингвистичко гласило. Иницијативата за тоа гласило ја 
покрена проф. Блаже Конески пред маЈIИОТ колектив на Катедрата на 
почетокот на зимскиот семестар во 1949 година, кога беше избран и 
редакцискиот колегиум во состав Блаже Конески (одговорен уредник), 
Крум Тошев, Божо Видоески и Рада Угринова. Веќе во јануари 1950 
год. излезе од печат првиот (јануарскиот) број на списанието под наслов 
МакеgО1iСКИ јазик, бlL'1тен на Катедрата за јужнословенски јазици при 
Филозофскиот факултет во Скопје. Проф. Зузана Тополињска во еден 
приказ на нашево списание овој датум  јануари 1950 г. го означи како 
"почеток на лингвистичката издавачка продукција во новоконституира
ниот литературен Јазик, и како еден од првите гестови покажани во 
негувањето на јазичната мисла во Скопје и воопшто во македонскиот 
центар" (Rocznyk Slawisfyczny, XL, 1, 76). 

Македонски јазик е прво стручно списание на македонски и за 
македонскиот јазик. Неговата потреба и намена еве како ја објаснува 
Редакцијата во својата уводна реч: 

"Сестраниот развиток на македонскиот литературен јазик по осло
бодувањето, неговата примена во најраз.'1ичните гранки на народниот 
живот, поставува ред прашања што треба добро да се продискутираат и да 
се осветлат. Меѓутоа досега кај пас немаше систематска работа во тој 
поглед, еден секидневен жив интерес за прашањата сврзани со литератур
ниот јазик. Додека овој, низ нашата практика, неверојатно брзо се разви, 

79 



Божидар Видоески 

научното, теоретското осмислување на неговиот развиток останува пона
зад. Ако допушrи:ме да биде и натаму така, нема да избеrnеме штетни 
последици за самиот правилен растеж на литературниот јазик. 

Нашиов Билтен се јавува токму со цел да прндонесе за организи
рањето на едно редовно разгледување на прашањата од нашата јазична 
практика" . 

Задачите што се поставуваа пред списанието се содржани во 
неговиот наслов, во неговото име - македонскиот јазик во неговата 
целокупност и по време и во простор, со сите негови Функционални 
разновидности. 

Растежот на списанието како по обемот, така и по разновидноста на 
содржината на јазичната материја беше условен во прв ред од бројот на 
кадрите способни да се вклучат во научната работа и од бројот И развиено
ста на институциите што се занимаваат со јазичната нроблематика. 

Во времето кога ночна да излегува сп. MaKegoHCKU јазuк, Кате
драта за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет со нејзи
ниот Семинар за македонски јазик беше единствена стручна институ
ција во нашата Република од тој вид. Поради својата функција таа стана 
единствено комнетентна за јазични нрашања воопшто, и посебпо за 
прашања од јазичната норма. Таквиот пејзин статус и ја обврзуваше неа 
да биде иницијатор за издавање стручно и научно гласило. Меѓутоа, 
поради ограничениот број кадри во оваа област на науката, Катедрата 
мораше да се ограничи на поскромен лингвистички зафат. Се одлучи да 
го издава списанисто како свој месечен билтен, а почестото негово изле
гување го наложи посебно јазичната практика. Динамичниот развој на 
пишаната реч пред нејзините реализатори секидневно ноставуваше нови 
и нови проблеми кои требаше стручно да се насочуваат и да се решаваат. 

Иако е тешко да се прави некаква периодизација во растежот на 
едно списание кое континуирано излегува, за MaKegoТlcKu јазик можеме 
условно да изделиме две раЗВОЈНИ етапи. 

Првата етапа го опфаќа времето од неговото појавување (јануари 
1950) па заКЈIУЧНО со десеттиот, декемврискиот број во 1953 година. 

Во овие четири годишта тоа излегува, како што споменавме, 
како орган на Катедрата за јужнословенски јазици. Во тие 40 броја 
објавени се 180 прилози од 44 автори. 

Т ематиката што е обработувана во тоа време во списанието е 
свртена, главно, кон три основни задачи што ги формулира Редакцијата 
во својата уводна статија и ги сметаше за дадениот миг како најприори
тетни: ,,1. да се изработи во што поскоро време солидна научна грама
тика на литературниот јазик, 2. да се состави речник на македонскиот 
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јазик и во таа смисла да се работи за создавање на установена терминоло
гија во сите области, и 3. да се води постојана борба за чистотата на 
нашиот јазик во литературата, печатот, радиото, театарот и др. и осо
бено во нашите училишта, во врска со што да се полага грижа за правил
ното поставување на македонскиот јазик како предмет во нив, за начинот 
на неговото предавање, за изработување учебници по тој предмет". 

Обработката на граматички проблеми бараше поголема линг
вистичка стручност. На тој план најмногу беа ангажирани пред се чле
новите на Катедрата на чело со професорите Конески и Тошев. 

Од денешна дистанца интересно е да се погледа на кои граматички 
прашања во овој временски отсек беше најмногу обрнувано внимание. Тие 
се, главно, проблеми сврзани со акценгирањето, во областа на флексијата 
прашањето за категоријата падеж, образувањето на вокативот кај имен
ките, т.Н. избројана множина, морфологијата на заменките, класификаци
јата на глаroлите, граматичкиот третман на глаroлската именка, морфоло
ГИЈата на глаголските придавки, преодноста на глаголот и воопшто 
морфологијата на македонскиот глаroл, а кај службените зборови - упо
требата на предлозите во (со разновидноста в), на, СВРЗНИlЏlТе кој, којшшо, 
шшо, кои предизвикаа широка ДИскусија, и др. Сите споменати прашања, 
како и системот на акцентирањето, претставуваат специфичност на на
шиот јазик и бараа лингвистичко образложение и утврдување на нивното 
место во граматичкиот систем на македонскиот стандард. 

Повеќето од покренатите проблеми и предложените решенија ќе 
најдат одраз и во првата научна граматика на нашиот јазик на Блаже 
Конески врз која токму во ова време тој работеше. 

Околу 50-тите години се актуализира прашањето и за речникот 
на македонскиот јазик. Во јануари 1951 г. од Министерството за 
просвета, наука и култура беше назначена и Комисија за изработување 
на речник на македонскиот јазик на чело со Блаже Конески. Првата 
задача на Комисијата беше да ја организира работата, да прибере 
соработници што ќе го ексцерпираат материјалот, како и соработници 
што ќе бележат лексички материјал на теренот во дијалектната реч. Во 
оваа смисла Редакцијата на MaKegoHcKu јазuк во статијата под наслов 
"За речникот на македонскиот јазик" упати апел за бележење на лек
сички материјал со најнеопходното упатство како тој материјал треба 
граматички да се обликува. Со задоволство можеме да констатираме 
дека одзивот беше многу добар. Добар дел од испратените речнички 
прилози беа објавени во нашево списание. Готово немаше број на спи
санието а да нема по некој речнички прилог. На страниците на Маке
gOUCKU јазик објавени се стотици и стотици зборови од разни сфери на 
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дијалектната реч од готово сите региони на Македонија (од Дебарско, 
Охридско, Преспа, од кичевско-поречкото дијалектно подрачје и Полог, 
потоа од Тиквешијата, Мариово, Дојран, Овчеполието, од Малеш и 
Пијанец). На овој начип се богатеше картотеката на македонскиот реч
ник за која се грижеше малиот колектив на Катедрата. Овие прилози не 
само што го збогатија македонскиот речнички фонд, туку тие претста
вуваат и денеска солидна база за лексички проучувања во повеќе прав
ци. Добар дел од нив најдоа место и во најновите етимолошки речници 
на словенските јазици. Автори на тие прилози се претежно наши сту
денти, наставници, учители, писатели и други културни работници. Ова 
е потврда за големиот ентузијазам на македонската културна јавност 
уште во стартот во изградувањето на македонскиот литературен јазик. 

Посебна грижа Редакцијата во билтенот и преку него има пос
ветено во изградувањето на литературна норма преку десетици прилози 

критички осврти на јазикот во печатот, радиото, театарот, во одделни 
творби и преводи како и во други пишани и орални форми во јавна 
комуникација. На тој план виден придонес покрај лингвистите имаат 
придонесено и повеќето писатели, како и одделни соработници во 
издавачките куќи и јазичната редакција на Радиото. 

На страниците на Макеgон.ски јазик од овие годишта можеме да 
сретнеме и повеќе прилози од областа на македонската дијалектологија, 
потоа статии од пошироката област на историјата на нашиот јазик и 
историската граматика, коментари на одделни книжевни текстови, како, 
на пример, македонскиот текст на "Богомилите" од Коста Рацин и 
некои негови необјавеIШ песни, за првобитниот текст на зборникот на 
Миладиновци, еден охридски текст од 19 век, па Фолклорни материјали 
од македонски дејци од преродбенскиот период. Преку Макеgон.ски 
јазик нашата јавност поподробно беше запознаена со редица културни 
акции и настани во врска со нашиот јазик од поблиското минато. Тука 
мислиме пред се за прилозите посветени на петгодишнината од 
донесувањето на македонската азбука и правопис, 50-годишнината од 
појавувањето на книгата За макеgон.цкиillе раБОillИ од Крсте П. Мисир
ков и неколку пригодни статии за Миладиновци и Г. Прличев. 

Преку Макеgон.ски јазик започнаа и првите наши запознавања со 
Т.Н. социјални дијалекти или тајни јазици. 

Во рубриката "Пошта" беше поставен непосреден контакт меѓу 
читателите и Редакцијата. 

Сп. Мшtеgон.ски јазик овозможи да се отвори дијалог меѓу науч
ните работници по разни прашања од областа на јазикот и неговата нор
ма и да се даваат оценки на стручни публикации, учебни помагала и на 
други текстови. Тука се појавија од перото на наши професори и првите 
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рецензии "Граматиката на македонскиот литературен јазик" од Хорас 

Лант и на компендиумот "Водич на словенските јазици" од Реџиналд де 

Бреј, во кои за прв пат македонскиот јазик е претставен со својата 

целокупна структура пред светската лингвистичка и културна јавност. 

И најпосле од страниците на Макеgонски јазик македонските 

лингвисти ќе дигнат глас против невистините за нашиот јазик што ги 

ширеа непријателите на нашата слобода. 

Во реализацијата на оваа не така скромна продукција во еден 
релативно краток период, освен тоа и почетнички, беа вклучени сите 
научни и стручни кадри на нашиот центар. 

Втората етапа од растежот на нашево списание започнува од 
1954 г. Во ] 953 г. е основан Институтот за македонски јазик, кој до 
1965 г. се наоѓаше во составот на Филозофскиот факултет. Една година 
подоцна е формирано и Друштвото за македонски јазик и литература, 
кое веднаш покрена и свој орган Лишерашурен зБор. Како важни нас-

тани во времето по 1954 г., кои имаа влијание врз политиката на Редак
цијата на списанието и неговата содржина, покрај Институтот и Друш
твото е излегувањето· на Граљшшикаша на MaKegoHcKuoiIl лишерашурен 

јазик на Конески, во која беа решени клучните прашања од областа на 
нормата, нешто подоцна и Речникот на македонскиот јазик (1, 1961; II, 
1965; IП, 1966) и опширното издание на правописот со обемен право
писен речник (1970 г.). 

Со основањето на Институтот за македонски јазик, тој презеде и 
дел од дејностите што ги вршеше порано Катедрата меѓу кои дејности 
беше и издавањето на сп. Макеgонски јазик. Така од 1954 г. МакеgОllСКИ 

јазик стана орган на Институтот за македонски јазик и во редакција на 
Блаже Конески, кој ќе го води списанието се до 1972 година. Покрај 
Конески во редакцијата учествуваа и Крум Тошев континуирано до 
1976, од 1960 г. Б. Видоески, Б. Корубин и Р. Угринова-Скаловска, а од 
1970 г. и Т. Димитровски, Благоја Корубин, Радмила Уrринова-Скалов
ска, Трајко Стаматоски и Крум Тошев (до 1976 г.). 

Со преминувањето на Макеgонскијазик во Институтот се менува 
во извесна смисла и неговиот статус и по форма и во содржината. Него
виот наслов гласи "Македонски јазик Издава Институт за македонски 
јазик Скопје". Неговата понатамошна намена и содржина е изразена 
во една белешка на Редакцијата, поместена на крајот од првиот број во 
новата серија (во конrинуитет во год. У, кн. 1) во која стои меѓу 
другото и следново: 

Макеgонски јазик го менува сега својот карактер до толку што 
нема повеќе да обработува прашања што претставуваат интерес само од 
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тесна, практична, а не и од научна гледна точка. Прашањата сврзани од 
секидневната, особено училишната јазична практика, ги презема на себе 
новооснованото списание Лuшерашурен збор, орган на Друштвото за 
македонски јазик и литература. Новата серија на списанието MaKegoH
ски јазuк, како што се гледа, ќе биде порастоварено од стручно-попу
ларните и речничките прилози. 

Од ова време MaKegoHcKu јазuк ја менува и периодичноста. Од 
1954 до 1959 г. тој излегува во две книrn годишно, најчесто како дво
број, задржувајќи го поранешниот формат, но со зголемен обем и со 
намален тираж (на 1000 примероци), а од 1965 г. тој излегува во една 
книга со зголемен формат и со зголемен број страници. Мала промена 
тогаш настанува и во насловната страна - на челно место е поставена 
фирмата на Институтот - Институт за македонски јазик "Крсте Мисир
ков", бидејќи во таа година тој се издели во самостојна институција. 

Во издание на Институтот заклучно со 1984 г. излезени се 31 
книга на списанието и еден посебен број со библиографија на прило
зите, објавени во него во првите 25 годишта (I-XXV). 

На страниците на MaKegoHcKu јазuк во оваа втора етапа од 
неговиот растеж објавени се 740 библиографски позиции студии, рас
прави, критички осврти, рецензии, хроники и библиографски прилози и 
белешки, на 7 460 страници, од 220 автори од готово сите поразвиени 
славистички центри во Европа и Америка. 

Ваквиот растеж на списанието се објаснува со фактот што вре
мето од 50-тите години наваму скопскиот лингвистички центар со 
здоби со неколку десстици нови специјалисти во областа на лингвисти
ката. За тоа доволно зборуваат следниве податоци: во 1950 г. на Кате
драта имаше вкупно четворица соработници, во 1954 г. четворица нови 
соработници беа вработени во новооснованиот Институт; во ] 985 г. 
само во скопскиот центар работат над 60 научни работници со лингвис
тичка наобразба и со научен степен доктор и магистер. 

Во односниов период во нашиот центар македонскиот јазик го 
изучувале и неколки десетици странски слависти како стипендисти на 
нашата земја, специјализанти или учесници на Семинарот за македон
ски јазик, литература и култура. Не мал број од нив станаа и редовни 
соработници во нашите лингвистички публикации, пред се во сп. Маке
gонски јазик. 

Според нашиот библиографски прилог, од 238 автори соработ
ници во списанието 142 се од 60 славистички центри во странство и од 
други славистички центри во Југославија, кои распоредени по земји ни 
ја даваа следнава слика: Австралија 1, Австрија 3, Англија 3, Дан-
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ска - 6, Израел 
94 прилози), Романија - 4, САД - 11 (со 22 прилога), СССР - 16 (со 21 

1, Франција 1, Холандија 

1, двете Германии 1, Норвешка 1, Полска 

2, ЧССР 11, Шведска 

36 (со 

прилог), Унгарија 
- 1, Швајцарија -1, и 42 автори се од другите републики во нашата 
земја. Од перото на овие 142 странски автори во нашево списание обја
вени се 450 прилози (394 од странци и 56 од југословенски), што 
претставува скоро 50% од вкупниот број прилози (913) објавени во сите 
35 годишта на МакеgОlJСКИ јазик. 

Овие податоци доволно зборуваат и за тоа дека е МакеgОllСКИ 
јазик отворено списание. Во него еоработуваат и ќе соработуваат сите 
пријатели на нашиот јазик, на македонскиот народ и на Југославија, без 
оглед на каква лингвистичка школа тие и припаѓаат. 

Огромниот дел од објавените трудови и од домашни, и од стран
ските автори обработуваат македонистичка проблематика и ги зафаќаат 
сите области на јазикот и на синхрониски и на историски план, како и 
неговиот однос спрема другите јужнословенски, словенски и балкан

Сакам да истакна м дека мнозинството прилози од странските 
автори третираат македонистичка проблематика. Бројот на прилозите со 
поширока лингвистичка и славистичка проблематика е значително по
мал, и тие се претежно статии објавени во двобројот што му е посветен 
на акад. Конески по повод неговиот 60-ти роденден. 

Паѓа исто така в очи дека поголемиот дел од објавените прилози 
од странските автори се напишани на македонски јазик. Во тој поглед 
предничат полските, австриските и американските слависти. Од 394 
прилози од странски автори (без југословенските) 276 (повеќе од 2/3) се 
објавени на македонски. Оние пак што не го владеат македонскиот во 
доволна мера, своите текстови ги нудат на некој од светските јазици, 
главно на англиски, француски и германски, или на некој од словен
ските, значи јазиците што се дозволени на меѓународните славистички 
конгреси и на други собири во областа на славистиката. На светски 
јазици во нашево списание се објавени 35 прилози (19 на англиски, 1 О 

на германски, 7 на француски), а од словенските се застапени: рускиот 
(со 22 прилога), белорускиот (1), полскиот (со 42), чешкиот (8), словач
киот (7) српскохрватскиот (56) и словенечкиот (2). 

Објавувањето на прилози и на странски јазици во нашево спи
сание има двојна корист. Од една страна, се шири бројот на читачката 
публика надвор од нашиот центар, и од друга, македонската јазична 
проблематика станува подостапна за поголем број работници во областа 
на светската лингвистика. И најпосле, по тој начин се овозможува и 
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македонскиот јазик да биде достапен во публикациите во другите 
словенски земји. 

Во содржински поглед и во оваа серцја на списанието доминира 
тематика од синхрониската граматика на нашиот јазИlC. 

Во неколку статии доразработени се еден број Фонолошки пра
шања. За прв пат на страниците на ова списание, и воопшто кај нас, се 
јавуваат и обиди за акустички опис на фонемите. Расте бројот на прило
зите и во областа на деривацијата, но најмногу се дискутира пробле
матиката од синтаксата. Од број во број се редат прилози за функцијата 
на членот, категоријата на родот, за глаголскиот вид, за модалноста, па 
за функцијата на предлозите и сврзниците, во десетици статии се рас
права за македонската фраза и за карактерот и структурата на речени
цата, и други прашања. Овој интерес за синтаксич:ка проблематика стои 
во непосредна врска со зголемениот интерес за ова јазично подрачје и 
во светската лингвистика. Голем придонес во тој поглед имаат дадено 
со своите прилози полските и американските слависти што соработу
ваат во нашево списание. Тие внесоа, така да го наречеме, синтаксич:ки 
дух и во нашиов центар. 

Видно е присутна и историската проблематика. Има статии со и 
за новооткриени материјали, доста прилози, особено во подоцнежните 
броеви на списанието, со тематика од најстариот периоди на македон
скиот јазик, описи на ракописи и студии за одделни јазични појави пред 
се од областа на фонологијата и морфологијата, описи на графиските 
системи употребувани во одделни временски период и K  одделни 
школи или автори се до конституирањето на нашиот литературен стан
дард. Преку страниците на МакеУОНСl}и јазuк на историски план осо
бено добро е претставен македонскиот 19. век од културно-Филолошки 
и национално-преродбенски аспект. И кога соопштуваме за оваа дејност 
изразена во списанието, не можеме да не ги споменеме и имињата на 
Блаже Конески и Харалампие Поленаковиќ, кои се јавуваат како автори 
во најголем број студии за овој период. 

Широк простор во Макеуонски јазuк во односниов период зазе
маат и прилозите од областа на македонската дијалектологија и ономас
тика. Тоа се објаснува со фактот што од 60-тите години во Институтот 
се интензивира работата по овие две дисциплини. Нашиот центар се 
вклучи во неколку меѓународни дијалектолошки и ономастички про
екти, како што се ОЛА, ЕЛА, ОКДА, изработка на ономастичка терми
нологија и други иницијативи. Во тој контекст и во Институтот се 
покренаа слични иницијативи, меѓу кои и изработка на Македонски 
дијалектен атлас и ономастички речници. Сето тоа придонесе да се 
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забрзаат теренските испитувања и постепено преку списанието да се 
објавуваат и резултатите од тие истражувања. Дијалектолошките при
лози се мали монографски опис и на одделни дијалекти или групи 
дијалекти, потоа синтетички трудови на дијалектни појави, обработка 
на дијалектни терминолошки комплекси, па до прилози со тематика од 
пошироката област на словенската дијалектологија, како и неколку 
статии од социјалната дијалектологија. Поголем дел од активноста на 
ова лингвистичко подрачје го носат домашните научни работиици. 

Во областа на ономастиката објавени се повеќе списоци на 
имиња (топоними и антропоними) од постариот период на нашето 
минато, најчесто црпени од турски дефтери и други документи, потоа 
студии за одделни ономастички модели и онимиски формации, како и 
монографии за поголеми топорегиони. 

Забележливи се во нашиот центар и проучувања во областа на 
балканистиката, а во последнава деценија нашето внимание го сврту
ваат и резултатите од конФронтативните изучувања. Македонскиот 
јазик со својата географска положба и по својот граматички строеж и 
лексички состав, подразбирајќи ги тука и дијалектните потсистеми, 
дава извонреден матерИЈал и за двата сноменати вида истражувања. 
Ваков вид проблем имаат обработувано нокрај домашните и значителен 
број странски научни работници, и добар дел од резултатите на таквите 
истражувања се претставени токму во нашево списание. 

Македонскиот јазик наоѓа соодветно место и во ноопштите линг
вистички студии И како член на словенската јазична фамилија, и како 
член на балканската јазична лига, на и поради редица свои специФично
сти за кои општата теорија на јазикот е посебно заинтересирана. Такви 
прилози не изостануваат и во нашава публикација, и тие нејзе и даваат 
белег на едно гласило со поширок лингвистички видик. И токму таков 
углед има денеска сп. MaKegOlf,CKU јазик во славистичката наука. 

Сумирајќи ги постигањата на сп. MaKegOftCKU јазик во измина
тиве 35 години и оценувајќи ја неговата улога и во двете споменати 
развојни етапи можеме со сигурност да го тврдиме следното: 1) Во 
првата Фаза на неговото постоење (како билтен на Катедрата за маке
донски јазик) тоа одигра непроценлива улога, заедно со правописот и 
граматиката, во стабилизацијата на јазичната норма кај нас на поширок 
план. 2) Тоа многу придонесе во негувањето па јазичната култура. 3) На 
научен план наmево списание претставува огледало на научниот живот 
во областа на лингвистиката во нашиот центар. Тоа овозможи да се 
иницираат, да се дискутираат и решаваат бројпи проблеми од сите под
рачја на македонскиот јазик. Преку него ние се доближ."Уваме до свет
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ската славистика и лингвистика, и обратно тие до нас. 4) Значителна е 
неговата улога и за насочувањето на нашиот кадар, за неговата моби
лизација за научни потфати, па во некоја мера и за нашето теоретско 
издигнување. 5) Во голема мера тоа успеа да ги собере сите наши сили 
што работеа на јазичното поле во најважниот миг од развојот на нашиот 
стандарден јазик, и да го одржи тоа единство. 6) Тоа успеа исто така да 
ги поврзе сите наши научни сили во светската славистика што го учат, 
проучуваат и што го сакаат македонскиот јазик и тоа се наложи и како 
нивно стручно гласило. 7) Сп. MaKegoHcKU јазик претставува акција за 
нови проучувања, за нови постигања. 

За сите досегашни постигања во областа на македонистиката 
изразени во Списанието и преку него ние им ја изразуваме нашата 
заедничка благодарност на сите научни работници од нашата земја и од 
странство за нивниот голем придонес во растежот на MaKegoHcкu јазик 
и за нашата наука во целина. 

Редакцијата на Списанието сака да му изрази посебна благодар
ност на акад. Блаже Конески за неговата иницијатива, за неговото 
долгогодишно водење на редакциската работа на списанието, за правил
ното насочување на содржините изразени во овој наш репрезентативен 
орган, за неговата постојана грижа за подигање на научното ниво и на 
списанието и на кадрите и воедно нему му благодариме за неговиот 
целокупен придонес за развојот и афирмацијата на македонскиот јазик. 
Нашата благодарност нека му биде и наша срдечна и топла честитка за 
неговиот 65-ти роденден. 
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ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ОД ДОНЕСУВАЊЕТО 

НА МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА И ПРАВОПИС 


1. Во поновата историја на македонскиот јазик посебно се зна
чајни три датуми: 2 август 1944 Г., 5 мај 1945 и 7 јуни 1945. 

1.1. На 2 август 1944 година Антифашистичкото собрание на 
народното ослободување на Македонија (АСНОМ) на првото свое засе
дание во манастирот "Свети отец Прохор Пчињски", уште во екот на 
Народноослободителната војна, покрај другите документи донесе и 
решение "за воведување на македонскиот ја:шк како службен јазик во 
македонската држава", кое се состои од два члена: "Чл. 1. Во македон
ската држава како службен јазик се заведуе народниот македонски 
јазик, чл. 2. Ова решение влегуе веднага во сила." (АСНОМ Зборнuк-

uа gоку,неllШU, Институт за национална историја, Сконје 1964, стр: 241). 

Ова решение на АСНОМ е во согласност со одлуката на Антифа
шистичкото веќе на народното ослободување на Југославија (АВНОЈ) 
од 15 јануари 1944 г. со која се задолжуваат сојузните служби "сите 
решенија и прогласи на Антифашистичкото веќе на народното осло
бодување на Југославија и на неговото нретседателство, како врховна 
законодавна власт, и на Националниот комитет за ослободување на 
Југославија, како врховна, извршна и наредбодателна власт на Југосла
вија како целост, има да се објавуваат во официјалните изданија на 
АнтиФашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и 
на Националниот комитет за ослободување на Југославија на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик. Сите овие јазици се рамно
правни на целата територија на Југославија." (Службен лuсш uа ДФЈ, 1. 
II 1945, г. 1, бр. 1, стр. 5). 

Одлуката на АВНОЈ за рамноправноста на јазиците во Југосла
вија значеше не само признавање на македонскиот јазик како службен 
јазик во Македонија, респ. и во југословенската федерација, ами исто
времено таа го изразуваше и принципот на са�100пределувањето на маке
донскиот народ како рамноправен член во југословенската заедница. 

Со решението на АСНОМ уште на првото, основачкото негово 
заседание на македонскиот јазик му се дава посебно значење. Со тој акт 
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сака да се истакне, од една страна, важноста на јазикот како фактор во 
создавањето и развојот на националната култура, и од друга страна, да 
се потцрта и јазичната самобитност на македонскиот народ. Во даде
ниот историски момент, во огнот на завршните операции на народно
ослободителната борба што ја водеше македонскиот народ заедно со 
другите југословенски народи против фашистичките окупатори (во 
Македонија против германските и бугарските окупаторски војски и 
власти), и во зората на ослободувањето, прашањето за статусот на 
македонскиот јазик во новата држава не можеше да биде одминато. 

1.2. Во времето на престојувањето на АСНОМ и на Главниот 
штаб на НОВ и ПО] за Македонија во манастирот Прохор Пчињски 
почна и дискусијата во врска со правописот. Тогаш се донесени и вре
мени правила, но кои не биле задолжителни во нивната примена. Тие 
правила подоцна ќе послужат како основа во дискусиите за литератур
ната норма и правописот, кои биле организирани во октомври 1944 г. во 
селото Горно Врановци (Велешко), каде што биле привремено сместени 
органите на АСНОМ до ослободувањето на Скопје (Блаже Конески, "За 
донесувањето на македонската азбука и правопис", Макеgонски јазик, 1, 
1950, 5, стр. 99-105). 

По ослободувањето на Скопје на 13 ноември 1944 г. од Президи
умот на АСНОМ е назначена посебна Комисија за јазик и правопис, на 
која Й е возложена задача да изработи предлог за азбука и за правопис. 

Во дискусиите што се водени на повеќе состаноци на Комисијата 
биле усвоени следните припципи: 

За основа на македонскиот литературен јазик треба да се земе 
западното македонско наречје и тоа неговите централни говори. 

- Во македонскиот стандарден јазик треба да се прифатат оние 
форми од централните говори што во најголема мера ќе ги поврзуваат 
сите македонски дијалекти и коишто ќе бидат најприфатливи за луѓето 
од пошироката јазична територија. 

Во литературниот јазик до највисок степен треба да се изрази 
неговата народна основа. 

- Речникот на литературниот јазик треба да се богати со зборови 
од пошироката дијалектна база, а нови зборови да се образуваат само со 
живи зборообразувачки средства на дијалектната база. Туѓи зборови да 
се усвојуваат само по неопходност. 

- Македонската азбука треба да содржи онолку букви (графеми) 
колку што има гласови (фонеми) во литературниот јазик. 

- Правописот да се изработи врз Фонетскиот (Фонолошкиот) 
принцип. 
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Комисијата за јазик и правопис, во чиј состав се наоѓаа: 
Блаже Конески, Крум Тошев, Васил Иљоски, Мирко Павловски, сите 
четворица лингвисти, писателите Владо Малески и Венко Марковски и 
публицистите Киро Хаџи Василев, Илија Топаловски и Густав Влахов, 
подготви проект на македонската азбука и на 3 мај 1945 г. донесе и 
резолуција за азбуката. Предлor'от на македонската азбука беше усвоен 
од Народната влада на Федерална Македонија на истиот датум, а 
решението на владата беше објавено во весникот Нова МакедOlеија од 5 
мај 1945 година. 

1.4. На 2 јуни 1945 г. Комисијата за јазик и правопис ја усвои и 
резолуцијата за македонскиот правопис, која му беше поднесена на 
Министерството за народна просвета на утврдување. 

М инистерството за просвета на 7 јуни 1945 г. донесе решение чиј 
прв член гласи: "Македонскиот правопис, предложен од Комисијата за 
јазик и правопис при Министерството на народната просвета, се приема 
како официјален правопис." Во резолуцијата за I1равописот, меѓу дру
гото, стои И следнава констатација: "Раководниот принцип при устано
вуењето на правописот на Комисијата беше да создаде праВОIIИС ВО 
основата фонетски, и да ги истакне оние форми што денеска се изра
зени и утврдени во нашиот литературен јазик." (Блаже Конески, "За 
донесувањето на македонската азбука и правопис", MakegOl-fскuјазuк, 1, 
1950,5, стр. 105). 

Со донесувањето на азбуката и на правописот беа поставени 
основите на литературната норма на македонскиот јазик. 

2. Појдовниот принцип со кој се раководела Комисијата при сос
тавувањето на flравописот е изразен во првата точка на "Македонскиот 
правопис" и гласи: "Македонскиот правопис се заснова во прв ред на 
Фонетскиот принцип". Зборот "фонетски" треба да го читаме Фоно
ЛОШКU, бидејќи составувачите ја имале предвид функционалната страна 
на гласовите, што го потврдува и следниот став од параграфот за азбу
ката: "Секој f'лас од нашиот литературен јазик се обележуе со оддел на 
буква" (Макеионски правопис, изработен од Комисијата за јазик и 
правопис при Министерството на народна просвета (Државно изда
вачко претпријатие), Скопје 1945, стр. 5). 

Овој правописен принцип со мали отклонувања во Македонија 
веќе беше на некој начин афирмиран, а теоретски беше образложен и 
поткрепен и од Крсте П. Мисирков во статијата "Неколку зборои за 
македонцкиот литературен јазик" во книгата За макеgО1fцкufllе рабоfllu 
(КЛ. Мисирков, За макеgонцкuше рабошu, Институт за македонски 
јазик, Скопје 1974, стр. 144-145). Со прокламирањето на "фонетскиот" 
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принцип авторите на Правоиисош не ја исклучуваат и можноста за 
отстапување од него во некои одделни случаи, каде што ја наложуваат 
за тоа потребата одредени морфолошки фактори. Такви отстапувања во 
домашни зборови се допуштаат во случаи кога има асимилација на 
консонантите /г, д, т/ на морфемската граница, сп. fpаgски, роgсшво, 
роgсшвен, иреgци, 5еlсшво, gруfИаш, иеШlоgишен, иешgневен, на 
звучните консонанти пред членските морфеми, сп. з05ша, 'ржillа, како 
и во финална позиција: за5, ѕиg, 50З, еж итн., потоа при пишувањето на 
финалните групи -сш, -шш, -жg, -зg, сп. лисш, иришш, gожg, lрозg (: 
ЛИС, лиш, gош, lрос). Исто така не се одбележува и обезвучувањето на 
согласката в во сите позиции на збороформите, сп. овца, крвша, крв. 

3. При изборот на графемите Комисијата немала поголеми проб
леми. Кирилското писмо во Македонија било во перманентна унотреба 
низ вековите, со исклучок на јужните краишта на Македонија каде што 
била користена и грчката азбука. Во тие краишта на Македонија постои 
цела една книжнина на македонски јазик со грчко писмо, која е 
создавана од ХУ век наваму. Составувачите на правописот морале да 
одлучуваат само при изборот на графемите за Фонемите ј, љ, Њ, ќ, [, 5, џ. 

Во македонските текстови од XlX век овие Фонеми биле предавани со 
различни знаци. Фонемата ј била означувана со графемите: Й (најчесто 
во текстовите на Крчовски, Пејчиновиќ, Зографски, потоа кај Милади
новци и Шапкарев, понекогаш и во текстовите на К. Петкович, и други), 
i (во некои работи на ѓ. Пулевски, понекогаш во текстовите на Шап
карев, К. Петкович. Т. Попов. Д. Баџовиќ), со диграфите м, Н, 10, во спо
еви со вокал, како и со знаците А\, b, Й, b. Палаталните сонанти /љ, њ/ 
биле предавани со знаците л, н + знак за палаталност (b, ј, Л: Лb, лi, Лј, 
Лhf, ЛIО; lЉ, нј, нј, НМ, 1l1О. 

Палаталните консонанти /ќ, ѓI се предаваат најчесто со графе
мите к, l или ш, g + дополнителен знак за мекост: к + А\, М, Н, 10, If, b (кај 
Крчовски, К. Петкович во некои текстови, кај Миладиновци), Kb (кај М. 
Цепенков), кј (во текстовите на Т. Попов во одделни текстови), одн. 1 + 

А\, 10, b (кај Крчовски, К. Петкович и др.) 

Фонемите џ, ѕ се предавани најчесто со диграми, и тоа место џ се 
употребуваат gж, чж или само ч, Ж, а ѕ се обележува со gз. 

Меѓутоа, не се непозпати и знаците од српската кирилица: ј, љ, 

њ, џ, 1), п. 

Знакот ј го употребува во својот речник ѓ. Пулевски, покрај ј, па 
К. Петкович паралелно со Й, i, потоа Т. Попов и Д. БаџовиЌ. 

Графемите љ и њ од Вуковата азбука ги употребува ѓ. Пулевски 
во речникот и редовно нив ги дава во својот буквар Д. БаџовиЌ. 
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Доста рано во македонските текстови се јавуваат и графемите  и 
N. Знакот п се среќава во записи од 16 век (во кодиката на манастирот 
Матка). Него го употребуваат и К. Пејчиновиќ, ѓ. Пулевски, К. Петко
вич, го препорачува и Т. ПОПОВ. Во записите на Ѓурчин Кокале среќа
ваме еден стилизиран нацрт близок до буквата 1; со функција за одбеле
жување на Фонемата lѓI. 

Во кодиките на манастирот Матка (16-18 век) се употребува и 
графемата џ. 

Во разни текстови на македонски јазик до крајот на 19 век со 
разна функција и во одделни позиции се употребувани и графемите л., 

ж, Ж, bI, 1;, I€, (5, оу, W, 51, 10, И грчките '1', , е и др. 
Прв обид за нормализација на графискиот систем прави Крсте 

Мисирков. Прокламирајќи го принципот секоја Фонема да има одделен 
знак, тој ги исфрла буквите од старата кирилица л., Ж, bI, (5, W И 

диграфите th\, , tA, КЈ, I€, И од консонантскиот графиски систем lЦ, '1',  и 
др. Само за африкатите џ, ѕ тој ги остава диграфите g:ж (= џ) и gз (= ѕ) . 
За фонсматај Мисирков го предлага латиничкото ј. За одбележување на 
палаталите љ, њ, ќ, t Мисирков предлага употреба на супербуквени зна
ци - со запирка на десниот горен агол зад графемите л, Н, к, 1, - л " н', к', 
1'. Овие знаци ги има употребено во книгата За макеgонцкuше рабоши, 
а подоцна во списанието Bapgap тој знак за палаталност за ќ, f го дава 
над буквите - ќ, t. Во сп. Bapgap Мисирков го воведува и знакот q за 
означување на темниот вокал о. Мисирков, како што се гледа, не ја 
прифатил реформираната српска кирилица, која пред него ја користеле 
Пулевски, Петкович и др. Тој сакал да се разликува македонското пи
смо од српското, И од бугарското, и затоа предлага за македонскиот 
посебен графиски систем. 

По балканските и меѓу двете светски војни во текстовите на 
македонскиот јазик што настанал е во Вардарска Македонија, каде што 
службен јазик беше српскохрватскиот, во употреба е, главно, српската 
кирилица, а во Пиринска Македонија се употребувале графемите од 
бугарската азбука. Во Егејска Македонија, пред да биде забранет маке
донскиот јазик воопшто во комуникацијата, има обид да се издаде за 
Македонците еден буквар абецедар, и тој е напечатен со латиничен 
шрифт. И овој пример е доволен показател колку грчката политика во 
тоа време настојува да ја потисне во заборав словенската (кириломето
диевската) традиција во тој дел на Македонија. 

Комисијата за јазик и правопис при Министерството за просвета 
во 1944/45 година пристапувајќи кон својата задача веќе имаше еден 
репертоар на знаци за Фонемите ј, љ, Њ, ќ, t, џ, ѕ. Таа се одлучи да ги 
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избере монографеките знаци и тоа оние кои имаат попрактич:на примена 
и коишто на некој начин веќе биле прифатени од повеќе културни 
работници во времето меѓу двете светски војни и тоа: ј, љ, Њ, џ; за 
Фонемата ѕ го зема знакот ѕ од старата кирилица. За означување на 
палаталните ќ, t Комисијата ги усвојува знаците ќ и t предложени уште 
од Мисирков. 

4. Како основа на македонскиот литературен јазик се земени 
uентралните говори од западното наречје. Тие се говорите во Скопско, 
Велешко, Прилепско, Битолско со Демирхисар, во Кичевијата и во 
Порече. Тие претставуваат дел од западната група во која влегуваат 
уште периферните говори на правецот lllap Планина Дешат -- Јабла
ница на пограничјето со албанската јазична територија. Тука спаѓаат: 
полошките (тетовскиот и гостиварскиот), дебарските (реканскиот, мало
реканскиот, дебарскиот и дримколско-голобрдскиот) и охридско-прес
панските (струшкиот со радошко-веВ4анскиот, охридскиот, ['opHoГlpec
панскиот и долнопреспанскиот) говори. 

4.1. Сите овие говори ги поврзуваат следниве помаркантни осо
бености: 

- Фиксираниот третосложен акцент, сп. ilлс1llUllа .... iiлаlllЈlшша, 

- отсуството на редукција, 

-- замената на гласот /х/ во Iв/ на крајот на збороформите и пред 
консонант, сп. рев (греф), чевлu, во морфемите: бев (беф), бевме, бевUlе 
(бсфте), 

- употреба на '!ри вида членски морфеми (на -6, -Н, -ш, еп. KCl.;"te
1l0в, кшие1l0Ш, каме1l01l, книzава, К1fИ'iаша, KllulaHa, iiuлево, iiWlешо, 
iiилено), 

синтетичкиот датив кај личните заменки, СП. нему му, не(ј)зе
IнеОЈзuјеlu, нам ни итн., 

етриктно удвојување на објектот, сп. ја зеgе книfаша, му рече 
на Па6лешаlПавлешу, 

разликување на општата од НО�1Инативната форма кај ЛИ4ните 
имиња од машки род, спореди: номинативна: Сшојаll, Марко, 111Шlе, 
општа форма: (ТО виgе) СшојClllа, Марка, Мuлеша, 

испуштање на помошниот глагол во трето лице на перфектот, 
сп. шој gошол, шие уоише, 

широката употреба на глаголските конструкции со помошниот 
глагол UЛ-lа/нелш (тип: u.;на уојуе1l0, имаше уојуе1l0, имал gojgeuo, беше 
UJиал уојуено, ќе uлta уојуеuо, ќе u.маше уојуеnо, ќе UАlал уојуе1l0), и со 
глаголот сум (тип: сум уојуен, бев уојуен, сум БUJI уојуеll итн.), 

94 



Прuлозu за развојОfll на Ј\tакеgонuсшuчкаfllа ЛUНlвuсшuка 

препозитивната употреба на заменските и глаголските клитики 
во почетокот на реченицата, сп. 10 виgе gешешо, му рече на gешешо, сум 
ја uрочишал книlаша и сл., и уште ред други особености. 

Сите приведени особености, кои се јавуваат истовремено и како 
диференцијални по однос на источните и југоисточните говори, карак
теристични се и за стандардниот јазик. 

4.2. Потесна целина во рамките на западното наречје чинат цен
тралните говори. Меѓу поважните диференцијални црти, со коишто се 
разликуваат тие од периферните говори, спаѓаат: 

петочлениот вокален систем: lи, е, а, о, уl, 

- јасниот изговор на сите вокали во сите позиции на зборофор
мите, 

употребата на вокалното р,сп. l<рв, uрсши, 'рж, 

- континуантот lа/ место носовката ;1';, сп. рака, uаш, 

рефлексацијата на вокалното л во секвенцата 0.'1: uолно, солза, 

- заменските облицијас и ние, 

- наставката -М во 1. л. едн. на презентот: HOCa1lyt, сечам, се (ј)ам, 
викCLW, 

- наставката -аш во 3. л. мн., СП. носаш, сечаш, викааш, 

наставката -а во 3. л. мн. на минатото определено време, сп. 
gојgоа,носеа,викаа, 

- обликот се во 3. Л. МН. од помошниот глагол СУМ и др. 

И овие црти се истовремено и особености на нормираниот јазик. 

Еден дел од овие црти вокалното р,континуантот на носовката 
;1'; > laI наставките -М, -аш, -а централните говори ги поврзуваат исто
времено со соседните тиквешко-мариовски и понатаму со штипско
струмичките дијалекти од источното наречје. 

4.3. Во стандардниот јазик, од друга страна, има ред особености 
кои не се во употреба во централниот дијалект, ниту пак пошироко во 
западното наречје, а се јавуваат во други македонски дијалекти од поши
рокото подрачје. Така, на пример, стандардниот јазик не ги познава 

дифтоншките секвенци од типот -еј, -ај, -ој и сл., кои се карак
теристични за западните дијалекти, 

во литературниот јазик се употребува Фонемата х, вистина со 
доста ограничена дистрибуција, 

- интервокалното /в/, кое во западните говори во редица случаи 
се изгубило, во стандардниот јазик има регуларна употреба. 

Овие црти, потоа заменските форми он, (она, оно) и lи (за дирек
тен објект во множина), глаголските образувања со суфиксот -ув(а), тип 

95 



Божидар Видоески 

куиува, наставката -М во 1. л. едн. на презентот (берам, flосал , вuкалt), и 
не само тие, се употребуваат на поширок ареал на македонската јазична 
територија. 

Во неколку случаи правописот допушта и употреба на двојни, 
паралелни форми, како, на пример, заменките он (она, оно, они), која е 
карактеристична за северните и за сите повардарски говори, и шој (шаа, 
шоа, шuе), којашто се јавува како диференцијална црта на западното 
наречје. Во него ието така не е разграничена стриктно употребата на 
општата форма кај личните и роднинските имиња од машки род на 
конеонант, на -е и на -о; се допуштаат и формите со наставка, кои се 
типични за северните и западните говори, сп. 10 euge Јована, беше со 
Марка, МУ рече на Пешреша, со gega, 10 euge сина си, а не се необични и 
формите без наставка, сп. беше со Јоваn, кај Марко, за Пешре, инаку 
карактеристични за источните и јужните македонски говори. 

Само приведениве примери се доволен доказ за тоа дека маке
донскиот стандарден јазик до највисок степен ја изразува неговата на
родна основа и тој се јавува како фактор кој ги поврзува дијалектите на 
поширок план, но истовремено тој е и наддијалектен. Неговата надди
јалектна карактеристика ја зголемуваат уште повеќе цела серија нови 
образувања како во лексиката така и во деривацијата, бројни нови 
синтагматски обрати, а освен тоа и редица пластови од туѓата лексика, 
која особено доминира во областа на стручните терминологии. Со усво
јувањето на туѓи лексеми често се усвојува и нивниот изворен акцент, па 
така во стандардниот јазик е создаден еден потсистем со разносложен 
акцент, сп. клuше, реш6, шрuк6, шuре, ирезuguУ.м: ирезuguумош, КОАјУ
шiТlен, 1ал(mшен, сеиарашеu, guверlеflшен, клuшuра, шелефОflllра ИТН. 

5. Изборот на централните говори и пошироко на западното 
наречје за основа на литературниот јазик не е случаен. Како основа на 
стандардниот јазик нив ги препорачуваше уште Крете Мисирков. Тој 
пишува: "Околу централното наречје треба да се групираат сите наши 
научни и литературни сили за да го очистат и обогатат со сокровишта 
од другите македонски наречја и да создадат од него еден убав литера
турен јазик" (Миеирков 1903, 139). Овој свој предлог Мисирков го 
дополнува по следниот начин: " ... еден Македонец од источна, или се
верна, или јужна, или западна Македонија нема право да се противи да 
биде избрано централното македонско наречје за литературен јазик 
само затоа што не им се чинело убаво. Немаат право тие да протести
раат против централното наречје и затоа, што е тоа централно, како и 
зашто изборот се прави од практички соображенија" (Мисирков 1903, 
140). 
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Под терминот централно наречје Мисирков ги подразбира покрај 
велешкиот, прилепскиот и битолскиот уште и охридскиот говор. "И 

вистина дијалектот велешко-прилепско-битолско-охридски е јатката на 
македонскиот јазик, зашто на запад од него е дебарскиот (рока), Шl југ 
костурскиот (ромка), на исток -- источниот И солунскиот (рака) и на 
север - скопскиот или северниот (рука)." (Мисирков 1903, 141). 

.својот предлог Мисирков го брани со историски, географски и 
културно-историски, одн. културно-лингвистички факти. Во времето 
кога ја пишувал тој својата книга, Битола била важен политички, 
економски и културен центар во Македонија и на Балканот. Мисирков 
постојано истакнува дека културниот центар во Македонија треба да 
биде што подалеку како од српскиот така и од бугарскиот центар. Како 
историска поткрепа за својата теза тој истакнува дека Прилеп, Охрид и 
Преспа биле и во минатото во Македонија центри Прилеп и Преспа 
биле владарски седишта, а Охрид и седиште на Автокефалната охрид
ска архиепископија. Сепак се најснажни културно-историските аргу
менти што ги приведува Мисирков, а коишто ги имале под внимание и 
предлагачите на првиот македонски правопис. 

Во Западна Македонија, и особено во нејзиниот централен дел, 
каде што се наоѓаат и најстарите и најголемите градски центри Скопје, 
8елес, Прилеп, Битола, Охрид, коишто биле низ историјата и економ
ски и културни средишта, како и средишта на национален развиток на 
македонскиот народ од XIX и хх век, од времето на Климента и Наума 
па се до ослободувањето, се одвивала со разни степени на интензитет 
една континуирана културно-просветна дејност. 

На тој географски ареал во 19 век творат Кирил Пејчиновиќ, 
браќата Димитар и Константин Миладиновци, поетот Григор Прличев, 
ГЈа Рајко Жинзифов, Јордан Хаџи-Константинов Џинот, учебникарите 
Партениј Зографски, Кузман ll1апкарев, Ѓорѓи Пулевски и други. На тој 
терен го забележале богатото народно творештво Миладиновци, ll1ап
карев, Марко Цепенков и други собирачи. Низ сета таа книжевна и 
културна дејност централните говори се афирмирале како книжевна 
варијанта во рамките на македонскиот јазичен дијасистем. Мисирков 
како школуван филолог не можел да не го осознае тој важен факт, па 
поради тоа тој и се одречува од својот роден долновардарски или солун
ски дијалект и своите текстови ги пишува на централното наречје. 

Уште повеќе како книжевна варијанта централните говори се 
афирмираат во периодот меѓу двете светски војни и во годините на 
народноослободителната војна преку бројни книжевни творби и преку 
револуционерниот печат. 
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Од триесетгите години на овој век во Вардарска Македонија беа 
објавени неколку драмски дела на Васил Иљоски (Ленче кулшновче, 
1928; Чорбаџu Teogoc, 1936), Ристо Крле (Парuше се ошеuувачка, 
1938), Антон Панов (Печалбарu, 1935), стихозбирките на Венко Мар
ковски (HapogHu БUlОРU, 1938, Оrинош, 1938), на Коста Рацин (Белu 
Аtуlри, 1939) и Коле Неделковски (М'скавици, 1940 и Пеш ао свешош, 
1941). Во разни списанија беа објавени и други текстови на македонски 
јазик. Готово сите тие текстови се напишани на централните говори 
песните на Марковски, на Рацина и на Неделковски на велешкиот 
говор, драмските творби на Панов и Крле на дијалект од пошироката 
област на Западна Македонија. Сите тие творби изиграа важна улога во 
афирмација на централните говори во процесот на оформувањето на 
македонскиот литературен јазик (Блаже Конески, Грамашика на маке
gонскuош лuшерешуреll јазuк, Скопје 1967, стр. 47). 

Во периодот на народноослободителната војна 1941-1945 г. сета 
напишана реч во партизанските единици и во позадината летоци, 

, прогласи, поетски творби, манифести, политички брошури, бригадни 
списанија и други илегални партиски материјали се пишувани на маке
донски јазик и тоа претежно на централните говори. Пред крајот на 

војната се воведува и емисија на македонски јазик на радиостаницата 

"Слободна Југославија". Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ побара пропа

гандниот материјал што се испраќаше да биде пишуван на македонски 

јазик (Михајло Апостолски, "НОВ и револуцијата за афирмацијата на 

македонскиот јазик", ЗБОРllИК во чесш на Блаже Конески, Филолошки 

факултет, Скопје 1984, стр. 514). 

Централниот дијалект на западното македонско наречје, како 

што се гледа, израсна до степен на културен јазик по природен пат во 

определени историски услови и претставува еден континуиран процес. 

Затоа не се во право оние коишто ја дезинформираат лингвистичката 

јавност дека македонскиот литературен јазик настанал во резултат на 

арбитражен акт за да задоволи одредени политички потреби. Изборот 

на центра,lните говори за основа на стандардниот јазик во Македонија 

не беше спорен. Составувачите на правописот требаше само да го суми

раат она што беше насобрано и афирмирано во пишаната реч и при

фатено од јазичната практика, и да ги усогласат оние форми што уште 

не беа llелосно затврдени. И таа задача тие ја имаат извршено успешно 

на задоволство на сета македонска културна опшност. 
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РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА 

СО ОСВРТ НА УЛОГ А ТА НА ПРОФ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ 


1. Во развојот на лингвистичката наука во Македонија јасно се 
изделуваат два периода. Првиот период, којшто почнува кон средината 
на XIX век трае се до крајот на Втората светска војна, може да се 
ознаЧ!1 како време на барање патишта, време на обиди за создавање на 
македонскиот литературен јазик. Во ова време Македонија нема свој 
културен и лингвистички центар. Македонските интелектуалци дејству
ваат во туѓи центри. Главно обележје на овој период му даваат делата 
на т.н. македонски учебникари, пред се на Партенија Зографски, Кузман 
Шапкарев, Ѓорѓија I]улевски (Речник uа три ја.зuка, Белград 1875, 

Славјаuско-uасељенска-ЈиакеgОllска слоl1luца речовска, Софија 1880) и 
на македонските книжевници од времето на Преродбата Јордан Хаџи 
Константинов-Џинот, Димитрија и Константин МИЈ!адиновци, Григор 
Прличев, Рајко Жинзифов, Константин и Андреја Петковиќ, и посебно 
книгата на Крсте Петков Мисирков За Јl1.акеноuцкuШе работu (Софија 
1903). Ова дело на Мисиркова има посебно значење поради тоа што тој 
во него, во поглавјето "Неколку зборои за макеДОНЦIШОТ JIитерату
РСН јазик" ги дава основните насоки за решавањето на јазичното и 
правописното прашање кај Македонците. Од кругот на Мисиркова со 
проблемот на литературната норма активно се занимавал и дал виден 
придонес Димитрија Чуповски. 

2. Вториот период започнува по завршувањето на Втората светска 
војна, кога Македонија добива за прв пат во својата историја своја држав
ност. Дури тогаш во Македонија ее фор:\шра и првиот научен центар и 
тој има огромно значење за развојот на македонската лингвистика. 

Во овој втор период од историјата на македонскиот јазик по
себно се значајни три датуми: 2 авгует 1944 г., 5 мај 1945 г. и 7 јуни 1945 г. 

На 2 авгует 1944 г. Антифашистичкото собрание на народното 
ослободување на Македонија (АСНОМ), првиот македонски парламент, 
на првото свое заседание во манастирот Свети отец Прохор Пчињски 
уште во екот на Народноослободителната војна, покрај другите доку
менти донесе и решение "за воведување на македонскиот јазик како 
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службен јазик во македонската држава". Овој документ се состои од два 
члена: "Чл. 1. Во македонската држава како службен јазик се завед;уе 
народниот македонски јазик, Чл. 2. Ова решение влегуе во сила веднага.'.' 

Ова решение на АСНОМ е во согласност со одлуката на Антифа
Шистичкото веќе на народното ослободување на Југославија (АВНОЈ) 
од 15 јануари 1944 г. со која се задолжуваат сојузните служби "сите 
решенија на Југославија и на неговото претседателство, како врховна 
законодавна власт, и на Националниот' комитет за ослободување на 
Југославија, како врховна, извршна и наредбодателна власт на Југосла
вија како целост, има да се објавуваат во официјалните изданија на срп
ски, хрватски, словенечки и македонски јазик. Сите овие јазици се рам
ноправни на целата територија на Југославија" (Служб н лист на ДФЈ, 
1. II 	1945, г. 1 бр. 1, стр. 5). 

Одлуката на АВНОЈ за рамноправноста на јазиците во Југосла
вија значеше не само признавање на македQ.НСКИОТ јазик како службен 
јазик во Македонија, респ. и во југословенската федерација, ами исто
времено таа го изразуваше и принципот на самоопределување на маке
донскиот народ како рамноправен член во југословенската заедница. 

Со решението на АСНОМ уште на основачкото негово заседа
ние на македонскиот јазик му се дава посебно значење. Со тој акт сака 
да се истакне, од една страна, важноста на јазикот како фактор во созда-, 
вањето и развојот на националната култура, и од друга страна, да се -
потцрта и јазичната самобитност на македонскиот народ. 

По ослободувањето на Скопје на 13 ноември 1944 г. од Президи
умот на АСНОМ е назначена посебна комисија за јазик и правопис, на 
која и е возложена задача да изработи предлог на азбука и за правопис. 

Комисијата за јазик и правопис, во чиј состав се наоѓале Блаже· 
Конески, Крум Тошев, Васил Иљоски, Мирко Павловски сите четво
рица лингвисти, писателите Владо Малески и Венко Марковски, и пуб
лицистите Киро Хаџи Василев, Илија Топаловски и Густав Влахов, 
подготвила проект на македонската азбука и на 3 мај 1945 г. таа доне-; 
сува и резолуција за азбуката. Предлогот за македонската азбука е 
усвоен од Народната влада на Федерална Македонија на истиот датум, а 
решението е објавено во весникот Нова МакеУОllија на 5 мај 1945 г. 

На 2 јуни 1945 г. истата Комисија усвојува и резолуциј<;l за маке
донскиот правопис, а на 7 јуни Министерството за просвета со свое 
решение таа резолуција и правно ја потврди. 

Со донесувањето на азбуката и на правописот. беа 
основите на литературната норма на македонскиот јазик. 
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Во 1946 г. беше објавен и првиот прирачник по македонска гра
матика (MaKegOHCKa lра.машика, Скопје 1946) од Крум Кепески, која 
заедно со правописот одигра позитивна улога во школската настава. 

Врз по натамошниот развој на македонскиот јазик и македонската 
лингвистика грижата ја преземаат новооснованите стручни и научни инс
титуции. МеТу првите беше формиран Филозофскиот факултет во Скопје и 
во неговиот состав Катедрата за јужнословенски и балкански јазици со 
посебен Семинар за македонски јазик (1946). Подоцна лингвистичкиот дел 
на Факултетот се организира во посебна институција - Филолошки факул
тет (1947), а Катедрата за јужнословенски и балкански јазици е преиме
нувана во Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици. 

Под раководството на проф. Блаже Конески долги години беше 
единствена институција која покрај педагошката дејност разви и обемна 
научноистражувачка работа, особено по 1949 г. кога персоналниот сос
тав се зголемува со првите дипломирани македонисти на скопскиот 
Филолошки факултет. 

Во 1950 г. колективот на Катедрата под раководството на проф. 
Конески подготви ново, значително проширено издание на Македон
скиот правопис со еден речнички додаток од околу 6 000 лексички 
позиции (Блаже Конески и Крум Тошев, MaKegOHCKU иравоиис со 
иравоиисен речник, Скопје 1950). Со овој Правопис беше направен 
значителен напредок во нормализацијата на литературниот стандард и 
во функција тој ќе остане се до 1970 г., кога во Институтот за македон
ски јазик беше изработено пошироко издание и со многу побогат реч
ник (околу 35 000 позиции, сн. Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Коне
ски, К. Тошев, Р. Угринова-Скалоска, Правоiiис lta .'I1акеgонскиош 
лишерашуренјазик со иравоиисеu реЧllик, Скопје 1970). 

Во 1950 г. Катедрата почна да го издава и сп. MaKegOllCKU јазик 
како свој орган под уредништво на Б. Конески. Редакцијата успеа за 
кратко време да ги собере сите луѓе од перото во нашата Република, па 
и пошироко во земјата, кои се интересираа за јазичната проблематика. 

На неговите страници се развива широка дискусија особено за 
прашања сврзани со литературната норма. Јазичната практика во него 
најде огромна помош при решавањето на ред прашања, меѓу кои и 
недоречените правописни проблеми. Ова списание веќе од самиот поче
ток на неговото постоење го ширеше кругот на соработниците и надвор 
од границите на нашата земја. Во досега излезените 39 броја објавени се 
над илјада наслови, меѓу кои влегуваат и неколку стотини прилози од 
перото на најугледните лингвисти од сите славистички центри во 
светот, на сите словенски и на сите светски јазици. 
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Во 1951 г. при Катедрата беше формирана и Комисија за маке
донски речник на чело со проф. Блаже Конески. Со активност на чле
новите на Катедрата во текот на 1951-1953 г. беше заложен корпус со 

беше пренесен за натамошна 
обработка во новоФормираниот Институт за македонски јазик. 
богат речнички материјал, кој од 1954 г. 

Во 1952 г. Блаже Конески ја објави својата Грамашика nа маке
gоnскиош лишерашуреn ја:)ик, 1 дел (Скопје, 1952, II дел, 1954). Грама
тиката на Конески е прв опширен учебник по македонски јазик во кој е 
претставен сеопфатно граматичкиот систем на современиот македонски 
стандард и научно образложен. Граматиката на Конески ќе даде поттик 
за нови истражувања и ќе послужи како основа за изработка на серија 
прирачници по македонски јазик и за училиштата. Таа многу ќе придо
несе за униФицирањето и за затврднувањето на литературната норма. 

Катедрата за македонски јазик во првата деценија од нејзината деј
ност беше центар на сета научна актива во нашата Република. Под нејзино 
раководство вршени се и обемни дијалектолошки проучувања, во кои беа 
вклучувани и студенти од постарите годишта. Еден број од студентските 
дипломски работи објавени се во серијата Дииломски рабоши. 

Во 1953 г. при Филозофскиот факултет беше основан посебен 
Институт за македонски јазик, кој од 1965 г. Функционира како посебна 
институција под името Институт за македонски јазик "Крсте Мисир
ков". Со основањето на Институтот дел од дејностите на Катедрата беа 
префрлени во него. Институтот ја презеде грижата околу издавањето на 
списанието MaKegoucKU јазик, како и редакцијата на Македонскиот 
речник, а од 1977 г. го издава и зборникот МакеgОllисшика. Во првата 
фаза од дејноста на Институтот работата беше концентрирана врз маке
донскиот речник, кој е објавен во три тома под наслов Речnик на маке
gоuскиош јазик со срiiскохрвашски шолкувања (I том, 1961, П, 1965, 
IП, 1966) во коавторство на Т. Димитровски, Б. Корубин И Т. Стамато
ски, и под редакција на Блаже Конески. Појавата на речникот на маке
донскиот јазик (со околу 65000 заглавни единици) претставува култу
рен настан од посебно значење не само затоа што во него за прв пат е 
претставен целокупниот фонд на македонската лексика туку и поради 
улогата што ќе ја изврши тој во стабилизацијата на литературната лек
сика. Речникот даде основа за изработка на десетина други џепни дво
јазични речници (македонско-руски, македонско-Француски, македон
ско-италијански, македонско-полски, македонско-романски и обратно) 
и уште неколку речници од тој тип од странски автори. Врз основа на 
тритомниот речник (во НЧојново издание во еден том) Институтот издаде 
и Обраше1t речuик иа макеgо1tскиош јазик (Скопје 1967) во авторство 
на В. Миличиќ. 
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Во Институтот денеска работат околу триесетина научни и 
стручни соработници, кои се распоредени во пет (5) одделенија: за лек
сикографија, современ јазик, дцјалектологија, историја и ономастика. 
Главни нроекти кои се реализираат во тие одделенија се: 1) Толковен 
речник на македонскиот јазик, 2) Речник на македонската народна пое
зија (излезсни се два тома), 3) Речник на македонските црковносло
венски текстови (објавена е пробната свеска), 4) СИIrrаксички речник на 
македонските глаголи (издаден е првиот дел), 5) Македонски дијалек
тен атлас, 6) Речник на македонската топономија (подготвен е делот за 
ојконимите во СР Македонија), 7) Речник на презимињата, и некои по
мали проекти. Во рамките на сета таа дејност објавени се неколку 
десетици монографии за одделни теми и проблеми, кои се класирани во 
две издавачки серии: а) Стари текстови и б) Посебни изданија. 

Со основањето на Македонската академија на науките и умет
ностите (1967) се оформи уште едно организационо средиште каде што 
е организирана лингвистичката дејност. 

Одделението за лингвистика и литературна наука при МАНУ 
издаде две списанија: Прuлозu (од 1976) и Studia lingvistika Polo
no-Jugoslavica (од 1980), второво заедно со Институтот за нолски јазик 
на Полската академија на науките и Комисијата за лингвистика на 
Академијата на науките и уметностите на БиХ. Тука Функционира и 
посебен Одбор за изработка на терминолошки речници (од 1971) под 
раководство на акад. Блаже Конески. Во рамките на Одделението се 
реализира и работата на македонскиот дел во меѓународните лнгвисти
чки атласи: Европскиот лингвистички атлас, Општословенски лингвис
тички атлас, Општокарпатски дијалектен атлас, и уште неколку други 
значајни проекти. 

Македонската академија преку Одделението за лингвистика 
денеска ја координира во најголем дел меѓународната соработка во 
областа на лингвистиката, особено во резултат на соработка со Инсти
тутот за полски јазик и Институтот за славистика на ПАН, како и со 
славистичките катедри на Варшавскиот, Јагелонскиот и Катовичкиот 
универзитет, со кои се реализира широко заснованиот проект Пол
ско-македонска јазична конфронтација. 

Во унапредувањето на македонската лингвистика значителен 
придонес даваат и Сојузот на друштвата за македонски јазик и лите
ратура, кој ја континуира работата на поранешното Друштво за маке
донски јазик и литература (1951). Списанието Лuшерашурен збор 
(1951), орган на Сојузот, многу придонесува за попу ларизацијата на 
македонската наука за јазикот и за нејзиниот продор во пошироката 
средина на културниот живот во Македонија. 
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Во рамките на Сојузот, но како посебна организациона единица 
дејствува Македонскиот славистички комитет, кој заедно со Југосло
венскиот славистички комитет непосредно кореспондира со Меѓународ
ниот комитет на слависти и неговите тела (комисии). 

Важна функција во афирмацијата на македонската лингвистика и 
македонистика воопшто врши Семинарот за македонски јазик, литера
тура и култура (1968), од оваа година преименуван во Меѓународен 
семинар за македонски јазик, литература и култура, кој Функционира 
како посебна организациона единица при универзитетот "Кирил и 
Методиј" во Скопје. Во рамките на овој Семинар се одвива и Научна 
дискусија (1972). Семинарот издава две публикации: Преgавања и 
зборник Научна gucKycuja. 

Во зборникот Научна gucKycuja се објавуваат рефератите држани 
на научните сесии. 

Научните собири по лингвистика што ги организираат наброе
ните институции во Македонија, во кои ја вбројуваме и Научnаша guc
кусија при Семинарот, имаат извонредно значење како за афирмацијата 
на македонската лингвистика во светски рамки, така и во продлабочу
вањето на проучувањата во сите домени на јазичната материја. 

Македонската лингвистика во изминативе четири и половина 
децении, како што се гледа од досегашново излагање, растеше и се раз
виваше во зависност од растежот и особеноста на соодветните инсти
туции и нивниот кадар. Ако се има предвид дека Катедрата за маке
донски јазик ја започна работата само со двајца наставници, и двајцата 
почетници во научната работа (професорите Блаже Конески, штотуку 
дипломиран лингвист, и Крум Тошев), а денеска во јазичните институ
ции се вклучени со разни степени на стручни и научни звања преку 
педесетина соработници, не можеме да бидеме незадоволни. 

Македонската лингвистика бележи резултати во сите нејзини 
области. 

Во областа на јазичната норма со ПравоЙuсош, Грамашuкаша и 
со бројни студии постигнати се завидни резултати. 

Таа материја постојано се збогатува со истражувањата во областа 
на современите дијалекти. Денеска веќе нема катче на етнографска 
Македонија каде што дијалектната реч не е испитана. Во процес на 
изработка се наоѓаат капитални дијалектолошки студии, како што се 
Македонската дијалектологија и Македонскиот дијалектен атлас. 

Видни резултати се постигнати во областа на историјата на 
писмениот јазик и на историската граматика на македонскиот јазик. За 
потврда можат да ни по служат компендиумот Исшорuја llа .MaKegOIl
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скиош јазик од Б. Конески и десетици и десетиr.tи монографии и други 
студии за одделни текстови од постарата македонска книжнина, и за 
одделни македонски творци. Особена научна тежина носат студиите 
посветени на текстовите од Охридската книжевна школа и од периодот 
на македонската преродба. 

Во последно време интензивно се работи во областа на ономас
тичките проучувања, меѓујазичните контакти и во областа на граматич
ката конфронтација на македонскиот со други јазици, како и во областа 
на балканистиката. Македонските лингвисти добро се вклучени готово 
во сите меѓународни лингвистички проекти. 

За развојот на македонската лингвистика несомнено најголеми 
заслуги има професор академик Блаже Конески. 

Проф. Конески твори во еден исклучително важен период од 
историјата на македонскиот народ - кога тој се конституира во нацио
нално битие и се организира во своја држава, период кога се поставу
ваат темелите на новата македонска писменост и се создава една по
себна, македонска национална култура. Историскиот момент нашиот 
професор го упатува со македонскиот јазик да се зафати на поширок 
план на неговото изучување. 

Проф. Конески е еден меѓу најактивните учесници во кодифика
цијата на македонскиот стандарден јазик од донесувањето на азбуката и 
правописот во 1945 година па до ден денешен. За неговото име се сврза
ни клучните документи и најважните дела на македонската наука за 
јазикот: обликувањето на азбуката, правописот, граматиката, речникот, 
историјата на писмениот јазик во Македонија, историската фонологија, 
историјата на јазикот, и други. Во неколку стотици студии, расправи и 
други прилози Конески го следи развојниот пат на македонскиот јазик 
од словенските текстови на првоучителите и Климента до македонските 
преродбеници и Мисиркова, и понатаму до Рацина и од Рацина до 
најново време, задржувајќи се посебно на оние временски пунктови 
кога јазичното прашање во Македонија излегувало на површина на кул
турното живеење на македонскиот човек. 

Студиите на проф. Конески за Охридската книжевна школа, и за 
македонската преродба, есеите за јазикот на Пејчиновиќ и на Крчовски, 
за Партениј Зографски, за Пулевски и Јордан Константинов Џинот, за 
Цепенкова и Мисиркова, па за Рацина, за јазикот на народната поезија, 
и уште редица негови расправи, по силата на аргументите и по длабо
чината на научните изводи ќе останат во историјата на научната мисла 
кај Македонците како документи со трајна вредност. Секоја студија на 
Конески, секој негов прилог, и оние најситните, открива и нови идеи 
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кои го инспирираат научниот работник за нови потфати и го упатуваат 
на правите извори. 

Проф. Конески по однос за македонскиот јазик не е само научник 
теоретичар и истражувач. Неизмерно е значаен неговиот придонес и во 
негувањето на ја.'шчната норма, и во уметничното обликување на јазич
ниот израз. Сите негови текстови, научни и уметнички, претставуваат 
образец на убав македонски збор. Богатиот теориски репертоар на идеи и 
решенија Конески мајсторски умее да ги преточи во сочен исказ. 

Таквиот македонски збор преку богатиот научен опус на Коне
ски и неговиот поетски текст ги заинтересира дејците на полето на 
лингвистиката и славистиката во сите славистички центри во светот да 
се свртат и кон македонскиот јазик. 

Голем број од своето работно време Конески го има посветено и 
на организација на научната работа како во областа на лингвистиката, 
така и на поширок план на културниот живот во Републиката. Тој го 
носи главниот товар во комисијата за организирање на Филозофскиот 
факултет од 1946 год. Како шеф на Катедрата за македонски јазик 
Конески го организира целокупниот наставен процес по дисциплини 
кои за прв пат во историјата на универзитетската настава се предаваат 
како посебни предмети (Македонски јазик, Историја на македонскиот 
јазик и др.). Конески е иницијатор на ред други научни институции и 
асоцијации. Да ги споменеме само Друштвото за македонски јазик и 
литература, Институтот за македонски јазик, Македонската академија 
на науките и уметностите (прв нејзин претседател) и др. Во личноста на 
проф. Конески се соединети: строга научна акрибија, професор кој знае 
да го заинтересира собеседникот со нови идеи, личност која умее да 
создава пријатели, којшто со својот орален и пишан збор го гmени 
вниманието на слушачот. 

Ете поради сето ова проф. Блаже Конески во научниот свет и кај 
неговите воспитаници и КОЈ1СГИ ужива углед на извонреден нау'lНИК, 
отворен, строго критичен, објективен и аш'ажиран, I1римерен организа
ТОР, срдечен колега. 

Стотици ученици и пријатели на проф. КОfIески во знак на приз
нателност и благодарност за неговото големо дело а по повод неговиот 
70-ти роден ден му испраќаат срдечен поздрав, поздрав од душа, со 
желби за уште долго, долго да твори. 

1992 
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ПЕТ ДЕЦЕНИИ ОД ДОНЕСУВАЊЕТО 

НА МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА И ПРАВОПИС 


1. Во поновата историја на македонскиот јазик посебно се зна
чајни три датума: 2 август 1944 г., 5 мај 1945. и 7 јуни 1945. 

1.1. На 2 август 1944 г. Антифашистичкото собрание на народ
ното ослободување на Македонија (АСНОМ) на првото свое заседание 
во манастирот "Св. отец Прохор Пчињски", уште во екот на Народно
ослободителната војна покрај другите документи донесе и решение 
"за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во маке
донската држава", кое се состои од два члена: "Чл. 1. Во македонската 
држава како службен јазик се заведуе народниот македонски јазик, Чл. 
2. Ова решение влегуе веднага во сила." 

Ова решение на АСНОМ е во согласност со една одлука на 
АнтиФашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија 
(АВНОЈ) од 15 јануари 1944 г. со која се задолжуваат сојузните служби 
"сите решенија и прогласи на АнтиФашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија и на неговото претседателство, како 
врховна законодавна власт, и на Националниот комитет за ослободу
вање на Југославија, како врховна, извршна и наредбодателна власт на 
Југославија како целост, има да се објавуваат во официјалните изда
нија... на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик. Сите овие 
јазици се рамноправни на целата територија на Југославија." (Службен 
лист на ДФЈ, 1. II 1945 г. 1 бр 1, стр. 5). 

Одлуката на АВНОЈ за рамноправноста на јазиците во Југославија 
значеше не само признавање на македонскиот јазик како службен јазик 
во Македонија и еден од службените јазици во федерацијата, ами таа 
истовремено го изразуваше и принципот на самоопределување на маке
донскиот народ како рамноправен член во југословенската заедница. 

1.2. Со решението на АСНОМ уште на првото, основачкото 
негово заседание, на македонскиот јазик му се дава посебно значење. 
Со тој акт сака да се истакне, од една страна, важноста на јазикот како 
фактор во создавањето и развојот на македонската национална култура 
и, од друга страна, да се потцрта и јазичната самобитност на македон
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скиот народ. "Тој акт беше индикативен, бидејќи покажуваше дека на 
јазикот му се одделува особено внимание и му се дава особено значење 
во моментот кога се работеше за врвна објава на националната иденти
фикација на Македонците" (Конески 1985: 9). Во дадениот историски 
миг, во огнот на завршните операции на народноослободителната борба 
што ја водеше македонскиот народ против бугарските и германските 
окупаторски војски и против бугарската Фашистичка власт, во зората на 
ослободувањето, прашањето за статусот на македонскиот јазик во 
новата држава не можело да биде одминато. "Потребата да се истакне 
јазичната самостојност на македонскиот народ била толку присутна, 
што без еден таков чин како да би останала недоречена самата програма 
на нашето народноослободително движење" (Конески, пак таму). Една 
слична мисла имаше искажано уште Мисирков дека создавањето на 
македонскиот литературен јазик е неопходен предуслов за одбрана на 
суштинските интереси на македонскиот народ. 

Овој акт донесен од АСНОМ за македонскиот народ има исто
риско и трајно значење. македонскиот јазик стана придружен атрибут 
на македонската државност и најважен белег на македонската нацио
нална индивидуа.ЈIНОСТ. 

1.3. Во времето на престојувањето на АСНОМ и на Главниот 
штаб на НОВ и ПО] за Македонија во манастирот Св. отец Прохор 
Пчињски започнале и дискуеиите во врска со азбуката и правописот. 
Тогаш се донесени и еден вид "Времени правила за македонскиот 
јазик", но кои не биле задолжителни во нивната примена. Тие правила 
подоцна ќе послужат како основа во дискусиите за литературната норма 
и за правописот, кои биле организирани во месец октомври 1944 г. во 
село Горно Врановци (Велешко), каде што биле привре!vlено сместени 
органите на АСНОМ дО ослободувањето на Скопје (Конески 1950: 100). 

По ослободувањето на Скопје (13 ноември 1944 г.) од Президиумот 
на АСНОМ е назначена посебна Комисија за јазик и правопис, на која и е 
возложена задача да изработи пред,'ЈОГ за азбука и за правопис. 

Во дискусиите што се водени на повеќе состаноци на Комисијата 
и врз основа на сознанијата од претходните дискусии во кои учеству
вале широк круг македонски интелектуалци од пошироката сфера на 
културата, усвоени се следниве принципи за македонскиот литературеп 
јазик и правописот: 

За основа на македонскиот литературен јазик треба да се земе 
западното !vlакедонско наречје, и тоа неговите централни говори. 

Во македонскиот стандарден јазик треба да се прифатат опие 
форми од централните говори што во најголема мера ќе ги поврзуваат 
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сите македонски диајлекти и коишто ќе бидат најприфатливи за луѓето 
. . 

од пошироката јазична терИТОрИја. 

- Во литературниот јазик до највисок степен треба да се изрази 
неговата народна основа. 

Речникот на македонскиот литературен јазик треба да се богати 
со зборови од пошироката дијалектна база, а нови зборови да се обра
зуваат само со живи зборообразувачки средства на дијалектната база. 
Туѓи зборови да се прифаќаат само по неопходност. 

- Македонската азбука треба да содржи онолку знаци (букви, 
графеми) колку што има гласови (фонеми) во литературниот јазик 

- Правописот да се изработи врз Фонетскиот (Фонолошкиот) 
принцип. 

1.4. Комисијата за јазик и правопис, во чиј состав се наоѓаа: 
Блаже Конески, Крум Тошев, Васил Иљоски, Мирко Павловски, сите 
четворица лингвисти, писателите Владо Малески и Венко Марковски и 
публицистите Киро Хаuи Василев, Илија Топаловски и Густав Влахов, 
подготви проект на македонската азбука, а на 3 мај 1945 г. таа Донесува 
и резолуција за азбуката. Предлогот на македонската азбука беше 
усвоен од Народната влада на Федерална Македонија на истиот датум, а 
решението на Владата беше објавено во весникот "Нова Македонија" на 
5 мај 1945 г. 

На 2 јуни 1945 г. Комисијата за јазик и правопис ја усвојува и 
резолуцијата за македонскиот правопис, која му беше поднесена на 
Министерството за народна просвета на утврдување. Министерството 
за просвета на 7 јуни 1945 г. донесе решение чиј прв член гласи: "Маке
донскиот правопис, предложен од :Комисијата за јазик и правопис 
при Министерството на народната просвета, се приема како 
официјален правопис." Во резолуцијата за правописот, која е донесена 
едно гласно, меѓу другото, стои и следнава констатација: "Раководниот 
принцип при установувањето на правописот за КО:\1Исијата беше да 
создаде правопис во основата Фонетски, и да ги истакне оние форми 
што денеска се изразени и утврдени во нашиот литературен јазик" 
(Конески 1950: 105). 

Набргу по објавувањето на резолуцијата на Комисијата за јазик и 
правопис и одлуката на Министерството за просвета беше напечатен во 
посебна книшка и правописот со наслов "Македонски правопис 
изработен од Комисијата за јазик и правопис при Министерството на 
народната просвета" (Државно издавачко претпријатие), Скопје 1945, 
страници 20. На првата страница на книшката е напечатено и "реше
нието" за правописот (Правописните правила се дадени во најопшта 
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форма и распределени се во четири поглавја: 1 Основни правописни 
правила (5-8), 11 Преглед на формите (9-13), Ш Употреба на големи 
букви (14-15) и IV Интерпункција (16-20). 

Со донесувањето на азбуката и на праВОfШСОТ беа поставени 
основите на литературната норма на македонскиот јазик. 

Ова е историски чин, бидејќи со него се крунисаа стремежите на 
македонскиот човек низ вековите да се изразува на својот мајчин јазик 
и со свое писмо. 

2. Појдовниот принцип со кој се раководела Комисијата при 
составувањето на правописот е изразен во првата точка на A1aKegoH
скиош иравоиис и гласи: "Македонскиот правопис се заснова во прв 
ред на фонетскиот принцип" (МП 1945: 5). Зборот "фонетски" треба 
да го читаме фонолошки, бидејќи составувачите ја имале предвид 
Функционалната страна на гласовите. 

Овој правописен принцип со мали отклонувања во Македонија 
веќе беше на некој начин афирмиран, а теоретски беше образложен и 
поткрепен и од Крсте П. Мисирков во статијата "Неколку зборои за 
македонцкиот литературен јазик" во кни гата За макеgонцкuiliе ра80ши 
(Мисирков, 1903: 144-145). Со прокламирањето на "Фонетскиот" IlрИН
цип авторите на Правоиuсоili не ја исклучуваат и можноста за отстапу
вање од него во некои одделни случаи, каде што ја наложуваат за тоа 
потребата одредени морФолошки Фактори. Такви отстапувања во до
машни зборови се допуштаат во случаи кога има асимилација на консо
нантите /г, д, т/ на морфемската граница, сп. fpagcKu, роgсiliво, pog
СШ6ен, иреgцu ( : apegoK), gpyraaili, иеiliiоguшен, aeiligHeeeu, 1l0тоа на 
звучните консонанти пред членските морфеми и во финална 1l0зиција, 
сп. з08iliа, ржiliа, за8 - за80ili, sug sugoili, 803, еж итн. како и во 
пишувањето на финалните ГРУIlИ -ст, -шт, -жд, -зд, сп. лuсili - лuСiliОili, 
ирuшili ирuшiliоili, gO;)lcg - gожgОili, iрозg - fpозgоili ( : изговор лuс, 
ирuш, gош, lрос). Исто така не се одбележува и обезвучувањето на 
согласката /в/ во сите позиции на збороформите, сп. овца, крвша, крв 
(во дијалектната реч се изговара офца, крфiliа). 

3. При изборот на графемите Комисиј.ата 
леми. Кирилското писмо во Македонија било во перманентна употреба 
низ вековите, со исклучок на јужните краишта на Македонија, главно во 
Егејска Македонија, каде што била присутна и грчката азбука, а многу 
ретко се Уllотребувала и арабица. Во јужните области на Македонија 
постои цела една книжнина на македонски јазик со грчко писмо, која е 
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создавана од 15 век наваму. За пример ќе ги споменам само евангелските 
текстови (Кулакuско еваНfелuе, ТРЛUСКО еванfелuе) и цела серија речни
ци-разroворници почнувајќи од оној мал разговорник од 16 век на кос
турски говор (е. Боготско) и Данииловиот Чешuрuјазuчнuк па до оној 
речник-разговорник од мегленското село Лесково од 1876 г. и други. 

Прифаќајќи ја кирилската азбука составувачите на правописот 
морале да одлучуваат само при изборот на графемите за меките согла
ски /ј, љ, њ, ќ:, ѓI, за африкатите /ѕ, џ/, како и за валидноста да се упо
треби знак и за таканаречениот "темен глас" што се јавува во некои 
нецентрални говори. 

Во македонските текстови од 19 век овие Фонеми биле преда
вани со различни знаци, најчесто со диграфи. 

Фонемата /ј/ била означувана со знаците: Й (најчесто во тексто
вите на постарата генерација на КУ"1Турни работници: Крчовски, Пејчи
новиќ, Зографски, нешто поретко во текстовите на Миладиновци и 
Шапкарев, ,понекогаш се јавува и кај К. Петкович, и други), i (во некои 
работи на Г. Пулевски, понекогаш се среќава и кај Шапкарев, К. Пет
кович, М. Цепенков, Групче), со диграфите t-R., ТО, во споеви со вока"l, 
како и со знаците љ., 1:., Й, I>; доста рано во употреба влегува и денешната 
графема ј; неа ја употребуваат ѓ. Пулевски, К. Петкович, Т. Попов, Д. 
БаџовиЌ. 

Палаталните сонанти /Љ, њ/ биле предавани со знаците л, н + 

знак за палаталност (b, i,j): Лb, лi, лј, Лh1, Лlо; Hb, Hi, нј, нм, lllO. 

Фонемите lќ, ѓ/ се предаваат најчесто со графемите к, г или Т, Д 

+ дополнителен знак за мекост (b, A, "Б, , и:), значи: Kb, fb (кај 
Цепенков), к/,\, K , Kt, КfO, ки: / г/,\, rt, г , ги: (кај Крчовски, К. Петкович 
во некои текстови, кај Миладиновци, во записите на манастирските 
кодици), кј, гј (во текстовите на Т. Попов и во други одделни текстови). 

Фонемите lџ, ѕl се предавани најчесто со знаците дз (ѕ) и ДЖ, чж 

или само ч, Ж (џ). 
Но доста рано во минатиот век по изведената правопис на ре

форма на Вук Караџиќ во македонските текстови наоѓаат место и 
графемите од Вуковата азбука Iј, љ, њ, П, , џ/. 

Графемата ј, како што споменав, ја наоѓаме во речникот на ѓ. 
Пулевски, покрај i, кај К. Петкович наспоредно со Й и ј, потоа кај Т. 
Попов и Д. БаџовиЌ. 

Графемите љ, њ ги употребува Пулевски и редовно нив ги упо
требува во својот буквар Д. БаџовиЌ. 

Во кодиците на манастирот Матка и во Трескавсчкиот кодик 
често го наоѓаме знакот џ (Џавер, бо џiа). 

111 



Божидар Видоески 

Знакот п во записите во Македонија се среќава и пред Вуковата 
реформа: констатиран е во запис од 16. век во кодикот на манастирот 
Матка (сп. запис Моураип), па во Слепченскиот кодик (свеnи, nоре). Во 
записите на Ѓурчин Кокале наоѓаме еден стилизиран нацрт налик на 
буквата fj со функција за означување на фонемата /ѓ/. Вуковите знаци за 
/ќ, ѓI нашле место и во делата на К. Пејчиновиќ, ѓ. Пулевски, К. Пет
кович, нив ги препорачува и Т. Попов. 

Како што гледаме, готово кај сите македонски автори во 
втората половина на 19 век за фопемите /ј, љ, њ, Ќ, ѓ, ѕ, џ/ се употре
бувале по неколку знаци, што значи дека тие (автори) барале подобри 
графички решенија при положба на немање на установена норма. Јор
дан Хаџи Константинов-Џинот меѓу првите дигнал глас против излиш
ните знаци, но прв обид за нормализација на графискиот систем прави 
Крсте Мисирков. Прокламирајќи го принципот секоја Фонема да има 
одделен знак, тој ги исфрла од употреба буквите од старата кирилица љ., 
Ж, 1>1, 1>, <5, оу, со и диграфите tfi\, IЖ, IЙ, f(), I€ И од консонантскиот графиски 
систем ЦЈ, \f,  и др. Само за африкатите ѕ, џ тој ги оставил диграфите 
дж (џ) и дз (ѕ). За Фонемата ј Мисирков го предлага знакот i. За 
одбелењ.У'вање на мекоста тој предлага дијакритични знаци со запирка 
на десниот горен агол зад графемите л, н, к, г, значи: л', н', к', г', 
подоцна нешто помодифицирани во ;1, 11, К, г. Овие знаци Мисирков ги 
има употребено во книгата "За македонцките работи" (1903), а во сп. 
"Вардар" го афирмира и знакот  за означување на темниот (шва) вокал. 
Со овие знаци се задоволувале наполно потребите за изразување на 
Фонолошкиот систем на централните говори што ги предлагал тој за 
основа на македонскиот литературен јазик. За континуантот p'b/b го 
употребува само р, а континуантот Л'b/b го предава со /ол/. 

Мисирков, како што се покажува, не ја прифатил реформираната 
српска (Вукова) кирилица, која, видовме, пред него ја користеле Пулев
ски, К. Петкович, Т. Попов, Д. Баџовиќ и др., иако таа му била добро 
позната, бидејќи некое време се школувал во Србија. Тој сакал маке
донското писмо да се разликува и од српското, И од бугарското, и затоа 
предлага за македонскиот посебен графиски систем. 

Графискиот систем на Мисирков не нашол од глас во македонската 
средина, бидејќи неговата книга од бугарските власти била уништена. 

По балканските и меѓу двете светски војни во текстовите на 
македонски јазик во Вардарска Македонија, каде што службен јазик 
беше српскохрватскиот, во употреба е, главно, српската кирилица, а во 
Пиринска Македонија се употребувале графемите од бугарската кири
лица. Во Егејска Македонија, пред да биде забранет македонскиот јазик 
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воопшто во комуникацијата, има обид да се издаде за Македонците 
еден буквар - абецедар, и тој е напечатен со латиничен шрифт. И овој 
пример е доволен за показ колку грчката политика во тоа време 
настојува да ја потисне во заборав словенската (кирилометодиевската) 
традиција во тој дел на Македонија. 

Оваа проблематика документирано е обработена и објаснета во 
повеќе студии на Блаже Конески (Конески 1983: 51-55), Крум Тошев (То
шев 1968: 21-44) и во книгата на Трајко Стаматоски, Бор5а за лшкеgон
скuоiIlлuшереiIlyренјазuк (Стаматоски 1986: 11-36,46-74,94-116). 

Комисијата за јазик и правопис при Министерството за просвета 
во 1944/45 година пристапувајќи кон својата задача веќе имала еден 
репертоар на знаци за Фонемите Iј, љ, њ, Ќ, ѓ, ѕ, џ/. Таа се одлучила да 
ги избере монографските знаци и тоа оние кои имаат попрактична 
примена и коишто на некој начин веќе биле прифатени од повеќе 
културни работници во времето меѓу двете светски војни и тоа: ј, љ, Њ, 
џ; за Фонемата Iѕl го зема (го враќа) знакот ѕ од старата кирилица. За 
означување на палаталните lќ, ѓl Комисијата ги усвојува знаците ќ и ѓ 
предложени уште од Мисиркова, а кои биле употребувани во дијалект
ните материјали бележени од странски слависти (Ватрослав Облак во 
своите MaKegoHcKu сшуguu овие фонеми ги предава со к' и г' од латин
ската абецеда). 

Графемата 1> предложена од некои членови на работниот тим се 
покажа..ТЈа непотребна, бидејќи говорите што се земени за основа на лите
ратурниот јазик не ја познаваат Фонемата што би ја покривал овој знак. 

4. Комисијата за ја.зик и правопис во својата резолуција, како што 
веќе споменав, како основа за македонскиот литературен јазик го пре
порача цеlПралниот дијалект, а како поширока база западното наречје. 
Овој избор не е случаен. Како основа на стандардниот јазик, централните 
говори ги препорачуваше уште Крсте Мисирков, но и неговите претход
ници. Тој пишува: "Околу централното наречје треба да се групираат 
сите наши научни и литературни сили за да го очистат и обогатат со 
сокровишта од другите македонски наречја и да создадат од него еден 
убав литературен јазик" (Мисирков, 1903: 139). Овој свој предлог Мисир
ков го дополнува по следниот начин: " ... еден Македонец од источна, или 
северна, или јужна, или западна Македонија нема право да се противи да 
биде избрано централното македонско наречје за литературен јазик само 
затоа што не им се чинело убаво. Немаат право тие да протестираат 
против централното наречје и затоа, што е тоа централно, како и зашто 
изборот се прави од практички соображенија" (Љ., 140 ). 
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Под терминот централно наречје Мисирков ги подразбира 
покрај велешкиот, прилепскиот и битолскиот уште и охридскиот говор. 
"И вистина дијалектот велешко-прилеl1ско-битолско-охридски е јатката 
на македонскиот јазик, зашто на запад од него е дебарскиот (рока), на 
југ -- костурскиот (рОJtка), на исток источниот или солунскиот (рака) и 
на север - скопскиот или северниот (рука)" (М исирков, Љ., 141). 

Својот предлог Мисирков го брани со историски, географски и 
културно-историски, одн. културно-лингвистички факти. 

Во времето кога ја пишувал тој својата книга, Битола била 
важен политички, економски и културен центар во Македонија и на 
Балканот. Мисирков постојано истакнува дека културниот центар во 
Македонија треба да биде што подалеку како од српскиот, така и од 
бугарскиот центар. 

Како историска поткрепа за својата теза тој истакнува дека При
леп, Охрид и Преспа биле и во минатото центри во Македонија - При
леп и Преспа биле владарски седишта, а Охрид и седиште на Автоке
фа:rната охридска архиепископија. 

Сепак се најснажни културно-историските аргументи што ги 
приведува Мисирков, а коишто ги имале под внимание и предлагачите 
на првиот македонски правопис. 

Во Западна Македонија, и особено во нејзиниот централен дел, 
каде што се нао{'аат и најстарите и најголемите градски центри Скопје, 
Велес, Прилеп, Битола, Охрид, коишто биле низ историјата и економ
ски и културни средишта, како и средишта на национален развиток на 
македонскиот народ од 19. и 20. век, од времето на Климента и Наума 
па се до ослободувањето, се одвивала со разни степени на интензитет 
една континуирана културно-просветна дејност. 

На тој географски ареал во 19. век твореле Кирил Пејчиновиќ, 
браќата Димитар и Константин Миладиновци, поетот Григор Прличев, 
културните дејци Рајко Жинзифов, Јордан Хаџи Константинов-Џинот, 
преродбенските учебникари Партениј Зографски, КУ'3ман Шапкарев, 
Ѓ'орѓи ПУ:lевски и уште цела редица други посленици на културното и 
просветното поле. 

Од тој терен потекнува најголемиот дел од богатото народно 
творештво заБСЈ!ежано од Миладиновци, LL1апкарев, Марко Цепснков и 
други вредни собирачи. 

Низ сета таа книжевна и културна дејност централните говори, и 
пошироко западното наречје, се афирмира.пе како писмен дијалект во 
рамките на македонскиот јазичен дијасистем. 
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Мисирков како школуван филолог и добро упатен во совреме
ните текови на лингвистичката наука, и посебно во областа на слависти
ката, не можел да не го осознае тој важен факт, па поради тоа тој и се 
одречува од својот роден долновардарски или солунски дијалект и сво
ите текстови ги пишува на цснтра,lНОТО наречје. 

Уште повеќе како писмен дијалект централните говори се афир
мираат во периодот меѓу двете светски војни и во годините на народно
ослободителната војна преку бројни книжевни творби и преку револу
ционерниот печат. 

Од триесеттите години на нашиов век во Вардарска Македонија, 
сегашна Република Македонија, беа објавени неколку драмски дела на 
Васил Иљоски (Леllче ку.наllовче, 1928; Чорбаџu Teogoc, 1936), Ристо 
Крле (Парuше се ошеuвачка, 1938), на Антон Панов (Печалбарu, 1935), 
еден број стихозбирки од повеќе автори од овој региоп Коста Рацин 
(Белu МУЕри, Загреб 1939), на Венко МаРI<ОВСКИ (Иgu uролеш, Битола 
1940, ОfUfl О Ш, 1938, Hapogllu БUIОРU, Софија 1938), Коле Неделковски 
(Москавици и Пеш Uо свешош, Софија 1940, 1941), Волче Наумчески 
(MaKegolicKa кuшка, Софија 1941), 

Повеќе текстови на македонски јазик во времето непосредно 
пред Втората светска војна беа објавени во разни списанија и весници 
(Луч, Нтиа реч, ЈУЖflа сшварносш и др.) и тоа стихови од перото на -

Радослав Петковски, Антон Панов, Цеко Стефанов, Мите Богоевски, 
Тодор Арсов, Воислав Илиќ, Кире Димов, Гојчо Стефковски, Ристе 
Лазевски, Бранко Заревски, Тома Смиљаниќ Брадина, прозни текстови 
од Ц. Стефанов, Кузман Јосифовски, Марија Пројчевска, потоа Мани
Фестот на Крушевската република и др. 

Во ова време македонскиот збор прозвуче и на сцената на Скоп
скиот театар, каде што беа изведени драмите Бе:жаftка (подоцна пре
именувана во Леllче кума1iовче), Чорбаџu Teogoc од В. Иљоски, Аншu
ца, Милион лtаченицu и Парuше се ошеilвачка од Р. КР,lС (1938-1940). 

Такви појави - да се пишува на македонски имало и во редовите на 
македонската емиграција во Бугарија. Никола Киров Мајски својата драма 
HJfUHgeH (Софија 1923) ја има напишано на неговиот крушевски говор. 

Готово сите тие текстови се напишани на централните говори 
на велешкиот (Рацин, Марковски, Неделковски), прилепскиот (Наум
чевски), на охридско-струшкиот дијалект (Летковски, Крле), крушев
скиот (Мајски), скопскиот, кумановскиот (Иљоски), галичкиот (Смиља
виќ), битолскиот. 

Сите тие творби имаат одиграно многу важна улога во афирма
цијата на централните говори во процесот на оформувањето на маке
ДОНСIШОТ литературен јазик. 
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Во времето на народноослободителната војна 1941-1945 г. сета 
пишана реч во партизанските единици и во позадината (летоци, про
гласи, разни информативни гласила во воените единици, поетски твор
би, скечеви, политички брошури, Манифестот на Врховниот штаб, 
службената кореспонденција, со други зборови сиот илегален печат) е 
на македонски јазик, претежно на месните дијалекти од каде што потек
нуваат а вторите , но со силна изразена тенденција да се пишува на 
централниот дијалект. Пред крајот на војната се воведува и емисија на 
македонски јазик на радиостаницата "Слободна Југославија". Дури и 
Врховниот штаб на НОВ и ПО] инсистирал пропагандниот материјал 
што се испраќал во Македонија преку сојузничкото воздухопловство да 
биде пишуван на македонски јазик (Апостолски 1984: 514). 

Во ова време веќе се размислувало и за изработка на граматика на 
македонскиот јазик. Еден нацрт на таа граматика врз материјал од при
лепскиот говор има подготвено Блаже Конески (Конески 1985: 315-317). 

Централниот дијалект на западното македонско наречје, како 
што се гледа, израсна до степен на културен наддијалект по природен 
пат во определени историски услови во еден континуиран процес. 
Затоа изборот на центраЈIНите говори за основа на стандардниот 
јазик не беше спорен. Составувачите на правописот требаше само да 
го сумираат она што беше насобрано и афирмирано во пишаната реч и 
прифатено од јазичната практика, и да ги усогласат оние форми што 
уште не беа целосно затврдени. И таа задача тие ја имаат извршено 
успешно на задоволство на сета македонска културна општост. 

Комисијата за јазик и правопис во тогашната фаза од развојот на 
македонскиот јазик не можела да ги реши сите правописни прашања. 
Многу од нив ќе се решаваат сукцесивно како што ги потврдуваше 
практиката. Еден комплетен правопис е изработен пет години подоцна 
во Катедрата за македонски јазик и јужнословенски и балкански јазици 
под раководството на Блаже Конески (Блаже Конески и Крум Тошев, 
MaKegoHcKU иравоиис СО иравоиисен реЧllик, Скопје 1950, 175 стра
ници). Проширено издание на правописот со опширен праВОГlисен 
речник подоцна е изработен во Институтот за македонски јазик "Крсте 
П. Мисирков" од авторскиот колектив: Божо Видоески, Тодор Дими
тровски, Кирил Конески, Крум Тошев и Рада Угринова-Скаловска. 
(Правоiiис uа Ј'ИакеgОllскиош лишерашуреll јазик СО иравоиисеu реч
uик, Скопје 1970,607 страници). 

5. Да видиме сега кои говори се нарекуваат централни и во која 
мера тие партиципираат во стандардниот јазик. 
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Во централната група влегуваат говорите во областа Пелагонија 
(прилепскиот, битолскиот со демирхисарскиот), во поречјето на реката 
Треска (Велика и/или Голема Река) (кичевскиот, поречкиот), потоа ве
лешкиот (без областа Клепа) и скопскиот (без скопскоцрногорскиот). 

Овие говори претставуваат дел од западното македонско наречје, 
во кое влегуваат уште говорите на западната периферија од македон
ското јазично подрачје на правецот Шар Планина - Дешат - Јабланица 
- Охридско Езеро и Преспанско Езеро. Тука спаѓаат полошките (тетов
скиот, гостиварскиот), горанскиот (во областа Гора на српско-албан
ското пограничје), дебарските (реканскиот, малореканскиот или галич
киот, дебарскиот кој ги опфаќа и македонските села во областа Поле на 
албанската страна, дримколско-голобрдскиот вклучувајќи ги селата во 
областа Голо Брдо во границите на Албанија) и охридско-преспанската 
група (охридскиот, струшкиот, горнопреспанскиот или ресенскиот и 
малопреспанскиот). 

5.1. Сите приведени говори го сочинуваат западното македон
ско наречје. 

Меѓу најмаркантните особености што ги поврзуваат сите овие 
говори и истовремено ги диференцираат нив од источните и се верните 
спаѓа акцентскиот систем. Овде лексичкиот акцент Фонетски е фикси
ран на третиот слог, одн. третата мора од крајот на збороформите со 
повеќе од два слога, сп. ри5ар - gва ри5ара - ри5арише, uланина -
uланинаша, ливаgа - ливаtешо, 5рашучеg - 5рашучеgи - 5рашучеgише; 
освен тоа акцентот овде има синтагматски карактер, сп. gва-ле5а, 
gваша-ле5а, сшо-gинари, сшоше-gинари, лшшна-воgа, ќе ше оgнесе(ш) 
машнаша-воgа, св(жрва, свекрва-ми, на-zлава, на-zлаваша, aokpG)-река, 
земи-zо, земеше-zо, земеше-му-zо (ножош); во негирани и прашални 
глаголски синтагми: не-zо-виgе, He-My-zo-gage, He-My-zo-gagoa (: lо-виgе), 
не-5еше-му-zо-gале, зар-не-му-zо-gале итн. 

Западните говори не ја познаваат редукцијата, која е карактерис
тична за повеќето југоисточни говори, не ја познаваат Фонемата х; 
етимолошкото х на крајот на слогот е заменето во в-ф: uраф, fpеф, 
рекоф, рековме/рекофме, рекофше, чевли; готово во сите западни 
говори Фонемата в во интервокална позиција во одредени вокални 
опкружувања се губи, сп. ле50ј (ле50ви), шоар (шовар), чоек (човек); кај 
именските зборови има три вида членски морфеми, сп. ле5-0Ш, -ов, -ОН, 
нива-ша, -на, -ва; се чува синтетичкиот датив редовно кај личните 
заменски, сп. мене ми (рече), нему му (gage), а на поголема територија 
дативната форма се употребува и кај личните и роднинските имиња од 
м. и ж. род: му рече Марко(в)е, Сшојану, Илију, Пешрешу/Пешре(в)е, 
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jelu рече MapelMapu; кај личните и роднинските имиња од м.р. здраво 
се чува и синтетичката акузативна форма, сп. 10 виgе Марка, Пешреша, 
Сшојана, шашка, gega. За овие говори карактеристично е стриктно 
удвојување на објектот, кај определените зборови, сп. 10 зеgе лебош,ја 
фаши книiаша, МУ рече Сшојану, ИМ 6икна на 
заменка за 3. л. гласи шој (шаа, шоа). Во областа на глаголската флек
сија за западните говори е карактеристично испуштањето на ПОМОШ

ниот глагол во 3. л. едн. и МН. на перфектот: шој рекол, шие рекле; на 
еден поширок ареал во 3. л. ед. сег. време се чува наставката -ш: илшш, 
носиш; 3. л. МН. од СУ,14 гласи се; за искажување на минати дејства доми
нираат конструкциите со ПОМОШНИОТ глагол иЈ'vш/uелta, СП. има gojgeHo, 
и/наше gojgeuo, имал gojgeHo, а не се ретки и форми со суи/е: е gojgeH, 
беше gojgefl, бил gojgeu. Важна диференцијална црта на тие говори е 
препозитивната употреба на заменските и глаголските клитики во поче
токот на реченичните искази, СП. 10 euge gешешо, ,!�fY рече Сшојану / на 
Сшојаuа, СУ.'" ја ирочuшал кuи'iаша и др. 

5.2. Според рефлексите на носовката ж и старите секвенци л'hf Лb 
и p'hfpb во рамките на западното наречје се изделуваат две групи говори: 
централни (прилепско-битолскиот, кичевско-поречкиот и скопско-ве
лешкиот) и периферни (говорите од Тетово - Гостивар - Дебар до 
Охрид и Ресен). 

Во централните говори како рефлекс за носовката ж се јавува /а/, 
сп. fpagu, иаш, рака, место групите P'b/Pb има вокално р: брgо, врф, 
ирсши, 'pia, а место Л'l,/Лb на поширок ареал има рефлекс /ол/: волк, 
волна, 'iолша(ш), i10ЛUО, солза и др., освен во дел од кичевското подрачје 
каде што се зачувало вокалното л: влк, влна, и во источните велешки 
села на пограничјето со Тиквешијата, каде што наоѓаме примери со 
континуантите /ал/ и /а/. Така, во централните говори се оформил пето
член вокален систем (и, е, а, о, у) + слоготворно р, за разлика од 
периферните говори каде што покрај наследените и у, е - о, а се 
јавуваат и Фонемите /М - во полошките, дебарските, охридско-преспан
ските /М - во реканскиот, дримколско-голобрдскиот и во јужните нрес
пански села, и /М и /М - во говорот на неколку струшки села (Радожда, 
Вевчани и др.). Во централните говори Фонемата /л' / ограничена е, 
главно, во туѓи лексеми, бидејќи етимолошкото л' пред тврдите само
гласки, пред согласки и во финална позиција затврднало, со исклучок 
во неколку примери во коренот л уб- (л 'убоф, се зал 'уби) и во личните 
имиња од типот Њ1 'о, Дел 'о. Во овие говори значителен е и бројот на 
примерите со /ќ, ѓ/ место СТСЛ. /шт, ждl од прасл. * tj/*kt' и *dj, сп. леќа, 
илеќи, ноќ, маќе(ј)а, илаќа(ш), oge(j)iu, - eeta, 014еја, i1peta, caiu, иаiа, 
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ipаtанец и др. Освен тоа на овој терен во lќ, ѓI се асимилирале и групите 
i'lj/ и /дј/ од постарите -Tbj-, -Дbј-, сп. браќа, сваќа, луtе, лuваtе и др. Во 
Ilоголемиот дел од централните говори широка дистрибуција има и 
фонемата Iн'/: кон " кон 'и, баn 'а, Йеft 'ушка, ШР1t'е, ЙUЛUll 'а, jagell 'е. Од 
морФолошките особености позначајни за ова говорно подрачје се: 
наставката -)У/ во 1. л. ед. на сег. вр.: кај сите глаголи, сп. викам, носам, 
сечам, наставката -аш во 3. л. мн. на сег. вр.: вuкааш, nосаш, сечаш, и -а 

во 3. л. мн. мин. опр. време: викаа, носеа, gojgoa, (: носа, flосеш, носее, 
gojgoe во дебарските и охридските говори). 

Рефлексот /а/ за ж, вокалното р, Фонемата Iн'/, наставките -М, -аТ,-а 
излегуваат од рамките на западното наречје. Нивните изоглоси навле
гуваат длабоко во источното македонско наречје опфаќајќи ги говорите на 
Тиквешко, Штипско, Струмичко, некои од нив одат уште подалеку на 
исток, на пр. рефлексот /а/ за ж, вокалното р (Видоески 1961, 1963). 

5.3. Најголем дел од споменатите диференцијални дијалектни 
особеноети во западното наречје и во централните говори карактеристи
чни се и за стандардниот јазик, на пример: третосложниот aKцeHT  
отсуството на редукција на неакцентираните вокали, петочлениот вока
лен систем и вокалното р, континуантите /а/ м. ж и ол м. m'/Лb, фоне
:\<1Ите lќ, ѓI; во именската флексија: мн. наставка -08И (ge1fofju), тројниот 
член (-ош, -ов, -О") , три вида множински форми кај именките од м. р. на 
согласка (обична, избројана и збирна), синтетички дативни форми (кај 
лично-предметните заменки), три вида демонстративни заменки (овој, 
шој, оној), стриктна употреба на двоен објект, во глаголската флексија: 
наставката -М во 1. л. едн., -ат во 3. л. мн. сег. време, -а во 3. л. мн. мин. 
опр. време, испуштање на помошниот глагол во 3. л. на перфектот, 
глаголските конструкции со има/нема и со сум, препозитивната упо
треба на клитиките во СПО:'v1енатата позиција, и др. Но од друга страна, 
стандардниот Јазик содржи и црти што се карактеристични за источните 
и југоисточните говори, како што се: Фонемата /хЈ, навистина во огра
ничен број домашни лексеми, l1ишувањето на в во интервокална пози
ција (шовар, човек, лебовu, спрема шоар, чоек, лебој во западните 
говори), заменеките форми 01/ (mш, 0НО, ОНU) покрај шој, акуз. lи (нив lu 
вugе); во стандардниот јазик дативниот објект се изразува аналитички 
(со на) и кај личните и роднинските и шња, сп. ллу рече на СшојШfa 
(Сш iан), на Марка (Марко), U рече llаМара; во 3. ;1. едн. сег. време не 
се употребува -ш: шој U lta, llOСU И др. Сите овие црти се карактерис
ТИ'ШИ за говорите од источното македонско наречје. 

Од ова јасно се гледа дека стандардниот македонски јазик е 
наддијалектен. Тој не се поклопува со ниеден дијалект, дури со ниеден 
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централен говор. Од централните говори се земени оние црти што 
имаат поголеми ареали, што им се познати и на другите говори надвор 
од рамките на централните, како што се фонемите н', ф, заменките јас, 
ние, членската морфема -ош, наставката -.iW, несвршени глаголски обра
зувања со суфиксот -ув(а) и др. Овие црти во некои локални говори во 
централната група се реализираат поинаку: прилепскиот, на пример, не 
ги познава Фонемите н' И ф, членот за м.р. се употребува во обликот -о 
(geHO), во битолскиот се пази етимолошкото л " а несвршени глаголи се 
образуваат со суф. -в(а) (куuви, кажва), додека во велешкиот, скоп
скиот, поречкиот тој тип глаголи завршуваат на -у(е): куuуе. И овие не 
се единствени разлики. Литературната норма ги афирмирала оние дија
лектни особености што повеќе ги врзуваат месните говори. 

Така изгледа односот на релацијата меѓу македонскиот стандар
ден јазик и неговата дијалектна база. 

Македонскиот стандарден јазик, од друга страна, како впрочем и 
секој нормиран јазик, развил и ред нови особини, пред се во акцент
скиот систем, во сферата на лексиката и зборообразуваањето, во разгра
ничувањето на реченичниот израз и др. На тој план особено многу при
донесла интернационалната лексика која станува неминовност, а таа со 
себе носи свои посебности како од областа на фонетиката, вклучувајќи 
го и акцентот, така и во граматиката. Со усвојувањето на туѓи лексеми 
често се усвојува и нивниот изворен акцент, па така во македонскиот 
стандарден јазик е создаден еден потсистем со разносложен и морФо
лошки фиксен акцент, сп. клише - клишеаша, 'lалсmшен 'lаланшна
'lалсmшнаша, шелефонuра - шелефонuраме - шелефонUра.ле итн. 

Во заклучок можеме да кажеме дека македонскиот стандарден 
јазик до највисок степен ја изразува неговата широка народна основа, за 
која многу инсистираа Мисирков и неговите претходници и со време
ници, и којашто беше нагласена во резолуцијата на Комисијата за пра
вопис. Стандардниот јазик се јавува како фактор кој ги поврзува дија

. . 
лектите на поширок план, но истовремено ТОЈ е и IIaДДИЈалектен. 

Одбележувајќи ја 50-годишнината од кодификацијата на нашиот 
литературен јазик ние со задоволство можеме да констатираме дека тој 
денеска Функционира како наполно конституиран модерен стандард во 
сите сфери на културното општење во Република Македонија. 
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНИ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА 

Во развојот на македонската лингвистичка наука јасно се изде
луваат два периода. 

Првиот период, којшто почнува кон средината на ХIХ век и трае 
до крајот на Втората светска војна, може да се означи како време на 
барање патишта, време на обиди за создавање на македонски литера
турен ја:шк. Главно обележје на овој период му даваат делата на т.н. 
2\шкедонски учебникари, пред се на Партениј Зографски, Кузман Шап
карев, I"ОрПlја Пулевски, потоа на Темко Попов и творбите на македоп
ските книжевници од времето на преродбата: Димитрија и Константин 
Миладиновци, Григор Прличев, Рајко Жинзифов, Андреја и КонстаНТИЈЈ 
Петкович, Јордан Хаџи-Константинов Џинот и др, 

Централно место во историјата на македонската лингвистичка 
паука од овој период му припаѓа на Крсте Петков Мисирков и на него
вите современици и соработници од петроградскиот круг на чело со 
Димитрија Чуповски. 

Мисирков, школуван ФИ:IOлог и добро упатен во модерните 
струења што во тоа време навлегуваа во ЈIингвистичката наука токму на 
просторот каде што тој учеше и твореше, најдобро ја има формулирано 
лингвистичката мисла на разбудената и национално осо:шаена македон
ска интелигенција кон крајот на ХIХ век во неговата трајно актуелна 
книга За макеgОllцкuше ра50ШU (Софија ] 903). Во неа, и посебно во 
партијата со наслов "Неколку зборои за македонцкиот литературен 
јазик", истакнувајќи ја народната основа на македонскиот стандарден 
јазик и централните говори како негова структурна база, Мисирков, за 
разлика од неговите претходпици што се занимава.:Iе со македонското 
ј<L'ШЧНО прашање, за прв пат научно ја постави и документарно ја образ
ложува потребата за кодификација на македонскиот јазик како најважен 
атрибут на македонската национална индивидуалност, обидувајќи се 
притоа и во практика да ја изрази својата мисла. Покрај локацијата на 
дијалектната база на литературниот јазик, тој го предлага и Фонетскиот 
принцип на ортографијата, кој во тоа време се протежираше во модср
ната фонологија за една Фонема една графема. 
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Со оваа своја книга Мисирков ги постави основните насоки за 
решавање на јазичното и правописното прашање, кое можеше да се 
реализира четири децении подоцна во слободната македонска држава за 
која тој го вложи својот ум И државничка визија. 

Нов период во историјата на македонската наука за јазикот 
започнува по завршувањето на Втората светска војна, сега веќе во нови 
услови - во слободна македонска држава со свој културен центар и со 
свои научни институции. 

Развојот на македонската лингвистика во изминативе пет деце
нии е непосредно сврзан со растежот на институциите задолжени да ја 
организираат и унапредуваат лингвистичката дејност во Републиката и 
со растежот на кадрите оспособени активно да се вклучат во научниот 
процес на поширок лингвистички план, 

Во зависност од развојното ниво на тие два важни фактори мо
жеме да набележиме неколку фази. 

Првата фаза започнува со донесувањето на првите официјални 
документи непосредно сврзани со кодификацијата на литературниот 
стандард - графискиот систем (азбуката) и кодексот со правилата за 
унификација на нормата. 

Во врска со овие документи македонската лингвистичка наука во 
својот календар памети три датуми: 2 август 1944 г., 5 мај и 7 јуни 1945 г. 

На 2 август 1944 г. Антифашистичкото собрание на народното 
ослободување на Македонија (АСНОМ) на првото свое заседание одржано 
во манастирот Свети отец Прохор Пчињски, донесе решение: (чл. 1) "Во 
македонската држава како службен јазик се заведуе народниот македонски 
јазик" со додатен параграф: "Ова решение влегува во сила веднаш". 

Со решението АСНОМ уште на основачкото негово Заседание на 
македонскиот јазик му се дава посебно значење. Со тој акт сака да се 
истакне од една страна, важноста на јазикот како атрибут на државноста и 
како фактор во создавањето и развојот на националната култура, и од 
друга страна, да се потuрта јазичната самобитност на македонскиот народ. 

По ослобоДУвањето на Скопје на 13 носмври 1944 г. од Президиумот 
на АСНОМ е назначена посебна Комисија за азбука и правопис, на која Й е 
возложена задача да изработи предлог на азбуката и на правописот. 

Комисијата во состав Блаже Конески, Крум Тошев, Васил Иљоски, 
Мирко Павловски - сите четворица лингвисти, писателите Владо Малески 
и Венко Марковски и публицистите Киро Хаџи Василев, Илија Топа
ловски и Густав Влахов, на 3 мај 1945 г. Донесува резолуција за азбуката, 
која е усвоена од Народната влада на Федерална Македонија и нејзиното 
решение е објавено во в. Нова Макеgонцја на 5 мај 1945 г. 
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На 4 јуни 1945 г. истата Комисија усвојува и резолуција за маке
донскиот правопис, која на 7 јуни Министерството за просвета со 
своето решение и правно ја потврди. 

Со донесувањето на азбуката на правописот беа поставени осно
вите на литературната норма на македонскиот јазик, беше извршена 
кодификација на македонската реч, втора по ред во илјадагодишната 
писмена традиција во македонската земја. 

Изборот на централните говори како основа за литературната 
норма не беше спорен. Тие беа наполно афирмирани со претходната кни
жевна продукција, па затоа нив во таа функција ги прифати и Мисирков 
откажувајќи се од својот роден долновардарски (солунски) дијалект. 

При изборот на граФискиот систем и при изработката на право
писот се постапило според барањата на современата лингвистичка 
наука, но водејќи истовремено сметка и за традицијата. 

Во граФискиот систем Комисијата се определи за избор на моно
графи - една Фонема една графема, како што тоа го реши и Мисирков, а 
во правописот е применет веќе афирмираниот Фонетски принцип, исто 
така препорачан од Мисирков и потврден во практиката. 

Од кирилскиот графиски систем избрани се оние знаци што беа 
најупотребувани во претходните етапи од развојот на македонската 
писменост како попрактични и посоодветни за времето. 

Според тоа овие два лингвистички документа графискиот систем 
(азбуката) и правописот од историска и лингвистичка гледна точка 
претставуваат само потврдување со официјална процедура на пораките на 
македонските културни дејци од времето на преродбата, од Мисиркова и 
неговиот круг, подоцна поддржувани, проверувани во практиката, дора
ботувани и од плејада други културни работници на целиот македонски 
јазичен простор, и најпосле ДОИСR1'истализирани во основните постулати 
во широките дискусии во времето на ослободителното движење (l941  
1944). Па затоа и двата документа треба да се третираат како колективно 
дело не само на членовите на Комисијата, туку на поширок круг културни 
И јавни работници во Македонија во односното време, не заборавајќи ја 
притоа улогата и мудроста на Блаже Конески кој водел сметка и за 
традицијата, и за КОНТИНУlпетот, но и за историскиот миг. 

Набргу по објавувањето на правописот беше изработен и првиот 
MaKegoHcKu буквар, а во 1946 г. се појави и првиот прирачник по 
македонски јазик 1vfaKegoucKa fpамашuка на Круме Кепески, која 

заедно со Правоiluсош многу придонесоа во школската настава во 
првите години по ослободувањето на зе�Iјата. 
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Организирана научна дејност по македонски јазик започнува со 
формирањето на Филозофскиот Факултет (1946) и во неговиот состав 
Катедрата за јужнословенски и балкански јазици со посебен 
Семинар за македонски јазик (подоцна филолошкиот дел на Факул
тетот се организира во посебна Iшституција Филолошки факултет, -

] 974, а Катедрата за јужнословенски и балкански јазици се преименува 
во Катедра за македонски јазик и јужнословеllСКИ јазици, под кое 
име и деиеска функционира). 

Катедрата за македонски јазик долги години беше единствена 
институција која покрај педагошката работа организира и разви обемна 
научноистражувачка дејност, особено по 1949 г. кога персоналниот 
состав се зголеми со првите диrшомирани македонисти на Филозоф
скиот факултет (во 1949 г. персоналниот состав го сочинуваа 2 преда
вачи Конески и Тошев, и 2 асистенти -- Видоески и Угринова). 

Во 1950 г. колективот на Катедрата под раководство на проф. 
Блаже Конески подготви ново, значително проширено издание на А1аке
gОflскиоШ иравоиис со еден речнички додаток со околу 6 000 лексички 
позиции, кој претставува и прв правописен речник на македонскиот 
стандарден јазик (Блаже Конески и Крум Тошев, MaKegOHCKU иравоиис 
со иравоиисен реЧllUК, Скопје 1950, 175 страници). Со овој правопис 
беше направен значитеЈ1ен напредок во нормализацијата на литератур
ниот стандард и 80 функција тој ќе остане се )],0 1970 г. кога 80 Инети
тутот за макеДОliСКИ јазик беше изработено пошироко идание и со 
многу покомплетен речник (со околу 35 000 позиции) (сп. Б. Видоески, 
Т. Димитровски, К. Конееки, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловека, Право
иис иа АtaкеgОliскиоШ лиШераi1lуреli јазик со иравоиисен реЧliик, Скопје 
1970,610 страници). 

Во 1948 г. Факултетот почна да го издава своето гласило ['ogu
шеll зБОРliик (на Филозофскиот факултет во Скопје, Историско-филоло
шки Оw'l,ел), а една година подоцна и Катедрата за јужноеловенски 
јазици покрена иницијатива за издавање на посебна публикација за 
лингвистика. Оваа иницијатива се реализира набргу и веќе во јануари 
1950 г. се појави првиот број на СII. MaKego1lcKu јазик, кое во првите 
четири години (1950-1953) излегуваше како месечен билтен на Кате
драта (во 10 броја годишно). 

Овие две публикации (ГоgиШllиоШ зБОРllик и 1vfaKegolicKU јазик) 
се први научни гласила на македонски јазик во слободната држава, а еп. 
1vfaKegolicKU јазик е прво стручно и научно списание на македонски и за 
македонскиот јазик во историјата на македонската наука за јазикот. 

Со овие две публикации ќе започне и научната продукција со 
македонска јазична проблематика. 
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Редакцијата на списанието успеа за кратко време да ги собере 
сите луѓе од перОТQ во нашата Република, па и еден број странски 
лингвисти кои се интересираа за македонистичката проблематика. 

На страниците на списанието се разви широка дискусија по пра
шања сврзани со литературната норма, а кои ги поставуваше јазичната 
практика. Во решавањето на тие проблем се вклучи широк круг културни 
работниIЏl редактори на снисанија, лектори во издавачки куќи, и др. 

Првите годишта на списанието беа посветени, главно, на изгра
дување на литературната норма, но не изостануваа и прилози од поши
роката област на лингвистичката наука. 

Сп. Макеgонскuјазuк стана и важен Фактор во научната комуни
кација со славистичките центри во светот. Со неговиот растеж се 
ширеше и кругот на соработниците надвор од границите на Републи
ката. Во досега излезените 40 тома на списанието објавени се неколку 
илјади наслови меѓу кои повеќето од половината се од перото на 
угледни слависти од речиси сите славистички центри во светот. 

Во 1951 г. при Катедрата беше формирана и Комисија за маке
донски речник на чело со проф. Блаже Конески. Со активноста на сите 
членови на Катедрата во текот на 1951 1953 г. беше заложен корпус со 
богат лексички материјал, кој во 1954 г. го презеде новоформираниот 
Институт за македонски јазик. 

Меѓу дејностите во рамките на Катедрата на издавачки план 
спаѓа и едицијата "Студентски дипломски работи" во која беа објавени 
седум труда, главно описи на дијалекти изработени како динломски 
работи на завршниот испит на студентите по македонски јазик. 

Меѓу важните научни потфати, покрај издавањето на Правоi1u
СОШ и на сп. Макеgонски јазик, во овој временски отсек, спаѓа и Грама
iIiикаша На љtакеgОliскиоiIi лишераiIiурен јазик (1 дел 1952, П дел 
1954) од Блаже Конески, која има повеќекратно значење како за уни
фицирањето и затврдувањето на литературната норма така и за науч
ното претставување на граматичката структура на македонскиот стан
дарден јазик Во светската славистика таа беше рецензирана со компли
менти како поради длабочината во проникнувањето на јазичната про
блематика и суптилниот приод во дефинирањето на граматичките кате
гории специфични за македонскиот јазик во целина, така и поради 
методолошкиот пристап во третманот на јазичните факти, ВО.тоа време 
многу напреднат во модерната лингвистика. По тој начин граматиката 
на Конески одигра видна улога и на афирмативен план на македонскиот 
. . 

Јазик и претставува преломна етапа во раЗВОЈОТ на македонската линг
вистичка наука со своите теоретски видувања. Таа ќе даде поттик за 
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нови истражувања на нашиот јазик не само кај македонските туку и кај 
странски слависти, во извесна мера и кај балканолозите, и ќе послужи 
како основа за изработка на серија прирачници по македонски јазик за 
македонските училишта и во странство. 

Нова фаза во проучувањата на македонскиот јазик започнува од 
1953 г. со основањето на неколку нови научни институции кои ќе 
преземат дел од активностите сврзани со изучувањето на македонскиот 
јазик и унапредувањето на македонската наука за јазикот. 

Во 1953 г. во составот на Филозофскиот факултет е основан 
Институтот за македонски јазик, кој од 1965 г. Функционира како 
самостојна институција и го носи името Институт за македонски јазик 
"Крсте Мисирков". Со неговото основање се зголеми и бројот на работ
ниците на јазичното поле и се создадоа уште поповолни услови за 
работа во областа на лингвистиката и започнува подинамичен процес во 

. 

неЈЗИНИОТ разВОЈ. 


. 

Институтот во 1954 г. го презеде издавањето на сп. МакеgОllСКИ 

јазик, кое стана орган на Институтот и со изменета периодичност и 
форма сега почна да излегува како годишник во зголемен формат и 
обем, и со исклучиво научни содржини. Во 1977 г. Институтот почна 
да го издава и вториот свој орган МакеgОllисшика покрај двете единици 
на посебни изданија "Стари текстови" и "Посебни изданија". 

Во првите години на своето постоење главна задача на Инсти
тутот беше изработка на Речник на македонскиот јазик, и веќе во 1961 

г. од печат излезе првиот том, во 1965 вториот и во 1966 г. третиот том, 
во коавторство на Т. Димитровски, Б. Корубин И Т. Стаматоски и под 
редакција на Блаже Конески. 

Појавувањето на РеЧllИКОШllа tакеgонскиош јазик (со околу 65 000 
основни лексички позиции) претставува кушурен настан од посебно 
значење не само затоа што во него е претставен за прв пат целокупниот 
фонд на македонската лексика, туку и поради улогата што ќе ја изврши тој 
во стабилизацијата на литературната лексика и афирмацијата на нашиот 
јазик и наука во светската славистика. Во првата рецензија од странски 
лингвисти, за значењето на Речникош, Meiy другото, се истакнува: "Овде 
може имено да се рече, без да се rшашиме од голем збор, дека дури поја
вата на Речникот ќе го внесе македонскиот материјал во разновидни 
работи од областа на компаративната словенска лингвистика... По право
писот и rpаматиките Речникот е трета и секако најсуштествена работа од 
гледиштето на широко сфатената компаративна лингвистика, која на маке
донскиот јазик ќе му обезбеди едно независно место во секоја славистичка 
библиотека" (Тополињска, Zeitschriflfiir Slmvistik, УII, 4, 1962). 

128 



Прuлозu за развојоiIl на макеgонuсiIluчкаiIlа лuнzвuсiIluка 

Тритомниот речник ќе по служи и како база за изработка на 
новото дополпето издание на ПравОUUСОi1l на макевонскиОi1l лui1lера
i1lурен јазик со uравоuисен речник (Скопје 1970, 1979), кој исто така 
беше изработен како проект на Институтот. Освен тоа тритомниот 
речник ќе послужи и како основа за изработка на десетина школски 
двојазични речници изработени во нашиот центар и неколку во стран
ство (во Русија, Полска, Романија, Чеmка, Австралија, еден мал разго
ворен речник во Јапонија). 

Институтот набргу презеде иницијативи и на издавачки план. Во 
двете едиции "Стари текстови" и "Посебни изданија", во изминативе 
години издадени се триесетина томови. 

Денеска во Институтот за македонски јазик се реализираат 
неколку крупни проекти, претежно речници, како што се: Речник на 
народната поезија како дел од проектот "Македонски толковен речник", 
Речник на македонските црковнословенски текстови, Интенцијално
синтаксички речник на македонските глаголи, два ономастички реч
ници: Речник на презимињата кај Македонците и Речник на топонимите 
во областа на сливот на Брегалница, и еден обемен дијалектолошки 
проект - Македонски дијалектен атлас, кој треба да ја претстави маке
донската дијалектна реч на целиот македонски јазичен простор. 

Во тие проекти вклучени се денеска околу триесетина стручни и 
научни соработници, меѓу кои повеќето се млади луѓе. 

Значителна помош во култивирањето на литературната норма 
дава и Друштвото за македонски јазик и литература (1951), преиме
нувано во Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература со 
својот орган Лиi1lераi1lурен збор (1951), кој е насочен претежно за педа
гошки проблеми и популаризација на македонската книжевна реч. 

Во формирањето на споменативе две институции значителен 
придонес има пред се Катедрата, која со своите кадровски можности 
многу придонесе во организационото зацврстување на тие институции 
и во организацијата на научната работа и во процесот на реализацијата 
на научните проекти во кои професорите беа активно присутни. 

На научен план Катедрата во периодот по 1953 г. повеќе беше 
свртена кон проучување на проблематика опфатена во наставните 
програми, пред се по предметите кои за прв пат беа вклучени во уни
верзитетската настава, како што се: Граматика на македонскиот јазик, 
Историја на македонскиот јазик, Македонска дијалектологија и др. 

Од библиографските позиции објавени во овој временски отсек 
посебно место зазема универзитетскиот учебник ИСi1l0рuја на макевон
скиОi1l јазик (1965) од Блаже Конески. Оваа книга има непроценлива 
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вредност за :македонската културна историја, истовре:мено и за афир:ма
цијата на нашиот јазик. Во неа за прв пат се покажани и документирани 
процесите што се извршиле во деветвековната историја на нашиот јазик 
и таа се појави токму во времето кога некои центри од нашето сосед
ство ја засилија негаторската пропаганда против :македонскиот јазик 
оспорувајќи ја пред се неговата историја. Со историска проблематика 
од областа на македонскиот јазик во ова време објавени се уште десе
тици одделни прилози и студии, меѓу кои по зафатот на проблематиката 
се изделуваат книгите на Конески Og исшоријаша на јазикош на сло
веltскаша uисменосш во MaKegOltuja (1975) и Исшорискаша фО!lолоlија 

на англиски под наслов А Historical Phonology о/ tlte Macedonian 
Language (Хајделберг 1983), кон која е приклучен и еден преглед на 
Фонолошките системи на македонските дијалекти со дијалектна карта 
("А ЅиГУеу of the Macedonian Dia1ects") од Б. Видоески. Постариот 
период на :македонскиот јазик е претставен во учебникот на Р. Угри
нова-Скаловска Сшарословенски јазик (1971). 

Преземени се широки зафати и во проучувањата на :македонската 
дијалектна реч. Просторот не ни дозволува да ш набројува:ме сите 
наслови на трудовите објавени од перото на :македонските лингвисти, 
но да констатира:м дека нивниот број е и:мпозантен, станува збор за 
повеќе стотици поголеми и по:мали студии во кои се обработува пробле
:матиката од сите области на јазичната структура: фонологија, гра:ма
тика, синтакса, историја, литературна норма, сите видови на дијалект
ниот јазик, појави од меѓујазичниот контакт и др. 

Катедрата со своите близу дваесетина членови и со помош на 
другите лингвистички катедри на Филолошкиот факултет активно ја 
поддржува научната соработка на сите нивоа со странските универзи
тети каде што се предава македонски, а самостојно реализира и научни 
проекти, меѓу кои посебно значење за афирмацијата на македонската 
лингвистичка наука' и за нејзиниот продор во светската наука имаат 
оние што се работат во соработка со лингвисти од други славистички 
центри во странство, како што се, на пример, проектите: "Македон
ско-полска граматичка конфронтација", инициран од соработниците во 
Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ и Институ
1'01' за полски јазик на ПАД "Глаголскиот вид (аспеh.iОТ) во македон
скиот, полскиот и италијанскиот јазик", кој се работи во рамките на 
меѓународниот научноистражувачки проект "Темпоралниот и аспект
ниот систем во романските и словенските јазици" и уште еден широко 
поставен проект со наслов "Измените во словенските јазици настанати 
во последните 50 години", кои се реализираат во рамките на меѓууни
верзитетската соработка на Скопскиот, Варшавскиот, Краковскиот, 
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Шљонскиот И Ополскиот универзитет, а по вториот проект (за аспек
'1'0'1') и во соработка на Универзитетот "Анунцио" во Киети (Италија). 

Важна улога во научната соработка по лингвистички прашања 
меѓу Скопскиот и полските универзитети има публикацијата Folia 
Philologica Jugoslavo-Polonica ('1'. 1, 1988), од вториот преименувани во 
Folia Philologica Macedono-Polonica (бр. 2, 1993), која излегува како 
заедничко гласило на Шљонскиот универзитет (Полска) и Универзи
тетот "Св Кирил И Методиј". 

Бројни акции на лиигвистички план и во меѓународни рамки се 
реализирани во меѓууниверзитетската соработка на Скопскиот универ
зитет со универзитетите во Хале (Германија),споменатите три полски 
универзитети, со Универзитетот Мичиген во Ен Арбор (САД), со 
Ориенталниот универзитетски институт во Неапол и во Славистичкиот 
институт во Виена. Во сите тие универзитетски центри во изминативе 
три децении беа оргаНИЗИрaIШ научни собири со македонистичка проб
лематика: во Краков, во Хале во 1975, во Катовице - Сосновец во 1983, 
во Ен Арбор во 1991, во Сиднеј во организација на Универзитетот 
"Маквори" во 1992, и во истата година уште три такви собири: IV пол
ско-македонска конференција во Варшава, а во Охрид II македон
ско-северноамериканска конференција за македонистички студии и I 
македонско-руска научна конференција, и двете во организација на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и со асистенција на Меѓународ
ниот семинар за македонски јазик, литература и култура. 

Бројните реферати изнесени на сите тие собири се објавени 
иlили ќе бидат објавени во посебни зборници. 

Важна функција во развојот на македонската лингвистика, и 
посебно во нејзината популаризација и афирмација на меѓународен 
план врши Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 
култура (1968) кој е организационо прикрепен во Ректоратот на Уни
верзитетот "Св. Кирил и Методиј". Семинарот, кој го опслужуваат, 
главно кадри од Катедрата, Институтот за македонски јазик и Маке
донската академија, покрај педагошката настава по македонски јазик за 
странските учесници, секоја година почнувајќи од 1974 г. организира и 
научни сесни под наслов "Научна дискусија". Во тие сесии учествуваат 
со свои прилози и домашни и странски слависти, меѓу кои и од редо
вите на учесниците на семинарот. Тие научни сесии претставуваат мали 
конгреси по македонистика и придонесуваат во збогатувањето на науч
ната мисла за македонски јазик. Прилозите претставувани на тие научни 
дискусни управата на Семинарот ги публикува во посебен зборник под 
наслов научна дискусија, од кој досега се објавени 23 тома со околу 500 
научни прилози само од областа на лингвистиката. Семинарот освен тоа ја 
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издава и еДШЏlјата "Предавања на Семинарот" (1971), во која се публику
ваат предавањата пrrо ги држат македонскиre професори пред учесниците 
на семинарот. Семинарот бележи и други аh.l'ИВНОСТИ на издавачки план. 
Во негова организација се издадени повеќе прираЧIШЦИ и прирачни 
помагала по македонски, пред се за потребите на наставата по македонски 
јазик на Семинарот и за учење на македонскиот јазик на странскиre 
универзитети каде што има организирана настава по македонистика. 

Видни резултати во истражувањата на постарата македонска 
писменост бележи и Институтот за старословенска култура (1970), зало
жен од академикот Владимир Мошин. Во него се реализираат неколку 
проекти меѓу кои посебно, поради нивното значење, ги истакнуваме: 
"Писмени споменици на средновековната култура на Македонија" и 
"Македонското културно-историско и книжевно наследство". Богат 
материјал од доменот на овие проекти е презентиран освен во едицијата 
"Македонските средновековни ракописи" и во органот на Институтот 
Balcanoslavica (1974). 

Кога ги набројуваме научните институции и асоцијации заслуж
ни за унапредување на македонската лингвистичка мисла, не можеме да 
не ги спомнеме Катедрата за класична филологија при Филозофскиот 
факултет, која со својот орган Жива Аншика, како централна публика
ција за класични студии на целиот јужнословенски простор, примерно 
ја афирмира и македонската лингвистичка наука, како и Катедрата за 
славистика на Филолошкиот факултет, која го издава списанието Сла
вuсшички сшуguu (1976). 

Би била голема неправда при ваков повод да не се спомне и 
рубриката "Јазично катче" во в. Нова MaKegoHuja, кое добро водено од 
сега веќе починатиот професор Благоја Корубин со години многу 
придонесуваше во решавањето на јазични прашања шro ги наложуваше 
секојдневно јазичната практика. Останувам со надеж дека редакцијата на 
в. Нова MaKegoHuja ќе најде сили таа рубрика да ја обнови под истото име. 

Важно средиште за лингвистичка дејност претставува и Македон
ската академија на науките и уметностите (1967) со своето Одделение за 
лингвистика и литературна наука, и по својот издавачки зафат, и по 
учеството во меѓународната соработка во областа на лингвистиката. 

Под раководство на Одделението МАНУ издава три лингвисти
чки публикации: ПРUТlозu на Оggелениешо за лиНlвисil1uка и лишера
шурuа наука (1976), кое претставува нова серија во поранешните Прu
лози кои беа орган на Одделението за општествени науки (1970), Маке
g01tCKa il1ер.lНuнолоlија (1994), кое го континуира поранешниот БWlil1ен 
на Одборот за изработка на македонската терминологија (1971), и 
меѓународната публикација Studia linguistica Polono-lugoslavica (1980), 
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во 1992 г. при:менувана во Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica, која 
излеryва како заедничко гласило на МАНУ, Инстm:yrот за полски јазик на 
Пол ката академија на науките и Комисијата за јазик на АНУБиХ. 

Во Одделението се реализираат десетина крупни лингвистички 

проекти: "Македонската научна и стручна терминологија", во која се 
вклучени околу 200 соработници од сите научни области, кои работат во 
30 посебни стручни комисии, "Македонските дијалекти во Егејска 
Македонија" - проект концепиран за сестрано проучување на тој дел од 
македонската јазична територија, потоа: "Речник на турцизмите во маке
донскиот јазик", ,,микенските лични и:миња", и од меѓународната сора
ботка: "ОIШIтословенски дијалектен атлас", кој претставува најголем линг
вистички зафат во светската лингвистика, "Општокарпатски дијалектен 
атлас", инициран од меѓународната комисија за меѓу јазични контакти, и 
"Европски лингвистички атлас", кој се реализира под егида на УНЕСКО. 

Во овие три проекти македонскиот јазик е застапен со 37 дија
лектни пунктови на целата македонска етничка територија. МАНУ како 
рамноправен партнер со сите земји учеснички во споменативе проекти 
беше домаќин на две конференции по ОКДА. Таа го издаде и првиот 
том на ОКДА (ОБIЦекарпатскиЙ диалектологическиЙ атлас, Вступи
теЛbНbIЙ ВbIПУСК, 1988) и е соиздавач на првиот том на "Општосло
венскиот лингвистички атлас" од Фонетско-граматичката серија (заедно 
со АНУБиХ, САНУ, САЗУ и ХАЗУ). 

Во проектот "Конфронтативна граматика на македонскиот и на 
полскиот јазик", кој се реализира во соработка на Одделението за 
лингвистика на МАНУ и Институтот за полски јазик на ПАН и којшто 
има големо значење за претставување на македонскиот јазик во 
славистичката наука, вклучени се по разни теми без малку сите научни 
работници во Републиката. 

Преку споменативе теми МАНУ ги обединува сите лингвистички 
сили вон нашиот центар што е сигурна гаранција за резултатна работа. 

Во Заедницата на југословенските академии на науките и умет
ностите во претходна Југославија МАНУ со свои претставници активно 
беше вклучена во сите лингвистички проскти што беа ин:ицирани на 
општојугословенско ниво и кои се реализираа во рамките на меѓуакадеми
ските одбори за лингвистички атласи, за ономастика, фонологија, лингвис
тичка терминологија и др. Тие проскти одиграа значајна улога во афирма
цијата на македонскиот јазик и македонската лингвистика на само во рам
ките на лингвистичките ценгри во другите југословенски републик:и, туку 
и пошироко во светеката лингвистика и мноту придонесоа за интегрирање 
на македонски јазичен материјал во големите меѓународни проекти. 
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Кон Македонската академија од 1992 г. е прикрепен и Македон
скиот славистички комитет (МСК) кој по изделувањето од Југословен
скиот славистички комитет во 1990 г. Функционира како самостојна 
организација. Овој комитет како член на Меѓународниот славистички 
комитет (МСК) ги интегрира македонските слависти во светската сла
вистика. Македонски лингвисти активно учествуваат во реализацијата 
на десетина меѓународни проекти што се иницирани од МКС, меѓу кои 
особено значење за афирмацијата на македонистиката имаат: "Општо
словенскиот лингвистички атлас" (ОЛА) , "Општокарпатскиот дијалек
тен атлас" (ОКДА), "Речникот на лингвистичката терминологија на 
словенските јазици", "Речникот на старословенскиот јазик" и др. Во 
сите тие проекти македонскиот јазик е застапен рамноправно со сите 
словепски јазици. Во овие проекти МСК и МАНУ учествуваа и на 
издавачки план. Во издание на МАНУ беше објавен речникот Основен 
сисшем и шерминолоlија на словенскаша 01l0Ашсшика (1983) и вовед
ниот том на Општокарпатскиот дијалектен атлас (ОбzцекарnаmскиЙ 
gиалекmологическuЙ агnл.ас. ВсmуЙиmеЛblЉZЙ вblnУСК, 1987). МАНУ е 
коиздавач со другите академии на науките во СФРЈ уште на два про
екта: "Фонолошки опис српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких 
и македонских говора обухвапених Општословенским лингвистичким 
атласом" (198]) и "ОБIЦеславлнскиЙ лингвистическиЙ атлас, Серил 
Фонетико-грамматическал", ВhШ. 1 (1988). Во организација на Македон
скиот славистички комитет во посебна серија се издаваат рефератите на 
македонските слависти што се читаат на меrународнпте славистички 

конгреси: Реферашu на макеgонскuше славuсшu (од 1968 наваму). 

При ваков повод ние не сме во можност да ја претставиме поде
тално дејноста на македонските инстиryции што се занимаваат со лингвис
тичка проблематика во изминатово полустолетие, ниry да ги набројуваме 
имињата на трудбениците на полето на лингвистиката и нивните дела. 
Остануваме со увереност дека низ рефератите и дискусиите ќе бидат 
прикажани барем делумно и резултатите постигнати на тематски план. 

Полна слика за постигањата во областа на македонската лингвис
тика ќе може да се добие кога ќе се соберат на едно место и акциите и 
делата на плејада слависти и лингвисти од другите лингвистички цен
три во светот кои по бројот на библиографските позиции, по длабочи
ната на третманот на јазичната проблематика и по теоретскиот пристап 
го збогатија Фондот на прилози на македонската наука за јазикот. 

При оваа прилика на сите творци што придонесоа за унапреду
вање на македонската лингвистичка мисла им изразуваме длабока бла
годарност за нивното дело. 
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Олга Иванова, МЕСНИТЕ ИМИЊА НА ОБЛАСТА 

ПО СЛИВОТ НА БРЕГАЈIНИЦА, Скопје 1982 

Во рамките на едицијата "Посебни изданија" на Институтот за 
македонски јазик "Крсте Мисирков" од Скопје, како книга 13, во 1982 
година излезе од печат монограФскиот труд на Олга Иванова под нас
лов: Меснuше имиlbа на обласша [јо слuвош на Бреlалнuца, одбранет 
како докторска дисертација на Филолошкиот факултет при Универзи
тетот "Кирил и Методиј". 

Во досегашните проучувања на македонската топонимија ојко
нимите се засепrувани само парцијално, како илустративен материјал за 
одделни топономастички проблеми и како топонимиски единици заедно 
со микротопонимијата во монографски топонимиски студии на одделни 
географски региони. Трудот на д-р Олга Иванова се јавува како прва 
комплетна студија за ојконимијата на една поголема континуирана гео
графска област во Македонија, која претставува истовремено и дија
лектно единство. Ова го истакнуваме затоа што само преку еден ваков 
преглед може да се согледа подобро и системот на именување на ојко
нимите во одредени лингвистички ареали. 

Трудот на О. Иванова се состои од 5 дела: "УвоД кон месните 
имиња" (5-22), "Речник на месните имиња" (23-170), "Семантичка кла
сификација на месните имиња" (171-187), "Структурна класификација 
на месните имиња" (189-210), "Заклучок" (21 15), како и резиме на 
англиски јазик (217-221). На крајот е додаден список на скратениците 
(223-228), список на користена литература (229--233) и Додаток со 8 
карти на областа, во кои се нрават прегледи на ојконимите од струк
турна гледна точка. 

Во уводниот дел, откако го разгледува топонимскиот ареал што е 
предмет на разгледуваниот труд, авторката дава историски осврт на 
оние топоними чијшто развој може да се следи од постаро време, како 
што се, на пример: IПшuu, Пробuшшuu, КОЧGUU, Деguно, Добрево, 
Древеuо, 3рновци, Лакавuца, Лезово, Мушково, Трсшенuк и др. Од 
споредбите на денешните дијалектни форми на овие и други слични 
ојконими со постарите, забележани во изворите, О. Иванова заклучува 
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дека промените што се јавиле во структурата на некои називи во нај
голем број случаи се резултат од извршените Фонетски промени. Други 
поместувања во структурата на морфемите се ретки, а кога се јавуваат, 
тие се објаснуваат претежно со народна етимологија, како што е слу
чајот, на пример, со денешниот облик ПроБUШШUi1 место постариот 
ПРОБ1iLЏНТ- (во запис од XIV век), потоа со промена во родот како во 
Кuежје спрема KNErHN"t (во запис од ХIII век), а некои се преобразувани, 
или по аналогија или во резултат на постојната тенденција за преобра
зување, на двочлените имиња во едночлени суфиксни ономастички еди
ници, на пример,Дреuак: Др"tNОIЉ Ao"b., Илиово: (ВЕТАГО ""HIE (XIV век). 

О. Иванова го засегнува исто така и проблемот за именувањето 
на населбите што настанале со соединување на два или повеќе пункта, 
како и со оние што се формирале со разделување на една населба во две 
или повеќе нови самостојни населбени единици. Во првиот случај, спо
ред неа, се генерализирало како едно општо име името на пунктот што 
зафаќа централно место или е со некаков престиж, додека имињата на 
другите пунктови функционираат како ознаки на делови од населбата, 
или пак тие наполно исчезнуваат, иако е тоа поретко. Кај двокомпонент
ните имиња од типот Горио : Долuо (Оризари) во такви случаи новото 
име ја задржува само именската компонента, додека придавската опре
делба ја губи (во нашиов пример останува само обликот: Орuзарu). 
Кога, пак, еден населбен пункт се члени на повеќе самостојни ојконим
ски единици, новите добиваат најчесто придавска определба, сп. од 
постарото Барбарево се образувани Горио и Долuо Барбарево. По тој 
начин настанеле, всушност, сите двокомпонентни бинарни називи со 
адјективите '[ореи gOJlefl, сшар - flов, мал -lолем и слични. 

О. Иванова понатаму зборува за номинација на нови ојконимски 
објекти според имињата на одделни маала и според други географски 
објекти хидроними (сп. Лакавuца), ороними (сп. ПОJlешо, Црu-

Ка.меfl) 
називите на населбите и микротопонимите и при тоа со право истак
нува дека при реконструкцијата на етимолошкото јадро на ојконимот во 
голема мера може да помогне микротопонимијата не само во регионот 
што се проучува туку и онаа на пошироката јазична територија. Во неа 
може да се најдат потврди како за постоењето на одделни лексеми, 
коишто во апелативната лексика можеле да се загубат, така и за разни 
зборообразувачки модели. На тој план може да биде особено корисна 
ХИДрОНИМИјата. 

Централно место во трудот на О. Иванова зазема Речникот на 
месните имиња, во кој се содржат 291 позиција, средени по азбучен ред. 
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Топонимските лексички единици се дадени во нивната дијалектна фор
ма во фонетска транскрипција и секое име е акцентирано. 

"Изучувањето на месните имиња, всушност, е изучување на нив
ната етимологија (во тесна топонимска смисла), односно пронаоѓање на 
апелативот од кој месното име произлегува" - пишува таа, и додава: 
"Всушност, етимологизирањето на МИ е и одредување на апелативот" 
(стр. 23). Се разбира, ова може да важи само за оние називи - ојконими 
што настанале од апелативна основа. Тргнувајќи од ваквиот приод во 
проучувањето на топонимската лексика авторката на едно место топо
номастиката ја дефинира како "наука за етимологијата одредување на 
првобитното значење на зборовите и нивното сродство со други збо
рови од ист или од други јазици, со по средство на научно проучување" 
(стр. 15). Сфаќајќи ја топономастиката вака тесно, Иванова му дава 
предност на историскиот метод во топономастичките проучувања, кој е 
и инаку најразработен во оваа област на лингвистиката. Трагајќи за 
етимонот таа била принудена да прибере богат историски материјал и 
успешно ги искористила сите историски извори што денеска се на увид 
во науката, почнувајќи од грчките записи и средновековните повелби и 
други текстови па до најновите пописни документи. Преку сета таа 
документација авторката успеала да ни ја претстави еволуцијата во 
развојот на еден добар број ојконими. Меѓутоа, О. Иванова не се задр
жува само на тоа. Таа умешно го користи и современиот топономасти
чки материјал на поширок план, вклучувајќи ја тука и микротопони
мијата, потоа ктетиците, а не ја испушта од предвид и народната ети
мологија, која е често поврзана со разни легенди за настанувањето на 
населбата и нејзиното име. Тоа значи дека секоја топономастичка еди
ница е Документирана со богат не само историски туку и современ оно
мастички материјал. 

За ваков вид ономастички проучувања неопходно е испитувачот 
да ги познава и зборообразувачките модели во односниот јазик, како на 
историски така и на синхрониски план. О. Иванова и во таа област на 
ономастиката се има стекнато со опит преку редица свои ономастички 
прилози, така што во етимолошката операција на топонимските еди
ници во поглед на деривацијата лесно се снаоЃа. 

Во третата глава (Семантичка класификација на месните имиња) 
авторката го третира проблемот на класификацијата на ојконимите на 
лексичко-семантичко ниво. Во ономастичката наука одамна е утврдено 
дека именувањето на ојконимите се врши по два основни принципа 
според името на основачот на населбата и според апелативот што ги 
одразува природните услови на месноста. Тие две основни лексички 
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сфери ги претпочита и О. Иванова, па ги дели ојконимите во бре
галничкиот ареал на: 1) ојконими именувани од лични имиња, подраз
бирајќи ги тука и презимињата и прекарите, и на 2) ојконими имену
вани од апелативи. Ојконимите образувани од лични имиња според 
етимолошката база ги дели понатаму на две подгрупи, на а) месни 
имиња со словенска основа и б) месни имиња од несловенско потекло 
(грчко, романско, турско). 

Втората основна група топоними - ојконими, која би можеле 
условно да ја именуваме како "апелативна", авторката ја расчленува на 
четири подгрупи - на: а) ојконими изведени од апелативи што ги 
карактеризираат природните услови на месноста, б) ојконими настанати 
од апелативи што означуваат дејности во сферата на производството, в) 
ојконими од апелативи што ја карактеризираат населбата како географ
ски објект и г) ојконими сврзани со апелативи од областа на култово
религиозната лексика. 

Меѓу споменативе четири подгрупи најмногубројни се и во 
семантички поглед најразнообразни ојконимите образувани од апела
тивни називи што означуваат природен географски објект. Нив автор
ката ги разбива на седум семантички полиња: 1) месни имиња што го 
карактеризираат релјефот на месноста (Лакu, Јљнuшше, Прuuор), 2) 
имиња добиени според хидрографски објекти (Бања, Блашец, Вuрче, 
МокреХси, Сшубол), 3) ојконими изведени од називи на растенија (Бресш, 
Габер, Леска), 4) имиња образувани од апелативи од областа на живо
тинскиот свет (Гавраll, ЈаСШРШvtllUК), 5) имиња што ги одразуваат 
временско-климатските појави (Вешреll, Вршешка, Пухче), 6) месни 
имиња со определби (ГОРllИ БШlваn, Сшар ИсшвеllUК) и 7) месни имиња 
во врска со боја (Белu Кљнења, Зелеll Fpag, Црвеuа Нива). 

Од другите семантички подрачја, во брегалничката ојконимија се 
застапени од апелативните образувања што означуваат занимање на 
населението (Орuзарu, Pygapu, Соколарцu), називи на орудија и пред
мети на материјалната култура и други дејности на човекот. 

Во четвртата глава на трудот, која носи наслов "Структурна 
класификација на месните имиња" О. Иванова ги разгледува доста 
опстојно морфолошките карактеристики на топонимиските единиuи. Во 
почетокот таа го определува обемот на морФолошката интерпретација, 
ограничувајќи се, главно, на зборообразувачките особености на ојкони
мите од аспектот на синхрониската морфологија. Таа изделува три гру
пи зборообразувачки модели: а) СУфИКСIIИ, кои го сочинуваат главниот 
дел на ојконимискиот репертоар (82,5%) во брегалничкиот топоними
ски ареал, б) префИКСIIИ, каде што ги вклучува и префикспо-суфикс-

138 



Прuлозu за развојош на Аtакеgонuсшuчкаша лuнiвuсшuка 

ните образувања (кои се застапени со 3,5%), и в) "несуфиксира
ho-непреФиксирани МИ", на кои се паѓа 14% од севкупниот број. 

Суфиксните образувања, во кои морФолошката база ја сочину
ваат, главно, лични имиња и именски апелативи, се претставени според 
граматичките морфеми на а) месни имиња во еднина (singularia tantum) 
и б) месни имиња во множина (pluralia tantum). Првите потоа се 
распределени според родовите класификатори. 

Од материјалот произлегува дека основниот морфемски репер
тоар го сочинуваат словенски суфикси, меѓу кои како најпродуктивни 
се покажуваат -ово (-ево) и -ци со дериватите -овци (-евци), -аици 
(-е1/ци), -Иllци, -арци, сп. Врашuславцu, Калu.маllЦU, ЗаlОрЦU, Сшањевцu, 
КарБUllЦU, Соколарцu. Доста се застапени и образувањата со суфиксите 
-јаuи (Грљаllи, ДоБрошаuu, НuвULLGllU), -ино (Пашешuuо, ПеШРUШU1iО), 
старите посесивни -jb, -ја, -је (сп. ДраfоБрашша, Башање, Рауање, 
Кllежје). Од несловенските суфикси почесто се јавуваат -лu со дери
ватот -лuја (сп. Бекuрлuја, ЈУllузлuја, Дорфулuја) и -ларul-лерu (Софu
ларu, Ќоселерu) или сложен во облиците -ларцul-лерцu (Eyeк.Тlepцu, 
ЈаЈ'vtуларцu ) .  

Бројот н а  префиксираните ојконими во брегалничкиот ареал е 
многу мал. Има само неколку ТОIIОНИМИ со префиксните морфеми за-, 
ао-, аоу-, сп. Полакu, Поgлак, и суфиксните Заfорцu, ЗараUUllЦU . 

Во посебна морФолошка група со поднаслов "Несуфиксно-не
префиксни месни имиња" О. Иванова ги изделува безафиксните топо
нимски единици. Тие се по право недеривувани именски топономасти
чки апелативи, и тоа претежно географски апелативи, сп. Бресш, ГаБер, 
Леска, Дол, Грло, СшуБол, Камен, Нива, Прuuор, Грау, Село, и од туѓо 
потекло: Кавак 'топола', ОРЈиаll, Чешма, Чuфлuк . Како критериум за 
нивно изделување од другите ТОIIОНИМИСКИ единици авторката го зема 
граматичкиот број. 

Во краткиот заклучок О. Иванова ги сумира резултатите од прет
ходното излагање и дава неколку дообјаснувања за својот методски при
стап во лингвистичката интерпретација на топонимискиот материјал. 

Од овој приказ на работата на Олга Иванова може да се заклучи 
дека трудот претставува солиден научен прилог во областа на македон
ската ономастика. Авторката успеала да собере, покрај теренскиот, и 
богат историски материјал, кој е соодветно искористен при лингвистич
ката анализа на ојконимите. Со тоа таа ни се претставува како добар 
познавач на историските извори и како снаодлив теренски испитувач. 
Вршејќи лингвистичка интсрпретација на ојконимите О. Иванова нас
тојува секој свој суд за одделен проблем да го образложи и да го доку
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ментира со богат историски, дијалектен и компаративен материјал. 
Нејзината дискусија со други автори е исто така широко образложена. 
По тој начин авторката покажува дека е добро упатена во ономастич
ката проблематика и дека ја владее односната материја и ја познава 
ономастичката литература. 

Монографијата MeCHuiue имuња на обласша Uо слuвош на 
Бреzалнuца Й припаѓа на новата етапа во изучувањето и во интерпрета
цијата на ојконимите што се јавуваат во минатото и денес на терито
ријата на Македонија. За ова најдобро сведочат дискусиите на автор
ката во врска со некои ставови и мислења што се должат или на вне
сување ненаучни фактори или на недоволна информираност. 

На македонската топонимија Й се потребни уште многу вакви 
трудови. 

Од разбирливи причини, кои логично произлегуваат од сето 
изложено, трудот Меснuше uмuња на обласша Uо слuвош на Бреzалнuца 
на Олга Иванова ќе биде неодминлив при натамошните проучувања во 
областа на македонската топонимија. 
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РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА 

О. Во развојот на македонската дијалектологија можеме да изде
лиме два периода. Првиот период започнува со зародувањето на славис
тичката наука и трае до крајот на Втората светска војна, а вториот од 
ослободувањето на Македонија до денеска. 

1. Проучувањето на македонските дијалекти до крајот на 
Втората светска војна. Во овој период Македонија, бидејќи поробена, 
нема свој културен центар и затоа со проблемите на �1aKeДOHCKaTa 
дијалектологија се занимавале претежно странски слависти. 

Автор на првата работа од областа на македонската дијалекто
.10гија е реформаторот на српскиот јазик, Вук Стефановиќ КараџиЌ. 
Во познатиот негов Доgашак к санкшuешерБурiскuм сравТlUшељнши 
рuјечнuцUAШ свију језuка и наречја с осоБuшuм оl.леguма БуlаРСКОl 
језuка, Виена 1822 (преиздаден во CKyllfbeull lpшиашuчкu и iiолелшчкu 
сЙuсu Вука Сшефановunа Караџиnа, књ. П, св. 1, 1894), во делот "Осо
бити огледи бугарског језика", Караџиќ објавува 27 народни песни од 
Разлошко и неколку евангелиски текстови преведени на раЗ,l'ошкиот 
говор. Овие материјали тој ги добил од двајца разложани со кои се 
запознал во Виена. Врз база на објавениот јазичен материјал во "Пого
ворот" Караџиќ дава скица на Фонетската и граматичката структура на 
разлошкиот говор, кој (говор), поради непознавањето на јазичните 
прилики и дијалектните односи на македонското и бугарското јазично 
подрачје, го нарекол бугарски јазик. Така Караџиќ со оваа своја скица 
ги поставува основите на македонската дијалектологија. Две и пол 
децении по објавувањето на Вуковиот Доgашак, на македонските дија
лекти обрнува внимание проФесорот на Казањскиот универзитет Вик
ТОР Иванович Григорович (1815-1876). Во 1844 г. при една научна 
екскурзија по балканските земји Григорович некое време Гlоминал во 
Македонија. Така тој имал можност на самиот терен да се запознае со 
живата народнамакедонска реч. Во книгата Очерк учеllаго nуmешесm
вил по Евроnеif.скоЙ Турции, Казањ 1848, II изд. Очерк nуmеиЈесmвUfl по 
EeponeilcKoi'i Турции, Москва 1877, Григорович дава еден општ преглед 
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врз македонските дијалекти. Тој констатира дека во Македонија има 
многу наречја (воденското, прилепското, велешкото, штипското и др.) 
Потоа дава кратка карактеристика на поодделни говори и укажува на 
некои Фонетски особености. Посебно внимание обрнува на континуан
тите на носовката ж во одделни дијалекти и на остатоците од назализ
мот во југозападните говори. 

Работите на Караџиќа и Григоровича, особено на вториов, се 
први кои им обрнале внимание на славистичките кругови за разнобраз
носта на македонските дијалекти. 

Уште повеќе интересот за македонските дијалекти порасна кон 
крајот на минатиот век, кога се појавија и првите збирки со македонски 
Фолклорни материјали. Од 1860 г. па до крајот на столетието беа обја
вени зборниците со народни песни на Стефан Верковиќ (Лароgnе ИеС.lI1е 
waKegoHcKux БУlара, Белград 1860), на браќата Димитрија и Константин 
Миладиновци (БМlарски napogHи иесни, Загреб 1861), на Петар Драга
нов (Македонско-слаВfшскиЙ сборnик, Петроград 1894), на Иван Степа
нович Јастребов (Обblчаи и песни mурецкux Сербов в Прuзрене, Иnеке, 
Мораве и Дblбре, с.-Петербург 1888, II изд. 1889), потоа зборниците со 
народни песни и приказни од Кузман Шапкарев. Марко Цепенков обја
вува богат прозен материјал во соФискиот Сборник за народни ум:оmво
реnuл, наука и книжнина. Овој материјал, како и многу други фолк
лорни прилози објавени на разни места и во разни весници, списанија, 
зборници, даваа можност за посестрано запознавање на нашите дија
лекти. Веќе во првите писмени искажувања (прикази, критики, белешки 
и др.) во врска со овие материјали посебно внимание се обрнува на 
јазикот на текстовите. 

Во 1865 година прашкиот професор М. Хатала обрнува вни
мание на јазикот на една дописка од лагадинското ссло Висока, обја
вена во цариградскиот весник СМбmник (бр. 29, 1863). Оваа дописка тој 
ја препсчатува во хрватското списание Knjizevnik, г. П, 1865 и јазично ја 
коментира во статијата ,,0 поѕпЉ samoglasih. u bugarstini u obce i пароѕе 
u поуој". Проблемот третиран во овој напис набргу предизвикал жив 
интерес во научните славистички кругови, особено откога Франц 
МИКЛОШИЧ се посомневал во тоа дека во македонските дијалекти 
можат да се најдат примери со запазен назализам (Altslovenische 
Formenlehre јп Paradigmen, Виена 1874). Ова прашање го актуализира 
повторно ВаТРОСЈЈаВ ЈагиЌ. Тој објавува нови примери со запазен 
назализам што ги запишал самиот во Цариград од еден костурчанец, од 
селото Команичево ("Zur Frage uber Rinesmus im Neubulgarischen'', 
A1'CJliv fiir slavische PhiloZogie, II, 1877 Archiv f sl. Phil.) Паралелно со 
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проблемите сврзани со остатоците на носовоста растеlле и интересот за 
пошироко запознавање на македонските дијалекти. Бугарскиот славист 
Марин Дринов дава ново соопштение за континуантите на носовките ж 
и л.. костурскиот говор ("Важна особеност в КОСТУРСКИ51 говор", Перuо
дuческо списание, ХI ХП, Браила 1876 ПСп). Еден осврт тој прави врз = 

јазичните особености на дебарските песни 80 зборникот на Јастребова 
(НескОЈЉКО слов 06 JlЗblке, народНblХ neCHJiX U 06blЧШlХ де6рских славлн, 
с.-Петербург 1888), каде што се задржува посебно на прашањата, свр
зани со природата на македонските гласови ќ и {. 

Нов материјал во врска со замената на л.. и ж во поодделни 
македонски говори кои крајот на минатиот век соопштуваат А. Теодо
ров (Балан), Кузман Шапкарев, Атанас Шопов, Димитар Матов, Петар 
Драганов, Стојан Новаковиќ и други. А. Теодоров приведува примери 
од говорот на лагадинското село Висока ("Един принос KbM ВИСОЧКИ51 
говор", ПСп, ХУ, Софија 1885). Кузман Шапкарев пишува '3а конти
нуантите на л.. и ж во јужните македонски дијалекти ("Две думи B'bpXY 
носовото произношение на л.. и ж в б'bлгарското наречие", [ЈСп, XIX  
ХХ, СОфИ51 1885). Атанас Шопов приведува материјал од селата Висока, 
Сухо и Зарово ("Думи и речи  по Г080ра в селата Висока, Сухо и 
Зарова или Зарва, Солунско ОКр'bжие", llСп, ХУII, СОфИ51 1885). ПО1'о
лем осврт врз оваа појава и врз нашите дијалекти тој прави во книгата 
Народносmа u езuка на /иакедОllциmе, ПЛОВДИ8 1882. 

Со повеќе подроБНОСП1 ова прашање го разгледува Петар Дра
ганов во статијата "Носовне ГJJacHbIe звуки в совремеl1НblХ македоно
слаВ5IНСКИХ говорах", PycCKuij ФuлологuческuЙ вбсmник, XIX, Варшава 
1888. Македонска дијалектна проблематика тој третира и 80 други 
негови работи посветени на Македонија (сп. "КраткиЙ зтнограФическиЙ 
очерк слаВ5IНСКОЙ части Македонии", Извbсmuл Славлнскаго Благоmво
рumелонаго 06Ијесmва, С-Петербург 1888 и др.) 

Стојан Новаковиќ во студијата "П и 1) у македонски м народним 
д.ијалектима", Глас СрЙске краљевске акаgелmје, ХП, Београд 1889 [= 
Глас СКА], покрај описот на овие гласови и нивната дистрибуција на 
македонската јазична територија, разгледува прашања во врска со кла
сификацијата на македонските дијалекти. Него повеќе го интересирале 
нашите централни говори ("Ејп Beitrag zur Kunde der шасеdопiѕсhеп 
Dialecte. Der Dialect уоп Veles- Prilep", Аl"с/7{",/ ѕ1. Phil., ХН, 1890; ХIП, 
1891; XIV, 1892). Во една статија и тој ги разгледува континуантите на 
носовките во југозападните говори ("Beitrage zur Erforchung der 
шасеdопiѕсhеп Dialecte", Archivf ѕ1. Phil, ХУ, 1893). 
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На поширок план дијалектни проблеми од нашиот терен обрабо

тува Димитар Матов. И неговиот прв научен прилог од македонската 
територија бил сврзан со замените на носовките ("ОстаThЦИ от зву
ковете он, ом, ен, ем в костурскил говор", КНU:JIСUЦU за прочum, 1, Солун 
1889 Кнuжuцu). Акцентски проблеми разгледува во статијата "За 
историлта на новоб1>лгарската граматика" (ОС]l4UИ zодuшен оmчеm на 
бмz. можка zuмназU5l "св. Кирил и МеmодuЙ, Солун 1889). Работсјќи во 
Солун тој имал можност да се запознае со современата состојба на 
македонските говори во таа област. Во две статии дава општ прсглед на 
особеностите на говорот на селата Киречкој ("КиреЧКbОЙСКИЛТ говор", 
Книжици, 1, 1889) и Ајватово ("Нлколко бележки В1>рХУ аЙватовскил 
говор", Сборник за народни УJl40mворенШl, uаука и книжuина, IУ, Софил 
1891 СБНУ). Матов има објавено и еден солиден речнички прилог од = 

велешкиот говор ("К1>М б1>лгарскил речник", СБНУ, УII, 1892). Повеќе 
проблеми од нашата дијалектологија се засегнати во статијата "Кратка 
расправил по етнографшпа на Македонил", ПСп, Уп, 1890, кн. ХХХIУ, 

ХХХУ. 

Бројот на дијалектните прилози особено пораснува во послед
ната деценија на минатиот век. Петко Г'бов дава краток опис на гово
рот на кичевското село Велмевци ("По ГОВОР1>Т в селото Велмевци", 
Труд, IУ, Трново 1892). 

Ефрем Каранов објавува дијалектен материјал со јазичен 
коментар од Кратовско ("Кратки бележки за кратовскил говор", ПСп, У, 
1883). И. А. Шандаров ја опишува Фонетиката на штипскиот говор 

("Бележки по Фонетиката на IЦипскил говор", СБНУ, ХI, 1894). Браќата 
Стоилови во повеќе написи објавуваат дијалектен материјал од 
иеточните и југоисточните македонеки говори. 

Антон Стоилов објавува речнички прилози од Горноџумајско 
("МатершlЛ за б1>гарски речник от Горно-ДжумаЙско", ПСп, XLI-XLII, 
1893, XL УIII, 1895) и дава краток опис на повеќе Фонетски особености 
на говорите во солунските еела Зарова, Висока и др. ("Рефлекеи от 
староб1>лгарскил изговор на bl в новоб1>лгарските наречил", ПСп, LVIII, 
1899; "На гости в Зарово и Висока", Бмzарска сбирка, Уп, 10, Софил 
1900; "ОстаThЦИ от назалиЗDМ в солунските села Зарово и Висока", 
ПСп,I-ХI, 1901). Христо Стоилов во неколку прилози дава Фонетска и 
морфолошка карактеристика на горноџумајскиот говор ("Кратки бележ
ки по Фонетиката на горноджумаЙСКИ51 говор", Вbсmи, IX, 1890; "Акцен
товката на горноджумаЙскил говор", Bbcmu, Х, 1900). Се јавуваат пона
таму трудови посветени на одделни дијалектни појави. Н. Силјаиов ја 
опишува промената на вокалот а во 'b во охридскиот И тетовскиот говор 
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("Редукцин на звука а в ОХРИДСКИ}! И тетовски}! говори", СБНУ, ХI, 
1894). Христо Матов (со псевдоним Дримколов) го опишува западно
македонскиот акпент ("Акцентовката на един обсег западно-бbлгарски 
говори", СБНУ, IХ, 1893), а Трајко Китаичев го разгледува акцентот 
во ресенскиот говор ("За ударението BbPXY думите в ресенскиЙ говор от 
западномакедонското наречие", ПСп, ХU-ХLП, 1893). 

Од странските слависти со македонска дијалектна проблематика 
покрај Хатала и Јагиќа во односниов период се занимавале А. Лескин, 
Констатин Иричек, л. Мазинг, Ватрослав Облак. Иричек дава белешки 
за говорот на македонските преселници од Костурско во Брацигово, Бу
гарија ("Conventionelle Geheimsprachen auf der Balkanha1binsel", Archivf 
81. Phil., УIII, 1885). Лескин ги разгледува акцентските типови на 
глаголот ("Die Betonungstypen des Verbums јт Bulgarischen", Archivf 81. 
Phil., ХХI, 1899). л. Мазинг (Leonhard Masing) во докторската дисерта
ција Zur Laut- иml Akzentlehre der macedonischen Dialekte, С-Петербург 
1891, ги разгледува прашањата сврзани со гласовите ќ и i во нашите 
дијалекти и акцентските системи. Тој прави и обид за поделба на маке
донските дијалекти според акцентот. 

Најголеми заслуги за развојот на македонската дијалектологија 
во односниов период има Јагиќевиот ученик Словенецот Ватрослав 
Облак (1864-1896). Интересот на Облака за македонските дијалекти 
стои во врска со неговата приврзаност на т.н. македонска теорија за 
татковината на кирилометодиевскиот јазик. Сакајќи оваа теза да ја 
поткрепи со нови податоци, тој во 1892 година доаѓа во Македонија. За 
време на краткиот престој во Солун Облак ги проучувал говорите во 
околината на Солун. Истовремено тука тој забележал богат дијалектен 
материјал и од некои луѓе од дебарските села Галичник, Клење и 
Обоки, и од богданското село СУХО. Некои резултати од овие проучу
вања тој соопштува во статијата "Принос KbM бbлгарската граматика", 
СБНУ, ХI, 1894, каде што се задржува особено на прашањата сврзани со 
носовките во нашите дијалекти. Но со поголема подробност и системно 
резултатите од дијалектните испитувања во Солун и Солунско се 
изложени во книгата Macedonische Studien, Виена 1896, која е објавена 
но неговата смрт под редакција на ЈагиЌа. Во Макеgонскuше сшуgиu се 
опишани говорот на северните солунски села Бугариево, Вардаровци, 
Ватил'к, Градобор и Ново Село, говорот на СУХО и говорот на дебар
ските села Галичник, Клење и Обоки. МакеgОllскuше сшуgиu на Облака 
за нашата дијалектологија имаат извонредно значење. Во нив за нрвпат 
е изложен систем но јазичниот материјал на еден македонски говор. 

Облак преку нив ни се претставува како суптилен дијалектолог. 
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МакеgОflскuше сшуguu на Облака даваат импулс за нови проучу
вања на македонските дијалекти и стануваат образец за модерен опис на 
еден дијалект. Под нивно влијание од почетокот на овој век се јавуваат 
цела редица монографии за поодделни наши говори. Мих. Вукчевиќ го 
опишува говорот на солунското село Киречќој ("Jezik u Kireckom ѕ udilj
nim obzirom па орсе macedonizme", Rad, 145, Загреб 1901). Ефтим 
Спространов дава опис на охридскиот говор ("по говора на град Охрид", 
СБНУ, XVIII, 1901). Тој опис го дополнува една деценија подоцна. 

Марија Јакимова ("ОХРИДСКlliIТ говор", ИзвесmU5l lШ СеЈниuара 
по славнuска ФUJlологU5l, Ш, Софил 1911 ИССФ). Лазар Димнтров во= 

еден етнографски опис на дебарската област дава доста податоци и за 
говорот на тој крај ("Кратки етнографски бележки за Дебbреко с оглед 
KbM говора в ТО51 краЙ", ИССФ, 1, 1905). Неговиот сонародник Марко 
ГРИl'оров објавува богат дијалектен материјал од дебарска Мала Река 
("ГоворbТ на малореканците (МШIците) в ДебbрСКО", ИССФ, П, 1907). 
Две монографии објавува Димитар Мирчев едната за долновардар-

ските говори ("Бележки по кукушко-водеНСКИЈ! говор", СБНУ, XVПI, 
1901), а другата за прилепскиот ("Бележки по прилеПСКИЈ! говор", СБНУ, 
Х:Х, 1904). Хрнсто Стоилов сега дава и монографски опис на горно
џумајскиот говор ("Горно-джумаЙеки говор. Звукове, форми и образци", 
СБНЈ/, Х:Х, 1904; "Ударението на горноджумаЙскил говор", ИССФ, 1, 
1905), а д. Молеров го опишува вторичниот акцент во неговиот разлошки 
говор ("Вторичното ударение в разЛОШКИЈ! говор", ИССФ, 1, 1905). 

Нов момент во развојот на македонската дијалектологија наста
нува по балканските војни, кога особено се заоструваат политичките 
односи меѓу балканските држави во врска со нивните територијални 
претензии на Македонија. Во таа врска се поостро беше поставуван и 
проблемот околу македонскиот јазик и неговиот однос кон двата сосед
ни словенски јазици српскиот и бугарскиот. Тоа беше и една од при
чините за засилениот интерес на славистичката наука за македонските 
дијалекти. За три децении (од балканските до крајот на Втората светска 
војна) во Македонија престојувале и за нејзините дијалекти пишувале 
научници готово од сите европски славистички центри. 

Како најактивен и најпродуктивен меѓу испитувачите на нашите 
дијалекти во овој временски отсек ни се претставува Афанасиј Матве
евич Селишчев (1886-1942), доцент на Казањскиот и професор на 
Московскиот универзитет. СО македонска јазична проблематика тој 
почнал да се занима веднаш по завршувањето на студиите и за неполни 
три децении има објавено преку дваесетина студии за македонскиот 
јазик, повеќето од кои се од областа на дијалектологијата. Во Македо
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нија Селишчев престојувал релативно кратко време (околу три месеци 
во 1914 година), така што дијалектен материјал непосредно забележан 
на теренот не можел многу да користи. Меѓутоа, неговата добра инфор
мираност за дијалектната состојба во Македонија произлегува од солид
ното познавање на изворите и литературата. Затоа тој вешто можел да 
ги компонира фактите што ги даваат современите дијалекти со оние од 
постарите текстови и тоа поврзување на податоците провејува низ сите 
негови дијалектолошки трудови. Непосредни теренски испитувања 
Селишчев вршел главно во северозападна Македонија. Резултатите од 
тие проучувања ги соопштува најпрво во трудот Отчет о занлтшт:х за 
гранuцеЙ в летнее вакационное вреАт1914 года, Казањ 1915, каде што е 
разгледан поопстојно тетовскиот говор, а потоа во неговата докторска 
дисертација Очеркu по .македонскоЙ дuалектологuu, 1, Казањ 1918. Во 
втората студија е даден преглед на дијалектните особености на целата 
македонска јазична територија. Материјалот е изложен системно по 
граматички категории со еден посебен осврт и врз класификацијата на 
дијалектите. При разгледувањето на јазичните појави тој ги искористил 
сите постари текстови од нашиот терен со кои располагал, како, на 
пример "Четиријазичникот" на Даниила и др. Јазичната периферија за 
дијалектологот е секогаш најпривлечна, зашто таа открива нови проб
пеми. Селишчева го интересирале особено оние македонски дијалекти 
што се наоѓаат на пограничјето со српската јазична територија полош
ките, скопските и кратовско-кривопаланечките. Полошките говори, ос
вен во споменатиот Отчет, на поширок план се разгледани во книгата 
Полог u его болгарское lIаселеlluе, Софија 1929. Дијалектната проблем а
тика од скопскиот терен е продискутирана во студијата "rOBOPbl 
области СкоП1:.л", 1I1акедонски nреглед, г. VII, 1931 МП), додека 
североисточните ни се претставени низ јазичната анализа на текстовите 
на Крчовски ("Хаджи Йоаким и ЛЗblК его книг", МП, IX, 1935, кн. 3 и 4; 
Х, 1936, кн. 1 и 2). Југозападните дијалекти на историски план пооп
стојно се разгледани (во посебна глава) во неговиот обемен труд Слав
лиское lIаселеlluе в Албаuuu, Софија 1931. За нашата историска дијалек
тологија особено е важна анализата на некои македонски кодици од 
XVI, XVII и ХVIП век, направена во книгата МакедОllские кодики ХУЈ

ХУIlЈ веков. Очеркu по uсторuческоu зтнограФuu u дuалектологuu 
Македонии, Софија 1933. За објаснување на ред појави од историската 
дијалектологија, Селишчев добро ги користел јазичните особености на 
нашата топонимија. Топонимичните факти Доминираат во сите негови 
дијалектолошки работи, а особено во студиите Полог, Македонские 
кодики и СлавJluское uаселенuе в АлбаliUU. Значењето на топонимијата 
за разрешување прашања од историската Фонетика и лексика е нагла
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се но во статијата "Диалектологическое значение македонскоЙ топони
' 
мии", С60рНИК в чесm на проф. Л. МWlеmuч, Софин 1933. Во посебна 
статија од него се разгледани оние јазични особености во македонските 
дијалекти што настанале во контактот со другите балкански јазици ("De 
traits lingustiques соmmuпѕ аuх langues balkaniques: Un balkanisme ancient 
еп Bulgare", RES, У, 1925). Доста нови податоци од нашите дијалекти 
наоѓаме и во неговите критички осврти и лингвистички дискусии (сп.: 
"Македонскан диалектологин и сербские ЛИНГВИСТbI", МП, IX, 1934, кн. 
1,2; IX, 1935,кн. 3 и 4, и други). 

Не помалку значајна улога за развојот на македонската дијалек
тологија во периодот меѓу двете светски војни имаат и париските про
фесори Андре Мазон (Andre Mazon) и Андре Вајан (Andre Vaillant). По 
Облака и Селишчева Мазон има најголеми заслуги за изучувањето на 
македонските говори и за нивното претставување во славистичката 
наука. Тој ги проучувал југозападните периферни говори и тоа непо
средно на самиот терен. Во книгата Contes slaves de lа Macedoine sudoc
cidentale, Париз 1923, Мазон ги разгледува компаративно говорите на 
градот Лерин и леринските села Горно Неволани, Арменско, Екшису, 
како и говорот на костурските села Смрдеш, Вишени, жервени и Мок
рени. Материјалот од костурските села него го водел кон поархаичните 
македонски говори на југозапад. Посебно внимание тој му посветува на 
говорот на корчанските села Бобошчица и Дреновени, кој спаѓа меѓу 
најархаичните наши дијалекти. За значењето на тој говор за македо
нистиката Мазон првпат соопштува во својот реферат на II меѓународен 
славистички конгрес во Варшава (сп.: "Un рагlег de l' Albanie meridionaie 
et lе bulgaro-macedonien соmmuп", Ksil:iga referat6w II mil:idzynarodowego 
Zjazdu slawist6w, Варшава 1934), а целосно е претставен во обемната 
монографија Documents, contes et chansons slaves de 1 'А lbanie du Sud, 
Париз 1936, која и по богатството на материјалот и по нивото на 
лингвистичката интерпретација на тој материјал претставува образец за 
опис на еден ДИЈалект. 

А. Вајан исто така ни се претставува како одличен познавач на 
нашите дијалектни прилики. Во прилогот "Les parlers de Nivica et de 
Turi а" , Revue des etudes slaves, IV, 1924, се истакнати некои поважни 
особености од долнопреспанскиот говор. Но како македонист тој е 
познат по исцрпната студија за долновардарскиот говор L 'evangeliaire 
de Kulakia. UN parler slave du Bas-Vardar, Париз 1938, која ја издал 
заедно со Мазона. Предговорот и уводниот дел се напишани од Мазона, 
а студијата за јазикот од Вајана. Во неа е обработен јазикот на еден 
евангелски текст (изборно евангелие) напишан со грчки букви на дол
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новардарскиот македонски говор. Ракописот е најден во селото Кула
кија кое се наоѓа при утоката на Вардар. Оваа студија ги надминува 
рамките на еден опис. Вајан дијалектнитс факти ги разгледува компа
ративно во врска со материјалот што го даваат другите македонски 
говори. Затоа неговата студија може да послужи како добар прирачник 
по македонска дијалектологија. Дијалектен матсријал наоѓаме и во 
неговата статија "Le prob16me du slave macedonien", Bulletin de lа Societe 
de Linguistique de Ршiѕ, XXXIX, 1938. Меѓутоа, во неа Вајан се задр
жува главно на проблемот за односот на македонскиот јазик кон 
соседните словенски јазици и неговите врски со нив. 

Од странските слависти во меѓувоениот период со македонска 
дијалектна проблематика активно се занимавал и професорот по сло
венска филологија на Краковскиот универзитет Мјечислав Малецки 
(Mieczyslaw Malecki, 1903-1946). Неговиот интерес бил свртен кон југо
источните македонски говори, сакајќи да ја продолжи и да ја доврши 
започнатата работа од Об_lака. Во текот на 1932 година тој вршел 
дијалектолошки испитувања во Богданско (во селото Сухо) и во 
лагадинските села Висока, Ајватово, Негован, Илинец и Боливец. Некои 
посматрања од овие говори ги има образложено во повеќе статии во 
краковското списание Lud slowial1ski = LS (сп.: "Drobi<lZgi z Macedonii: 
1. Jeszcze о rozwoju koncowego jer w gwarach ,Bogdailska"'. 2. "О 
nierozr6znaniu рој. i тп. we wsi Wysoka (Soluilskie)". 3. ,,0 zaniku w", LS, 
11, 1933; "О zr6znicowaniu gwar Bogdanska w pd.-wschodniej Macedonii", 
LS, Ш, 1933 "Texty gwarowe z Bogdanskti'', LS, III, 1933). Посебно 
значење за нашата дијалектологија има неговата збирка со дијалектни 
текстови од Сухо и Висока и речникот на сушковисочкиот говор (Dwie 
gwary macedonskie. SUC}lO i Wysoka \v Solunskiem. Cz;;.sc II. Slownik, 
Krak6w 1936). Како искусен дијалектолог Малецки со извонредна пре
цизност успеал да ги забележи сите нијансирања на разговорната реч во 
споменатите две села. - Неколку прилога има објавено и од костурското 
говорно подрачје ("Tekst gwaro\vy z Kosturskiego", LS, IП, 1934; Dro
biqzgy z Macedonii. 4. "О rozwoju samoglosek nosovyh w Kosturskiem". 5. 
"О ,polskim' przycisku w g\varach kostursko-Ierinskih", LS, 111, 2, 1934). 
Тој покажува жив интерес и за оние црти во јужните македонски дија
лекти што се јавиле во контактот со другите балкански јазици, пред се 
со грчкиот, албанскиот и влашкиот (сп.: ,,systemy wokalne j zyk6w 
balkanskich", Sprmvozdania Polskiej Akademii Nauk, ХХХ, 1933; "Cechy, 
balkanskie w j zykach Macedonii", Spl'mvozdania PAN, XL, 1935). Дија
лектни проблеми од нашиот терен Малецки расправа и во критичката 
статија "Z zagadnien dialektologii macedonskiej (Z po\vodu najno\vszuch 
prac А. Belicia, О. Iwanowa, А. Mazona, К. Mirczewa, St. Romanskiego, А. 
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Vaillanta i innych)", RoczniK Slawistyczny, XIV, Краков 1938, во која тој 
се изјаснува против ставовите на Белиќа за српскиот карактер на 
македонските дијалекти, како и против ставовите на бугарските лингви
сти дека македонските говори претставуваат дел од бугарската јазична 
територија. Малецки го брани мислењето дека македонските дијалекти 
образуваат посебна индивидуалност во јужнословенската јазична група. 

Богат дијалектен материјал за долновардарските и солунските 
говори наоѓаме и во книгата на Лавров и Поливка (Petr А. Lavrov а Jiri 
Polivka) Lidove povidky jihomakedonske z rиkорiѕи St. Verkovicovych, 
Прага 1932, каде што е поместена и статијата на Лаврова "Описание 
говора лежаШ,его в основе сборника Верковича" (стр. 297·-342). 

Посебно внимание заслужува и прилогот на Емануел Шрамек 
(Еmmапиеl Sramek) "Le parler de BobosCica еп АЉапје: etude experimen
tale d'une pronunciation", Rеvие des еtиdеѕ slaves, XIV, 1934. Таа е една 
меѓу првите работи во која се дава експериментален опис на македон
ските гласови. 

8.) проучувањето на македонските дијалекти по балканските, а 
особено меѓу двете светски војни, посебен интерес и активност пока
жуваат бугарските лингвисти. Тие имаат објавено неколку комплетни 
описи за нашит.) источни и југоисточни говори И бројни студии и други 
прилози во кои се обработуваат разни дијалектни проблеми. 

А. Кузов дава еден општ преглед на костурскиот говор во сту
дијата "Костурскшrr говор" (ИССФ, IV, 1921). Димитар Иванов ком
плетно го опишал својот гевгелискп говор ("Ударението в гевгелискиит 
говор", ИССФ, УП, 1931; ГевгеЛИСКWlт говор, Софи}{ 1932). Еден 
сумарен преглед на особеностите на гевгелискпот говор дава и Љубо
мир Милеl ич во статијата "Км.1 особеностите на гевгелиски}{ говор" 
(мп, УIII, ј 932, кн. 2). Македонска дија.пектна проблематика Милетич 
обработува Iште во ред други прилози. Во статијата "Важна Фонетична 
особен(',:т н:.'1 едии западномакедонски говор", Списание на Б'bлгар
скаmа акаgеАtИfl на науките, XVI, 9, 1891 СаБАI-I), ги разгледува 
континуантите на иосовката ж во говорот на струшките села Радожда и 
Вевчани и проблемите сврзани со развојот на овој глас во македонските 
дијалекти. Овој проблем тој го поставува и во прилогот "Единството на 
бbлгарскИ>I език в неговите нареЧШI, Бмгарски nреглеg, 1, Софи}{ 1929, 
кн. 1 (= БП). Во статијата "Една особено забележителна форма во 
македонските говори около Солун", МП, Х, 1936, кн. 1 и 2, ги разгле
дува формите од типот "дебелој", а во прилогот "Два шобопитни В'bП
роса от б'bлгарската Фонетика", СаБАН, IV, 26, 1937, се задржува на 
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Фонетските разновидности на глаголската партикула ќе во јужните 
македонски дијалекти (за, са во костурските и солунските говори). Во 
неколку статии објавува дијалектен материјал од говорот на селото 
Бобошчица со јазични коментари ("Едно писмо од Бобошчица (кор
чанско) до ексарха Антим 1" (1873). "Нов принос K'bM б'bлгарската 
диалектологшr", МП, IX, 1934, кн. 1; "Образци от говора на с. Бобош
чица (корчанско)", МП, Х, 1936, кн. 3 и 4; "НаЙ-стариншrnт днес 
б'bлгарски говор е в Македонил", МП, XI, 1938, кн. 1 и 2). Во повеќе 
студии третира проблематика и од историската дијалектологија. Во 
изданието на Трлиското евангелие, ракописен зборник со евангелски 
текстови, Милетич дава карактеристика на говорот на неврокопското 
село Трлис (два б1>лгарски р1>кописа с Гр1>ЦКО писмо. Б1>лгарскu сmа
риllи, кн. VI, Софил 1920). Со јазични белешки е проследено и едно 
писмо на крушевскиот говор од ХУII век ("Едно простонародно писмо 
од крушеВСКИ51 говор", мп, У, 1929, кн. 3). Под насловот "Три б'bЛ
гарски евангеЛИ51 с ГР1>ЦКО писмо на долновардарско паречие", МП, VПI, 
1932, кн. 2, тој дава опис на Кониковското евангелие од 1852 г. и 
податоци за два ракописни зборници со евапгелски текстови - преводи 
на долновардарскиот говор. Од постарите негови трудови, објавени 
пред балканските војни, заслужува внимание студијата ",Арнаутите' в 
Силистренско и следи от носовки в ТЛХНИ51??". Прашањето на носов
ските е третирано од него и во статијата "Следи средноболгарскоЙ 
замеНbI носовмх в новоболгарских наречилх, Стат.bИ по славлноведе
ниlO, в. П, с.-Петербург 1906. За историската дијалектологија има вред
ност и еден текст од 1851 година напишан во Битола ("Един документ 
от П1>РВОТО време на танзимата", СБНУ, ХУ, 1898). Ред дијалектни проб
леми од нашиот терен Милетич засегнува и коментира во бројни 
К']Јитички осврти. Од него се рецензирани готово сите поважни трудови 
од областа на македонската дијалектологија што се излезени во првите 
четири децении од овој век. 

Дијалектна проблематика од југоисточните говори во односниов 
период од бугарските лингвисти имаат обработувано уште Јордан 
Иванов, Стојан Романски, Цветан Тодоров, Георги Христов, Васил 
Думев и особено Кирил Мирчев. Јордан Иванов, кој дал и еден општ 
преглед на нашите северни говори ("Северозападните македонски 
говори - Тетовско, Скопско и Кратовско", МUНШIO, 1, 1909), го разгле
дува прашањето во врска со појавата на вокалот 1> на крајот на зборот во 
сушко-височкиот говор ("Un parler bulgare archaique", Revue des etudes 
slaves, П, Paris 1922). Стојан Романски во неколку прилози објавува 
дијалектен материјал (од зборникот на Верковиќа) од долновардарските 
говори ("Две приказки от солунско из неиздадената сбирка на Ст. 
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Веркович", МП, IУ, 1928, кн. 1; "Б'bлгарски песни с ГP'bHKO писмо от 
Македонил из архивата на Верковича", МП, IV, 1928 кн. 3; "Б'bлгарски 
приказки с ГP'bHKO писмо от Македонил из архивата на Верковича", МП, 

IV, 1928, кн. 4). Сите тие материјали се проследени со опширни линг
вистички коментари и осврти на говорите во Солунско и Долновар
дарско. Врз основа на овие текстови и сета друга литература објавена 
дотогаш Романски дава и еден синтетички прег:rед на долновардарските 
говори ("Долновардарскилт говор", МП, VIП, 1932, кн. 1). Во посебна 
статија ("Мними остаThЦИ от краесловен ер в един б'bлгарски говор в 
Македонил", МП, III, 1927, кн. 1) тој се запира на прашањето сврзано со 
појавата на гласот 'b во Богданско и дава поинакво решение од она на 
Иванова и Милетича. Георги Христов дава општ преглед на дија
лектно-диференцијалните особености на кукушкиот и дојранскиот 
говор ("По-забележителни особености на кукушко-доЙранскил говор", 
мп, Х, 1936, кн. 1-2), а Васил Думев го опишува воденскиот говор 
("Воденскилт говор", МП, ХIII, 1943, кн. 3 и 4). Работата на Думева 
содржи богат дијалектен материјал. Цветан Тодоров го има поразрабо
тено прашањето за двојниот акцент во југоисточните наши говори 
(,,двоЙното акцентуване в б'bлгарскил език", СпБАН, L VПI, 1939). На 
проблемите од македонската дијалектологија повеќе трудови има пос
ветено и професорот Кирил Мирчев. Тој посистемно ги изучуваЈI наши
те крајни источни говори, поспецијално неврокопскиот (сегашен гоце
делчевски) говор. Од неврокопскиот говор тој прво објавува ракописен 
зборник од втората половина на XIX век, напишан во неврокопското 
село Тешово. Покрај текстот Мирчев дава и јазичен коментар ("Един 
неврокопски б'bлгарски сборник с грцко писмо от крал на миналил век", 
МП, УII, 1932, кн. 2 и 3). Во посебен прилог дава и список на поретки 
зборови од тој говор ("Принос K'bM словарл на неврокопското наречие", 
мп, VIlI, 1932, кн. 2). Во статијата "Излснение на коренно b в невро
копскил говор, мп, IX, 1934, кн. 2, дава примери во кои стариот вокал b 
е заменет со е. Но најобемна негова работа за овој говор е моногра
фијата "Неврокопскилт говор", Годишник на Софискил Университет, 
ХХХII, Софил 1936 (= ГСу), во која покрај описот Мирчев разгледува 
ред интересни проблеми од историската Фонетика и морфологија. Во 
два прилога Мирчев се осврнува и на разлошкиот говор. Во статијата 
"Черковни текстови на разложки говор от средата на миналил век", МП, 
Х, 1936, кн. 3 и 4. објавува неколку црковни песни и одломки од еван
гелие и апостол од еден зборник, најден во селото Кремен. Нови мате
ријатIИ од овој говор соопштува во насловот "Черковни песни на раз
ложки говор од средата на ХIХ век", ГСУ, ХХХУ, 1939. На по широк 
терен се разгледани замепката "боедин" ("Източномакедонското и 
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родопското ,боедин', словенско ,(н)обеден' и западнословенско ,задн
заден''', МП, УIII, 1932, кн. 2), за 1ената на носовката л.. со а ("Мними 
рефлекс на л.. като а в говора на с. Сухо", Бп, Н, 1939, кн. ]). Итера
тивните образувања од типот "куповам", нарицам, спијем и др. ("Стари 
и нови итератива в източномакедонските говори", СI1БАН, (24), 1934), 
потоа формите васа, вазgен, ("Мнимите Сbрбизми в езика на IOжно
македонските приказни издадени 01' проф. П. А. Лавров и проф. И. 
Поливка", МП, IX, 1934, кн. 2), стариот преглас на еровите ("KbM маке
донската диалектологил, мп, XI, 1938, кн. 1 и 2). Но Мирчев исто така 
ја обработувал јазичната проблематика и од другите наши говори. Во 
статијата "Нлкои следи на назалиљм в централните македонски гово
ри", МП, УII, 1932, кн. 4, ги разгледува примерите со запазен назализам 
во прилепско-битолскиот говор. На ПОIПирока наша територија се 
разгледани и разновидностите со предлозите во и со ("ПреДJIозите во и 
Cb в македонските говори", А'fП, VПI, 1933, кн. 3). Во прилогот "За ШI
кои 01' формите на новобbлгарскил помошен глагол ,CbM', ГСУ, ХХХII, 
1936, се разгледани разновидностите еса, eciIiu, есшuш во костурските и 
дебарските говори. Западпомакедонските форми черга-церга, чврст-цврст 
и пиринскиот сврзник ќе (од че) се подискутирапи во статијата "За 
ШIкои случаи от хипердиалеКТИЗ'bМ в бbгарскил език" , ГСУ, ХХХУ, 
1939. Посебен интерес Мирчев покажува за проблеми од нашата 
историска дија;IеКТОЈ10гија. Тој има објавено повеќе постари дијалектни 
текстови од разни краишта на Македонија: Од Разлошко и Невроконско 
(видовме погоре), од западна Македонија ("Едно РbКОПИСНО сборниче 
на централномакедонско наречие 01' средата на минаЛIliI век", МП, VIII, 
1933, кн. 4), од мегленското село Лесково ("ГРbцко-бbлгарски разговор
ници и речници през ХIХ в. и тлхното значение за проучването на 
бbлгарски език", МП, ХП, 1941, кн. 4; "ГРbцко-бbлгарски речник и раз
говорник от 1876 г. из IOжна Македонил", ГСУ, ХХХУIII, 1942). Сите 
овие текстови од Мирчева се обработени и јазичн:о. Не номало значење 
за македонската историска дијалектологија има прилогот "KbM разчита
нето на бbлгаРСКИ5I текст на ДанииловИ5I четириезичник", МП, ХII, 
1940, кн. 3, каде што укажува на некои погрешно транскрибирани збо
рови на македонскиот текст од Четиријазичникот на ДанИIUI во изда
нието на Погорелова ("ДаНИЛОВИ5IТ Четириезичник", СБОРIlUК на БоЛ
гарскаmа aKageMU5l на науките, ХУII, 1925, СаБАН). Како добар 
познавач на македонските дијалектни прилики Мирчев ни се претста
вува и низ бројни критички осврти во врска со проблеми од нашата 
дијалектологија. Освен Мирчева македонска дијалектна проблематика 
од нашите крајни источни говори во периодот меѓу двете светски војни 
има обработувано и Никола Алексиев. Од него е опишан разлошкиот 
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говор ("Разложкилт говор", МП, VI, 1931, кн. 3). Маргинално, преку 
критичко-пролемички осврти и белешки, проблеми од македонската 
дијалектологија засегнувал и соФискиот професор Стефан Младенов. 
Од него се одбележани преку рецензии и полемички написи работите од 
областа на македонскиот јазик на Селишчева, Мазона, Скока и др. Во 
посебен прилог се истакнати најкарактеристичните црти на солунските 
и долновардарските говори ("Б1>лгарска реч в Солун и Солунско", 
СБОРIlUК СОЛУIl, Софил 1934). Еден синтаксички проблем е обработен од 
Елена Василева ("Изрази на притежание в западните б1>лгарски говори", 
ИССФ, УII, 1931). 

Од српските лингвисти по Новаковиќа најактивно со македонска 
дијалектна проблематика се занимава професорот Александар БелиЌ. 
Проблеми од македонската дијалектологија маргинално тој засегнува 
веќе во неговата ДuалектОJlогuческШl карта серБского RЗblКа, С.-Петер
бург 1905. Во книгата СерБbl u Болгарu в БШLКаllСКОМ СOlозе, С.-Петерс
бург 1913, и во проширеното српско издание СрБu u Буlарu у Балкаll
ском савезу, Београд 1913, во посебна глава (,,0 македонском језику") 
Белиќ дава општи податоци за дијалектните разлики Meiy западното и 
источното македонско наречје. Еден општ поглед врз нашите дијалекти 
тој дава и во книгата La Macedoine, etudes, etnographiques е! politiques, 
Paris-Barcelona 1919, потоа во статијата, "Штокавски дијалект", На
родна енцuклоuедuја срuско-хрвашска-словеначка (Ст. Станојевиh), 
књ. IV, Београд 1929. Но најважен и најопсежен негов труд од областа 
на македонската дијалектологија е монографијата за малореканскиот 
говор "Галички дијалекат", сраски дuјалекшолошкu зборн.uк, УII, 
Београд 1935. Во неа е даден комплетен и модерен опис на споменатиот 
говор. Некои проблем веќе поставени во приведенава студија, како што 
е, на пример, прашањето за генезата на галичкиот говор, Белиќ 
дообјаснува во статиите: ,,Једно лингвистичко питање", Јужнословен
ски фUЛОЛО2, XIV, Београд 1935, ЈФ, и "Галички дијалект и питања у = 

вези са њим" , ЈФ, ХУ, 1936. Еден општ поглед врз македонските 
говори дава Василие Ѓериќ ("Неколико питања о дијалектима у Јужној 
Србији", Гласнuк Скоиског научн.оi друшшва, 1, 1, Скопје, 1925 = 

ГСНД). Податоци за поодделни наши дијалекти можат да се најдат и во 
неговата книга Неколuко 2лавн.uх uuшања UЗ еШНО2рафUје Ciilape 
СрБUје u Manegofluje, Сремски Карловци 1922, и во прилогот "Преглед 
најглавнијих особина дијалеката у Јужној Србији", Нова Евроиа, Х, 
Загреб 1924, бр. 11. Повеќе дијалектни проблеми од македонскиот -

терен имаат обработувано Белиќевите ученици Милош Ивковиќ, 
Миливој Павловиќ, Гојко Ружичиќ, Делимир ЛазаревиЌ. М. Ивковиќ го 
разгледува губењето на интервокалното в во западното наречје ("La 
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choute ди v дапѕ 1еѕ pa rles де Ma c6doine occidenta1e", Revue Јеѕ etudes 
slaves, II, 1922). Во незавршената статија "Акцентски системи срп
ско-македонских говора", Јф, II, 1921, кн. 3-4, IV, 1924, го опишува 
местото на акцентот во македонските источни и југоисточни говори. Во 
еден свој извештај дава кратка карактеристика за дебарските говори 
("Извештај о дијалектолошким испитивањима", Гоguшњuца Заgужбuuе 
Саре u Васе Сшојаnовufiа, 1, Белград 1934). Во критичката статија 
"Единството на бbлгарскии език в неговите наречии от проф. д-р л. 
Милетич", Јф, Х, 1931, Ивковиќ изложува нови ставови по однос на 
вевчанско-радошкиот говор. Гојко Ружичиќ во својот реферат на II 
конгрес на славистите прави обид за класификација на македонските 
дијалекти и се задржува на прашањето за хипердијалектизмите во 
нашите говори ("Geneticki dualizam makedonskih govor a", Ksittga refe
rato}v, Sekcija 1: Jttzykoznawstwo). На прашањето за класификацијата се 
навраќа и во неговиот приказ на Белиќевиот "ГаЈШЧКИ дијалекат" (види 
во: ПрWlOзu за књuжевuосш, језuк, uсшорuју u фолклор, кн. ХУII, 1, 
Београд 1937). Во неколку статии и расправи Миловој Павловиќ 
засегнува повеќе проблеми од нашите северни и западни дија..'Iекти (,,0 
тетовском говору", ГСНД, ХI, 5, 1932; "Извештај о дијалекатском 
испитивању у Пологу и Срецкој", ГСНД, Хп, 6, 1933); "О велешком 
говору", ГСНд, ХIII, 7, 1934; "О резултатима испитивања говора Дрим
кола", Гоguшњак СрЙске акаgелшје иаука, кн. 49, 1940; ,,0 испитивању 
дебарске групе говора", ГСАН, кн. 50, 1940). Посебно Павловиќа го 
интересирале проблеми сврзани со говорот на Торбешите. Во два при
лога дава карактеристика за говорот на скопските и крушевските Тор
беши ("Говор Торбеша из околине Скопља у еволутивној перспективи", 
Зборuuк у часш Белuhа, Београд 1937; "Извештај о испитивању говора 
Крушево и скопских Торбеша", Гоguшњак Заgужбuuе Саре u Васе 
СШОјаuовufi, VП, 1939). Тој особено бил преокупиран со проблемот на 
меѓудијалектните односи и мешањето во врска со мешањето на населе
нието. Овој проблем Павловиќ го засегнува готово во сите свои дијалек
толошки работи, а посебно го разгледува во статијата "Принцип коре
лативности у еволуцији језика и некорелативност дијалекатских црта 
Горњег Повардарја", Гоguшњак СкоЙскоf фuлозофСКОf Фаkулшеша, 1, 
Скопје 1930 ГСФФ; "Ме удијалекатски проблеми староштокавске= 

зоне", ГСфф, III, 1938; "Лингвистички проблеми Јужне Србије", Јужuu 
Йреfлеg, ХII, 1938. Еден поопшт преглед на македонските дија..'Iекти тој 
дава во книгата Проблемu језuка u Ilapogne кулшуре, Скопје 1937, и во 
статијата "О основној карактеристици народних говора у јужним 
крајевима, Скопља и Јужна Србија", Београд 1925. Павловиќ обработил 
и едно важно Фонетско прашање - артикулацијата на македонските ќ, t 
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("Sur l' articulation affriquees c-d du Serb-macedoine", Slavia, VXlI, Praha 
1939, кн. 1-2). - Делимир Лазаревиќ во неколку написи се осврнува на 
проблемот на баЈIканизмите во нашите јужни говори ("Српски 
дијалекти на Југу у контакту с rpчким дијапектима", генд, V, 2, 1925) 
и на некои екстралингвистички фактори што влијаат врз развојот на 
македонските говори ("Утицај цркве, црковнословенског језика и други 
спољњи утицају на развитак дијаJIекта Јужне Србије", ХрuшnаllСКО gело, 
IV, Скопје 1938). Да одбележиме најпосле еден мал прилог за меглен
скиот говор од Е. Ј. Цветиh ("Мегленски говор", Прu.позu, N, 1925). 

Во литературата од областа на македонската дијалектологија, 
објавена до крајот на Втората светска војна, како што можевме да запа
зиме од претходново излагање, доминираат два проблема. Едниот е 
сврзан со континуантите на носовките и остатоците од назализмот, а 
другиот со прашањето за односот на македонскиот јазик спрема бугар
скиот и српскиот. Прашањата во врска со назализмот повеќе биле 
засегнувани во првиот период од проучувањата на нашите дијалекти, до 
појавата на Облаковите MaKegOllCKU ciIlyguu, со кои дефинитивно доби 
афирмација т.н. македонска теорија за татковината на јазикот на првата 
словенска писменост. Вториот проблем постојано е присутен во секој 
прилог, само со таа разлика што е негде повеќе а негде помаЈIКУ нагла
сен. Во истражувањата на научниците јасно се искристализирани три 
става. Од еден број научници македонските дијалекти, и воопшто маке
донскиот јазик се третирани како дел на бугарската јазична територија, 
како разновидности на бугарскиот јазик. Поради тоа тие често се нагла
сувани како "бугарски" говори. Оваа теорија е застапувана од бугар
ските лингвисти, пак и од некои странски слависти (Облак, Селишчев и 
др.). Спрема српските лингвисти македонските дијалекти претставуваат 
дел од српската јазична територија, следствено тие се третирани како 
дијалекти на српскиот јазик, пак и во литературата се наречуваат "срп
ски" или "српскомакедонски" говори, одн. дијалекти. И најпосле, спо
ред една rpупа лингвисти македонските говори претставуваат посебна 
јазична индивидуалност во јужнословенската rpупа. Ова становиште, 
истакнато прво од средината на македонските интелектуалци, научно 
беше брането, главно, од странски слависти, зашто тие, ослободени од 
разни национално-политички предрасуди, пообјективно можеле да ги 
оценуваат фактите. За оваа условно да ја наречеме "македонска тео
рија", жив о се застапуваат Петар Драганов, полскиот славист Малецки, 
парискиот професор А. Вајан и др. На ова укажуваме заради тоа нашите 
читатели да имаат појасна претстава зошто нашите дијалекти во приве
дената погоре литература се именуваат доста често како "српски" или 
како "бугарски". 
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МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
И МАКЕДОНСКАТА ЛИНГВИСТИКА ВО СВЕТОТ 

Контактите меѓу скопскиот лингвистички центар и славистич
ките центри во другите земји се реализираат, главно, на два плана: 
преку настава, предавања или по пат на научни контакти и научно 
проучуване на нашиот јазик. 

Македонскиот јазик како посебен наставен предмет се предава 
сега на универзитетите во Москва, Хале, Париз и Неапол, и во Југосла
вија во Белград, Нови Сад, Приштина, Загреб и Љубљана. Повремено 
настава по македонски се изведувала уште во Варшава (1959-1968), 
Прага (1947 и неколку пати подоцна), Виена (1962), Минхен (1965, 
1968), Келн (1967,1968 и 1970), Гетинген (1956) и во САД во Чикаго, 
Харвард и Охајо. 

На некои од споменативе катедри македонскиот јазик се предава 
како факултативен предмет, негде се вклучува повремено во циклусите 
по компаративна словенска ГРa:l\1атика (Варшава, Чикаго, Харвард), а на 
некои катедри (Хале, Неапол) има статус на лекторат. 

Во повеќето центри каде што е застапен македонскиот наставата 
ја изведуваат наставници од Филозофскиот факултет во Скопје. Лекто
рот во Париз е завршен студент по романистика на Факултетот во 
Скопје. Во Келн престојувале двајца наши професори по покана од 
тамошниот универзитет. Лекторатите во Хале и Неапол се утврдени со 
меѓудржавен договор, а наставата ја изведуваат помлади соработници 
од Филозофскиот факултет. Во Варшава и во Минхен наставата била 
организирана од наши професори испратени во тие центри на специја
лизација. Со свои кадри ја имаат организирано наставата по македонски 
славистичките институти одн., катедри во Москва, Прага, Харвард, 
Чикаго и сега Варшава. 

Информираноста за македонскиот јазик во славистиката и вооп
што во лингвистичките центри се пополнува и со rocTYBalbe на наши 
специјалисти. Во последниве десетина години, кога се засилија врските 
со странските универзитети, по покана или во рамките на научната 
размена меѓу СФРЈ и други земји наши наставници имаат одржано 
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предавања на поголем број универзитети во Европа и во САД во: 
Москва, Варшава, Краков, Љублин, Прага, Братислава, Брно, Берлин, 
Хале, Лајпциг, Јена, Грац, Минхен, Келн, Страсбург, Париз, Ексан 
Прованс, Неапол, Лондон, Кембри:џ, Оксфорд, Осло, Амстердам, Лај
ден, Утрехт, Гетинген, Упсала, Чикаго и во Југославија во: Белград, 
Сараево, Загреб, Задар и Љубљана. 

За афирмацијата на македонскиот јазик во странство и за созда
вањето коитакти со славистичките центри посебно значење има Семи
нарот за македонски јазик, литература и култура, кој Функционира од 
1968 година при Универзитетот во Скопје. Овој Семинар се одржува 
секоја година во летните месеци и трае две недели. Во изминатите три 
години Семинарот го посетувале вкупно 170 странски слависти од 
близу 50 славистички центри во 21 земја во Европа (17), Азија (3) и 
Америка (1). Најголем број од посетителите се наставници (професори, 
доценти, лектори) и асистенти, и помал број се паѓа на студенти (20). 
Добар дел од професорите се афирмирани научни работници, познати 
имиња во славистиката и раководители на катедри и институти. 

Нашето внимание го заслужува и македонскиот лекторат при 
југословенскиот семинар за странски слависти кој се одржува во Задар 
и Загреб. Лекторатот Функционира готово две децении и него го посету
вале приличен број странски слависти. На семинарот, освен лектор
ските вежби, се држани и теориски предавања од областа на македон
скиот јазик и литература. 

Странските слависти македонскиот јазик непосредно можат да го 
изучуваат и на други начини: преку студиски престои и гостувања. 

Во скопскиот лингвистички центар престојувале гости на Уни
верзитетот, Филозофскиот факултет, МАНУ, Комисијата за културни 
врски со странство, како учесници на меѓународни собири и стипен
дисти повеќе од 250 слависти од европските центри, Канада и САд. 
Најмногу гостувале слависти од Полска (40) и Чехословачка (40), потоа 
од Сојузна Република Германија (30) , САД (20), Романија (15), Демо
кратска Република Германија (15), Англија, Франција, Италија, сканди
навските земји, Австрија, Бугарија, СССР, Канада и др. Повеќето од нив 
имаат одржано предавања за нашите студенти и наставници. По овој 
начин македонските лингвисти и студентит е по македонски јазик имаат 
можност непосредно да се запознаат со најеминентиите слависти. 

Посетата на олкав број слависти во Македонија уште еднаш го 
потврдува големиот интерес што постои за нашиот јазик во славистич
ките средини во сите центри во светот. Сите овие посетители имале 
можност на местото да се запознаат со нашите постига ња во лингвис
тиката или да го изучуваат јазикот. 
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Во последните години се зголемува и бројот на странските сту
денти и докторанти кои го учат македонскиот јазик. На Филозофскиот 
факултет престојувале десетици студенти или специјализанти од повеќе 
европски центри од Варшава, Москва, Прага, Гетинген, Келп, Лопдон, 
Стокхолм, Упсала, Амстердам, како и од некои центри во САД. 

Контактите со славистичките институции во светот се одржуваат 
и преку разни видови научна соработка. Македонски лингвисти члену
ваат во повеќе меѓународни општолингвистички и славистички асоција
ции и нивни секции и комисии, како, на пример, Меѓународниот коми
тет на славистите, Меѓународниот балканистички комитет, Меl'Ународ
ната асоцијација за дијалектологија, Меѓународниот ономастички коми
тет, Комитетот за медитерански атлас и др. 

Во рамките на Меѓународниот славистички комитет работат не
колку комисии: за лингвистичка библиографија, за старословенски реч
ник, Комисија за словенска ономастика, Комисија за Фонетика и Фоно
логија на словенските јазици, потоа Комисија за граматичката струк
тура на словенските јазици, Комисија за општословенски лингвистички 
атлас, Терминолошка комисија и уште неколку други. Во сите тие 
комисии активно учествуваат и претставници на нашиот лингвистички 
центар кои го обработуваат македонскиот дел од материјалот. 

Катедрата за македонски јазик преку одделни свои членови 
учествува и во неколку меѓународни лингвистички проекти. Повеќе од 
десет години поголеми колективи на лингвисти од сите словенски Јази
чни центри работат врз следните теми: Општословенски лингвистички 
атлас, Општословенски топономастички атлас, Речник на словенската 
лингвистичка терминологија и др. Во сите тие проекти македонскиот 
јазик е застапен рамноправно и во организационен и во научен поглед. 
Македонскиот дел од јазичната проблематика го работат македонски 
лингвисти. 

За афирмаuијата на нашиот јазик и за создавање на контакти 
особено се важни меѓународните собири конгреси, конФеренции, 
стручни советувања и сл. Најзначајни научни собири на славистите се 
светските конгреси, кои се одржуваат на секои пет години. Тие претста
вуваат еден вид с:мотра на научните постигања во славистичката наука 
и посебно во секоја земја, односно јазично подрачје. По Втората светска 
војна одржани се четири такви конгреси: во Белград, Москва, Софија и . 
Прага. На овие конгреси добро беше репрезентирана и македонската 
лингвистика. Прочитани се дваесетина лингвистички реферати. 

Македонските лингвисти со свои реферати учествувале и на ред 
други :меѓународни собири: на балканолошките во Софија (1965) и 

161 



Божидар Видоески 

Атина (1970), на една конференција за медитеранскиот атлас (на Малта 
1969), на повеќе собири на Терминолошката, Ономастичката и Дија.ЈIек
то:шшката комисија. На сите тие конференции со свои прилози учеству
вале и наши претставници. Минатата година една меѓународна конфе
ренција (по ономастика) се одржа и во Скопје во организација на 
МАНУ. И на неа учествуваа поголем број македонски .'1ингвисти и беа 
прочитани три македонски реферати. 

Треба да се истакнат и иницијативите на странските лингвисти за 
научно изучување на македонскиот јазик. 

Бројот на лингвистите што обработуваат научно македонска 
проблематика од година во година е се поголем. Готово во ceK  
славистички центар има по некој што се занимава со македонскиот. За 
увид овде ќе спомнам повеќе имиња по центрите во Москва: Бернштејн, 
Усикова, Толстој, Илич-Свитич, во Минск (Белорусија): Цихун, во 
Варшава: ТОПО':IИњска, Фе,lешко, Пјанка, Помјановска, Краков: Спла
вињски, Славски, Заремба, Русек, во Љублин: Линдерт, во Прага: 
Хоралек, Хежман, Седлачек, во Брно: Скулина, Пачесова, Доровски, во 
Братислава: Хорак, во Берлин: Леч, Рајтер, во Келн: Олеш, Цет, во 
Минхен: Шмаус, во Виена: Вирет, Хам, во Гетинген: Манкен, Браун, 
Хаусман, во Милано: Мериѓи, во Букурешт: Томиќ, Ѓаконица, во Лон
дон: Де Бреј, во Хелсинки: Кипарски, во Париз: Вајан, во Екс-ан-Про
ванс: Гард, во Њујорк: Шевелов: во Харвард: Лант, во Чикаго: Голомб, 
Аронсон, Станкјевич, во Канзас: Гa.тroH, и др. Некои од приведениве линг
висти во научниот свет се афирмирани во голема мера имено како македо
нисти, на пример, професорите Лант (Харвард), Голомб (Чикаго), Усикова 
(Москва), Тополињска и Пјанка (Варшава). Македонските трудови на овие 
слависти расеани се низ бројни славистички списанија и други публикации 
во сите славистички цеmpи на сите јазици. Денеска нема НИIУ едно 
поважно научно славистичко списание во кое да нема научен прилог од 
областа на македонистиката. Во неколку СIIИсанија, на пример париската 
Ревија за словеliСk"U сшуguu, I;.-раковскиот Славuсшuчкu lоgUШliUК, белград
ското списание ЈУЖliословеliСКU фWlОЛОl, и уште неколку други, редовно 
се регистрираат или прикажува.ат македонските прилози. 

Голем број странски слависти со свои трудови соработуваат и во 
македонските публикации, пред се во списанието МакеgоТlСКИ јазик, кое 
излегува како орган на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков". 

Во некои центри македонскиот јазик фигурира и како тема во 
научните програми. При Словенскиот оддел на Полската академија на 
науките во Варшава пред пет-шест години е формиран актив со двајца 
постојани научни работници кои работат врз македонската синтакса. 
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Минатата година дојде иницијатива од Словенското одделение при 
Романската академија на науките во Букурешт нивните соработници да 
изработат македонско-романски речник. Славистичкиот институт во 
Келн врши подготовки за издавање серија дијалектни студии. Минатата 
година шефот на тој Институт, професорот Олеш, со петмина свои 
соработници вршеше теренски испитувања во западна Македонија. 

Во последниве десетина година на некои С1рански универзитети со 
тематика од областа на македонскиот јазик одбранети се седум докторски 
дисртации (во Краков, Варшава, Минск, Москва, Берлин, Гетинген). 
Повеќето од докторантите своите трудови ги работеле во Скопје со помош 
на наши професори. Преку таа соработка создадени се контакги што 
помагаат за поголема афирмап,ија на нашиот јазик и нашата лингвистика. 

Денеска веќе ретко да има енциклопедија или лингвистички 
лексикон каде што македонскиот не е одбележан. 

Афирмацијата на македонскиот јазик во славистичкиот свет 
расте со развојот на македонската лингвистика. Со излегувањето на 
универзитетската граматика на македонскиот јазик, македонскиот пра
вопис, македонскиот речник, историјата на македонскиот јазик и на ред 
студии беше создадена база за нови проучувања. Македонските линг
висти со своите прилози како во Домашните, така и во бројни странски 
списанија и публикации ги исполнуваат празнините во нашата лингвис
тичка наука давајќи истовремено и поттик за нови, во теориски поглед 
попродлабочени проучувања. 

Не треба да се подвлекува колку важна улога вршат учебните 
по: 
ција. На овој план се направени одвај првите чекори. На странски 
јазици досега имаме само еден комшrетен учебник: Грамашикаша 1-Iа 
Jwakeg01-lСКИОШ лишерашурен јазик од харвардскиот професор Хорас 
Лант (Скопје 1952). Оваа празнина во голем дел ја пополнуваат неколку 
нови компаративни граматики на словенските јазици. Во некои од тие 
практикуми македонскиот материјал е претставен доста опширно, како 
на пример во Преlлеgош 1-Iа словенскише јазици од англискиот славист 
Реџиналд де Бреј (Лондон 1951), и учебникот од полските професори 
Лер-Сплавињски, Курашкјевич и Славски: Преlлеg и каракшерисшика 
на слове1-lскише јазици. За научни цели добро можат да послужат и 
учебниците по споредбена словенска граматика на Н. Кондрашов: 
Словенскише јазици, с.Б. Бернштејн: Преlлеg 1-Iа комЙарашив1-lаша 

ljJCl.маШика 1-Iа словеuскише јазици, Георги Шевелов: ПреuсшорUјаша и 
словенскuош (на англиски), Карел Хоралек: Yeog во слове1iскише јазици, 
и уште неколку други. 
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Во странство, од странски слависти, или во соработка на стран
ски и наши лингвисти, издадени се два двојазични речници: MaKegOIl
ско-рускuош речнuк од Толовски и Илич-Свитич (Москва 1963) и Иша
лuјанско-]�taкеgонски речник од Нуриџани и Китановски (Рим 1967). 
Подготвен е за печат и еден македонско-полски и полско-македонски 
речник, кој ќе го издаде една полска издавачка куЌа. Во Ромапија се 
работи, како што се истакна, македонско-романски речник. 

Наспоредно со порастот на интересот за македонскиот јазик 
растат и потребите за поусовршени учебници. Нам ни чини задоволство 
што на овој план покажуваат интерес и некои странски издавачи - од 
Сојузна Република Германија и Соединетите Американски Држави. 
Нашите одговорни фактори секако покажаниот интерес ќе го респекти
раат и ќе се погрижат тој да се реализира што поскоро. И за југосло
венските потреби бројот на учебниците не задоволува. Засега постои 
само еден прирачник (Макеgонски јазик од Петар Кепески и Погачник, 
Љубљана 1968). Чувствувајќи ја оваа потреба Катедрата за македонски 
јазик пристапи кон изработување на еден по можност универзален 
учебник на македонскиот јазик за странци. 

Важен фактор за афирмацијата на македонскиот јазик, литера
тура и култура е книгата. Интересирање за нашата книга има и тоа се 
повеќе расте, што значи дека се зголемуваат и барањата на македонска 
книга од странските читачи. Во изминатиов период дистрибуцијата на 
научната книга ја вршеа претежно самите научни институции и тие ги 
испраќаат, главно, своите изданија. Нешто пообемна размена со стран
ство вршат Семинарот за :vшкедонски јазик и Универзитетската библио
тека. Семинарот одржува контакт и врши размена со околу 300 инсти
туции и поединци во странство. Последниве години таква дејност раз
виваат и Инетитутот за македонски јазик, кој контактира ео околу 50 
институции, и Македонската академија на науките уметностите. Семи
нарот се грижи за пополнување со македонски книги особено на оние 
библиотеки каде што се изведува настава по македонски јазик, на при
мер, во Келн, Минхен, Прага, Варшава, Москва и др. Од евојот скромен 
книжен фонд Македонскиот семинар ги помага и македонските лекто
рати во другите југословенски центри, како и лекторатот при Семи
нарот за странски слависти во Задар Загреб. 

1970 
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повеќе аспекти. 
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Македонскиот јазик во светската лингвистика побуди интерес од 

Тој дава пред се богат материјал за општата теорија на стандард
ните јазици. Модерната лингвистика живо го следи процесот на транс
формацијата на дијалектниот јазик во литературна норма во определени 
општествени структури. Во македонскиот случај на тој план работата е 
уште посложена, бидејќи македонскиот веќе бил нормиран јазик, кој во 
писмената традиција долго време функционирал како таков. Во таа сми
сла тој не е нов словенски Феномен. 

Македонскиот јазик зазема централно место на Балканскиот 
Полуостров и непосредно граничи со албанскиот, грчкиот и нешто 
малку со турскиот во Тракија. На македонскиот јазичен ареал има 
бројни оази на ароманско (влашко) население. Во јужна македонија 
влашкото население и доминира во однос на грчкото на правецот Корча 
- Негуш Бер - Меглен. Готово во сите македонски градови живее и 
турско население кое го негува турскиот јазик, а до неодамна забе
лежлив број турско население имало и по селата особено во Источна 
Македонија. Во југоисточните области на Македонија јуручкиот еле
мент го одржува својот традиционален дијалект. Во повеќе градови во 
Македонија (Скопје, Битола и др.) до Втората светска војна имало доста 
бројни еврејски колонии. На еден широк појас на северозападното и 
западното пограничје на правецот Куманово - Скопје Тетово - Киче
во Струга - Поградец - Корча живее мешано население - Македонци 
со мајчин јазик македонски, Албанци со мајчин јазик албански, кои се 
готово сите билингви, понекаде има и турски оази (во Полог, Дебарско, 
Струшко, Охридско) чии жители се дури и трилингви. Во југозападна 
Македонија, особено во триаголникот Струга - Корча Грамос -- Кос
тур Кајлар живее мешано население Македонци, Грци, Власи, Ал
банци. Во голема мера сите тие комуницираат на сите четири јазици. 
Тој е извонреден терен на балканистички јазички студии. 

Македонскиот јазик претставува поширок интерес и за славис
тичката наука, за словенската компаративистика. Тој се наоѓа на сло
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венската јазична периферија и претставува најистурен дел во сферата на 
грчко-византиската цивилизација и романско-балканската култура. Како 
таков, македонскиот јазик од една страна зачувал бројни архаични црти, 
особено во фонетиката и лексиката, од друга страна тој се здобил со 
таков вид иновации кои во другите словенски јазици или се непознати, 
или пак се изразени во таква мера како што е тоа во македонскиот. На 
тој план особено многу материјал даваат западните и јужните маке
донски дијалекти. 

Изучувањето на македонскиот стандарден јазик од странски 
лингвисти се одвиваше во етапи, како што растеше бројот на материја
лите неопходни за научна егземплификација. Првите одзиви се рефера
тивни. Се одбележуваат одделни документи и научни прилози сврзани 
со литературната норма. Таков карактер имаат статиите на Самуил Бо

" рисович Бернштејн ("МакедонскиЙ НЗbIК , Весmник АН, 1948, 4, МОС
ква, с. 87-100; "Изучение македонского ЛЗbЈка в НародноЙ Республике 
Македонии", ВоnросbЖ flЗblКОЗНШIШl, У, 2, 56, Москва), на Персида 
Храше-Вирет ("Zur Charakteristik des Makedonischen", Wieneг slavisti
sches Jahrbuch, 1, 1950, стр. 87-100), на Франтишек Славски ("Naj
nowszy slowianski j zyk literacki", Jfizyk Polski, 30, 1950, стр. 181-185), 
на Валентин Кипарски ("Une nouvelle langue litteraire slave: le МасМо
ПЈап", Neuphilologische Mitteilungen, Хелсинки, 52, 1951, стр. 117-120), 
на Алојз Шмаус ("Makedonische Schriftsprache und Literatur", Osteuropa, 
3, 1953, стр. 178-183), Виторе Пизани (,,11 macedonico'', Paideia, ХII, 
1957, бр. 5), Арне Галис ("Настанувањето на еден литературен јазик 
Национално и јазично ослободување во Македонија"; НМ, 1958/XN, 
4477), потоа одзивите на Макеgонскаша fрамашuка на Круме Кепески 
од Антонин Фринта (во Slavia, XIX, 1-2, 1949), В. к. Метјус (во: The 
Slovonic and East Еигореаn Review, XXXI, 76, 1952, 316), Хорас Лант 
(во: Language, 27, NQ 2, 182-187 ), на Ч. Е. Бидвел (во: Ѕtudiеѕ in Lingu
stics, 13, 1958,91-94). 

Нова фаза во изучувањето и проучувањето на македонскиот 
јазик започнува со граматиката на македонскиот јазик (А Grammar о/ 
the Macedonian literary Language, Скопје 1952) на Х. Лант, прва грама
тика за македонскиот јазик од странски научник на странски јазик, која 
по зборовите на Конески, претставува обрасцова работа на една дес
криптивна граматика, во којашто применува доследно совремсн мето
долошки пристап кон јазичната материја. ГРCLиашuкаша на Лант одигра 
огромна улога во афирмацијата на македонскиот јазик во научниот свет. 
Од излегувањето на граматиката на Лант до денеска, за рамно три 
децении, објавен и се од странски слависти на илјада помали и поголеми 
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студии за македонскиот јазик. Поголем дел од нив се публикувани во 
разни славистички публикации списанија и зборници во нашата земја 
и во странство. Еден дел од тие студии се одбранети докторски дисер
тации. Од посебните изданија со тематика од стандардниот јазик 
нашите знаења посебно ги збогатија: Фонетиката на македонскиот јазик 
(Фонешика на макеgонскиош јазик. Тhе Phonetics ој Macedonian. La 
fonetica del Macedone, Неапол 1982) на Нуло Миниси, Н. Китановски и 
У. Цинкве, која излезе на Ориенталниот институт во Неапол. Таа е прва 
комплетна експериментална студија за фонемите на македонскиот лите
ратурен јазик. Оваа книга заедно со студиите на Јарослава Пачесова 
"Palatal Phonemes јп Macedonian" (во: ZeitschriJt fЙr Phonetik, Spra
chwissenchaft und Komunnikationsforschung, 1964, 17, 269 273) "К otazce 
palatalnich okluziv v makedonstine" (ѕрр ВU, 1963, 12, 73 80), во голема 
мера ја осветлија експериментално артикулационата страна на фоне
мите на нашиот стандарден јазик. Солидни прилози странските лингви
сти имаат објавено и за Функционалниот аспект на македонските фо
неми. Голем придонес на тој план претставува докторската дисертација 
на Лантовиот ученик Марк Елсон А generative Phonology ој contem
porary Standard Macedonian, повеќе студии на виенскиот професор 
Франтишек Вацлав Мареш (за секундарните силабични вокали), на Г. 
И. Шевељов (за Фонемата ѕ) М. Самилов (за јатот), на задарскиот линг
вист Далибор Брозовиќ (,,0 fonoloskim sustavima savremenih juznoslo
venskih standardnihjezika", МЈ, 24, 1973) и др. 

Од областа на прозодијата забележани се прилозите на л. А. 
Булаховски ("Сравнитеm:,но-исторические заметки по македонскому 
ударенИlО"; 1958), на Д. Брозовиќ ("Das Grundgesetz der Makedonischen 
Prosodie", WSIJb, 11, 1975), Францускиот славист Пјер Гард ("Note sur 
l'епсlјѕе et la proc1ise еп macedonian", 3БФл, 11,1968), Р. Усикова ("За 
акцентот во современиот македонски јазик", Краmкие сообl.цеllUJl И-mа 
слав. АН СССР), потоа на З. Топољинска ("За словенскиот слободен и 
неподвижен акцент", МЈ, 1960161; "Уште за словенската стабилизација 
на акцентот"; "За ОIlИСОТ на стабилизираниот акцент", Biuletin PТN, 22, 
1964, "Од полско-македонските акцентни паралели", МЈ, 10,1950), Ф. 
Мареш ("Anomalni prizvuk v spisovne makedonstine", МЈ, 1978), и 
Влоѓимјеж Пјанка ("Квантитетот како Фонолошки фактор во македон
скиот јазик", МЈ, 11-12,1960-1961). Проблеми сврзани со квантитетот 
во македонскиот засегнува во неколку свои трудови и Павле ивиќ. 

Во повеќе трудови на странски слависти се обработуваат пробле
ми од граматичката структура на современиот македонски јазик. Освен 
во граматиката на Лант целосен преглед на нашиот јазик дава книгата 
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на англискиот славист Реџиналд де Бреј Guide to the Slavonic Langage, 
Лондон 1951, и новото издание во 1980). Еден краток преглед на маке
донската граматика даваат Р. Усикова во учебникот СлавflfJскuе flЗblКU, 
Москва 1977, и Николај С. Коваљов во два негови прирачника: Маке
донскuЙ flЗblК, Иваново 1977. 

Со проблеми од македонската граматика се занимавале и се 
занимаваат мнозина странски слависти, меѓу кои со повеќе прилози се 
истакнуваат Зузана Тополињска, Кажимјеж Фелешко, Влоѓимјеж Пјан
ка, Ирена Савицка, Марија Солецка, Јоланта Миндак, Агнешка Хофман, 
Станислав Каролак од Полска, Рина Усикова, Николај Коваљов, Зоја 
Шанова, Адам Супрун, Никита Толстој од Советскиот Сојуз, Франти
шек Мареш и Герхард Невекловски од Австрија, Свен Менесланд и 
Арне Галис од Норвешка, Бригита Енглунд од llIведска, Карл Хаусман, 
Гизела Баер од германското јазично подрачје, потоа Херберт Галтон, 
Збигњев Голомб, Виктор Фридман, Кенет Нејлор, Збигњев Голомб, 
Илзе Лехисте од САД и др. 

Од бројните студии објавени во разни славистички списанија 
посебно сакам да ги истакнам поради комплетноста на материјалот и 
широчината на интерпретацијата студијата на Р. Усикова Морфологuл 
uмeHи СуUјесmвumеЛbного u глагола во современном А1акедонском flЗblке 
(Скопје 1967), расправата на З. Тополињска ГРаЈнашuка на UJценскаша 
фраза во макеgонскuош лuшерашурен јазuк (Скопје 1974), докторската 
десертација на В. Фридман (Tlle grammatical Categories оЈ the Macedo
nјаn Indicative, Колумбус 1977), потоа студиите на К.М. Солецка (Ѕе
mantyka czasOlvnik6w ruchu w jfi.zyku macedoftskim (Катовице 1983), К. 
Фелешко ("MacedOJ1skie zdania z orzeczeniem imennym, charakterystyka 
formalna" во книгата Zagadnienia predykacji јтјеnnеј w kzykach polud
niowo-slowiaftskih (Варшава 1981), и на Ј. Миндак (Pe1)p'astyczne kons
trukcUe predykatywne z paraJrazq przymiotnikowq; Варшава 1983), Сите 
тие студии претставуваат солиден придонес и посебно ги збогатуваат 
нашите знаења во областа на синтаксата. 

Во областа на синтаксата се засегнуваат серија проблеми за 
граматичкиот статус на одделни форми, за теоријата на номиналната 
синтагма, за поимите граматички категории, за формулата на т.н. бал
кански аналитизам (Тополињска), за разни видови реченици со сврз
ници И без сврзници (Фелешко, Галтон, Енглунд). Доста внимание му е 
посветено на глаГОJIОТ и предикацијата (Фелешко, Солецка), посебно на 
глаголскиот вид (Галтон, Усикова, Фелешко, Тополињска), на модал
носта (Голомб, Усикова, Феllешко) и др. 
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Еден преглед на граматиката на македонскиот литературен јазик 
дава учебникот на Вера Боиќ и Волф Ошлис (Lehrbuch der Mazedoni
schen Sprache, Минхен 1984). 

Во неколку статии се засегнуваат и прашања од историјата на 
македонскиот писмен јазик (Бернштејн, Усикова, Толстој, Роналд Леч). 
Одделни проблеми од историската граматика на македонскиот имаат 
обработувано К. Хоралек, З. Голомб, Х. Лант, М. Алтбауер, Ф. В. 
Мареш и др., а за најстариот период пишувале покрај А. Вајан (Маnиеl 
du vieu.x slave, 1, П, 1964), Х. Лант (Old church Slavonic Grammar; 1955), 
и советските научници А. С. Љвов (Очеркu по лексике nа"ттников ста
РОСЛО6Јl1IСКОЙ' nиСМЈености, Москва 1961), Г. А. Хабургаев (Сmарослав
JlНСКИЙ' JlЗblК, Москва 1974). Сите тие безрезервно ја застапуваат тезата 
дека јазикот на најстарата писменост бил солунскиот македонски дија
лект и ги предлагаат за тој јазик покрај терминот "старословенски" 
(Хабургаев, Иванова) и термините "старомакедонски" (вајан, Лант) и 
јужномакедонски (Љвов). 

Во студијата Јазикот на лиmераmурноmо дело на Блаже Коuески 
(Скопје 1977) на романскиот славист Миле Томиќ е применет статис
тичкиот метод во лингвистиката. 

Солидни прилози странските слависти имаат дадено и во областа 
на македонската лексика. Од оваа област на јазикот посебно го 
заслужува нашето внимание македонско-рускиот речник Џv!акедон
cko-рускuЙ. словар, Москва 1963) на В. М. Илич-Свитич И Д. Толовски а 
во редакција на Н. И. Толстој. Тој е прв двојазичен комплетен речник на 
македонскиот јазик и за афирмацијата на македонскиот јазик има големо 
значење. Речникот е снабден и со еден краток граматички коментар 
("КраткиЙ грамматическиЙ справочник") изработен од В. М. Илич-Сви
тич. Богат лексички фОНд содржи и италијанско-македонскиот речник 
(Vocabulario italiano-macedone, Рим 1967) на Џорџо Нуриџани. За печат 
се подготвени уште македонско-полски и полско-македонски, а се при
вршува работата и врз македонско-украински и македонско-англиски 
речник. Во нашиов приказ не можеме да ги одминеме и двата речнички 
прилога на Јуми Накаџима и Казуа Танаки Makegohcko-јаilонскu речник 
и Прирачнuк за раз[овор најаЙоиски u ;иакеgонскuјазuк (Токио 1981). 

Во лексикографските позиции од странски слависти за македон
скиот се вбројуваат и три терминолошки речници: СловаРb .MecmUblX 
географuческux теРЈнинов болгарского u македоиского JlЗblков (Ереван 
1975) на Едуард Александрович Григорјан, кој се одликува со богатство 
на дијалектен материјал, речникот на лингвистички термини во сло
венските јазици Slovnik slovanske lingvisticke terminologie (I, 1977; П, 
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1979, Прага), во кој има дел од македонскиот јазик, и речникот на оно
мастичката терминологија во словенските јазици Основен cucil1eJI1 u 
i1lермuнолоluја на словенскаi1lа ОНОЈнасшика (МАНУ, Скопје 1983). 
Последниве два се работени како проекти на Меѓународната комисија 
на словенска лингвистичка терминологија при Меѓународниот комитет 
за славистите и на Меѓународната комисија за словенска ономастика 
при МКс. 

Посебен интерес македонскиот јазик предизвика во словенската 
компаративистика. Како нов стандард тој не можеше да биде премолчен 
во објективната наука. Во класификацијата на словенските јазици тре
баше да му се определи место и нему. И тоа го направија сите компара
тисти. Тој е рамноправно претставен со другите јужнословенски јазици 
во четиритомниот компендиум по споредбена граматика Grammaire 
соmрШ'е des langues slaves (Париз, 1, 11, 1958; Ш, 1966) на познатиот 
француски С-'1авист Андре Вајан кој и е многу добро познат на македон
ската научна јавност со неговите тези за самобитноста на македонскиот 
јазик. Богато :vIакедонскиот јазик е претставен во споредбено-истори
скиот учебник Встуn до nорi'вН>lJљно-iстОРUЧflого 
AtOG (Киев 1966) на киевскиот колектив под редакција на О. С. Мељ
ничук, во учебникот Очерк сравнитеЈЉflОЙ гра.њнатики C.'lOGflHCKUX 
flЗblков, (1 ,1961; 11, 1974) на С. Б. Бернштејн, во тритомниот Zarys 
g,.amatyki poro,vnmvczej j zyk6w slowianskich (1, 1970; Il-1, 1972; ЈТ-
2,1973) на полскиот компаративист Зѓислав Штибер, во прирачникот 
Кратка сnоредбено-uсторuческа u munологическа граматика на слав
анските езици (Софија 1968) на соФискиот професор Иван Леков, во 
одличниот компендум А p,.ehisto,.y ој Slavic, The Histo,.ical Phonoiogy ој 
Соттоn ЅЈаУ'јс, (Њујорк 1965) на американскиот .'1ингвист и славист 
Георги Шевелов, во книгата SIQ1Jonic I-listorical Phonology јn Tabular 

jorm, (Хаг 1963) на Чарлс Бидвел, како и во учебниците на познатиот 
чешки славист Карел Хоралек Uvod do studia slovenskjch jaziku (Прага 
1956), на словачкиот славист Рудолф Крајчович SlovenCina а slovanske 
jezyki (Братислава 1974), и италијанскиот славист Наталино Радович 
Profilio (lј lingvistica. 1 Comparativa cleZle иngие slave, 11, Cartine; lll, Testi 
(Неапол 1969). Повеќе или помалку место на македонскиот му е дадено 
исто така во прирачниците Przeglqd i charakteristyka Jttzyk6w slmvian
skich (Варшава 1954) на Тадеуш Лер-Сплавињски, Владислав Курашкје
вич и Франтишек Славски, во Chrestomatia slmvianska (Краков 1950) на 
Лер-Сплавињски, во прегледот на Н. А. Кондрашов Слав51нские flЗblКU 
(11 изд., Москва 1962), па во книгата Введеllие в славflНСКУIO ФuлологU10 
(Минск 1981) на А. Е. Супрун И А. М. Каљота, како и во хрестоматијата 
на И. Леков Славflllски текстове (Софија 1958) и практикумот на К. К. 
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Трофимович ПракmUКУЛ1 з nорiвШlJlbноi граvшmuкu слов 'aHCbKUX мов 
(Љвов 1960). 

Во Југославија по Втората светска војна се издадени два учеб
ника по споредбена словенска граматика - Slovanski jeziki (Љубљана 
1950) на угледниот словенечки славист Рајко Нахтигал и Осн.ов,и уао
pegue lpалшшuке словенскux језuка, 1, Фонешuка, (Белград 1968) на 
белградскиот компаратист Радосав БошковиЌ. И во двата македонскиот 
јазик е репрезентиран соодветно на другите словенски јазици. Со 
други зборови, нема ниту еден учебник или поопширна студија од обла
ста на словенската компаративна граматика излезена по Втората свет
ска војна во кои македонскиот да не е присутен. 

Соодветно тој е одбележан и во сите енциклопедиски прирач
ници - општи И специјализирани, излезени по последнава војна. Да 
споменеме само некои од попознатите, како што се: БОЈlbШШl советскал. 
::mцuклоnедuа, II изд., т. 26 ("МакедонскиЙ ЛЗbIК", стр. 103), III изд, 
(1974), т. 15 ("МакедонскиЙ ЛЗblК", стр. 239); БелорускШl савецкаа 3HlIbl
клоnедUR, 1972, т. УI ("Македонскал мова", стр. 551); СовеmскuЙ ЗНЦU
клоnедuческuЙ словарb (Москва 1980) (под "МакедонскиЙ ЛЉIК"), Крат
ка бмгарска еНЦU1\'ЛоnедUR, Т. 3 (Софија 1966) ("Македонски език", стр. 
325), fVielka encyclopedia powszechna PWN, т. 6 ("Macedonski jyzik", стр. 
744), Encyklopedia powszechna PWN (1974) ("Macedonski jyzik", стр. 
803), Mala encyklopedia powszechna PWN ("Macedonski jltzyk", стр. 603), 
Slovnik staroiytnosci slO1vianskich, т. III (Варшава 1967), ("Macedonskie 
narzecza",145-146), Der grosse Brockhaus, т. УII (1955) ("Makedoniscbe 
Spracbe und Literatur", стр. 466), Bl'Ockhaus Enzyklopadie, т. П (1971) 
("Makedoniscbe Spracbe und Literatur"; стр. 27), Мауеуѕ Enzyklopadisches 
Lexikon, т. 15 ("Makedoniscb", стр. 490), Encyklopedia Britanica, т. 20, 
1967 (под. "Slavic Languages", стр. 644-645), The Encyclopedia АmШ'i
kana, т. 25, 1971 (под "Slavonic Languages", стр. 91-92). Опширно тој е 
претставен во сите енциклопедии во нашата земја, сп. Орса Enciklo
pedija Jugoslovenskog zQ\Joda, т. 5 (Загреб 1979) (под 
"Makedonski jezik", стр. 268), Enciklopedija Jugoslavije, т. 4 (Загреб 1960) 
(под "Jezik makedonski", стр. 492-495), Mala enciklope{iija Pros1'eta, т. 2 
(Белград 1978) (под "Makedonski jezik", стр. 462), Mala splo!fna 
еnсiklорефја (Љубљана) (под "Makedonski jezik", стр. 539--540), Nova 
enciklopedija u boji, Vuk Karadzi6 - Larousse, П (Белград) (под "Маке
донски језик", стр. 1976). 

Позиција за македонскиот јазик постои во сите лингвистички 
речници излезени по војната, сп: Enciklope(iiski ':iecnik !ingvistickih 
nazi,'a (Загреб 1969) на Рикард Симеон (,,Makedonski, macedonski"; стр. 

171 



Божидар Видоески 

788), Slownik terminologii jfEzykoznawczej (Варшава 1968) ("Macedonski 
slowianski j zyk", стр. 327) на авторскиот колектив З. Голомб, А. Хајнц, 
К. Полањски, и др. 

Рамноправно со другите словенски јазици македонскиот е прет
ставен и во најновите етимолошки речници на словенските јазици. 
Цитирани се и н ситните речнички прилози од областа на македон
скиот дијалектен јазик во етимолошкиот речник на словенските јазици 
(Еmu,'WологuческuЙ словар славанскu.x JlЗblков) кој го издава Институтот 
за руски јазик на АН СССР под редакција на О.Н. Трубачов, во реч
никот Etymologickj sZovnik slovanskjch jazyku (Прага) на Франтишек 
Копечни, во прасловенскиот речник Slownik praslowianski што го издава 
Полската академија на науките во редакција на Франтишек Славски, 
потоа во етимолошките речници на поодделните словенски јазици: 
Еmu;м.ологuчнuU словнuк YKpai'HcKoU мови (изд. на Украинската акаде
мија на науките, Киев), Slmvnik etimologiczny jfEzyka polskiego (Краков) 
на Ф. Славски, во Југославија - во етимолошкиот речник на словенеч
киот јазик (Etimoloski slovar slovenskega jezika, Љубљана) на Франце 
Безлај, и во етимолошкиот речник на српскохрватскиот јазик (Еиmо
logijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Загреб) на Петар Скок. Исто 

. . 

така матерИЈал од македонскиот приведува во СВОЈОТ етимолошки 
речник на албанскиот јазик Studime etimologjike nе .fushe [е shqipes 
(Тирана) албанскиот лингвист Екрем Чабеј (Eqrem <;abej). 

Македонскиот јазик заземајќи централно место на Балканот во 
својот историски развој и во контактот со другите балкански јазици 
албанскиот, грчкиот, ароманскиот, турскиот најмногу се "балканизи
рал" од другите словенски јазици, а секако и најмногу влијаел врз 
несловенските еоседи. Тоа него го чини привлечен и интересен и за 
балканската лингвистика. Централно место нему му даваат, како што е 
извесно, уште постарите испитувачи на балканската јазична интерфе
ренција, како што се: Хенрих Бариќ, Бохуслав Хавранек, Густав Вај
ганд, Норберт Јокл, Мјечислав Малецки, Карл Мајер, Г. Папахаџи, 
Кристијан Санфелд (Lingvistique balkanique, 1930), Петар Скок, Афа
насиј Матвеевич Селишчев (Слованское населенuе в Албанuu, 1931), 
Макс Фасмер (Die Slaven јn Griechenland, 1941), без оглед како го 
именувале Uазик или дијалект на овој или на оној јазик), Но во пово
ениот период кога е македонскиот конституиран како книжевен стан
дард и опширно претставен во граматиките на Конески и Лант, и кога 
се намножи литературата за неговите дијалекти, неговиот материјал е 
богато користен во сите студии од областа на балканистиката, Богат 
материјал од македонското јазично подрачје наоѓаме особено во тру
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довите на советските балканолози М. А. Габинскиј, Агнија Василевна 
Десницкаја (СЛО8ЈlНскuе заu, .. tсmвованWl в шr6анском JlЗblке, 1963, и др.), 
Генадиј А. Цихун (Синтаксис mecmou,-wеннux клumuк в lОжнословJlНСКUХ 
JlЗblках, Тunологuческuе nр06леМbl 6алканосла8Jlнского JlЗblкового аре
шrа, 1981), О. С. Широков, Т. В. Цивјан (ИМJl СУUf.есmвumеЛbное в 6шr
канских JlЗblках, 1965), В. Г. Пјотровскиј, полските слависти Збигњев 
Голомб (Conditionalis typa balkanskiego w j zikach poludniowoslowian
skich ze szczeg611nym uwzgl dnieniem macedonskiego, 1964) и уште цела 
редица други студии), Франтишек Славски, Зузана Тополињска, Јежи 
Русек, Алфред Заремба, Хана Ожеховска, Анджеј Корончевски, Ста
нислав Гоголевски (Kategorija przypadka w slowianskich i romancKich 
kzykach /igi balkanskiej, 1982), Ванда Буѓишевска (Slownik balkanizmm' 
w dialektach Macedonii Egejskiej, 1983), чехословачките балканисти 
Карел Хоралек, Иван Доровски, Винцет Бланар, Радослав Вечерка, Сава 
Хежман, В. Скаличка, В. Шаур, Јан Седлачек, Јозеф Курц, чешкиот и 
австрискиот научник Франтишек Вацлав Мареш, германските линг
висти Алојз Шмаус, Норберт Рајтер, Хелмут Шалер, Н. Борецки, Петар 
Редер, Роберт Цет, Ингард Манкен, Хелмут Лидке, Гунтер Шпис, 
Христо Василев, Вилфрид Фидлер, О. Бухолц. Вредни прилози од обла
ста на балканистиката со богата имплификација од македонскиот имаат 
дадено исто така американските професори Хенрих Бирнбаум, Ерик 
Хемп, Херберт Галтон, Виктор Фридман, албанскиот научник Екрем 
Чабеј, романските слависти и балканолози Луција Ѓамо-Ѓаконица, Д. 
Гамулеску, Норвежанецот Арне Галис, потоа југословенските научници 
Радослав Катичиќ, Миливој Павловиќ, Павле Илиќ, Иван Поповиќ и 
уште редица други автори од бројни лингвистички центри во светот. 

Во книгата на Х. Шалер (Die Balkansprachen, 1975) македон
скиот е покажан и во посебна партија ,,2. Das Mazedonische" (67-68). -

Во посебна глава е претставен македонскиот и во студијата на Т. В. 
Цивјан СuнmаксuческШl структура бшrканского JlЗblкового СОlОза, 
(1979, в. "МакедонскиЙ ЛЗbIК", с. 202--212). 

По длабочината на научниот зафат и по постигнатите резултати 
заслужуваат посебно да бидат истакнати од оваа група прилози цити
раните монографски студии на З. Голомб и Г. А. Цихун. Овие денови од 
печат излегува уште една монографија на З. Голомб (Тlle Aromanian 
Dialect оЈ K,'usevo јn SR 1'r1acedonia, Yugoslavia), која носи богат матери
јал за контрастивно изучување на "шкедонскиот и ароманскиот јазик. 

Голем е придонесот на странските слависти и во областа на 
македонската дијалектологија, што произлегува исто така од интересот 
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за пошироката балканистичка проблематика. З. Голомб со својата сту
дија ,Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско)" (Маке
gонскијазик, XI-XII; XIII-XIV, 1963) успешно го заокружи започнатото 
дело на неговиот професор Мјечислав Малецки, кој остави богат мате
ријал и со трајна вредност од овој најархаичен македонски дијалект. 
Титоввелешкиот говор од централното македонско јазично подрачје со
лидно е претставен во докторската дисертација Da Dijalekt von Тitov
Veles (Берлин 1964) на берлинскиот професор Н. Рајтер. Две опширни и 
со богат материјал студии имаат објавено холандските слависти Петар 
Хендрикс (Тlle Radoida - Vevcani Dialect о/ Macedonian, 1976) и Бен 
Хрун (А Ѕtrиktигаl Descгiption о/ tlle Macedonian Dialect о/ Dihovo, 1977). 
И двата труда се одбранети докторски дисертации и објавени се во 
серијата "PDR Press. Publication on Macedonian". Еден труд од Хрун 
"Phonology of the Macedonian Dialect of Bukovo (Bitolsko)" е објавен во 
сп. МакеgОllСКИ јазик, т. ХХХII-ХХХIП (1981-1982). Богат дијалектен 
материјал нуди и монографијата за беровскиот говор (Тhе Mor/ology 0/ 
Ље Dialect о/ Berovo. Within the Context о/ tJle Macedonian Dialects) на 
Линда Габор, која е обранета како докторска дисертација на универзи
тетот во Јел. 

Особено е значајна за историската дијалектологија на македон
скиот Јазик студијата Uп lехiqие macedonien dи Пl siecle (Париз 1958) 
на Ч. Ганели и А. Вајан. Од костурско-корчанското подрачје Мазон има 
објавено два труда: "Quatre fragrnents Ље' evangile de lа Macedoine meri
dionale" (SlavR, 1950) и Dосиmепtѕ slaves de [' АЉапје dи Ѕиd. 11. Рјесеѕ 
соmрЊnепtагiеѕ (Париз 1965) (последниов во коавторство со М. 
Филипова-Бајрова). 

Еден целосен прсглед врз македонските дијалекти дава универ
зитетскиот прирачник на краковскиот професор Франтишек Славски 
Zarys dialektologii poludniowoslowianskiej (Варшава 1962). Во партијата 
под наслов "с. Dialekty macedonskie" (116-129) авторот дава еден по
глед на дијалектната ситуација на Македонија во нејзините истори
ско-етнографски рамки. 

Поодделни проблеми од македонските дијалекти имаат обрабо
тувано уште: Карел Хоралек ("Кон најстарата историја на македонските 
наречја", МЈ, 8, 1957, 1-12), В. М. Илич-Свитич ("О стаДИ5lХ утратм ри
незма в тогозапаДННblХ македонских говорах", ВН, 6,1962,76-78), Збиг
њев Голомб, Ванда Помјановска, Барбара Фалинска, Иван Доровски, А. 
Заремба, Ј. Русек, З. Тополињска, В. Пјанка. Вредни податоци наоѓаме 
за одделни проблеми од македонската дијалектологија во рецензент
ските прилози на Н. Рајтер, К. Гутшмит, Х. Василев, А. Шмаус и др. 
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Со проблеми од македонската дијалектна акцентологија се имаат 
занимавано З. Тополињска, Ф. В. Мареш, Уџо Шалер. Богат акцентски 
материјал од македонските североисточни говори приведува американ
ската славистка Ронел Александер во студијата Torlak Accentuation 
(Минхен ] 975) и Швеѓанецот Свен Густавсон во неговата расправа 
Accent Paradigтs o/ the Present Теnѕе јn South Slavonia (Стокхолм 1969). 

Ономастичка проблематика од македонскиот терен од стран
ските лингвисти имаат обработува но полските ономастичари Станислав 
Роспонд, Зѓислав Штибер, Владислав Љубаш, Влоѓимјеж Пјанка, аме
риканскиот балканист Ерик Хемп, од југословенските Миливој Павло
виќ, Франце Безлај, Стјепан Антолјак и др. Фондот на македонската 
ономастичка лексика особено го збогатија две обемни студии на В. 
Пјанка: Тоuономасшuкаша на Охрugско-uресuаuскuош базеu (Скопје 
1970) и Macedonskie јтјоnа osobowe kotliny Azot (Варшава 1975). Богат 
топономастички материјал од македонскиот терен е содржан и во при
рачникот по словенска топономастика Prirucka slovenske toponoтastiky 
(Прага 1970) на познатиот прашки ономастичар Владимир Шмилауер. 
Неколку поситни прилози, главно рецензии на одделни книги и сооп
штенија за пооделни ономастички собири организирани во нашите цен
три имаат објавено: Мјечислав Караш, Кажимјеж Римуд (во Оnотаѕ
tika), Ернст Ајхлер (во лајпцишките Naтenkundsliche ln/ormationen), 
Рудолф Шрамек (во Zpravodaj Mistopisne koтise (;ЅА V) и др. 

Значителен е бројот на странски слависти кои обработуваат јази
чна проблематика од постариот период на македонскиот јазик. Во на
уката се добро познати прилозите произлезени од перото на израел
скиот славист Моше Алтбауер (Moshe Altbauer), кој приреди ново до
полнето издание на Синајскиот псалтир (Psalterium ѕјnаШсиm, Скопје 
1971) и на Добромировото евангелие (ДоБРОАtUрО60 e6aHle'lUe, 1, Скопје 
1973) и двата текста во издание на МАНУ, потоа прилозите на Ј. Русек, 
Лешек Мошински, Ф. Мареш, Ивона Бернс и др. 

Македонистичките трудови се следат во повеќе славистички гла
сила, а редовно се рецензирани во Јужнословенскu фUJlолоf, краков
скиот Rocznik slawistyczny, париската Revue des etudes slaves. Добро се 
претставени и во одделни библиографски прирачници. Еден опсежен 
библиографски прилог од македонскиот јазик наоѓаме во прирачникот 
на Едвард Станкјевич и Дин Ворт А Selected ВibliografY о/ Slavonic Lin
gustics (1, 1966; II 1970, и двата во издание на "Mouton"). Македонските 
прилози од перото на германски автори од Австрија, Швајцарија и 
Сојузна Република Германија за периодот 1945-1973 година (околу 30 
на број) регистрирани се во библиографските прилози Materialen (Мин
хен, 1963-1973). 
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Богатата научна продукција за македонскиот јазик објавена е во 
бројни славистички публикации (списанија, зборници, одделни изда
нија) во сите славистички земји во светот. Денес нема готово слависти
чка публикација во светот каде што да нема по некој прилог со пробле
матиката од македонскиот јазик. Само во списанието MaKcgoHcKU јазuк 
во Скопје, во Максgонuсшuка и во ПРWIOЗU на Одделението за линг
вистика и литературна наука на МАНУ досега се објавени повеќе од 
500 прилози од странски автори на разни јазици. Овие три публикации 
како централни за македоЙистиката се отворени за сите пријатели на 
македонскиот јазик. 

Научниот интерес за македонскиот јазик придонесе тој да биде 
воведен и во наставните програми на повеќе универзитети во Европа, 
Америка и Австралија. Како наставен предмет македонскиот јазик 
денес се предава во Советскиот Сојуз во Москва, каде што има и 
специјализација по овој предмет, Воронеж, Иваново и Минск, во три 
полски универзитети Варшавскиот, Краковскиот и на универзитетот 
во Катовице, потоа во Крајова во Романија, во Прага, Виена, Хале, 
Лунт, Париз, Неапол, Амстердам, Утрехт, Братфорд, во Америка во 
Портланд и во Сиднеј во Австралија. Порано македонски се предаваше 
и на универзитетите во Лондон, Гетинген, Минхен, Регенсбург, Цирих, 
Келн, Кан, Брно, Букурешт, во САд. На Харвардскиот универзитет, во 
Чикаго, Њујорк, во Канада во Торонто во Кина во Нанинг. Повремени 
курсеви по македонски се одржуваат и на универзитетите во Келн, 
Целовец (Клагенфурт),Трст, Братислава, Ленинград, во САД во Канзас, 
Сиракуза, Охајо, во Австралија во Камбера. 

Во lугославија македонскиот се изучува на сите универзитети 
во Белград, Нови Сад, Приштина, Сараево, НИКllIИЌ, Задар, Загреб, 
Осиек, Љубљана и Марибор. 

Од европските земји македонскиот јазик не е застапен само во 
соседните Грција, Албанија и Бугарија. 

Во Грција, како што е општо познато, пред Втората светска 
војна, македонскиот беше забранет со ригорозни закони. Таа забрана 
официјално не е укината до денеска. Минатата година прогласени се 
дури за неважечки дипломите напишани на македонски јазик кои ги 
стекнале грчките студенти на универзитетот "Кирил и Методиј" во 
Скопје со образложение дека тие се издадени на "непризнат јазик". 

Во Албанија македонскиот се предава како предмет во неколку 
македонски села, на западниот брег на Преспанското Езеро, додека во 
програмите за средношколската и универзитетската настава тој не 
постои. 
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Ставот на бугарската официјална политика и t" 'ка по однос на 
македонскиот јазик во периодот на окупацијата 1941-1944 Г., се наде
вам, на сите вас ви е познато. На сета окупирана територија на Маке
донија од бугарската Фашистичка армија беше воведен бугарскиот јазик 
како официјален. По завршувањето на војната ОтечественоФронтовска 
Бугарија го призна македонскиот како официјален јазик на македон
ската нација подразбирајќи го тука и пиринскиот дел на Македонија. Во 
бугарската лингвистичка наука ова признавање на македонскиот јазик 
се изрази најпрво во една статија на Кирил Мирчев, објавена во вес
никот Доброволец, 1, бр. 5 (од 15. III 1945 г.), а потоа преку еден приказ 
на учебникот MaKegoHcKa 'ipa.ri4ai11uKa од Круме Кепески во сп. Б1:Јлгар
ски езuк (1946). Во сите лингвистички текстови објавени во Бугарија до 
1960 година македонскиот се третира како посебен јазик. Во учебникот 
Б1:Јлгарска дWIЛекmологWl (Софија 1955) Стојко Стојков ги изделува 
македонскмте говори во Пиринска Македонија во посебна група која ја 
именува со насловот "Македонски говори в пределите на Б'bлгарин" 
(стр. 61 63). Исто така Стојков пиринските говори ги прикажува како 
македонски и во неговата ХресmомаmШl ПО б1:Јлгарска дuалекmологWl 
(Софија 1950), сп: "Македонски говори в Пиринскил краЙ" (стр. 75-78). 
Иван Леков освен во споменатата споредбена граматика на словенските 
јазици македонскиот во изделена партија го прикажува и во неговата 
хрестоматија СлавШlСКU mекстове (Софија 1958). 

Признавајќи го овој период (до 1960-тите години) македонскиот 
јазик, бупiрскиот лингвистички центар истовремено го истакнуваше 
заедничкото минато на бугарскиот и македонскиот. Тој став го нцјавува 
прво К. Мирчев во еден новинарски напис под наслов "Како скопските 
титовци го посрбиха македонскилт правопис", објавен во в. Отечес
твен фронт (од 13. IV 1952), а потоа поопширно тој став го образло
жува во една брошурка под наслов За македонскШl еЗUК (Софија 1952). 
Во таа брошурка Мирчев во светлината на Сталиновите тези за пробле
мите на лингвистиката, Феноменот "македонски јазик" го објаснува 
како резултат од прераснувањето на еден дијалект на бугарскиот јазик 
(западниот) во определени историско-економски услови. Со ова Мир
чев ја актуализира големобугарската теза за јазичното единство на тери
торијата опфатена под поимот Санстефанска Бугарија. 

Оваа теза провејува во сите лингвистички работи излезени 
Бугарија во времето по 1952 година. За жал таа теза и денеска ја под
држуваат kекои лингвисти од социјалистичките земји. 

Во најновиот памфлет со наслов "Единството на б'bлгаРСКИ71 език 
е минатото и денес", објавен во сп. Б1:Јлгарскu езuк, бр. 1, 1978, а којшто 

во 
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е посветен на стогодишнината од ослободувањето на Бугарија, и носи 
потпис на Институтот за бугарски јазик на БАН, авторите тргнуваат од 
една друга теорија за можните варијанти на еден национален јазик, 
разработена од советската романистка М.А. Бородина за да заклучат дека 
е македонскиот јазик "писмена форма израсната врз основата на 
југозападните бугарски ж-laI говори во СР Македонија". Таа писмена 
форма, според авторот "Институт за бугарски јазик", се појавила и 
почнала да се наложува по силата на политички декрет. Во партијата со 
наслов "Писмена регионална норма на бугарскиот јазик во СР Македо
нија" авторите се об.идуваат да го покажат заедништвото на македонската 
писмена варијанта со бугарскиот јазик во неговиот историски развиток. 

Нашиот одговор (на македонската наука за јазикот и на македон
скиот народ) е формулиран во книгата За .Ј'Wакеgо1lCКUОШ јазuк (Скопје 
1978) која излезе во издание на Институтот за македонски јазик и во 
редакција на Блаже Конески, Тодор Димитровски и Трајко Стаматовски. 

Македонскиот јазик е О.lЏl.елен јазик во јужнословенската јазична 
фамилија, јазик со своја сопствена историја; тој е јазик на македонскиот 
народ, национален јазик на Македонците. 

1983 
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ПОЛСКИТЕ СЛАВИСТИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Интересот на полската славистика за македонскиот јазик започ
нува уште меѓу двете војни. Прв полски славист што се занимавал 
активно со македонската јазична проблематика е професорот по сло
венска филологија на Краковскиот универзитет Мјечислав Малецки 
(1903-1946). Сакајќи непосредно да ја чуе живата македонска реч, тој 
во 1932 година презема едно научно патување низ Македонија. Него го 
интересирале особено јужните македонски дијалекти, во кои се запа
зени повеќе архаични јазични црти, па поради тоа и најмногу се задр
жал на тој терен. За време на својот научен престој Малецки го проучу
вал говорот на солунските села Сухо, Висока, Ајватово, Негован, Или
нец и Боливец, а вршел дијалектни испитувања и во Костурско. Некои 
резултати од дијалектните проучувања во Македонија, тој соопштува во 
повеќе прилози и студии во краковското списание Lud slowianski LS= 

(Словенски народ). Во студијата под наслов "Drobi<tzgi z Macedonii" (= 

Детали од Македонија), LS, П, 1933; III,1934, Малецки ги разгледува 
дијалектните проблеми сврзани со развојот на крајниот ер во солун
ските говори, со губењето на гласот в и со разграничувањето на гово
рите во Богданско. Во посебна глава го разгледува развојот на носов
ките (ж, 11\) во Костурско И костурско-леринскиот акцент. Тој покажува 
жив интерес и за оние јазични особености во македонските дијалекти 
што се јавиле во контакт со другите балкански јазици, пред се несловен
ските - грчкиот, албанскиот, влашкиот. Таква проблематика обработува 
во статиите "Systemy woka1ne j zyk6w balkanskich" (= Вокалните 
системи на балканските јазици), Sprawozdania Polskiej Akadeтii Nauk, 
ХХХ, 1933; "Cechy ba1kanskie w j zykach Macedonii" (= Балкански црти 
во јазиците во Македонија), Sprawozdania PAN, XL, 1935. Голема 
важност за нашата дијалектологија има неговата збирка со дијалектни 
текстови од Сухо и Висока под наслов Dwie gwary тacedonskie - Sucho i 
Wysoka w Solunskieт, cz sc 1: Texty (Два македонски говора - Сухо и 
Висока во Солунско, дел 1: Текстови) Краков 1934, и речникот на 
сушко-височкиот говор, прв полн речник на еден македонски дијалект: 
Dwie gwary тacedonskie - Sucho i Wisoka w Solunskiem, cz sc 11: Slownik 
(= Два македонски говора - Сухо и Висока во Солунско, дел 2: Речник), 
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Краков 1936. Во овие два труда Малецки успеал да го претстави маке
донскиот говор на споменативе две солунски села, кои уште во тоа 
време биле подложени на силна грцизација. 

Посебно значење за македонскиот јазик претставува неговата 
расправа"Z zagadnien dialektologii macedonskie" (Од проблематиката на 
македонската дијалектологија), Rocznik slawistyczny, XIV, 1938, 119-
144. Во неа Малецки прави критички осврт на дотогашната литература 
со тематика од областа на македонската дијалектологија, задржувајќи се 
особено .на македонистичките работи на Александар Белиќ, рускиот 
славист Афанасиј Матвеевич Селишчев, париските слависти Андре 
Мазон и Андре Вајан, како и на трудовите на софиските професори 
Стојан Романски, Кирил Мирчев и др. Низ дискусијата и полемиката тој 
покренува и некои општи прашања, меѓу кои прашањето за карактерот 
на македонсќиот јазик и неговиот однос со бугарскиот и српскохрват
скиот. Малецки ги отфрла како научно неосновани и недокументирани, 
како теоријата за српскиот карактер на македонскиот јазик, разработена 
од Белиќа, така и теоријата според која македонските дијалекти се дел 
на бугарскиот јазик, која особено беше пропагирана од Селишчева и 
бугарските лингвисти. Малецки недвосмислено изјавува дека македон
ските дијалекти не треба да се третираат ниту како српски, ниту како 
бугарски, ами како посебен јазик, еднакво поврзан и со двата соседни 
словенски јазици. Еве како дословно ова свое становиште го има фор
мулирано Малецки во заклучокот на споменатата расправа: "Меѓутоа 
треба да се додаде дека освен македонските особености, кои одат ту по 
развојниот пат на бугарскиот јазик, ту по развојниот пат на српско
хрватскиот, има исто така и наполно индивидуални црти, кои точно во 
таков вид не се јавуваат ниту во еден од тие јазици. Тука спаѓа меѓу 
најважните црти Фонетскиот развој на (*1>, *1>. во о, е; ж во а, односно о; 
најпосле и ќ, t < *tj, *dj несомнено многу блиски до српските П, Ij, но 
сепак од нив различни. Оттука на прашањето дали македонските говори 
се српски или бугарски би одговорил дека тие не се ни исклучително 
српски, ни бугарски, туку поголем дел од нив претставуваат индиви
дуален дијалектен ТИП, кој може да се нарече и македонски јазик, 
сврзани со силни родствени врски и со двата јазика. Македонскиот е 
платформа меѓу српскиот и бугарскиот, и неговото вклучување само до 
еден од тие јазици од лингвистичка гледна точка не е основано". 

Интересот на полските слависти за македонската јазична пробле
матика особено пораснува по Втората светска војна, кога македонскиот 
јазик доби статус на посебен литературен јазик. Веќе во првите полски 
учебници по компаративна словенска граматика, излезени по војната, 
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нашиот јазик се разгледува рамноправно со другите словенски јазици. 
Со повеќе текстови тој е застапен во книгата на Тадеуш Лер-Спла

Краков 1949.вињски Chrestomatia slowianska (= Словенска читанка), 
Исто така преку еден општ преглед на неговите Фонетски и структурни 
особености е претставен и во универзитетскиот учебник на словенска 
филологија на Лер-Сплавињски, З. Курашкјевич и Ф. Славски Przeglqd i 
charakteristyka j zyk6w slowianskich Преглед и карактеристики на 
словенските јазици), Варшава 1954, стр. 123-143; 144-150. Професорот 
на Јагелоњскиот универзитет во Краков Франтишек Славски еден 
посебен осврт врз нашиот јазик дава во статијата "Najnowszy slowianski 
j zyk literacki" (= Најновиот литературен словенски јазик), J zyk polski, 
ХХХ, Краков 1950, стр. 181-185. Во книгата Zarys dialektologii polud
niowoslawianskiej Преглед на јужнословенската дијалектологија), 
Варшава 1962, Славски го разгледува македонскиот јазик и неговите 
дијалекти како рамноправен член во јужнословенската фамилија. Во 
две посебни глави е даден опис на карактеристиките на литературниот 
јазик ("GI6wne cechy j zyka macedonskiego'' Поважни црти на маке
донскиот јазик, стр. 31-34) и со доста подробности е даден преглед на 
нашите дијалекти ("Dialekty macedonskie" Македонските дијалекти, 
стр. 116-129). Македонскиот дијалектен јазик илустриран е со 20 текс
тови од разни области на македонската јазична територија. Како прилог 
кон текстот се дадени и неколку карти, една општа за сите јужно
словенски јазици и четири посебни - по еден за секој јазик. И во 
општата и во посебната карта македонскиот јазик е претставен како 
една целост во составот на која на влегуваат покрај говорите во Соци
јалистичка Република Македонија и говорите во Пиринска и Егејска 
Македонија. Како јужна граница на македрнскиот јазик е дадена лини
јата Грамос Бистрица Солун Места, а источната граница е повле
чена приближно по вододелот меѓу сливот на Места и Марица (источно 
од реката Места). 

Со македонската јазична проблематика на поширок план се зани
мава и Збигњев Голомб (Zbigniew Gol b), непосреден ученик на Лер 
Сплавињски и Славски, поранешен научен соработник на краковскиот 
клон на Полската :lКадемија на науките и сегашен професор по словен
ска филологија на Универзитетот во Чикаго (САД). И за Голомба нема 
дилеми дека македонскиот јазик претставува посебна лингвистичка 
индивидуалност во рамките на јужнословенската група јазици. На тој 
проблем Голомб се осврнува во статијата "Stanowisko jitzyka тасе
donskiego wsr6d j zyk6w poludniowoslowianskich" (= Местото на маке
донскиот јазик меѓу јужнословенските јазици), "Zeszyty naukowe Uni
wersitetu Jagielonskiego", Fil% gia, 1, Краков 1955. 
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Сакајќи да го заврши големиот потфат на Малецки, Збигњев 
Голомб се зафаќа да даде полн опис на македонските говори во Бог
данско, користејќи го при тоа целиот дијалектен материјал забележан 
од Малецки. Во студијата "Z fonologii gwar Воgdапѕkц. (па tle ogolno
macedonskim)" (= Од фонологијата на говорите во Богданско), Ѕtиdiа z 

filologii polskiej i slowianskiej, 1, 1956, стр: 289-332, тој го разработува 
Фонолошкиот систем на тие говори, а во трудот "Два македонски 
говора (на Сухо и Висока во Солунско)", Макеgонски јазик, ХI-ХII, 
1960/61, стр. 113-182; XIJl--Х1У, 1962/63, стр. 173-276, дава подробен 
опис на целокупната нивна граматичка структура. Голомб не се задр
жува само на солунските говори. Тој се свртува подоцна и кон пробле
матика што навлегува во областа на историјата на македонскиот јазик и 
на неговите односи со другите словенски и несловенски јазици. Во ста
тијата "Неколку белешки за палатализацијата на согласките во македон
скиот јазик", Макеgонскијазик, УlII, кн. 2.1957, стр. 165-171, тој ука
жува дека во поглед на оваа појава македонскиот јазик оди по свој 
сопствен пат. Во расправата "Неколку белешки врз историјата на маке
донскиот јазик", Макеgонски јазик, IХ, 1958, стр. 1-15, ја истакнува 
потребата од поврзувањето на јазичните факти во историска перспек
тива со етничката историја на Македонија, бидејќи историските струк
турни промени во македонскиот јазик настанале во резултат на меша
њето на македонското словенско население со несловенското. Таков 
вид проблематика третира и во статиите: "The јпЛиепсе of Turkish ироп 
the Macedonian Slavonic Dialects", Folia orientalia, 1 , Краков 1959, стр. 
26-45, "The Conception of ,isogramatism"', Вiuletyn Polskiego Т'owar
zystwa Jt/.zykoznawczego, ХУI, 1956, стр: 3-12, "Ѕоmе Arumanian-Mace
donian Isogramatisms and the ѕосјаl Background of their Development" 
Некои влашко-македонски изограматизми и социјалните основи на нив
ниот развиток), Word, 15, Њујорк 1959, стр. 415-435. 

Голомб посебно внимание им посветува на оние Феномени во 
нашиот јазик што се развиле на балканска почва во резултат на јазич
ните вкрстувања, какви што се, на пример, конструкциите од типот 
"имам дојдено" "сум дојден", "ќе дојдев" и сл. кои другите јазици не ги 
познаваат. Настанувањето на споменативе појави тој ги образложува во 
расправата "Nowomacedonski typ perfektum ze slowem imаmlѕиm" (= 

Новомакедонски тип перфект со зборот И/lшмlсум), Zeszyty Nаиkоwе 
Uni vегѕitеtи Jagielonskiego, Ргасе Jezykoznawcze, 8, Краков 1961, стр. 
321-325, и посебно во обемната студија Condicionalis tyри balkanskiego 
w}flzykach роlиdniоwоѕlоwiаnѕkiсh. Ze szczeg61nym uwzgl dneniem mасе
donskiego (= Кондиционал од балкански тип. Со посебен осврт на маке
донскиот), Вроцлав - Варшава Краков 1964. Врските меѓу поодделни 
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сродни јазици можат да бидат проучувани и на поширок план. Во 

. статијата "Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска 

терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје", 

Макеgонски јазик, Х, 1959, стр. 19-50, ги покажува патиштата како се 

ширеле, сточарските термини од јужнословенските јазици во словач


киот, јужните полски дијалекти и прикарпатските украински говори. 

Но Голомб ги следи и оние појави што се јавиле во резултат на 
внатрешен развиток на македонскиот јазик, а коишто имаат извесно 
соодветство со слични процеси во другите словенски јазици. Така, на 
пример, во работата "За некои сличности меѓу полските и македонските 
говори", Макеgонски јазик, УIII, 2, 1957, стр. 139-135, расправа за 
некои идентичности во развојот на Фонемата /ХЈ во полските потхалањ
ски и јужните македонски говори. 

Проучувајќи ги 'активните процеси во нашиот јазик Голомб 
добро се снаоѓа и во областа на македонската синтакса а тоа го потврду
ваат и неговите расправи: "Funkcja syntaktyczna proklityki zaimkowej w 
gwarach macedonskich" (= Синтаксичка функција на заменските прокли
тики во македонските говори), Lingua Poznaniensis, IV, 1953, str. 277-

291, "Funkcja syntaktyczna partykuly da w j zykach pd. slowianskich 
(bulgarskim, macedonskim i serbochorwatskim)", Вiиlеtyn Polskiego Towar
zysztwa J zykoznawczego, XIII, Краков 1954, стр. 67-92, и "Синтаксичка 
конотација", Макеgонскијазик, ХII, 1956, стр. 91-100. 

Еден интересен лексички проблем Голомб обработува во при
логот "Macedonskie baram, ,zadam, szukam', sakam, ,chc , lubi  kocham', 
proba etimologii" (= Македонските барам, сакам), Ѕtиdiа linguistica ih 
honorem Thaddaei Lehr-Splawinski, Варшава 1963, стр. 21.1-218. Заслу
жува да биде одбележана и неговата научна рецензија на Лантовата 
граматика на македонски јазик "Н. Lunt, Grammar of the Macedonian 
literary Language", Rocznik slawistyczny, ХУII, 1956, стр. 111-119. 

Поспецијално со проблеми од македонската синтакса се зани
мава денеска Зузана Тополињска (Zuzanna Topolinska), доцент на Вар
шавскиот универзитет. Пред неколку години со нејзина иницијатива е 
формирана при Славистичкиот институт на Полската академија на 
науките посебна научна група со задача да ја проучува синтаксата на 
нашиот јазик. Претстојните задачи на таа група полски научни работ
ници и методологијата во врска со организацијата на работата се фор
мулирани од Тополињска во статиите: "Почетокот на работите врз кар
тотеката на македонската синтакса", Макеgонски јазик, ХУ, 1964, стр. 
183-195; XVI, 1956, стр. 79-90, "Karty perforowane jako narz dzie analizy 
syntatycznie" (= Перфорирани карти како средство за синтаксичка ана
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лиза), Sprawozdania z prac Nauk, Wydz. 1, PAN, 1966, z. 1, 81-93, а 
научнотеорискиот пристап е образложен во трудот "За поимот грамати
чка категорија и неговото значење за лингвистичката анализа", Лиfllера
шурен збор, ХП, 1965, стр. l-б. Првите резултати на таа добро осми
слена работа се покажани во расправиите на Тополињска: "За една син
таксичка класификација за заменките во македонскиот јазик", 
ски јазик, ХП, 1966, стр. 39-50, "Struktura ftazy nominalnej w jezyku 
macedonskim Структурата на номиналната фраза во македонскиот}, Z 
poZskich studii slawistycznych, Serie з: Jfizykoznawstwo, Варшава 1968,-
стр. 161-169. 

И Тополињска, како Голомб, македонскиот јазик го изучува 
научно од Пf)веќе аспекти. Во статијата "Од полско-македонските 
акцентски паралели", Макеgонскијазик, Х, 1959, стр. 13-18, укажува на 
некои сличности меѓу акцентот на нашите источни говори и некои 
кашупски дијалекти. Нови искажувања на Тополињска за одделни 
проблеми во областа на нашиот јазик наоѓаме во нејзината рецензија на 
македонскиот речник (,,Речник на македонски јазик, 1", Zeitschriji jUr 
Slawistik, УII, 4 (Берлин 1962, стр. 639-б41), и на Блаже Конески ("Б. 
Конески, Историја на македонскиот јазик", Rocznik siawistyczny, XXVIП, 
cz. 1, 1967, стр. 142-154). 

Во Варшавската научна група по македонска синтакса сорабо
тува и магистерот Кажимјеж Фелешко, автор на статиите: "Неколку 
информации за работата врз синтаксата на македонскиот литературен 
јазик во Полска", Лиfllераfllурен збор, ХУ, 2, Скопје 1968, стр. 6-8, и 
"Zdanie bezosobowe w j zyku macedonskim" Безличните реченици во 
македонскиот јазик), Studia z jiZoZogii poZskiej i slowianskiej, 7, Варшава 
1967 стр: 205-217. 

Жива научна активност за македонскиот пројавува Влоѓимјеж 
Пјанка (W1odzimierz Pianka), доктор по Филолошки науки, поранешен 
,лектор за полскијазик на Универзитетот во Скопје и сегашен адјункт на 
Универзитетот во Варшава. Во два прилога тој дава предлог за транс
крипција на полските, чешките, словачките и лужичко-српските имиња 
во македонскиот: "Изговорот и транскрипцијата на чешките, словач
ките, лужичко-српс'ките 
Х, 3, 1963, стр. 24-30; "Прилог кон транскрипција на полските имиња 
во македонскиот јазик", Лиfllераfllурен збор, XI, 4, 1964, стр. 20-26. 
Еден Фонолошки проблем разгледува во статијата "Квантитетот како 
фонолошки фактор во македонскиот јазик", MaKegoHcKu јазик, XI-ХПI, 
1960/61, стр. 203-211. Интересот на Пјанка во последно време се 
свртува кон македонската ономастичка проблематика. Тоа го потврду
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ваат неговите објавени расправи: "Ономастиката и правописот", Лuше
рашурен збор, ХIУ, 4, 1967, "Класификација на имињата на населените 
места во Охридско-Преспанскиот базен",Макеgонскuјазuк, ХУп, 1966, 
стр. 67-87, "Проблеми на класификација на географските имиња од 
охридско-преспанскиот базен", Гоguшен зборнuк, Филозофски факултет 
на Универзитетот, т. 19, Скопје 1967, стр. 453-464, како и неговиот 
обемен труд Тоuономасшuка на Охрugско-uресuанскuош базен, и одбра
нет како докторска дисертација. Неколку прилози со тематика од маке
донскиот има објавено Јежи Русек (Jerzy Rusek), доцент по словенска 
филологија на Универзитетот во Краков, и Ванда Помјановска (Wanda 
Pomianowska), научен соработник на Полската академија на науките во 
Варшава. Во компаративната студија "Ze studi6w nad nazwami czynosCi 
w j zyku bulgarskim i macedonskim (= од проучувањата на имињата што 
означуваат дејство во македонскиот и бугарскиот), Zeszyty Naukowe 
Uniwersitetu, Filologia No 4, Краков 1958, стр. 203-234. Русек приведува 
богат материјал од областа на нашиот литературен јазик и од дијалек
тите. Неговиот автореферат Przyczynki do 11istorii iezykow bulgarskiego i 
macedonskiego (= Прилози кон историјата на бугарскиот и македон
скиот), Odbitka ze Sprawozdan z posielizien komisji Oddzialu PAN Н' 

Krakowie, styczen-ezerv.riec 1965, 131-134, навестува сериозни проучу
вања во областа на македонската историска граматика. 

Ванда Помјановска обрнува внимание на некои зборообразува
чки типови во нашиот јазик на компаративен план со другите јужно
словенски јазици во статијата "Од зборообразувачките поделби на 
јужнословенските дијалекти", }.1акеgонскuјазuк, ХУIl, 1966, сТр. 6Ј-66. 

Овде ги приведовме имињата и трудовите само на оние полски 
научни работници што обработуваат непосредно македонска јазична 
проблематика. Меѓутоа, не е мал бројот ни на оние полски лингвисти 
што во своите компаративни лингвистички проучувања го користат 
македонскиот јазичен материјал објективно давајќи му на македонскиот 
јазик рамноправен третман со другите јужнословенски јазици. 

1969 
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МЈЕЧИСЛАВ МАЛЕЦКИ КАКО СЛАВИСТ И ИСПИТУВА Ч 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ 

Пред три децении, на 3 септември 1946 година во градската 
болница во градот Клодск угасна животот на знаменитиот полски науч
ник, големиот славист, извонредниот проучувач на ЈУжнословенските 
дијалекти, ополномоштениот раководител и организатор на тајната нас
тава на Јагелоњскиот универзитет во времето на фашистичката окупа
ција, директор на Славистичкиот институт во Краков но ослободува
њето, нрофесор на Краковскиот универзитет и член на Полската акаде
мија на уметноста, д-р Мјечислав Малецки. Го заврши животот во сво
јата 43-та година, во години кога славистиката и полската лингвистика 
очекуваа од него најмногу. "Отиде од нас во полни творечки сили и жи
вотна енергија, оставајќи ги незавршени работите и намерите, збогуван 
со оншта тага на колегите, учениците и сите оние што имале можност 
да се среќаваат со него во времето на воената тајна настава, или но 
војната работејќи на ширењето знаења за словенството и за неговото 
сакање", напиша во посмртното слово неговиот учител професорот 
Тадеуш Лер-Сплавињски. 

Малецки е еден од најистакнатите слависти-лингвисти од помла
дата предвоена генерација и еден од највидните претставници на кра
ковската лингвистичка школа. 

Целото свое образование тој го стекнал во Краков и краковскиот 
регион, од каде што и потекнува неговата фамилија. Роден е во гратчето 
Мјелец на 14 јули 1903 година. Гимназија започнал да учи во Злочовје, 
каде што го научил добро уште како ги:мназијалец украипскиот јазик, 
толку потребен во идната негова научна работа. Матурирал во градот 
Нови Тарг. Во учебната 1922/23 се запишал на Јагелоњскиот универ
зитет, каде што студирал словенска филологија кај професорите Тадеуш 
Лер-Сплавињски и Кажимјеж Нич, научници од светски глас, а 
факултативно студирал и романистика. Годините поминати на студиите 
на Јагелоњскиот универзитет се пресудни за неговата понатамошна 
работа. Прифатен од најдобрите претставници на ПО.1ската лингвистика 
во тоа време, Лер-Сплавињски и Нич, Малецки уште како студент 
пројавува интерес за живата народна реч. Под менторство на Нич тој 
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добро го совладува методот на дијалектните проучувања и се запознава 
со најновите постигања во светската дија.JIектологија. Во романскиот 
семинар имал можност преку работите на Жилерон и Едмон да се 
запознае со новиот правец во дијалектологијата - лингвистичката гео
графија. Лuнiвuсшuчкuош ашлас на Францuја (Atlas linguistique ае 
France, 1902) и наклоноста на неговиот раководител, проф. Нич, му 
дале поттик да го проучи родниот потхалањски говор. И веќе во 1928 г. 
Малецки го објавува првиот свој дијалектолошки труд монографијата 
за еден потхалањски говор под наслов "Archaizm podhalanski (wraz z 
pr6bti wyznaczenia granic tego dialektu)", MPCG, NQ 4, 1928. Овој првенец 
на Малецки покрај магистратурата му Донесува афирмација на оформен 
дијалектолог. Од научната критика овој негов труд е оценет позитивно 
како во поглед на неговата методолошка конструкција, така и по при
мената на лингвогеографската постапка. 

Студијата за потхалањскиот говор на Малецки му била доволна 
препорака да конкурира за една стипендија на југословенската влада. 
Така, Малецки по завршените студии во Краков се нашол во Југосла
вија, каде што ги продолжил своите студии на универзитетите во Бел
град, Загреб и Љубљана. 

Во годините на својата специјализација во Југославија Малецки 
имал среќа да биде прифатен од професорите Александар Белиќ и 
Франц Рамовш, во тоа време познати дијалектолози со опит и рутина. 
Со нивна помош тој започнува дијалектолошки испитувања на крајните 
северозападни дијалекти на српскохрватското јазично подрачје. Тоа е 
нова етапа во научната работа на полскиот славист. Врши дијалектоло
шки проучувања најпрво на островот Крк на Јадранско Море, потоа 
преминува на италијанска страна каде што ги проучува српскохрват
ските дијалекти во Истра. Во Истра Малецки вршел ИСIIитувања под 
извонредно тешkи услови, постојано следен од фашистичките власти. 
Подоцна тој оди во Црна Гора, каде шго го проучувал говорот на 
Циците, а заедно со Радослав Бошковиќ го проучувале и говорот на 
стара Црна Гора. Својата дијалектолошка активност на јужнословен
скиот терен Малецки ја започнува со студијата "О podzial gwar Кrku" 
(Prace Filologiczne, XIV, 1929, 563-581). Потоа се редат цел а една 
серија негови студии за српскохрватските дијалекти во Истра и Црна 
Гора: "Gwary Cici6w а ich pochodzenie" (Ј,иа Slowianski, 1 А, 4-48), 
"Praslowianskie е w ikawsko-ekawskich dia1ektach Istrii srodkowej" (Archi
wиm Neophilologicum, 1, 1930, 13-25), "Z geografii wyraz6w serbskochor
wackich" (Arch. Neophil., 1, 26-30), "Slowianskie osadnict\vo Istrii w 
swiet1e badan j zykoznawczych'' (SbPr, 586-591), "Romansko-slowianska 
granica j zykowa па zachodzie poludniowej Slowianszczyzny" (SAU, 47,2, 
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31-33); потоа особено ценетата негова моноrpафија под наслов: "Caka
wizm z uwzgl dnieniem zjavisk podobnych" (РКЈ, NQ 14, 1929,98 + мапа), 
и неговиот капитален "Przegl<ld slowianskch gwar Istrii" (ЅА И, 34, 7, 4-6, 
ВАсРеl 1929, 249-255); понатаму: "Charakterystyka gwary Cic6w па tle 
s<lsiednich dialekt6w czarnog6rskich" (LSI, 2 А, 225-245, стр. 267-268) и 
"Przegl<ld dialekt6w Starej Czarnogory", 1932. 

Сите работи на Малецки од областа на српскохрватската дијалек
тологија се одликуваат со преIЏIЗНОСТ на записите и остроумност на 
заклучоците, за што добил признание преку критичкиre рецензии од 
најавторитетните претставници на српскохрватската лингвистика. Одзи
вите на Белиќа секогаш за Малецки претставувале поттик за нова работа. 
За вредноста на неговите текстови говори и фактот што неговата извон
редна студија за говорите на Крк е преведена на српскохрватски во 1973 
година, 44 години по нејзиното објавување. Студијата за истарските гово
ри на Малецки му Донесува не само доцентура, туку и афирмација на 
извонреден познавач на јужнословенската дијалектологија и дијалекти. 

Со овие свои трудови Малеuки се квалификувал да му се повери 
и формирањето на јужнословенското одделение на Јагелоњскиот уни
верзитет, на чие чело застанува тој и останува да го раководи до крајот 
на својот живот. 

* 

Пролетта 1933 г. Малецки во придружба на својата сопруга д-р 
Сеuилија оди во Грција со намера да ги проучува на самиот терен 
македонските дијалекти во Егејска Македонија и таму останува 1РИ 
месеци, од кои два минува во солунското село Сухо, а еден во селото 
Висока. И двете села се наоѓаат во планинската област Богданско, 
околу 50 км североисточно од традот СОЛУII. Еден краток престој 
Малеuки реализирал и пролетта 1934 година, кога успеал да направи 
една дијалектолошка екскурзија и во Костур, ВО западниот дел на 
Егејска Македонија. Малецки доаѓа во Македонија по своите студии во 
Белrpад, Заrpеб, Љубљана и Софија, како веке оформен југославист и со 
опит за теренска дијалектолошка работа. 

Малецки доаѓа во Солун во период на поизострена политичка 
борба меѓу буржоазиите на трите балкански соседи - Бугарија, Грција и 
Југославија по однос на Македонија. 

Бугарската буржоазија, инспирирана со идејата за велика Буга
рија, по воениот пораз во Првата светска војна, борбата за Македонија 
ја пренесува на политички терен како внатре во земјата, така и на 
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меѓународен план. Во служба на официјалната политика на Кобурш
киот двор по однос на Македонија активно се вклучуваат и сите кул
турни и научни институции, на прво мссто националните катедри на 
Универзитетот во Софија и одделенијата на Бугарската академија на 
науките, заедно со Македонскиот научен институт, кој и е формиран 
токму за таа цел. Во овој период нема готово ни еден бугарски славист 
којшто не обработува проблематика од македонскиот терен. Од перото 
на бугарските слависти за неполни две децении, објавени се близу 
двесте студии со македонска јазична проблематика, и во сите наоѓаме 
еден заклучок: дека македонските дијалекти претставуваат и во генет
ски и во територијален поглед интегрален дел на бугарскиот јазик. 

Српската владејачка класа, насочувајќи ја својата културна поли
тика во правец на србизирање на македонското население во Вардарска 
Македонија, на научен план исто така ја помага актнвноста што треба 
сите вредности од културното наследство во Македонија да ги прет
стави и објасни како дел на српското културно наследство. Српскиот 
лингвистички центар постојано ја разработува тезата за српскиот карак
тер на :македонските дијалекти во границите на оној дел на Македонцја 
што и припадна на Србија при поделбата. Таа теза еволуира до таму да 
се признаат на теренот на етнографска Македонија три дијалсктни зони: 
едната српско-македонска, во основата на која е заложен српскиот дија
лект (староштокавскиот); јужните македонски дијалекти што ја покри
ваат територијата окупирана од Грција генетски го континуираат старо
словенскиот јазик, а говорите во Пиринска Македонија претставуваат 
дел на бугарската јазична територија. 

Грццја, пак, јазичното прашање не го ни дискутира. На својот 
дел од Македонија грчките режими спроведуваат интензивна денацио
нализиција на македонското население забранувајќи ја македонската 
реч и во домашната комуникација. 

Сите овие политички околности уште повеќе го привлекле 
вниманието на славистичката јавност. За :македонска јазична пробле:ма
тика во овој временски интервал се повеќе се интересираат и славис
тите од другите европски центри. Француските слависти Андре Мазон 
и Андре Вајан објавуваат три обемни студии за :македонските говори во 
Костурско, Корчанско и за говорите по долното течение на реката 
Вардар.8 Берлинскиот професор Макс Фасмер непосредно пред Втората 

" 8 . Andre Mazon, Contes slaves de la МасМојnе sud-occidentale. Etude 
!inguistique; textes et traduction; notes de foklore, Рапѕ 1923; Documents, contes et 
сlшnѕоnѕ slaves de l' АЉаnје du sud, Paris 1936; Andre Mazon et Andre VaiJIant, 
L 'Evangellaire de Kulakia. Иn parler slave е/и Bas-Vardar, Рагјѕ 1938. 
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светска војна ја објавува својата книга Словенuillе во Грција.9 Цела една 
серија студии се излезени од перото на рускиот славист Афанасиј 
Матвеевич Селишчев: за говорите во северна Македонија, за полошките 
говори, за дијалеКјната база на јазикот на словенското население во 
Албанија во ·минатото и денеска и други.lО Неколку забележни прилози 
од македонскиот терен објавуваат и чешкиот славист Богуслав Хавра
нек, потоа Лавров, Мазинг, Зандфелд и други. Ј 1 

Во периодот меѓу двете светски војни со проблематиката од 
македонскиот терен објавеlШ се над триста трудови: одделни книги, 
студии, расправи, полемики, критики и други прилози. Ниту еден јазик 
на Балканот во овој период не е толку интензивно изучуван како маке
донскиот. 

Сите овие околности во Македонија и за Македонија уште по
веќе го насочувале Малецки да ги проучи македонските говори лично и 
на самиот терен. 

Зошто Малецки се ОДЛУЧИJI да врши испитувања токму во Бог
данско, во област со СIШНО влијание на грцизмот и којашто била под 
постојана контрола на грчките власти, и тоа баш во селото Сухо, кое 
четири децении пред него го проучув 'I Јагиќевиот ученик Словенецот 
Ватрослав Облак, чии Македонски студии12 и беа уште од порано добро 
познати на славистичката наука? Одговор на ова прашање дава самиот 
Малецки во уводот на неговата книга Dwie gwary тacedonskie, Sucho i 
TVysoka w Solunskieт. I Texty, Кrakow 1934. 

Говорот на Сухо спаѓа меѓу најархаичните дијалекти во Маке
донија и на словенскиот југ воопшто. Со запазениот назализам, со 
запазената гласовна вредност на *е и уште со ред други особини овој 
говор им го привлекувал вниманието на мнозина слависти и пред 
Малецки. Покрај Облака, кој со своите Македонски студии и донесол 
победа на Јагиќевата македонска теорија за татковината на старосло
венскиот јазик, одделни проблеми во говорот на Сухо и блиските до 

--('г----Мах Vasmer, Die ЅlтЈеl1 јl1 Griechenland, Berlin 1941. 
10 А. М. СеЛИlцев, Полог и его болгарское населеlluе, Исmорuческuе, 

зmнографuческuе U дuалекmологическuе очерки северозаnадноu Македонии, 
КН. 1, 33-82; Славлнское население в Албанuu, Софил 1931.

1 I П. А. Лавров, Сборнuк Верковuча. l. НародНblе песни македонских 
Петроград 1920: Petr А. lдvтоv а Лfi Polivka, Lido1)(! povidki jillOma

kedonske z rukopisu St. \i 932; Kr. Sandfeld, Linguistique 
balkanique. Рr'оbЉnеѕ е! пiѕultаtѕ, Ра1l8 ! 930 

]2 
Vatroslav Oblak, ЈlасеаоniЅС!Џl 

chen UncillOr(i11'estlichen ]Vlacea'oniens, \;VieJ' 
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него Висока, Зарова и Негован, обработувале и бугарските научници 
Јордан Иванов, Љубомир Милетич и Стоилов.]3 Меѓутоа, сите тие 
соопштуваат само одделни податоци. Малецки имал намера да даде 
комплетен опис на тој говор, кој го континуира јазикот на солунските 
браќа Кирил и Методиј. Својата работа тој ја замислил во три дела: 1 
текстови, II речник и III граматика. Ги реализирал комплетно само 
првите две: текстовите и речникот, кои ги издал под еден општ наслов 
Dwie gwary maced011skie. Ѕисhо i Wysoka w SOl;111Skiem. CZ€Sc 1: Texty, 
Ктаkбw 1934, 90 страници; CZ€Sc II: Slownik, Ктаkб\v 1936, 135 стра
ници, и двете како посебни книшки во серијата "Biblioteka Ludu Slo
wianskiego'', NQ 2, NQ 3. 

Прераната смрт го попречила да го комплетира својот труд и со 
третиот дел - студијата за говорот. Неа ќе ја заврши по смртта на 
Малецки неговиот добар ученик и почитател Збигњев Голомб, сега 
професор по славистика на Универзитетот во Чикаго, кој ја изработува 
како докторска дисертација под истиот наслов: Dwie gwary maced011skie. 
Ѕисhо i Wysoka w Ѕоlиn"<>kiеm, а објавена во македонски превод: ,Два 
македонски говора - на Сухо и Висока во Солунско" (МакеgОllСКИ јазик, 
г. XI-XII, XIII-XIV, Скопје 1960-1961, 1962-1963). 

Во областа Богданско Малецки доаѓа во последен момент, кога 
се уште можеiIо да се чуе македонска реч. Помладнте генерации, 
пишува Малецки, во Сухо, веќе не зборувале македонски. Ако тој не ги 
запишеше текстовите и речничкиот материјал тогаш, славистичката 
наука, и посебно македонистиката, не ќе знаеше ништо повеќе за овој 
дијалект од скромните податоци на Облака и неколку текстови што ги 
запишал во свое време (во шестата деценија на минатиот век) српскиот 
Фолклорист Стефан Верковиќ, а објавени во 1932 година од Лавров и 
Поливка.14 Најголем дел од текстовите Малецки ги има запишано во 
селото Сухо од четириесет и двегодишниот Апостол Папуџију, и 
неколку се од селото Висока, исто така повеќето запишани од едно лице 
- Петри Мешку (Петре Мешко, на четириесетгодишна возраст). 

Речникот на сушко-височкиот говор и денес претставува един  
ствен комплетен речник на еден македонски дијалект. 

Во одзивите и оцената на овие две книги на Малецки со право се 
истакнува неговата способност да ги улови и најсуптилните нијанси на 

iЗ Jordan Ivanov, "Un parler bulgare arhai'que", Rеvие des еtиdеѕ slaves, II, 
1922, 86-103; СП. рецензијата на л. Милетич во Македонски Гi.реZлед, 1, 1925, 
кн.3. 

14 Petr Lavrov а Jifi Polivka, ibid. 
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артикулацијата на гласовите. Неговите записи се апсолутно комплетни 
и само како такви можеле на Голомба да му послужат за неговиот 
извонреден опис на дијалектот. Во речникот материјалот е даван пара
лелно од двата говора од Сухо и од Висока, во сите најважни форми 
каде што можат да се јават Фонетски варијанти, и со точен опис на 
значењата на лексичките единици. 

Подготвувајќи ја својата студија за сушко-височкиот говор, 
Малецки претходно обработил неколку одделни проблеми. 

Во статијата ,,0 rozr6Znicowaniu gwar ВоgdШ1ѕkа w pd-wschodniej 
Macedonii", LU(i SlowiGf1ski, III, 1, 1936, А 90--106, тој дава еден општ 
преглед и карактеристики на селата Ајватово, Боливец, Илинец, Него
ван, Сухо и Висока. На одделна карта е покажан распоред на селата и се 
дадени неколку изоглоси. Во својот преглед на дијалектните каракте
ристики Малецки особено го поставува акцентот на оние појави кои од 
Облака или не биле воопшто забележани, или пак недоволно, односно 
погрешно објаснети, како на пример, редукцијата на неакцентираните 
ниски вокали (е, о, а), акцентскиот систе�1 заедно со секундарниот 
акцент, палатализацијата на консонантите и други. Малецки овде от
крива редица нови и интересни појави и правилно истолкува..'I 
само загатнати од Об.'Iака проблеми. Малецки за прв пат ни ја прет
ставува јасно целокупната дијалектна слика во овој најјужен и дотогаш 
доволно непроучен регион. Преку Малецки ние добиваме полна прет
става за говорот на Висока, единствен пункт на македонскиот јазичен 
ареал каде што [hI] не преминало во [и], туку во [а], сп. сан < ("!Н". 

Неколку посебни проблеми од сушко-височкиот говор Малецки 
обработува во неколку прилози под еден општ наслов: "Drobiazgi z 
Macedonii" (Lud SloviGflski, П, 1933, 106-119; Ш, 2, 1934, А 266-287). 
Тука тој се задржува на проблемот за развојот на крајниот ер ('b) во 
говорите во Богданско, дискутиран порано од Јордан Иванов и Љубо
мир Милетич; 15 пишува за неразликувањето на еднината и множината 
во селото Висока; за :шгубата на IBI. И подоцна во посебен прилог го 
продискутирал проблемот за развојот на назалите во Костурско и за 
таканаречениот "полски" акцент во костурско-леринските говори. 

Во овие свои прилози Малецки третира неколку сосема нови, 
дотогаш непознати појави, како на пример, загубата на Фонемата 161 во 
одделни позиции, или доуточнува или поправа интерпретации од други 
автори за одделни прашања, како што е случаЈОТ со остатоците од 
назализмот во Костурско, или местото на акцентот во костурско-лерин

Jordan Ivanov, ibid. 
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ските говори. Неговите интерпретации се потврдени и со посвеж матс
ријал што го забележал тој самиот на теренот. Тој, на пример, прв го 
констатирал секундарниот акцент во костурскиот говор (сп. царошDму). 
Ја отфрла тезата на Димитар Мирчев,16 потоа прифатена и од Кузов,17 за 
длабоката старост на второсложниот костурски акцент. Orкрива бројни 
случаи со акцент и на третиот слог и со тоа значително го коригира 
тврдењето на Цонева дека во костурско-леринските говори акцентот 

18паѓа на вториот слог. И место шест акцентски типа, според Цонева, на 
македонскиот јазичен ареал Малецки изделува три типа: 1. подвижен 
акцентски тип, 2. установен акцент на третиот или на претпоследниот 
слог, и 3. акцентски тип со установен акцент само на третиот или само 
на вториот слог. 

На проблемот за акцентот Малецки се навраќа и во статијата 
"Systemy akcentowe g\var bulgarskich" (Sprawozdania РАU, 48, 1938, 6-

8), каде што го разгледува и акцентот во македонските дијалекти. 

Комплекс научни прашања од македонската дијалектологија на 
поширок план Малецки расправа и во критичката статија под наслов "Z 
zagadnien dialektologii macedonskiej (z powodu najnovszych prac А. ВеН
СЈа, D. Iwanowa, А. Mazona, К. Mirczewa, St. Romanskiego, А. Vail1anta i 
innych)", Rocznik slawistyczny, XIV, 1938, 119-144. 

Вниманието на Малецки во спомнатава статија е концентрирано 
на три групи проблеми: 1. македонските дијалекти во минатото, 2. нив
ната класификација и 3. односот на македонските говори со бугарскиот 
и српскохрватскиот јазик. Сите овие три комплексни прашања во крајна 
мера се сведуваат пак на еден: местото на македонскиот јазик во гру
пата на јужнословенските јазици. 

Овие прашања, како што видовме порано, биле предмет на дис
кусија во работите на сите слависти што пишувале за македонскиот 
јазик во односниов период. Проблемот за односот на македонскиот 
јазик спрема српскохрватскиот и бугарскиот се наложил толку, што 
секој лингвист бил поставен во ситуација да се изјаснува и да се 

---јг---
ДИМИТbР Мирчев, "Бележки по кукушко-воденскил говор",. Сборнuк 

за народни умоmвореml5l, наука и кнuжuuuа, т. ХУIII, 1901; "Бележки по при
лепскил говор", СБОрltUК за нар. умоmв., наука u кнu:жнuна, ХХ, 1904, 1-40. 

17 
А. Кузов, "Костурскил говор", ИзвесmШl на Семинара по СЛОШl1lска 

фuлолог l5l, IУ, 1921. 
18 

Б. Цонев, "К1>М историлта на б1>лгарски език, А. Преглед В1>РХУ б1>Л
гарските говори. Б. Б1>лгарски език К1>М другите славлнски езици", СБОр1/UК за 
народllИ УЈ11ОmвореllШl, наука U КlIU:Ј/СlIU7Ш, XIX, 1903; ИсmОРll5l на б"bлгаРСКll5l 

езuк. В. СnецuаЛllU часmu, Т. ПI, Софил 1937. 
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определува за оваа или онаа теза. Мјечислав Малецки во приведенава 
критичка статија ги става под знак прашање прво критериумите за 
определувањето на генезата и сродството на македонскиот со бугар
скиот и српскохрватскиот. Претставниците на српската теза како аргу
мент истакнувале некои Фонетски црти, а претставниците на бугарската 
теза тргнувале од еден број морФолошки особености. Малецки и двата 
критериуми ги оценува како еднострани. Јазикот претставува целост, 
единство на сите негови единици - и Фонетски, и граматички, и лекси
чки, и сопоставувањето со друг систем може да станува само врз ана
лиза на целокупниот јазичен материјал. И врз основа на една таква 
анализа, тргнувајќи од современата состојба, во македонскиот јазик 
Малецки изделува три групи особености. Една група црти него го 
поврзуваат со бугарскиот. Со други особини стои поблиску со српско
хрватскиот. Но не е мал бројот и на цртите со коишто македонскиот се 
разликува и од едниот и од другиот, црти што се развиле самостојно на 
македонскиот терен, особини индивидуални македонски: "Stttd tez па 
pytanie, czy gwary macedonske ѕц. serbskimi czy bulgarskimi, odpowied
zalbym, ze ani wylttcznie serbskimi ani bulgarskimi, 1ecz wittkszos6 z nych 
stanowi indywidualni typ diаlеktусzпу (kt6ry mоzпа nazwac i jttzykiem 
macedonskim), zwiц.zany silnymi w zlami pokrewienstwa z obu tymi 
j zikami. Масеdоnѕzсzуzпа jest pomostem mi dzy serbszczyzntt i bulgar
szczyzntt, а wlttczanie јеј tylko do jednego z tych j zyk6\v jest z punktu

19widzenia j zykoznawczego пiе uzаѕаdпiопе.,,

Малецки во врска со македонскиот пробле:\[ се произнесувал и 
при други прилики. Во едно негово писмо од 18 септември 1934 г., 
испратено до редакцијата на радио-емисиите во Краков во списокот на 
предавањата ги нуди и следните теми: 3. Macedonia i macedonczycy, 4. 
Problem macedonski, 5. Ѕlоwiапе \v Grecji. 

Едно предавање Малецки одржал на полското радио и по 
ослободувањето под наслов "Проблемот на македонската самобитност" 
("Zagadnienie odr bnosci macedonskiej"). 

Тезата на Малецки во славистичката наука не остана незабеле
жана. Таа наиде на негативен одзив како кај приврзаниците на бугар
ското, така и кај приврзаниците на српското гледиште. Парискиот сла
вист Андре Вајан, автор на познатата студија за Кулакиското еван
гелие,20 уште истата година, 1938, во својата статија "Le probleme du 
slave macedonien" (Bulletin de la Soczete de Lingvuistique de Paris, 

Rocznik slmvistyczny, XIV, 1938, сТр. 104. 
20 А. Mazon, А. Vailliant, L 'Evangeliarie de Kulakia, Paris 1938. 
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XXXIX, 1938, 195-210), уште попрецизно ја образложи тезата за еамо
битноста на македонскиот јазик И пак во истата година, 1938, во Голе
Аtaша совешска еllцuклоuеguја беше поместена статијата па рускиот 
славист Самуил Борисович Берпштејн под наслов "МакедонскиЙ 
НЗhIк",21 во која недвомислено ја образложи самобитноста на македон
скиот јазик 

Проучувајќи ги солунските говори, Малецки се судира со про
блемот за балканизмите со коишто толку обилуваат тие говори. На овие 
прашања тој се запира при секој даден повод, но поопстојно Г1I раз
гледува во два одделни прилога: "Systemy woka1ne j zikow balkanskych" 
(Sprmvozdania, ХХХ, 1933) и "Cechy balkanskie w j zikach Macedonii" 
(Sprawozdania РАU, 40, NQ 2, 1935,25-27). 

Првата статија претставува заправо критички осврт врз распра
вата на чешкиот славист Б. Хавранек "Zur phono10gischen Geographie 
(Das Vokalsystem des balkanischen Sprashbundes)", Archives Neerlandaises 
de рhоmШquе experimentale, VIII-IX, 1930, во која тој прави обид за 
фонолошка карактеристика на јазиците од балканскиот јазичен сојуз. 
Според Малецки, доколку има сличности или идентичност на вокал
ниот систем, тоа може да се однесува само на одделни балкански јази
ЦИ, а не на целиот јазичен сојуз, и заклучува дека не може да се зборува 
за еден општ вокален систем во балканскиот јазичен сојуз. Дури на 
теренот на еден јазик можат да се јават два или повеќе системи. 

Во втората статија Малецки разгледува три групи особености: 1. 
особености кои дотогаш не биле познати, 2. кои не биле доволно забе
лежани од гледна точка на нивниот опсег во разни балкански јазици, и 
3. коишто биле поинаку интерпретирани. Посебно се задржува на двој
ниот акцент, кој го наоѓа освен во македонските дијалекти и во некои 
грчки говори, и го објаснува како резултат на општата тенденција во 
балканските јаЗШЏ1 акцентот да не оди понапред од третиот слог. Тој 
констатира идентичност во македонските, бугарските и грчките дија
лекти и во редукцијата на неакцентираните вокали. Од областа на 
гласовниот систем ја разгледува групата од назален сонант плус без
вучен консонант, сп. тип ламба-ЛCL'Vtuа, особина позната готово во сите 
балкански јазици. Во врска со оваа појава Малецки сака да го објасни 
губењето на назализмот во некои костурски говори во позиција пред 

Малецки понатаму се задржува на 
глаголските конструкции habeo factum (од типот U)И(UVl gojgeuo) и на 

С. Б. БеРНlЦеЙн, "МакедонскиЙ ЛЗblК", БОЛbUia5l 9нцuклоnедU51, ХХХУII, 
1938,стр.743-744. 
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проблемот за употребата на директниот објект со предлогот на каЈ 
именки што означуваат живо суштество, сп. 10 lLHaM eugeHo на gеillеШо. 
Конструкциите со U]I,talneMa плус глаголска придавка во среден род во 
македонските дијалекти ги објаснува како директно влијание на албан
скиот (не на rpчкиот), додека директниот објект со на го поврзува со 
истата појава во влашкиот, а допушта дека развојот можел да биде 
паралелен и независен во двата јазика. Малецки особено сака да ја 
нагласи улогата на албанскиот во ширењето на ред балканизми во маке
донските дијалекти, додека rpчкото влијание, според него, повеќе доаѓа 
до израз во литературните Јазици. 

Потребата за подобра информираност во сферата на балканис
тиката и меѓујазичните односи го упатувала добро да го запознае албан
скиот и грчкиот јазик Со цитираниве статии и со неколку други при
лози посветени на rpчката јазична проблематика, Малецки ни се прет
ставува како верзиран балканолог и со право го сметаат како основач на 
полската балканистика. 

* 

Не е помала љубовта на Малецки и спрема старословенскиот 
јазик. Една од причините што дошол во Македонија, видовме, бил 
токму старословенскиот, да ја проучи живата денешна реч на оној 
дијалект што бил заложен во IХ век во првиот писмен словенски јазик. 
Треба да го истакнеме уште и фактот дека Малецки за сето време на 
својата недагошка работа го предавал старословенскиот, дури и во вре
мето на тајната настава од 1941 до 1945 година. Од оваа област тој има 
објавено два прилога: "О ojczyznie j zyka staro-cerkowno-slowia6skiego" 
(ЅргаИ10zdаniа РАи, 46, ] 945) и како посмртно издание Najstarszy 
literacki j zyk Slmvian, Кrak6w 1947, стр. 38. Во овие студии Малецки 
засегнува покрај чисто јазични и ред други вонлингвистички проблеми, 
како на пример, за историјата на мисијата на браќата Кирил и Методиј 
во светлината на најновите проучувања, за генезата на словенската 
литургија кај Словените крај Јадранот, постанокот на словенските 
писма (азбуки) и нивниот меiусебен однос, и други прашања што гн 

расправа Јагиќ во неговата позната статија за историјата на постанокот 
на црковнословенскиот јазик (Die EntstehungsgeschicJlte da kirchensla
vischen Spraclle, nеuе bef"ichtigte и. еГ1Уеitегtе Ausgabe, ВегНп 1913). 
Малецки ја истакнува потребата за ревизија на ред поставки разгледани 
од Јагиќа во светлината на многу богатите проучувања извршени во 
поново време, по излегувањето на споменатата Јагиќева книга. Според 
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Малецки, ревизија бара пред се проблемот за татковината на старосло
венскиот, која Јагиќ ја определи доста општо меѓу Константинопол и 
Солун. Дијалектолошките проучувања што ги изврши Малецки во 
Солунско покажуваат недвосмислено дека старословенскиот писмен 
јазик бил изграден врз база на солунскиот дијалект. Малецки прави 
обид за реконструкција на главните типови на словенските дијалекти во 
Грција во периодот YIl-Х век врз база на богатиот топонимиски мате
ријал од неговата лична збирка и од студијата на Фасмер (Die Slaven in 
Griechenland, Berlin 1941). 

Кон оваа дејност на Малецки да ја споменеме и неговата статија 
"Czy sw. Cyryl i Metody byli Slowianami?", објавена во зборникот посве
тен на Нич, и една друга кратка статија пронајдена во неговата заостав
штина под наслов Pochodzenie i narodowosc sw. Cyryla i Metodego, на 
пет страници машинопис, датирана со јули 1945 г. во Краков. 

* 

Со своите проучувања на македонските дијалекти Малецки ги 
поставил темелите на македонистичките студии не само на неговиот 
универзитет во Краков туку и во другите славистички центри во 
Полска. Неговото дело во областа на македонистиката го продолжуваат 
доследно и чесно неговите директни ученици и воспитаници, потоа и 
негови колеги: Франтишек Славски, Алфред Заремба, денес редовни 
професори на Јагелоњскиот универзитет, Збигњев Голомб, професор по 
славистика на универзитетот во Чикаго, како и цел а редица негови 
по читатели од втората генерација, Mei'y кои посебно сакам да ги истак
нам имињата на: Мјечислав Караш, Јежи Русек, профе'сори во Краков, 
Зузана Тополињска, Ана Ожеховска, Ванда Помјановска, Влоѓимјеж 
Пјанка, Кажимјеж Фелешко, Кшиштоф Вроцлавски, сите научни работ
ници во варшавскиот славистички центар, и други. 

Исправните ставови на Малецки по однос на македонскиот јазик 
во периодот на најострата борба на неговото негирање нас, македонските 
слависти, не обврзуваат и не повикуваат на почит на неговото дело. 

* 

Иако главна преокупација на Малецки биле јужнословенските 
јазици и нивните дијалекти, тој никогаш не престанал да се интересира 
и за својот мајчин јазик. Него посебно го интересирале процесите во 
оние полски дијалекти што се наоѓале надвор од матицата во друга 
јазична средина. Таква проблематика тој разгледува во студиите: "Роl
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skie kolonie w Bosni i ich j zyk" (J zyk Polski, XII, 1927, 97  1 08), "Polskie 
wyspy j zykowe па Slowaczyznie" (Jfizyk Polski, ХУ, 1 9), "J zyk polski па 
poludnie od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy j zykowe)", Кrak6w 
1938, "Polskie gwary w Czadeskiem" (ЅА И, 36 1 О) и др. 

Повеќе пати се навраќа и на проблемот на меѓујазичниот кон
такт, со особен осврт на контактот на полските дијалекти со чешката и 
со словачката јазична територија. 

Но најважна негова полонистичка работа, за која ќе му биде 
засекогаш благодарна полската наука, е Atlas jfizykowy polskiego Podkar
расја, 1934, во обработката на кој делумно учествувал неговиот профе
сор К. Нич и и. Жилињски. Овој атлас содржи 500 карти со материјал 
од 39 полски и неколку украински, словачки и лашки пунктови. Тоа е 
прво дело од областа на лингвистичката географија во Полска. 
Малецки заедно со Нич е иницијатор и за изработка на еден дијалектен 
атлас на цела Полска. Својот план за тој атлас го има предложено уште 
во 1939 г. непосредно пред војната под наслов Plan og6lnopo[skiego 
atlasu j zykowego (SAU 44, 34 50). Овој план можеше да се реализира 
дури по војната, од 1957 до 1970 година, кога беше изработен во 
Дијалектолошкото одделение на Полската академија на науките во 
Краков, под раководство на професорот К. Нич и неговиот наследник 
М. Караш, тринаесеттомниот Maly atlas gwar polskych (t. I XIII). 

Во областа на полонистиката Малецки обработувал и ред други 
проблеми, но особено постудиозно се задржува на цакавизмот (сп. 
неговата студија Cakawizm z uwzglednieniem zjawisk podobnych, 1929) и 
генезата на мазужењето (сп. "Kilka uwag о chronologii i genezie mazurzenia", 
PF, 15, 2, 221-231). Прашањето за цакавизмот тој го поставува на поширок 
компаративен план илустрирајќи го со богат материјал од полските и 
српскохрватските дијалекти. Неговите размислувања во врска со генезата 
и хронологијата на мазужењето дале повод за поширока дискусија во 
полската лингвистика во повоениот период кога се поставува прашањето 
за дијалеk"Тната база на полскиот литературен јазик. 

* 

Полна претстава за животниот пат на Малецки и за неговото 
дело не би имале ако не ја спомнеме неговата извонредна активност во 
годините на фашистичката окупација на Полска. 

Во 1939 г. веднаш по окупацијата германските фашистички вла
сти ги затвораат сите средни и високи школи на целата полска тери
торија, а потоа вршат масовни апсења на полската интелигенција. На 6 
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ноември истата година во Краков затвораат околу 170 професори и 
доценти само на Јагелоњскиот универзитет, кои ги депортираат потоа 
во концентрационите логори во Германија, прво во Сахсенхаузен, а 
после во Матхаузен и Дахау до 21 декември 1941 г. Во резултат на една 
меѓународна акција во која активно учествувал и Иво Андриќ, тогашен 
југословенски амбасадор во Берлин, еден дел од затворените краковски 
професори, што останале живи, се ослободени, меѓу нив и Малецки. По 
враќањето во Краков Малецки се зафаќа со организирање на тајна 
настава на Универзитетот во Краков и застанува на чело на таа акција 
со полномошно на ректорот Тадеуш Лер-Спл:авињски. Во оваа тајна 
настава, која била организирана по приватни куќи во мали групи, биле 
вклучени околу 1000 студенти. Тајниот универзитет под раководство на 
Мал:ецки Функционирал: непрекинато од април 1942 до крајот на вој
ната. Во таа акција Малецки го вложил: сето свое битие и покажал 
извонредни качества и како организатор, и како педагог, и како рако
водител, и се здобил со огромни симпатии во универзитетската средина. 
Како голем полски патриот Малецки бил истовремено и пријател на 
сите народи што се борат за својата слобода и независност. 

Јагелоњскиот универзитет ценејќи го големото дело на Мјечи
слав Малецки на 15-16 ноември 1976 година по повод 30-годишнината 
од неговата смрт, организира научеп симпозиум во Краков, при која 
прилика во неговото родно место беше поставена спомен-плоча. Во 
оваа научна манифсстација се вклучи и Универзитетот "Кирил и Мето
диј" во Скопје, кој со полагање венец на гробот На заслужниот полски 
славист ја изрази признател:носта на македонската и југословенската 
славистика за неговиот придонес во развојот на југословенската дија
лектологија. Македонската научна јавност признателноста кон делото 
на Малецки ја потврдува и со овој свечен собир. 
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МАКЕДОНСКО-ПОЛСКИ КОНТ АКТИ 

ВО ОБЛАСТА НА ЛИНГВИСТИКАТА 


Полската славистичка наука за македонската реч почнува 1I0ак
тивно да се интересира по Првата светска војна, кога т.н. македонското 
јазично прашање се постави во науката во поостра форма и кога тоа 
доби политички димензии. 

Во 1927 г. видниот варшавски професор по старословенски јазик 
Стањислав Слоњски ја објави статијата со наслов "W. Jagic о kwestii 
macedonskiej'' (Prace Filologiczne, 11, 1927, 462-464) . Во оваа статија 
Слоњски ги интерпретира ставовите на Јагиќ, а по однос на јазикот и 
народноста на Македонците искажани во неколку писма што му ги 
испраќал Јагиќ на Милетича, а подоцна Милетич нив ги објавил во сп. 
Македонски nреглед, 2, 1926, кн. 3, стр. 1-65, под наслов "Професор В. 
Јагиќ за Македонија". 

Во 1933 г. во Македонија доа{'а краковскиот славист Мјечислав 
Малецки, се управува во Солун, а оггаму во областа Богданско со 
намера да ги проучи македонските дијалекти во тој регион непосредно 
на самиот терен. Во Богданско тој останува три месеци и најголем дел 
од престојот го користел во селата Сухо (два месеца) и Висока (еден 
месец), правејќи при тоа и екскурзии во околните села Боливец, Или
нец, Негован и Ајватово. За време на овој престој Малецки успеал да 
забележи богат дијалектен и ономастички материјал. Еден краток 
престој Малецки реализирал и во следната 1934 г. кога оди и во Костур
ско, каде што забележал неколку текстови во селото Мањак. 

Одењето на Малецки во споменатите солунски села било моти
вирано од повеќе фактори. На прво место тој си поставил задача да ја 
определи поточно дијалектната база на јазикот во преводите на солун
ските браќа Кирил и Методиј. Локацијата на дијалектот што ја дал 
Јагиќ во неговата знаменита студија, за историјата на постанокот на 
црковнословенскиот јазик на Малецки му изгледала многу општа (меѓу 
Константинопол и Солун). Малецќи помислувал дури и да ги рекон
струира главните дијалектни типови во јужните области на Македонија 
во периодот до 1О век врз база на богатиот топономастички материјал 
од неговата богата збирка и од други извори. 
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Јужните македонски дијалекти за Малецки претставувале посе
бен интерес пред се поради нивната архаичност. Говорот на с. Сухо, кој 
го открил во последната деценија на 19 век Ватрослав Облак, спаѓа 
меѓу најархаичните дијалекти на словенскиот југ, ако не и воопшто на 
словенскиот јазичен ареал. Малецки сакал да ги дополни проучувањата 
на Облак и да даде комплетен опис на тој дијалект. Својата студија 
Малецки ја концепирал во три дела: 1. Текстови, 2. Речник и 3. Грама
тика. Ги реализирал комплетно само првите два дела текстовите и 
речникот кои се објавени под еден општ наслов Dwie g1vary тасе
donskie. Suho i Wysoka w Solunskieт. 1 Texty, Краков 1934, 2 Slownik, 
Краков 1936, и двете како посебни книшки во серијата "Biblioteka Ludu 
Slowianskiego", NQ 2, NQ 3. Прераната смрт го попречила да го компле
тира својот труд и со третиот дел - со студијата за говорот. Неа ќе ја 
заврши неговиот добар ученик Збигњев Голомб врз богатиот материјал 
собран од Малецки. 

Овие две книги на Малецки имаат непроценлива вредност за 
македонскиот јазик, за неговата историја и дијалектологија. Во областа 
Богданско Малецки доаѓа во последниот момент кога се уште може.lа 
да се чуе македонска реч. Ако тој не ги запишеше текстовите и реч
ничкиот материјал, македонската наука не ќе знаеше ништо повеќе за 
овој дијалект од скромните податоци што ги остави Облак и неколку 
текстови запишани во шеесеттите години на минатиот век од српскиот 
фолклорист Стефан ВерковиЌ. Текстовите запишани од Малецки имаат 
висока научна вредност. Неговите записи се точни со сите финеси на 
изговорот. Речничкиот материјал е даван паралелно од говорот на Сухо 
и од Висока во сите најважни форми и со точен опис на значењето на 
лексичката единица. Неговиот речник останува и денеска единствен 
комплетен репертоар на лексеми на еден македонски дијалект. 

Подготвувајќи ја својата студија за сушко-височкиот говор, 
Малецки претходно обработил неколку одделни проблеми. Во статијата 
"О rozr6znicowaniu gwar Bogdanska w wschodniej Macedonii", објавена 
во тукушто покренатото од него списание Lud Slowia11ski, 3, 1, 1931, А 
90-106, тој дава општа карактеристика на говорот на селата Ајватово, 
Боливец, Илинец, Негован, Сухо и Висока. Овде Малецки особено ги 
истакнува оние појави кои од Облака не биле забележани или недо
волно објаснети, како што се редукцијата на неакцентираните вокали, 
акцентскиот систем и др. Малецки за прв пат овде ни ја дочарува 
дијалектната ситуација во овој најјужен регион на Македонија. 

Повеќе проблеми од сушко-височкиот говор Малецки обрабо
тува во неколку прилози под еден општ наслов "Drobi'lzgi z Macedonii", 
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Lшi Slowiafzski, 2,1933,106-119,111,2, А 226-287. Во два прилога 
расправа проблематика и од костурските говори. Во посебна статија 
("Systemy akcentowe gwar bulgarskich"), објавена во Sprm'll()zdania РАU, 
48, 1938, 6-7) тој постојано се задржува на акцентот во македонските 
дијалекти и во бугарскиот јазик. 

Проучувајќи ги солунските и костурските говори, Малецки не 
можел да не засегне и неколку проблеми што произлегуваат од меѓу
дијалектниот контакт на македонскиот со балканските несловенски 
јазици (грчкиот, албанскиот, ароманскиот). Неколку општобалканисти
чки прашања тој расправа во статијата ,,systemy wokaJne j zykow bal
kanskich" и "Cechy balkanskie w j zykach Macedonii", и двете објавени 
во Sprawozdania РАU, 30,1933,40,2, 1935,25-27. 

Во времсто кога доаѓа Малецки во Македонија, во славистичката 
наука се води остра полемика меѓу бугарскиот и српскиот лингвистички 
центар околу прашањето за народносната припадност на Македонците 
и нивниот јазик. Во таа полемика беа вклучени и други славистички 
центри во Европа. Тој проб,lем го преокупирал и Малецки и него го 
засегнува во неговата критичка статија под наслов "Z zagadnien dialek
tologii macedonskiej (z po\vodu najnowszych prac А. Belicia, О. I\vanowa, 
А. Mazona, К. Mirczewa, St. Rоmапѕkiеgо, А. Vаi1lапt:'l i innych)", обја
вена во централното славистичко списание во ПолскаRосzпik slm·vis
}'czny, 15, 1938, ] 19-149. Вниманието на Малецки во споменатата ста

тија е концентрирано на три групи проблеми: 1. Македонските дија
лекти во минатото, 2. Нивната класификација и 3. Односот на македон
ските говори со бугарскиот и со српскохрватскиот јазик. Во овој крити
чки осврт Малецки на прво место под прашање ги става аргументите со 
коишто се служеа приврзаниците на бугарската и српската теза. Јазикот 
според Ма,lецки претставува единство на сите негови единици -- и 
Фонолошките и граматичките и лексичките. Сопоставувањето на еден 
јазичен систем со друг може да се врши само врз анализа на цслокуп
ниот јазичен материјал, а не само на О)Јделни негови елементи. Врз 
основа на една таква целосна анализа на современата структура на 
македонскиот јазик, тој во него изделува три групи особености. Една 
група црти него го поврзуваат со бугарскиот. Со други особини побли
ску стои со српскохрватскиот. Во третата група ги изделува оние особе
ности што го диференцираат македонскиот и од едниот, и од другиот, 
црти што се развиле самостој но на македонскиот терен, особини инди
видуални 1акедонски. Врз основа на своите аргументи Малецки заклу
чува: "Но треба да се додаде дека, покрај македонските особености што 
одат било по развојна линија на бугарскиот јазик, било на cpncKoxpBaT
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скиот, има исто и наполно индивидуални црти кои во токму таков вид 
не се јавуваат во ниеден од тие јазици. Тука спаѓа меѓу поважните 
фонетски црти развојот на јор и јер во о, е ; *tj и *dj во ќ и t, несомнено 
многу поб,lИСКИ до српските, но сепак од нив различни". Затоа исто на 
прашањето дали се македонските говори српски или бугарски, ами 
повеќето од нив претставуваат индивидуален дијалектен тип (којшто 
може да се нарече и македонски јазик поврзан со силни јаз.1И на срод
ство со двата споменати јазици. Македонскиот претставува премин 
меѓу српскиот и бугарскиот и нсговото приклучување само кон еден од 
тие јазици е од лингвистичка гледна точка неосновано) (стр. 142). 

Во врска со македонскиот проблем Малецки се произнесува и 
при други поводи. Во едно негово писмо од 18 септември 1934 г. испра
тено до редакцијата на радио-емисиите во Краков во списокот на теми
те што се приложени од него за емитување се споменуваат и следниве 
три: 3. Macedonia i Macedonczycy, 4. Problem macedonski, 5. Slowianie w 
Gl·ecji. 

Со своите текстови објавени на страниците на најрепрезентатив
ните полски славистички списанија - Lиd Slowianski, Rocznik slawis
tyczny и Sprawozdania на Полската академија на уметноста Малецки ги 
поставил темелите на македонистичките студии не само на неговиот 
.Јагелонски универзитет, туку и во други славистички центри во Полска. 

По Втората светска војна се создаваат поповолни услови за 
соработка на лингвистички план меѓу полските и македонските слави
сти. Македонија се здобива со свој центар. Македонскиот јазик доби 
статус на службен јазик во македонската федерална држава. Се фОр2\1И
раат посебни институции за лингвистика, како што се Катедрата за 
македонски јазик при Филозофскиот, односно Филолошкиот факултет 
(1946), Институтот за македонски јазик (1954), подоцна и Македонската 
академија на науките и уметностите со Одделението за лингвистика и 
литературна наука (1968). Се покренуваат и посебни лингвистички 
гласила - сп. МакеgОllСКИ јазик (1950) , ЛиillераiIiурен збор (1954), При
лози на МАНУ, 1t.{акеgО1lиСillика. 

Сите овие институции се поврзуваат со соодветни партнери во 
Полска. Се создаваат услови за потесна соработка како меѓу институциите, 
така и меѓу поодделни научни работници. Меѓууниверзитетската сора
ботка овозможи почеста комуникација меѓу македонските и полските 
наставници-слависти. Сето тоа создаде услови за позасилен продор на 
македонистиката во полските центри и на полонистиката во Македонија. 

Значајна улога во тој поглед имаат одиграно лекторатите и 
летните семинари. Од 1960 г. при Филозофскиот факултет во Скопје 
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активно работо лекторатот за полски јазик. Во 1970 година на Јаге
лоњскиот универзитет беше отворен лекторатот по македонски јазик. 
Од пред неколку години македонскиот јазик е застапен и во програмите 
на универзитетите во Варшава, Сосновец и во ЛоЃ. Со отворањето на 
лекторатите се зголеми протокот на научни работници и во двата прав
ци (Полска -- Македонија). Меѓууниверзитетската соработка овозможи 
корисна соработка и меѓу лингвистичките институции по конкретни 
теми. Во седумдесепите години во протоколот потпишан меѓу универ
зитетот "Кирил и Методиј" и Јагелоњскиот универзитет беа фиксирани 
и неколку теми од областа на дијалектологијата и историјата на маке
донскиот и полскиот јазик. Во 1980 г. во протоколот за соработка меѓу 
Скопскиот и Варшавскиот универзитет беше прифатена темата "Јазич
ната конфронтација на полскиот и македонскиот и другите југословен
ски јазици". Слични теми се предвидени и во протоколите за соработка и 
меѓу Скопскиот и Шљонскиот универзитет. Неколку лингвистички 
проекти реализираат исто така и Одделението за лингвистика и литера
турна наука на МАНУ и Институтот за македонски јазик "Крсте Мисир
ков" со Институтот за полски јазик во Институтот за славистика на ПАН. 
Доста е напредната работата врз темата "Конфронтативна граматика на 
полскиот и на македонскиот јазик". Од 1980 година Институтот за пол
ски јазик на ПАН и Одделението за лингвистика и литературна наука на 
МАНУ во соработка со Комисијата за лингвистика на АНУ БиХ заед
нички ја издаваат публикацијата Studia linguistica Polono-Jugoslavica. 

Доброто разбирање меѓу партнерските институции и примерната 
соработка меѓу лингвистите создадоа услови за почеста комуникација на 
научните работници и се постигнаа видни резултати во проучувањето 
пред се на македонскиот јазик. Тоа го потврдуваат следниве податоци: 

Во 50-години наваму во нашите институции нрестојувале над 
400 полски снецијалисти по лингвистички дисциплини универзитет
ски наставници, асистенти, лектори, научни работници од институциите 
на ПАН, докторанти, како и над стотина студенти по славистика од сите 
универзитетски центри во Полска. Околу 350 од нив биле учесници на 
17 сесии на Семинарот за македонски јазик, литература и култура. 
Околу 80 научни работници од Полска имаат учествувано со научни 
прилози на Научната дискусија што ја организира Семинарот за маке
донски јазик, како и други научни собири, симпозиуми, конференции на 
меѓународни лингвистички асоцијации организирани од МАНУ, Инсти
тутот за македонски јазик и Универзитетот. Неколку десетици научни 
работници користеле стипендија за изработка на докторски, хабилита
циони, магистерски дисертации и други трудови. 
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Повеќе десетици научни работници од Македонија престојувале 
во разни универзитетски центри во Полска исто така како предавачи, на 
специјализација, како учесници на летните школи што ги организира 
Полоникум, на конгреси, симпозиуми и други видови научни собири. 

За неполни три децении 64 полски автори имаат објавено околу 
350 научни трудови со македонистичка проблематика - одделни сту
дии, меѓу кои и неколку докторски дисертации, расправи, статии, ре
цензии, и други поситни прилози од енциклопедиски карактер. Над 250 
позиции од тие прилози објавени се и во македонски публикации, 
главно во сп. Макеgонски јазик (120), Лишерашурен збор, во Прилозu на 
МАНУ, во едицијата "Научна дискусија", па во одделни зборници со 
реферати од научни собири и конференции. Неколку десетици научни 
прилози со проб,lематика од областа на македонскиот јазик од перото 
на полски автори се објавени во полски изданија и во повеќе славис
тички и лингвистички гласила во други центри. 

Меѓу авторите што обработувале проблеми од македонското 
јазично подрачје се среќаваат имињата на повеќе познати во светот 
полски слависти, како што се сениорите на полската славистика Тадеуш 
Лер-Сплавин,ски, Зѓислав Штибер, Тадеуш Милевски, Станислав Рос
понд, Станислав Урбањчик, Франтишек Славски, Пшемислав Зволињ
ски, Збигњев Голомб, Зузана Тополињска (која сама има публикувано 
над 80 македонистички студии), Мјечислав Караш, Роман Ласковски, 
Владислав Љубаш, Ана Ожеховска, Јежи Русек, Влоѓимјеж Пјанка, А. 
Вилкоњ, Ванда Буѓишевска, Ванда Помјановска, Барбара Фалињска, Х. 
Таборска, Ј. Риглер, А. Басара, Х. Врубел, Р. Гжегорчикова, С. Гоголев

ски, С. Каролак, А. Наумов, Х. Годовска, М. Гроховски, Е. Јенджејко, З. 

Калета, Ј. Ковалевска, А. Корончевски, Б. Креја, К. Римут, М. Рутков

ска, Ј. Дума. 

Забележлив е придонесот и на помладите полски македонисти ен

тузијасти: Кажимјеж Фелешко, Казимера Солецка, Јоланта Миндак, Ирена 

Савицка, Ј. Сташевски, Ј. Соколовски, А. Хофман-Пјанка, З. Грен и др. 

Посебно сакам да го истакнам научниот придонес за :\шкедонис

тиката на некогашните лектори по полски јазик во Скопје, колегите 

Влоѓимјеж Пјанка, Кшиштоф Вроцлавски, Јан Заорски, Станислав 

Гоголевски, Маќеј Кавка, Елжбјета Гавенда. Сите тие за време на 

нивното службување на Универзитетот во Скопје, покрај педагошката 

работа со студентите, со своите научни прилози го богатеа Фондот на 

библиографски позиции за македонскиот јазик и литература. И по 

враќањето во нивните матични институции тие ја продолжија научната 

и културната дејност, управена на зближување на нашите народи, и 
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придонесуваат со збор и со текст во афирмацијата на македонскиот 

јазик, литература и култура. 

Не е незначителен и бројот на прилозите од македонски автори 
кои се објавени на страниците на реномираните полски списанија 
Rocznik slawistyczny, Onomastyka, Studia z filologii polskiej i ѕlоwiШlѕkiеј, 
Praceillologiczne, Biuletyn RTJ, Poradnik j zykowy, Baltoslawica и други. 

Важна улога во соработката на полските и и југословенските, во 
тој ред и македонските лингвисти, денеска игра публикацијата Studia 
Lingиiѕtiса Polono-lиgоѕlаWiса, која од 1980 година излегува како заед
ничко гласило на Институтот за полски јазик на ПАН, Одделението за 
лингвистика и литературна наука на МАНУ и Комисијата за лингвис
тика при АНУ БиХ. Во досегашните шест број а објавени се над стотина 
прилози на македонски, полски и српскохрватски јазик. 

Те\>штскиот репертоар на објавените студии од полските автори е 
м ногустран. 

Првите прилози, објавени до 60-тите години се претежно рефера
тивни. Тие носат општи информации за македонскиот јазик и неговата 
норма. Таков карактер има едно предавање на Малецки прочитано на 
полското радио со наслов "Zagadnienie odr bnosci macedonskiej (Проб
лемот на македонската самобитност) и статијата на Ф. Славски "Naj
no\vszy slo\vianski j zyk literacki" (J zyk polski, зо, 1950, 181-185). Со 
доста скромен материјал македонскиот е застапен и во прирачниците по 
словенска филологија излезени во односново време Сllгеѕtоmаtiа ѕlо
1+'ianska (Краков 1950) на Т. Лер-Сплавињски и Ргzеglqd i charakte
tystyka j((zykow slowianskicll (Варшава 1954) на Т. Лер-Сплавињски, В. 
Курашкјевич и Ф. Славски. Веќе во тритомната граматика на З. Штибер 
Zatys gгаmаtуki рогО1V1Ш1vсzејјf/.zуkоw slowianskicll (1, 1970, 2-1,1972, 2
2, 197З) македонскиот материјал е посебно опфатен. 

Нова фаза во изучувањето на македонскиот јазик од страна на 
ПО,lските слависти и лингвисти започнува од 60-тите години. Во ова 
време македонскиот центар веќе ја имаше научната гра:vlатика на маке
донскиот јазик на Б. Конески и доста разработен правопис. Во сп. Маке
gОftски јазик беа објавени неколку десетици прилози. Наскоро се појави 
и македонскиот речник. Беа насобрани исто така доста литературни 
текстови. Во тие години се унапредија, како што се СПО\1ена, во значајна 
мера и контактите на скопскиот и полските центри. Тогаш младата пол
ска генерација лингвисти во македонскиот јазик најде интересен извор 
за теоретски лингвистички проучувања. Во 60-тите години во Инс
титутот за славистика на ПАН започна организирано да се работи врз 
македонската синтакса. Под раководство на проф. З. Тополињска беше 
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построен богат архив со македонски јазичен материјал. Студијата на 
Зузана Тополињска Гра.маШика на uменскаша фраза во макеgо}{скuош 
лuf11ераf11урен јазuк (Скопје 1974) и уште неколку десетици други неј
зини прилози од областа на македонската граматика покажаа дека 
структурата на македонскиот јазик открива можности за широки кон
трастивни студии. По Тополињска се преведе цела една група млади 
лингвисти, меѓу кои со поголема активност се пројавуваат Кажимјеж 
Фелешко, Казимира Солецка, Ирена Савицка, Јоланта Миндак и др. 
Посебно го пленат вниманието на македонскиот читател студиите "Масе
donskie zdania z orzeczeniem јтјеппут, charakterystyka forma]na" на К. 
Фелешко (во книгата Zagadnienia ргеdуkaсјi iтiеnnеј w jfizykach polud
niowo slowianskich, Варшава 1981), Semantyka czasmvnik6w l'Uchu w Йzуku 
macedonskim (Катовице, 1983) и Skladnia czasownikY"v rnchu w jfizyku 
macedonskim. CZas i ргzеѕtпеn w jfizyku (Катовице) на к.М. Солецка и 
книгата на 1. Миндак Регij,.аѕtyсznе konstrnkcje p,.edykaty}vne z paraj,.azq 
przymiotnikowq (Варшава 1983) и трудот на И. Савицка и љ. Спасов 
Фонологuја на современиот македОllскu јазuк (Скопје, 1991). Сите споме
нати студии претставуваат солиден придонес и ги збогатија нашите 
знаења во областа на македонската граматика, особено на синтаксата. 

Забележливи прилози од областа на македонската граматика 
имаат објавено исто така и В. Пјанка, И. Савицка, К. Каролак, Х. Вру

бел, Агнешка Хофман, Ј. Соколовски. 

Во трудовите на сите споменати полски автори се решени или 

иницирани серија проблеми од македонската граматика. На прв план се 

дискутирани прашања сврзани со граматичкиот статус на одделни 

форми, за некои граматички категории, за разни видови реченици со и 

без сврзници. Доста внимание му е посветено и на глаголот, и посебно 

на модалноста, а најопстојно е продискутирана проблематиката на 

номиналната фраза. 

Од 1980 г. група полски лингвисти под раководство на З. 
Тополињска работи врз темата "Граматичка конфронтација на полскиот 
и македонскиот јазик", која се реализира како заеднички проект на 
Институтот за полски јазик на ПАН и Одделението за лингвистика на 
МАНУ. Во минатата година во издание на ПАН се покажа и првата 
свеска од овој проект под наслов Полскu-макеgОllСКU. КОllФРОllшашuвllа 
'lpа.маШuка во коавторство на З.Тополињска и Б. Видоески. Носителите 
на оваа тема се надеваат дека во нејзината натамошна реализација ќе се 
вклучат нови сили полонисти и македонисти. 

Македонскиот јазик, заземајќи централно место на Балканот, во 

својот историски развој во контактот со другите балкански јазици, 
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особено несловенските, развил иновации кои не ги познаваат другите 
словенски јазици. Такви иновациони појави особено се бројни во гла
голскиот систем и во синтаксата. Полските проучувачи на македонската 
граматика со страст ги следат тие појави. Таква проблематика имаат 
обработувано: Ф. Славски, Ханка Ожеховска, Јежи Русек, Ванда Буѓи
шевска Анджеј Корончевски, а особено се ценети трудовите на 3бигњев 
Голомб, Станислав Гоголевски и 3узана Тополињска. Богатство нов 
материјал од таа област на јазикот носат студиите на 3. ГОЛО\1б Condi
tionalis [ури ba!kaJ1skiego w j?,zykach poiudnimtJoslolt'imlskich ze szcze
g61nyт uI11zg!?,dnienieт тaced011skiego (Краков 1964), и The Arumanian 
Dia!ect о[ Kгusevo јп SR Macedonia. Yougos!avia (Скопје 1984), книгата 
Kategoria рrzyршЈkа 111 slmvianskicll i romanskicll kzykach ligi balkanskiej 
(Лоѓ 1982) на С. Гоголевски и повеќе статии на Тополињска (за членот, 
редупликацијата на заменките, за функцијата на повратните за:V1енки, 
разни видови именски синтагми во балкански контекст и др.). Доста нов 
лексички материјал е насобран и во речникот на В. Буѓишевска Slmt1nik 
baikanizm6w уџ dia!ektach Macedonii Egejskiej (Варшава 1983). 

Виден е придонесот на полските С:ЈаВИСТИ и во областа на маке
донската дијалектологија и ономастика. Учениците на Малецки, З. Го
ломб и А. Заремба, по завет на нивниот професор, во 50-60-тите години 
имаат забележано богат дијалектен материјал од егејските македонски 
говори од информатори од емиграuијата во Полска. Дел од тој мате
ријал го има обработено Заремба и чека на публикување. Зб. ГОЈ10мб во 
својата студија ,Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско)" 
(Макеgоltскu јазuк, XI-XII, 1961-1962, XIII-XIV, 1963-1964) успешно го 
заОКРУА{И започнатото дело на Малецки. Еден целосен преглед на маке
донските дијалекти во рамките на етнографска Македонија дава Ф. 
Славски во неговиот учебник Zшуѕ diafektologii po!udnioyi'o-slowianskiej 
(Варшава 1962) во партијата што носи наслов "с. Dialekty macedonskie" 
(116--129). Одделни проблеми од македонските дијалекти покрај ГО,10мба 
и 3аремба имаат обработува но уште Ванда Помјановска, Барбара Фалињ
ска, 1. Русек, В. Пјанка и др. З. ТОПО,lињска успешно работи врз синтак
сата на македонските дијалекти во Грција. 

Со ономастичка проблематика се занимавале Влоѓимјеж Пјанка, 
С. Роспонд, М. Караш, В. Љубаш, З. Штибер, К. Римут, З. Кова
лик-Калета. Посебно се значајни за развојот на македонската ономас
тика студиите на В Пјанка ТОllоншнuјаша на Oxpugcko-ЙресЙанскuош 
Базен (Скопје 1970), која е одбранета докторска дисертација и Масе
donskie iтiona osobOYt1e kotliny Azot (Варшава 1975). 

Одл.елни проблеми од историската граматика на македонскиот 
јазик имаат обработувано Ј. Русек и л. Мошињски. 
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ПО,lCката славистика има виден придонес и во областа на лекси
ката. Порано споменаВ\-1е дека Малецки уште во 1936 г. го издал речни
кот на сушковисочкиот говор Drvie 611vary macedonskie. SUC/lO i Vysoka 
lV SolUJlskiem. 2 Slmvnik (Краков 1936). Овој е единствен полн речник на 
еден македонски дијалект. Одделни лексички проб.lеми од македон
скиот јазичен ареал имаат обработувано и З. Голомб, А. Заремба, В. 
Пјанка и Ј. Русек. Во печат се паО{'f! во позватата полска издавачка куќа 
"PvVN" и еден обемен Полско-македонски и македонско-лолски речник, 
кој е обогатен и со опширен преглед на граматиката и на двата јазика, а 
во авторство на 3. Тополињска, В. Пјанка и Б. Видоески. 

Богато е застапен македонски речнички материјал и во Прасло
венскиош реЧ1iUК што го издава Полската академија на науките во 
редакција на Ф. Славски. 

Македонскиот јазик е коректно Ilретставен и во енциклопеди
ските речници Vielka еnсус!оре(!ја powszec}ma pfYN,Mala encyclopedia 
pOrl/szecJma PfVN и Slmvnik stal'Ozytnosci slowianskie, како и во лингвис
тичкиот речник на З. Голомб, А. Хајнц и Г!олањски Slorvnik termi
nologiij zykoznawczej (1968). 

Треба да се истакне најпосле и фактот дека полските и маке
донските лингвисти многу добро соработуваат и во повеќе проекти што 
произлегуваат од меѓународната соработка во рамките на меѓународ
ниот комитет на СJlавистите, како што се: "Општословенскиот лингвис
тички атлас" (OLA), "Општокарпатскиот дијалектен атлас" (OKDA), 
"Речникот на ономастичката терминологија", "Речникот на линг'вис
тичката терминологија" и др. 

Со заедничка иницијатива и добра волја полските и македон
ските лингвисти ја покренаа и публикацијата Studia lingu istica Polo
n o-Jugos/avica , засега единствено лингвистичко списание на западните 
и јужните словенски јазици. 

Ваквите постигања за едно релативно кратко време и во една 
специјализирана област на науката се ДОJlжат на ентузијазмот на 
научните работниuи и на нивната љубов кон науката. Голема заслуга за 
тоа имаат и лекторатите и лекторите кои умееја да ги заинтересираат и 
да ги упатат нивните воспитаници. 

Остануваме со длабока увереност дека научните контакти меѓу 
нашите земји и народи ќе продолжат и ќе се развиваат уште поуспешно. 

1989 
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РАБОТАТА ВРЗ МЕЃУНАРОДНИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
"ОПIlIТОСЛОВЕНСКИ ЛИНГВИСТИЧКИ АТЛАС" (ОЛА) 

Во текот на 1977 г. беа организирани две работни заседанија во 
врска со проектот "Општословенски лингвистички атлас" (ОЛА). 

1 

Првото заседание се одржа од 24 јануари до 5 февруари 1977 г. 
во Москва во организација на Советската академија на науките. На ова 
редовно работно заседание на МеЈ'ународната комисија и Меѓународ
ната работна група на ОЛА учествуваа 43 научни работници од HP 
Бугарија (Т. Костова, И. Кочев), ДР Германија (Х. Јснч, Ф. МИХ<L'IК, Ф. 

Хинце, В. Шпербер), СФР Југое:Iaвија (Д. Брозовиќ, Б. Видоески, Д. 
Вујичиќ, Т. Логар, Д. Петровиќ, С. Реметиќ, С. Ќериќ, Б. Финка и А. 
llIојат), HP Полска (Ј. Басара, Н. Перчињска, В. Помјановска, Ј. Сулков
ска, З. Тополињска, Б. Фалињска) СССР (Р. И. Аванесов, претседател, 
А. С. Белаја, Н. Бирило, л. Н. Василев, Т. И. Вендина, О. В. Видова, л. 

В. Вјалкина, секретар, К. Ф. Герман, 1. В. Закревскаја, Н. И. Марчук, А. 
В. Орешонкова, В. А. Пихов, С. К. Пожарицкаја, Т. А. Попов, Г. Т. 

Солонскаја, Т. А. Токар, Е. В. Ухмилина) и ЧССР (С. Утјешени). 
Работата на заседанието се одвиваше во три секции: 1, Секција за 

Фонетика и граматика; П, Секција за лексика и зборообразување и ПI, 

Секција за морФонолошка транскриппија. 
Работата во Фонетеко-граматичката секција беше сконцентри

рана на обработка на материјалот од проблематиката сврзана со рефлек
еите на прасловенските *Q и *4:. 

Лексичко-зборообразувачката секција нај:vшогу внимание му пос
вети на ,,-штеријалот од тематското подрачје "ЖиВОТIЉIЙ мир" кој (мате
ријал) е предвиден за првиот том на ОЛА во серијата по лексика и збо
рообразување. Водена е дискусија за Kapak"ТCpoT на индекеите, формата 
на коментарите со техничката страна на картите. Сиот лексички мате
ријал во индексите е проверен од одговорните редактори за секој јазик. 
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На три пленарни заседанија главната дискусија беше свртена на 
Уводниот том на ОЛА и на Првиот том од серијата по лексика и 
зборообразување. Во врска со таа проблематика беа донесени следните 
заклучоци: 1. Сите материјали што се однесуваат на У водниот том на 
ОЛА преработени, дополнети и подготвени за печат да се испратат 
најдоцна до 15 март 1972 годипа. 2. Материјалот ќе се печати на руски 
јазик. 3. Националните комисии се задолжуваат својот дел од материја
лот да го изредактираат и да ги внесат на картите сите евентуални про
мени или дополнувања. 4. Во врска со Фонолошките описи на населе
ните места опфатени во ОЛА на националните комисии им се сугерира 
да се погрижат својот материјал да го објават во своите центри под 
назив "Материјапи по ОЛА". Фонолошките описи да се издаваат на 
националните јазици. 

На завршната седница на Комисијата беше прифатена инфор
:;\шцијата на Југословенската комисија за подготовките на С,"Iедното 
заседание во Југославија и беше утврдена програмата на заседанието. 

Иако ова заседание имаше работен карактер, беа покренати и ред 
организациони прашања во врска со понатамошната работа на Коми
сијата. Се укажа на тешкотиите што ја отежнуваат колективната работа 
во зимската сесија и беше предложено заседанијата на Работната група 
да се одржуваат во иднина во крајот на мај или почетокот на јуни, а 
заседанијата на Комисијата и Редакцискиот колегиум да се организи
раат во октомври. Беа предложени и некои промени во составот на 
Главната peдaKIЏlja на ОЛА. 

II 

Второто заседание се одржа во Љубљана (2 јуни) и во Порторож 
(2-11 јуни) во организација на Словенечката академија на науките и 
уметностите и Југословенската комнсија на ОЛА при Меѓуакадемскиот 
одбор за дијалектолошки атласи. Тоа беше заедничко заседание на 
Меѓународната комисија за ОЛА при Меѓународниот КОl\штет на 
славистите, МеЈународната работна група на ОЛА и Редакцискиот 
колегиум. На ова заседание зедоа учество 38 научни работници од 
следниве земји: Австрија (акад. Ј. Хем), HP Бугарија (доц. И. Кочсв, Т. 
Костова, д-р Е. Кјаева), ДР Германија (д-р х. Јенч, д-р Р. Леч, д-р Ф. 
Михалк), СФР Југославија (Ф. Бенедик, доп. чл. на ЈАЗУ, Д. Брозовиќ, 
акад. Б. Видоески, д-р Д. Вујичиќ, акад. Ј. Вуковиќ, акад. П. Ивиќ, доп. 
чл. на СА3У Т. Логар, доц. д-р М. Орожен, проф. д-р Д. Петровиќ, н.с. 
м-р К. Пеев, стр. с. А. Поповски, н. СОВ. д-р Ј. Риглер, м-р С. Реметиќ, С. 
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Ќериќ, доп. чл. на ЈАЗУ Б. Финка, д-р Д. Чупиќ, н. сов. д-р А. Шојат), 
HP Полска (доц. д-р Ј. Басара, д-р А. Басара, доц. д-р В. Помјановска, 
проф. д-р З. Тополињска, проф. д-р С. Урбањчиќ, доц. д-р Б. Фалињска, 
проф. д-р Ј. Шатковски, проф. д-р М. Шимчак), СССР (акад. Н.В. 
Бирило, М.н.С. Т. И. Вендина, СТ.н.С. л. В. Вјалкина, ст.Н.С. Ј. В. Закрев
ска, ст.Н.С. А. А. Кривицки) И ЧССР (д-р А. Хабовштајк). 

Заседанието го отвори претседателот на Југословенската 
комисија за ОЛА; акад. Б. Видоески, во просториите на С;IOвенечката 
академија на науките и уметностите во Љубљана, кој и заб;шгодари на 
акадсмијата за rpижите околу оргапизацијата. Собирот го поздравија: 
претседателот на САЗУ, акад. Ј. Милчински, претседателот на Меѓуна
родниот комитет на славистите, акад. Б. Крефт, претседател на Меѓу
академскиот одбор за дијас'lектолошки атласи, акад. П. Ивиќ, потоа акад. 
Н.В. Бирило кој ги пренесе поздравите на претседате.'lОТ на Меѓу
народната комисија на ОЛА, tш.кор. на АН на СССР Рубен Иванович 
Аванесов, којшто поради бо.'lест не можеше да присуствува на заседа
нието. Од името на Славистичкиот комитет и Друштвото за јазик и 
литература во СР Словенија учесниците на заседанието ги поздрави 
проф. д-р Т. Логар. Потоа беа сослушани извештаите на националните 
комисии за извршената работа во времето меѓу двете заееданија. 

Работата на Комисијата во Порторож се одвиваше во секции и во 
пленарни заседаШIJа. 

Во Фонетско-rpаматичката секција, во работата на која учеству
ваа: А. Басара, Т. Вендина, Б. Видоески, Т. Логар, Е. Кјаева, Т. Костова, 
И. Кочев, М. Орожен, Д. Петровиќ, Ј. Риглер, З. Тополињск С. Ќериќ, • 

Б. Финка, активноста беше сконцентрирана на проблематиката сврзана 
со темата "Континуанти на *е". Во времето на конференцијата дополнет 
е материјалот на 39 карти. Продискутирана е формата на коментарот и 
усвоена инструкција за составување на коментарот. Водена е жива 
дискусија и за формата на индексот кон Фонетските карти, а како база 
за дискусијата послужи материјалот презентиран од страна на Југосло
венската комисија. Заклучено е на картите да се означи ареалот на пала
Tac'lHOCTa, одн. на палатализацијата, ареалот на стабилизираниот акцент 
како и ареалот на редукцијата. 

Вниманието на Лексичко-зборообразувачката секција, која рабо
теше во составот: Ф. Бенедик, Д. Брозовиќ, л. В. Вјалкина, Д. Вујичиќ, 
Ј. В. Закревска, А. А. Кривицки, И. Кочев, К. Пеев, В. Помјановска, А. 
ПОПОБСКИ, С. Реметиќ, Б. Фалињска, А. ХаБОБштајк, Д. Чупиќ и А. 
Шојат беше свртена на проблематиката од лексичкиот раздел "Живот
новодство", предвидена за П том како и дел од проблемати -ата во 
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разделот "РаститеЛНbIЙ мир" предвидена за 111 лексички том на ОЛА. 
Во времето на конферепцијата во Порторож пополнети се сите прет
ставени карти со нов материјал и внесени се некои корекции во духот 
на новите решенија на Секцијата и предложената инструкција. Добар 
дел од готовите карти беа прегледани од членовите на Редакцискиот 
колегиум, кои своите забелешки ги предадоа во писмена форма. 

Обемна работа за време на заседанието има извршено и потко
мисија за обопштувачка транскрипција во која учествуваа: Д. Брозовиќ, 
П. Ивиќ, Х. Јенч, А. А. Кривицки, Р. Леч, Ф. Михалк, З. Тополињска и Ј. 
Штаковски. 

На шест пленарни заседанија беа IIокренати ред проблеми како 
од научен, така и од организационен карактер. Во дискусиите најмногу 
внимание им е посветено на прашањата сврзани со картата, нејзиниот 
формат, формата на коментарот и индексот, обработката на материјалот 
и начинот на репрезентирање кога материјалот не може да се картогра
фира. Обрнато е внимание на интерпретацијата на материјалот. Засег
пати се и ред прашања во врска со техниката на редактирањето на кар
тите и на матерИЈалот. 

На завршното заседапие донесени се повеќе заклучоци, мету кои 
посебно ги истакнавме следниве: 1. Фонетските карти треба да се под
готват од составувачите до тој степен, што на следното заседание во 
Москва да се состави дефинитивно и Фонетски том на ОЛА. 2. Дис
кусијата за формата на индексот треба да се продолжи. За таа цел задол
жени се југословенската и полската комисија за следното заседапие да 
подготват повеќе верзии на индекси. 3. Советската комисија е замолена 
да подготви нова верзија на картата-бланкова, која треба да се испрати 
до сите нациопални комисии на увид и согласност. 4. Предложено е да 
се отпечати за VIII Меѓународен славистички конгрес библиографијата 
на трудовите посветени на проблематиката на ОЛА. 5. Одлучепо е 
составувачите на картите да ја обликуваат картата во целина заедно со 
коментарот и со индексот-. 6. Во уводниот дел на секој том треба да се 
приведат имињата на сите соработници во томот. 7. На заседанието е 
утврден составот на главната редакција на ОЛА. Неа ја сочинуваат: Р. 
И. Аванесов, главен редактор, 1. Хам (Австрија), И. Кочев (Бугарија), Ф. 
Михалк (ДРГ), Ј. Басара, В. Помјановска, З. Тополињска (Полска), Н. В. 
Бирило, л. В. Вјалкина, секретар, И. А. Ѕенѕелевски, 1. В. Закревска, А. 
И. Залески, Ф. П. Филин (СССР), Ј. Белич, Е. Паулини, А. Хабовштајк, 
С. Утјешени (ЧССР), Д. Брозовиќ, Б. Видоески, Ј. Вуковиќ, П. Ивиќ, Т. 
Логар (СФРЈ). 8. Во составот на редакцијата е предложено едно опера
тивно тело во состав: Р. И. Аванесов, Ј. Белич, Н. В. Бирило, Б. Видо
ески, П. Ивиќ, И. Кочев, Е. Паулини и З. Тополињска. 9. Утврден е 
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редот на заседанијата за периодот 1978-1982 година (1978 СССР,1979 
ЧССР, 1980 ДPГ, 1981 Бугарија, 1982 Полска). 

Благодарејќи на извонредната организација за која најголеl\fa 
заслуга имаат словенечките колеги на чело со проф. Т. Логар, меѓуна
родниот колектив по ОЛА во Порторож изврши огромна како научна, 
така и организациона работа. На Југословенската комисија и чини чест 
што и на ова заседание, како на двете претходни во Сараево (1965) и 
Охрид (1971) беа донесени одлуки што имаат голема важност за 
идната работа врз овој меѓународен проект. Порторошкото заседание ќе 
им остане во убаво сеќавање на сите учесници и по духот на разбира
њето, по нивото на академската дискусија, по другарството на меѓу
себното комуницирање и по зрелоста во пристанот на решавањето и на 
најкомпликуваните прашања. На Словенечката академија и по овој нат 
и ја искажавме нашата топла благодарност за убавата организација, на 
С:Iовенечките колеги им благодариме за другарската грижа конферен
цијата да биде успешна и посебно за онаа незаборавна екскурзија во 
Соча, до Триглав и Блед. 

1977 
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РЕЏИНАЛД ЏОРЏ АРТУР ДЕ БРЕЈ 
(1912-1993) 

Пред извесно време ненадејно почина професорот д-р Реџиналд 
де Бреј, член на Македонската академија на науките и уметностите 
надвор од работниот состав, осведочен пријател на македонскиот народ 
и култура. 

Проф. Реџиналд де Бреј е роден во Санкт-Петерсбург (Ленин
град) во 1912 година. По Октомвриската револуција (1917) тој заедно со 
родителите, кои како специјалисти престојувале дотогаш во Русија, оди 
во Англија, каде што го завршил своето школување. Студирал сло
венска филологија на Оксфордскиот и Лондонскиот универзитет. Од 
1937 до 1939 год. Де Бреј престојувал во Белград како стипендист на 
југословенската влада. Докторирал во 1958 год. на Лондонскиот уни
верзитет на тема од областа на Фонетиката на српскохрватскиот јазик. 
Како професор, тој предавал споредбена граматика на словенските јази
ци на неколку универзитети во Англија и во Австралија: на Лондон
скиот универзитет 1942-1955 г., на Универзитетот во Мелбурн 1955-
1966 г., пак на Лондонскиот универзитет 1966-1971 г., и, најпосле, на 
Австралискиот национален универзитет во Канбера 1971-1977 година. 
Во 1974 г. проф. Де Бреј е избран за член-соработник на Австралиската 
академија на хуманистичките науки; во 1986 г. станува член на Маке
донската академија на науките и уметностите надвор од работниот сос
тав. Тој бил член на повеќе меѓународни лингвистички асоцијации и 
друштва, меѓу кои и член на Меѓународниот комитет на славистите 
како претставник на австралиските и новозеландските слависти. 

Како професор, Де Бреј предавал повеќе дисциплини од областа 
на славистиката: српскохрватски јазик, руски јазик, водел посебни 
курсеви по српскохрватска акцентологија, руска Фонетика и фразеоло
гија, стилистика на словенските јазици, словенска поезија, словенски 
елементи во современиот романски јазик, како и курсеви по македонски 
Јазик во рамките на словенската компаративна граматика. 

Професор Де Бреј има големи заслуги за афирмацијата на маке
и култура воопшто, и посебно во англосаксонските 

културни и научни центри. 
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Неговиот интерес за македонскиот јазик и македонската култура 
започнува уште во времето на неговиот студиски престој во Белград пред 
Втората светска војна. Во тоа време Де Бреј пре('''Тојувал 
главно во Охрид и во Ресен, каде што вршел јазични опсервации. По вој
ната Де Бреј беше еден од првите С1рански слависти што ја посетиле Маке
донија. За време на краткиот престој во Скопје тој подетално се инфор
мира за јазичната ситуација кај нас и се снабди со материјал кој ќе биде 
вграден во неговиот компендиум Воgич на СJlовенскише јазици (Лондон 
1951 г.). Во оваа книга, која до денес има доживеано 1ри изданија (второто 
во 1969 во Лондон, 1ретото во 1рИ тома во 1980 г. во Колумбус, Охајо), 
македонскиот јазик е претставен на околу 70 С1раници, пропорционално 
рамномерно со другите словенски јазици. Ова е прва книга на еден светски 
Јазик каде Шl'О е претставен македонскиот стандарден јазик и неговата 
полна граматичка С1руктура и документиран со КШfжевни текстови. Оваа 
книга на Де Бреј, како стандарден учебник по словенска компаративистика 
на англиско јазично подрачје (ВО Англија, АВС1раЈшја, Северна Америка, 
Канада), ќе предизвика значителен интерес за македонистиката. 

Во изминативе четири децении Де Бреј често навраќаше во Маке
донија со желба на самото место да се информира за постигнувањата во 
областа на македонската лингвистика и култура, да размени l\шелење со 
своите македонски колеги, со кои одржуваше живи контакти. Неговите 
посети на нашиот центар зачестија откога се зафати да работи врз еден 
опширен македонско-англиски речник (1984). Работејќи врз овој проект, 
беше во постојан контакт со сораБОТНИlџпе во 11нститугот за македонски 
јазик и со колегите во МАНУ, со кои понекогаш ги ПОСе'Iуваше исто
рискиге спомеНИIЏI во нашата Република. Самобитноста на македонскиот 
јазик тој ја бранеше и со усна реч, кај неговиге студеlffif и воспиташши, и со 
IIИсмени искажувања, на меfyнародни собири и при други поводи. Од тој 
вид 1рудови, посебно значење има неговиот богато докумеlпиран 1руд 
КШl4uараццја на најважнише каракшерисшuки на Фо/lешскuше сисШе.ми на 
макеgонскuош и на буlарскиош совре,;нен јазик, објавен во ЈаПОШlја (1974), 
како и во статијата "Поглед на еден странец на разликите меТу маке
донскиот и бугарскиот литературен ја:зик" во сп. MaKegoucкu јазик (1976). за 
афирмацијата на македонската КУЛ1ура значајни се и два избора од поезијата 
на Радован Павловски под наС,10В СТfобоgнаша аесна og )Келезна Река 
(Канбера 1983) иПаш кон iiланuнаша (Канбера, 1985). 

Професор Реџиналд де Бреј во сеќавањата на неговите пријатели 
во Македонија ќе остане како угледен славист, извонреден педагог, 
пријатен собеседник, голем хуманист и голем пријател на македонската 
реч, на македонеката култура, на Македонија. 

1993 
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ФРАНТИШЕК ВАЦДАВ МАРЕШ 

На 3 декември 1994 година во Виена почина проф. д-р Фран
тишек Вацлав Мареш, редовен професор на Универзитетот во Виена во 
пензија, следбеник на Миклошича и Јагиќа на Катедрата за словенска 
филологија на Виенскиот универзитет и долгогодишен нејзин шеф, 
редовен член на Австриската академија на науките, член надвор од 
работниот состав на Јуlакедонската академија на науките и уметностите, 
дописен член на Хрватската академија на науките и уметностите и на 
Полската акаде�мија на науките и уметностите во Краков, претседател 
на Меѓународната комисија за речникот на старословенскиот јазик при 
Меѓународниот комитет на славистите и член на тој комитет, долгого
дишен член на Словенскиот институт во Прага и член на Чешкиот 
комитет на славистите, долгогодишен редактор на сп. Slavia и редактор 
на Речникош на сшарословенскиош јазик, еден меѓу најистакнатите 
современи слависти, засведочен пријател на Македонија и на :vшкедон
ската наука и култура. 

Професор Франтишек Вацлав Мареш е роден во 1922 година во 
стариот средночешки град Бенешов, каде што е и погребан (12. ХII 
1994). Тој е единец на семејството Јана и Франтишек Марешови. 
Основно и средно образование завршил во родниот град. Од 1941 до 
1945 год., за време на окупацијата на Чешка од страна на фашистичка 
Германија, кога високите школи биле затворени, Мареш, освен работата 
како чирак во дрогерија и активен учесник во државното пожарникар
ско друштво, посетувал и предавања по старословенски, нолски и срп
скохрватски јазик што ги одржувале некои чешки професори приватно 
и тајно од окупаторските власти, напоредно го учел и рускиот јазик. Во 
првите месеци по ослободувањето некое време бил и толкувач по руски 
во месната воена команда во Бенешоф. 

Во 1945 г. тој се запишал на Филозофскиот факултет на обнове
ниот Карлов универзитет во Прага, каде што студирал словенска фило
логија, а дипломирал во 1948 година. Студентските години особено се 
важни за идниот позив на младиот Франтишек. Во тие години се обно
вува активноста на Прашкиот лингвистички центар кои го репрезенти
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рале токму професорите на Мареш. Тој во својата идна наставна и 
научна работа радо ги спомнуваше имињата на неговите професори на 
Факултетот Б. Хавранек, еден Mety најафирмираните членови на Праш
ката лингвистичка школа, кај кого слушал предавања по лингвистика, 
В. Шмилауер, Б. Хала, Ј. Вашица и др. Освен бохемистичките студии, 
Мареш покажувал посебен интерес за старословенскиот јазик. Тој 
интерес го демонстрирал уште на тајните студии кај проф. 1. Курц под 
чие менторство ги продолжил студиите и на Факултетот. Мареш пока
жал интерес за пошироката област на славистиката, вклучувајќи ја тука 
сорабистиката и македонистиката. Предавања по овие две дисциплини 
слушал кај проф. А. Фринта, кој прв во светската славистика го воведе 
македонскиот јазик во универзитетската настава. На неговите преда
вања првите информации за македонскиот јазик ги добил и проф. Х. 
Лант, авторот на првата македонска граматика на странски (англиски) 
јазик. На познатиот Хавранеков семинар, каде што се среќавале праш
ките лингвисти, Мареш имал можност да се запознае со голем број мла
ди слависти, подоцна афирмирани професори по славистика и извон
редни познавачи на словенската реч, како што се Х. Лант, Х. Кучера, Ф. 
Данеш, Ј. Филипец, И. Нимец, З. Хауптова и др. Мареш беше особено 
надарен за учење на јазици и таа своја надареност уште повеќе ја развил 
за време на студиите. Тој постигна активно да ги владее, освен латин
скиот, грчкиот, германскиот, англискиот, италијанскиот, и повеќето 
словенски јазици, рускиот, полскиот, српскохрватскиот, бугарскиот, 
македонскиот, и да не зборуваме за словачкиот и старословенскиот. 
Познавањето на јазиците и солидната лингвистичка подготвеност за 
време на студиите на Мареш му овозможија уште во младите години да 
се афирмира како извонреден толкувач на словенската реч. 

Научната дејност на проф. Мареш започнува веднаш по дипло
мирањето. Во 1950 година тој веќе ја брани својата дисертација Гла
совна u зБоровна аналuза на Прашкuше фра'lменшu со која бил промо
виран за доктор по филозофија, и истата година бил избран за научен 
соработник во Одделението за староцрковнословенски речник на Чехо
словачката академија на науките. При нашето дружење Франтишек 
често ја изразуваше својата признателност кон професорите А. Достал и 
1. Курц за поддршката што му ја давале во работата врз Речникот. 
Првата фиша за Речникот тој ја напишал уште во 1941 г. кога проф. 
Курц го ангажирал како надворешен eKcцenтop за речникот. 

Во Одделението за староцрковнословенски речник при ЧСАН 
проф. Мареш континуирано работи до 1967 г. и тој е главна моторна 
сила во унапредувањето на работата врз Речникот. Во овој временски 
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интервал тој е активен на повеќе сектори во областа на науката. Бил 
член на друштвото за истражување на словенските јазици, основано од 
проф. М. Вајнгарт, некое време и негов претседател, долго време бил 
член на редакцијата на водечката славистичка публикација Slavia со 
функции секретар и редактор, секретар на Чехословачкиот комитет на 
славистите, извесно време држел предавања по историска граматика на 
рускиот јазик на Филозофскиот факултет и на високата школа за руски 
јазик во Прага, како и предавања по старословенски јазик на Педагош
киот факултет во Оломоуц. 

Во 1967 г. проф. Мареш бил поканет од Институтот за словенска 
филологија на Виенскиот универзитет да ја преземе новоформираната 
Катедра за славистика. Во 1968 г. тој бил именуван за вонреден, во 1972 

г. за редовен професор а во истата година бил избран и за член на 
Австриската академија на науките. За дваесет години работа на Универ
зитетот во Виена како професор, педагог и научник, проф. Мареш има 
многу придонесено за реафирмација на виенската славистика заложена 
од Миклошич и Јагиќ и нивните следбеници Вондрак и Трубецкој, и се 
покажа како достоен нивни следбеник. 

Научната дејност на проф. Мареш, како што спомнав, започнува 
со неговата студија за Прашките фрагменти и е изразена во околу 380 

библиографски позиции (одделни книги 8, поголеми и помали студии -

и расправии, реферативни прилози и рецензии, беседи и некролози, и 
други прилози со различна содржина) кои се објавени речиси во сите 
репрезентативни славистички и лингвистички публикации во светот и 
на речиси сите словенски и светски јазици, а еден број и на латински и 
старословенски. Од почетокот на својата лингвистичка кариера Мареш 
покажува интерес по две линии: 

палеославистиката, потеклото на ракописите, за словенската ЛИТУрГИЈа, 

словенската епиграфија, глаголската и кирилската палеографија, со 

други зборови со старословенистиката во сите нејзини домени, и за 

словенската споредбена граматика, особено за дијахрониската словен


ска фонологија, во тие рамки и за јазични прашања одделно за речиси 

сите словенски Јазици. 


Неговото искуство стекнато во долгогодишната работа врз ста
рословенскиот речник подоцна богато беше искористено и во другите 
словенски центри каде што имаше организирано ваков вид работа. 
Неговата помош се покажа добродојдена и во организирањето на рабо
тата врз Речникот на македонските црковнословенски текстови, што се 
работи во Институтот за македонски јазик "Крсте П. Мисирков" во 
Скопје. 

за старословенскиот Јазичен корпус, 
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На кирилометодиевскиот период Мареш му има посветено цела 
серија прилози во кои постојано го истакнуваше големото значење на 
делото на солунските браќа св. Константин-Кирил и Методиј како први 
и вистински просветители на словенските народи во европската кул
турна заедница и словенскиот јазик го афирмираа во европски рамки. 
"Не секогаш сме свесни - пишува Мареш - дека настанувањето на 
старословенскиот јазик во свое време била појава со европско значење. 
Тој бил, се разбира, освен грчкиот и латинскиот, четвртиот во полна 
смисла литературен јазик во Европа: постари се само готскиот, англо
саксонскиот, старовисокогерманскиот". И понатаму додава Мареш: 
"низ долги векови бил единствен меѓу европските јазици во христи
јанското богослужење". Го поддржувам искажувањето на д-р Зденка 
Курцова-Рибарова кога вели: "Вниманието на професорот Мареш секо
гаш го привлекува можноста да се претстават во нова светлина утврде
ните фа:k.'ТИ, да се протолкуваат на нов начин за да се прошират сегаш
ните хоризонти, да се овозможи попродлабочено започнување на соп
ствената културна историја. Посебен предизвик за него претставуваат 
отворените прашања било да се работи за детали било за крупни палео
славистички проблеми". Оваа констатација ја потврдуваат и најновите 
ПрШIOзи на Мареш од областа на македонската културна оставнина. Во 
сите овие прилози кои се читани и како реферати на научни собири во 
Охрид, Скопје, Битола, Мареш со прецизна споредбена анаЈIИза на графи
јата и целосниот дуктус на писмото го определува попрецизно времето 
на настанувањето на соодветниот текст и другите негови особености. 

Значаен е придонесот на Мареш и во областа на словенската 
споредбена граматика. Со својата студија ПоiliеКJlОiliо на словенскuоili 

Фонолошкu сисШе.М и He'ioBuoili развuшок која во чешка верзија беше 
објавена во 1956 г. тој отвори нова страница на словенската ко]\' :l 
ративистика и пред светската славистика се претстави како научник од 
голем формат. 

Своите теориски вредности во областа на дијахрониската фонС'
логија Мареш ги потврди и со книгата Дијахрониска фОНОJlоlujа На ира

словенскиоili јазик. Во ова ФУIIдаментално дело неговиот автор прави 
чекор напред во проучувањата врз развојот на Фонолошкиот систем на 
прасловенскиот во неговата постара и понова развојна фаза. 

Значителен е и бројот на студиите во кои Мареш обработува 
проблеми и од областа на словенската компаративна граматика, пред се 
од областа на именската и глаголската флексија (за словенската декли
нација, за системот на конјугација, за одделни именски и глаголски 
форми и др.) 
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Од,делни прашања од областа на словенската компаративистика 
Мареш засега или дообјаснува и во бројни рецензии, поситни прилози и 
прикази, дури и во од,делни хроники. 

Интересот на Мареш за современиот македонски јазик е непо  
средно поврзан со неговата преокупација со старословенскиот. Тој 
никогаш не се двоумел дека македонскиот претставува директна KOH  
тинуација на старословенскиот. 

Првите знаења за македонскиот стандарден јазик Мареш ги добил, 
како што спомнав, на часовите кај професорот Антонин Фринта. Мареш 
и Хорас Лант, сегашен професор на Хардвардскиот универзитет, се и 
први студенти по македонски јазик на еден странски универзитет. 

Активно со македонскиот јазик Мареш почнува да се занимава 
од 1972 г. кога и првпат доаѓа во Македонија како учесник на Meѓy  
народниот семинар за македонски јазик, литература и култура, каде што 
најде топол другарски пречек. Од таа година тој е редовен посетител на 
оваа летна школа и активен учесник на Научната дискусија, која се 
организира во рамките на Семинарот. Две и пол децении на :MaKeДOH  
ските простори Мареш го дополнуваше својот корпус со текстови од 
македонската редакција, работејќи во архивите во Охрид, Битола и 
Скопје, и посетувајќи ги ризниците на македонските манастири. 

Мареш имаше пасија да ги владее сите словенски јазици и 
:\faкедонскиот јазик го совлада до перфекција. За лингвист од неговата 
класа практичното владеење на јазикот мора да оди преку теориското 
објаснување на граматичките категории на стандардниот јазик. И како 
резултат од долгогодишното проучување на македонскиот стандарден 
јазик е неговата МакеВОllска rра.маШuка која излезе во издание на 
Македонската академија на науките и уметностите како последна 
библиографска позиција во богатото творештво на овој врвен научник. 
Како и сите негови работи, и ова дело на Мареш се одликува со извон  
редна прецизност на дефинициите на јазичните појави илустрирани со 
грижливо одбран материјал. Така конципирана, МакеgО1iскаша lpaJ'.ta  
шuка на чешките корисници ќе им помогне како во практичното изучу
вање на Фонолошкиот состав и граматичката структура на македон
скиот стандарден јазик, така и на планот на конФронтативните македон
ско-чешки студии. Многу решенија што ги предлага Мареш за објасну
вање на граматичките особености на македонскиот стандард заслужу
ваат да влезат во научниот опис на современиот македонски јазик. 

За време на престојот во Македонија, Мареш имаше можност на 
самиот терен да се запознае и со дијалектната реч на македонскиот 
јазик и тоа му овозможи да ги збогати своите знаења и за старата 
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словенска Фонолошка ситуација. На тој план тој и остави на македон

ската историска фонологија неколку значајни прилози, како што се: 
историскиот развој на македонскиот вокален систем, вокализацијата на 
македонските секундарни сонанти и нејзиното значење за Фонолошкиот 
систем, Фонолошките иноваIЏfИ во македонскиот јазик и во неговите 
дијаЈlекти, и други, изработени во духот на неговата интегративна тео
рија за општата Фонемска структура, афирмирајќи ја архифонемата како 
важен фактор.вО развојот и објаснувањето на Фонолошките системи. 

Македонскиот дијаJiектен материјал Мареш го користи како пој
довен и во серија студии од пошироката словенска компаративна Фоно
логија и граматика. По богатството на македонски материјал особено се 
истакнуваат статиите: "Македонската конјугација на Фонот на другите 
словенски јазици", "Судбината на граматичката синонимија со носебен 
осврт на развојот при загубата на двоината во С:IOвенските јазици". 

Проучувајќи го македонскиот јазик на поширок план, Мареш не 

можел да ги испушти од предвид балканските појави во јазичната 
структура. Тој изделува две групи балканизми- вистински, т.е. особе
ности што им се познати на повеќе од два јазика, како што се аналитич
ката деклинација, категоријата определеност изразена со членски мор
феми, аналитичкото степенување и др.; и маргинални балканизми, по
. . 

Јави што се ограничени на маргинални подраЧЈа каде што македонскиот 
се допира со несловенските јазици. Вистинските балканизми на Фоноло
шко ниво го збогатиле македонскиот Фонолошки систем и ја усовршиле 
неговата симетрија. Балканизацијата врз македонскиот гласовен репер
тоар при.п:онела и за појава на нови Фонеми во дијалектните системи со 
кои се пополниле празните системи во тие системи. 

Имајќи широка информација за структурата на македонскиот 
јазик, како на синхрониски, така и на историски план, Мареш се задр
жува и на прашањето за местото на македонскиот јазик во СЛОвенСКОТО 
јазично семејство. Генетски, според вертикалната оска, македонскиОТ 

јазик тој го внесува во источнословенската група, а според хоризонтал

ната оска во јужнословенската група, истакнувајќи притоа дека меѓу 
поблиските групи јазици никогаш нема остри граници. На типолошки 
план, според Мареш, македонскиот спаѓа во балканскиот јазичен сојуз 
заедно со албанскиот, грчкиот, романскиот, ароманскиот, турскиот и, 
делумно, српскиот. Но истовремено Мареш истакнува дека на еите 
планови на јазикот има една репрезентативна количина на појави што 
се типични, специФични за секој јазик. 

Бројот на трудовите на Мареш посветени на македонскиот јазик 
со овој преглед не се исцрпува. При секој повод, при секоја негова 
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компаративистичка студија македонскиот јазичен материјал не изо
стануваше. Мареш беше присутен во научниот живот во Македонија 
близу три децении како активен соработник на Македонската академија 
на науките и уметностите, како учесник на Меiyнародниот семинар за 
македонски јазик, литература и култура, и со бројни научни прилози во 
македонските лингвистички публикации 1Иакеgон.ски јазик, Прилози llа 
Оggелеuuешо за ЛUlll6исшика u лuшерашурuа наука на МАНУ, Лuшера
шуреu збор, како учесник со реферати на голем број научни собири 
организирани во нашата земја и други научни манифестации. 

Придонесот на Франтишек за македонскиот јазик е непроменлив, 
како на планот на проучување на македонското книжевно наследство, 
така и во областа на македонската историска фонологија и стандард
ниот јазик. Тој придонесе многу за вклучување на македонскиот јазик 
како наставен предмет на Универзитетот во Вие на, за зближување на 
македонските и австриските и чешките слависти, за унапредување на 
соработката меѓу Македонската и Австриската академија и меiyyнивер
зитетската соработка меТу Скопскиот и Виенскиот универзитет. 

За големото и трајно дело што Й го остави Мареш на светската и 
на македонската наука, македонските лингвисти, македонската научна и 
културна јавност, колективот на Македонската академија на науките и 
уметностите му остануваат неизмерно благодарни, а неговите колеги и 
пријатели со пиетет го споменуваат неговото име Франтишек Ваr:ЏIaВ 
МАРЕШ. 

1996 
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ЗБИГЊЕВ ГОЛОМБ (ZBIGNIEW GOLJ\В) 

(1923-1994) 

На 24 март во 1994 година почина Збигњев Голомб, познат про
фесор на Универзитетот во Чикаго, член на МАНУ, член н Комисијата 
за меѓународни односи при Македонскиот славистички комитет, еден 
од најистакнатите македонисти и балканолози. 

Голомб е роден во 1923 година во Нови Тарг. Студиите ги заП04
нал за време на германската ОКУllација на тајниот Јагелоњски Универ
зитет, со титулата магистер се здобил на ЈУ во 1947 година. Доктор
ската дисертацијаДва .макеионски l0вора - Сухо U Висока во С(}ЛУНСКО 
ја одбранил на ЈУ во 1958 година. Работел како асистент на универзите
тите во Лублин и Вроцлав и во Инстнтутот на славистика при ПАН 
(1955-1961), а од 1961 година до пензија (1993) предавал на Универзи
тетот во Чикаго (Т11е University of Chicago), прво како визитинг-Про
фесор, а подоцна како редовен професор. Во 1972 година е избран за 
странски член на МАНУ. 

Голомб спаѓа меѓу најистакнатите лингвисти во повоена Полска. 
Бил ерудит на широк план и во областа на славистиката, како и на 
балканистиката и индоевропеистиката.Често повторувал дека таквата 
широка научна ориентација ја има благодарение на неговиот професор 
Мје4ИСЈIaВ Малецки, од примерите од областа на македонистиката и 
балканистиката кои ги слушал за време на студиите, на Тадеуш 
Лер-Сплавињски, кој му ги доверил тајните на славистиката и на Јежи 
Курилович, истакнат индоевропеец. 

Научните достигнувања на Голомб, објавени во приближно 120 
позиции, од кои околу дваесет се објавени во македонските периодични 
изданија Макеионски јазик и Прилози на Оggелениешо за ЛUltlвисшика и 
лишерашурна наука на МАНУ. Голомб е автор на три книги: соn
ditionalis typu balkanskiego w j zykacJI poiudniowosiowim1skich (Краков 
1964); Тhе А1'иmаnјаn Dialect о/ KrusJlevo јп S'R Macedonia, SFR 
Yugoslavia (Скопје 1984) и Тhе Origins о/ thе Slavs: А linguist View 
(Колумбус, Охајо, 1992). Исто така е и коавтор (со А. Heinz и К. 
Polanski) во делото Slmvnik terminologii j zykoznmvczej (Варшава 1968). 
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Научната кариера Голомб ја започнал во Краков, каде во Инсти
тутот за славистика на ПАН работел на прасловенскиот речник. Рабо
тата го поттикнала да се заинтересира за етногенезата на Словените, 
обработена во споменатата монографија. Работата, пак, врз Речникот на 
лингвистичката терминологија му овозможила солидна ориентација во 
современите теории за јазикот. 

Најголемиот дел од работата на Голомб се концентрира на три 
теми, и тоа: македонски јазик, балканистика и прасловенски јазик. 

Како што веќе споменав, за македонскиот јазик Голомб се 
заинтересирал уште за време на студиите, слушајќи ги предавањата на 
Мјечислав Малецки. Заедно со него на тие предавања учествувал и 
Алфред Заремба, подоцна професор-југославист на .lУ и, исто како и 
Голомб -- предан пријател на Македонија. Професорот Малецки, како 
што знаеме, во триесеттите години неколкупати направил дијалектни 
испитувања на територијата на Македонија, во Солун (во селата Сухо, 
Висока, Боливец, Илинец, Негован, Ајватово) и во Костур. Резултатите 
од испитувањата ги објавувал во краковското списание Lud SlowiaJ1ski, 
каде што ги објавил и двете книги со ист наслов D.vie gwary mасе
(lonskie: Sucho 1 Wysoka w Solunskiem. 1. Texty, 1934 година, 2. Slownik, 
1936 година. Малецки имал намера да напише целосна монографија за 
солунскиот дијалект. Го спречила прераната смрт. Неговото дело било 
продолжено од Голомб, кој во 1958 година на ЈУ ја одбранил доктор
ската дисертација под истиот наслов. Двата фрагмента од дисертацијата 
биле објавени во Полска, едниот во Sprawoz(iania Р) и, во 1953 година, 
број 2; а другиот како "Z fonologii gwar Bogdanska (па tle og6lnoma
cedonskim)" во Сшуguu og uолскаша u ;ltакеgОllскаша фUЛОЛОiuја, 
111955. Целиот текст во превод на македонски ("Два македонски говора 
- Сухо и Висока во Солунско") е објавен во списанието }.1aKegollcKu 
јазик. 

Во 1958 година Голомб за првпат доаѓа на научно стажирање во 
Македонија. Од тоа време започнува нашето познанство и пријателство. 
Неговиот прв престој исто така значел и негов прв контакт во живо со 
македонскиот говор на терен. Подоцна уште три пати доаѓа кај нас на 
подолг период (во 1960, 1968 и 1970 година) што практично му овозмо
жило да го совлада јазикот, а со тоа и слободно да се движи за време на 
испитувањата. Во тоа време во Македонија стекнал многу пријатели во 
кругот на лингвистите, а уште повеќе во кругот на своите информатори 
од селата. Топло го споменуваат во многу делови на Македонија, во кои 
најчесто се движел пеш, ширум и вдолж. Во текот на нашата жива 
кореспонденција во сите писма ги спомнува македонските планини и 
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езера. Во последното писмо од јануари 1994 година пишува колку 
многу го радува перспективата на одржување на македонско-американ
ската конференција во Охрид и самата средба со убавините на тој 
регион. За жал, смртта го спречува во реализација на тој план. 

Придонесот на Голомб за проучување на македонскиот јазик е 
непроценлив. Неговото проучување се базира врз два аспекта, македон
ските дијалекти и македонскиот литературен јазик. Тој ја нагласува 
важноста на конституирање на еден дијалект, што претставува низа од 
процеси, односно резултат од мешање на македонскиот јазик со други 
балкански несловенски јазици. Особено е значаен описот на грама
тичката структура на еден од најпознатите архаични дијалекти на маке
донскиот јазик, во чијашто структура открива цел спектар појави кои 
произлегуваат од влијанието на грчкиот јазик. 

Проучувајќи ги јужномакедонските дијалекти, односно дијалек
тите од Егејска Македонија, Голомб открива многу сличности меѓу 
македонските и полските карпатски говори и ги изнесува во својата 
статија "За некои сличности меѓу полските и македонските говори" 
(Макеgонски јазик, 8/2, 1957) и "Генетички врски меѓу карпатската и 
балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент 
во ова подрачје" (Макеgонски јазик, 10, 1959). Во првиот текст Голомб 
ја следи појавата поврзана со фонемата /х/ во потхаланските дијалекти и 
македонските дијалекти во костурската и леринската област на Маке
донија и доаѓа до заклучок дека генетски сродните јазици, дури и ако се 
развиваат без меѓусебни контакти, можат да задржуваат или да разви
ваат некои стари наследени тенденции. Исто така, Голомб ги откриваше 
и ги опишуваше сите специфични македонски иновации, како, на при
мер, палатализацијата на согласките во статијата "Неколку белешки за 
палатализацијата на согласките во македонскиот јазик" (Макеgонски 
јазик, 8/2, 1957). Овие прашања за македонскиот јазик се исто така 
објавени во полски статии: "Fuпkсја syntaktyczna proklityki zaimkowej w 
gwarach macedonskich" (Lingиа Posnaniensis, 4, 1953), "Stanowisko j zyka 
macedonskiego wsr6d j zyk6w poludniowoslowianskich" (Sprawozdania 
Inѕtуtиtи J zykoznQ1,vstwa ИЈ, 1954), "Uwagi nad hiѕtоriцј zуkа macedon
skiego" (Sprawozdania Котјѕјј Slowianoznawslwa Оdclziаlи PAN lV Kra
kowie, 1961). 

Голомб го проучувал македонскиот јазик во контекст на балкан
ската група јазици. Многу историски појави, како и современи, може да 
се објаснат само на овој начин. Такви анализи се опишани во статиите: 
"За ,механизмот' на словенско-романските односи на Балканскиот 
Полуостров" (МакеgОllски јазик, 21,1970), "Тhе Conception of ,Isogram
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matism'" (BRTJ, 15, 1956), "Тhе Inf1uence ofTurkish ироп the Macedonian 
Slavonic Dialects" (Folia Orientaiia, 1, 1959), "Nowomacedonski typ per
fectum ze slowem imаm/ѕиm" (Zeszyty Nаиkоwе ИЈ, Prace Jezykoznawcze, 
4, 1961), "Ѕоmе Arumanian-Macedonian Isogrammatisms and the Social 
Background of Their Development" (Word, 15, 1959), ",Balkanisms' јп the 
South-Slavic l.anguages" (Slavic and East Eиropea Јоиrnаl, 6/2, 1962), 

"Македонско-влашки лексички изедначувања како пример на цен
тралнобалканската културна заедница" (Макеgонски јазик, 32-33, 1982), 

"Конструкциите со има и глаголска придавка во македонскиот и влаш
киот јазик" (Вшора научна guchycuja, Семинар за македонски јазик, 
литература и култура, Охрид 1975, 1983), "Значењето на македонскиот 
јазик во балканистичките студии" (Присшаuнu uреgавања, МАНУ, 
Скопје 1974). На сите овие студии им претходи веќе споменатата хаби
литација за балканскиот тип кондиционал (Краков 1964) со поднаслов: 
"Со посебен осврт врз македонскиот јазик". Голомб посветува особено 
внимание врз механизмот на спроведување на словенско-романските 
контакти на Балканот во минатото и доаѓа до заклучок дека "балканизи
рањето" на македонскиот јазик лежи, пред се, во словенско-ароман
скиот билингвизам. Значаен придонес во балканистичките проучувања 
даваат изограматичките концепти при анализата на разликите меѓу 
балканските модално-глаголски системи, со јасна дефиниција на кон
цептите "јазична материја", ,Јазична форма", ,јазичен сојуз" и сл. При
донесот на Голомб во теоријата за балканистиката е високо оценет од 
Татјана Цивјан во статијата "Исследованил 3. Голомба по балканис
тике" (Сmрукmуршm munологWl ЖЉlков, Москва 1966). Авторот го 
нагласува Функционалниот пристап на Голомб во врска со балканистич
ките прашања, како и неговиот метод на проучување на специфичноста 
на македонскиот јазик, при што истакнува дека македонскиот јазик 
претставува референтна точка за објаснување на појавите во другите 
балкански јазици и дијалекти. 

Бидејќи сакал да се занимава со македонско-влашкиот билингва
лизам, Голомб прво морал да се запознае со граматичката структура на 
влашките дијалекти во Македонија. Резултат од оваа негова активност 
се статиите: "Szkic dialektu Aruman6w macedonskich" (Zeszyty Naukowe 
иЈ, Prace Jezykozna,vcze, 4, 1961), "Структурална споредба на еден вла
шки и македонски текст" (Прuлозu Тla 1vfAНY, 5, 1974) и погоре CllOMe
натата монографија за крушевскиот дијалект. 

По неколкугодишно истражување, Голомб се зафатил со проб
лемот на словенската етногенеза. На оваа тема го посветил есејот 
"Етногенеза на Словените во светлината на лингвистиката" (MaKegoТl-
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скијазuк, 19, 1968; 20, 1969), како и во гореспоменатата монограФија на 
англиски јазик. Слични теми се обработени и во неговите опmтосла
вистички студии за словенската лексика, за модалноста во словенските 
јазици, за словенскиот каузатив, за кентум елементите во словенските 
јазици, за етимологијата на некои етноними на Балканот и сл. 

Во поглед на неговите научни достигнувања не може да не се 
споменат трудовите од областа на полонистика и опmтата лингвистика 
(за концепт на подмет, за синтаксички виmок и синтаксички конотации 
и слично). Важен придонес за македонистиката е Курсот по македонски 
јазик воведен во програмата на словенски студии на Универзитетот во 
Чикаго. Овој курс станал школа за американските македонисти кои 
денес ја продолжуваат работата на Голомб. 

Македонската лингвистика и македонските пријатели секогаш со 
благодарност ќе се сеќаваат на Збишек Голомб. 

1999 
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ЗА ДВЕ НОВИ ТЕОРИИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Во последниот век и пол за македонскиот јазик се исконстру
ирани повеќе (да не речам многу) теории. 

Пред Втората светска војна, кога македонскиот народ немаше 
своја државност, а македонскиот јазик Функционираше само на ниво на 
дијалектен јазик, светската славистика беше свртена, главно, кон проб
лемот за националниот идентитет на нашиот јазик, па за таа цел беа 
насочени и лингвистичките проучувања. 

Тогаш се формулирани неколку теории: бугарска, српска, грчка 
теорија, во зависност од националната припадност на лингвистичките 
центри. 

Според бугарската теорија македонскиот јазик се третираше како 
дијалект на (општо)бугарскиот јазик, во бугарската дијалектологија 
како западен бугарски дијалект (наречје) на целата македонска етничка 
територија. 

Српските лингвисти своите теории ги приспособуваа во завис
ност од ширењето на српската власт во Македонија. 

Според последната нивна теорија, таканаречена штокавска 
теорија, образложена од проф. Белиќ, на македонската територија се 
фиксирани два основни дијалекта, кои се меѓу себе генетски различни: 
јужномакедонски во Егејска Македонија, кој има старословенска основа 
(со запазените старословенски рефлекси ШЧ-Ж'Џ и ШШ-Ж'g за прасловен
ските групи *tj/*dj) и "прави македонски дијалекат", кој потоа ќе биде 
наречен староштокавски и/или српско-македонски (со рефлексите ќН 
место споменатите прасловенски групи *tj/*dj) со српска основа. 

Говорите во Пиринска Македонија тие воопшто не ги спомену
ваат, оставајќи ги како дел од бугарската јазична територија. 

Ставот на грчката политика во тоа време, па според тоа и ставот на 
грчката наука за јазикот, но однос на македонскиот јазик во Егејска Маке
донија ни е добро познат: македонската реч беше ставена вон законот. 

Во годините непосредно пред Втората светска војна се појави во 
светската славистика и Т.н. македонска теорија, според која македон
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скиот јазик претставува посебна лингвистичка индивидуалност во рам
ките на јужнословенската јазична заедница. 

Протагонисти на оваа теорија се странски слависти, главно од 
лингвистичките центри во Париз, Краков и Москва во лицето на зна
менитите слависти Андре Вајан (Париз), Мјечислав Малецки (Краков) и 
Самуил Борисович Бернштејн (Москва). 

Оваа теорија беше научно промовирана во 1938 г. со објавува
њето на студиите на споменатите тројца научници: с.Б. БернштеЙн, 
"МакедонскиЙ 51ЗbIК", БОЈЉUlШl совеmскШl ЗllЦUКJlоnедUJl, т. ХХХУII, 
1938,743-744; А. VаiПапt, "Le probH:me du slave macedonien", Bulletin ele 
la Societe de l.inguistique de Рт-јѕ, ХХХIХ, 1938, 195-210; М. Ma1ecki, "Z 
zagadnien dialektologii macedonskiej", Rocznik Slawistyczny, ХIУ, Krak6w 
1938,119-144. 

Со кодификацијата во 1944--1945 година македонскиот јазик во 
славистичката наука и во светската лингвистика се прифаќа како нов 
стандарден јазик со сите атрибути, подразбирајќи го тука и атрибутот 
на посебен национален јазик. Како таков ќе го прифатат и српскиот 
лингвистички центар, кратко време во почетокот и бугарската лингвис
тичка наука. Во југословенската федерација, како што ни е добро поз
нато, тој ќе стане со време и државен јазик заедно со српскохрватскиот 
и словенечкиот. 

Во бугарската лингвистичка средина македонскиот како нацио
нален стандард беше прифатен под одредени услови како нов стан
дарден јазик кој се формирал на бугарска основа, со основните белези 
на општобугарскиот јазик. Како таков посебен литературен јазик, тој 
почнува да Функционира од 1944-1945 г. со формирањето на македон
ската држава и само во нејзини рамки. Дијалектниот јазик што не се 
вклопува во границите на македонската држава и понатаму се третира 
како дел на бугарската јазична територија, останува во составот на 
онштобугарскиот јазик, со статус на бугарски дијалект каков што имале 
порано пред конституирањето на македонскиот стандарден јазик и 
дијалектите во Вардарска Македонија. 

Оваа нова бугарска теорија за македонскиот јазик по Информ
бирото со политички средства беше наложена и политички е поддржу
вана до најново време, во некои центри во поранешниот социјалистички 
блок и денеска се поддржува, а од поединци и во други центри во 
Европа и САД. 

ВО првите години на информбировската пресија во земјите под 
доминација на СССР, каде што Бугарија имаше влијание во културните 
сфери, соФискиот центар се обиде да нормира нов бугарско-македонски 
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јазик, за кој беше изработена и граматика на тој јазик. Таа граматика 
единствено беше дозволена да се употребува во наставата со македон
ски јазик меѓу македонската емиграција во социјалистичките земји. 

Кон крајот на 70-тите години во софискиот лингвистички центар 
се разработи нова теорија за македонскиот литературен јазик - такана
речената теорија на регионални литературни јазици. 

Оваа теорија најпрво беше формулирана од руската романистка 
М.А. Бородина во нејзината книга Современиош лишерашурен решоро
Л1Gнски јазик во Швајцарија (СовремеННblЙ лиmераmУРНblЙ реmороман
скиЙ flЗblК ШвеЙцарии, Ленинград 1969). Бородина во ретороманскиот 
јазик наоѓа повеќе разновидности на дијалектен план; покрај дијалек
тите како усна разновидност открива и писмени варијанти на дијалект
ната реч за кои употребува термин литературни дијалекти, оди. литера
турен дијалект, а за по висок степен на писмениот дијалект нуди термин 
регионален литературен јазик. Произлегува како обопштена констата
цијата дека еден литературен јазик покрај стандардната варијанта може 
да има и регионални писмени варИЈанти. 

Вакви случаи - со две и/или повеќе литературни форми на 
истиот национален јазик Бородина приведува и од некои други јазици, 
на пример, од норвешкото, ерменското, осетинското јазично подрачје. 

Аналогно на оваа теорија на Бородина, соФискиот лингвистички 
центар и македонскиот јазик го прогласи за регионална писмена форма 
на бугарскиот литературен јазик во СР Македонија. 

Оваа теорија е образложена во опширната статија под наслов 
"Единството на бугарскиот јазик во минатото и денес" (Единството на 
б'bлгаРСКИ51 език в миналото и днес), објавена во сп. Болzарски език, 
ХXVШ, 1978, кн. 1, стр. 3-43), и тоа во бројот посветен на 100-годиш
нината од ослободувањето на Бугарија. Статијата е потпишана од 
Институтот за бугарски јазик при БАН, и со тоа се даде на знаење дека 
се работи за став на државна институција, на највисоката научна инсти
туција во Бугарија, респ. став на бугарската лингвистичка наука во 
целина. Главен редактор на списанието во тоа време беше академикот 
Владимир Георгиев, кој беше и потпретседател на Бугарската академија 
на науките. 

Според оваа теорија, македонскиот литературен јазик е форми
ран врз граматичката структура на југозападниот бугарски ж>/а/-говор 
во СР Македонија во резултат на екстралингвистички фактори - со 
создавањето на СР Македонија во рамките на југословенската федера
ција, и тој е наложен по силата на политички декрет, кој е прифатен на 
определено место (во манастирот "Прохор Пчински") и на определен 
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датум (2 август 1944 г.). Терминот "македонеки" во синтагмата "маке
донски говори", употребуван во славистичката наука пошироко, треба 
да се третира како географски термин според областа Македонија, 
ана",огно на тракиски спрема Тракија, мизиски спрема Мизија. Па така 
терминот "македонски литературен јазик" треба да асоцира како втор 
бугарски книжевен јазик, а не како посебен национа",ен јазик. 

Со оваа теорија се сака на македонскиот литературен јазик да му 
се откаже статусот на посебен литературен јазик и да се доведе до ранг 
на варијанта на бугарскиот литературен јазик. 

Со овој документ, донесен на еден важен датум од историјата на 
бугарската држава, бугарската лингвистика најави нова фаза во негира
њето на македонскиот литературен јазик со еден нов теориски пристап. 

Аргументите со кои ја образложуваат својата теорија бугарските 
лингвисти на чело со акад. Георгиев беа силно обеснажени со лингвис
тички противаргументи во книгата За .накеgонскuоШ јазик во издание 
на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" (Скопје 1978), во 
редакција на Тодор Димитровски, Блаже Конески и Трајко Стаматоски, 
која претставува одговор на споменатата статија во сп. Б'bJl?арскu е:тк. 

Овие тези почнаа веднаш да се шират во центрите каде што е 
бугарското влијание поизразено, особено во земјите од т.н. социјалис
тички блок, но не по силата на научните аргументи, туку повеќе со 
политички притисок врз одделни институции и личности, посебно со 
притисок врз оние научни работници што покажуваа интерес за маке
Донистичката проблематика. 

Не е тајна дека во врска со овој проблем беа активно ангажирани 
луѓе од највисоките државни и политички форуми во Бугарија. 

Во бугарскиот стручен и научен печат од тоа време се разгоре 
дискусија за целисходноста од учеството на бугарската страна во 
меѓународните лингвистички проекти во кои е вклучен македонскиот 
јазик. Институтот за бугарски јазик на БАН своето понатамошно уче
ство во тие проекти го условуваше со барањето во текстовите од проек
тите, посебно во оние проекти што остануваат како трајни документи во 
историјата на лингвистиката, какви што се, на пример, Општословен
скиот и Европскиот лингвистички ат;шс, кои се реализираат под покро
вителство на УНЕСКО, или Општокарпатскиот дијалектен атлас, и 
други проекти од меѓународен карактер, иницирани од Меѓународниот 
комитет на славистите и други научни асоцијации - да се испуштат 
називите на јазиците само за да не се спомне и македонскиот јазик, и во 
сите тие документи да се означи бугарскиот став по македонското 
јазично прашање со цитирање на статијата "Единството ... ". Тој став на 
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бугарската страна беше изразен официјално и во два протокола пот
пишани од високи претставници на Институтот за бугарски јазик на 
БАН и на Институтот за руски јазик на АН СССР, како и координатор 
на проектот ОЛА, и од Институтот за славистика и балканистика на АН 
СССР, како координатор на проектот ОКДА. НО кога бугарскиот став 
во соодветните меѓународни асоцијации и нивните стручни тела не 
беше прифатен, тогаш бугарската страна се повлече од сите лингвисти
чки проекти во коишто беше вклучен македонскиот јазик. 

Статијата "Единство ... " од нејзиното публикување ќе стане кредо 

за бугарската лингвистика. Многу ретки се лингвистички прилози од 
бугарски автор во кои од оваа статија не се цитира, дури и од таму каде 
што нема повод за нејзиното цитирање. 

Во духот на новите тези преиздадени се сите лингвистички тру
дови излезени пред Втората светска војна во Бугарија во кои македон
ските дијалекти и македонскиот јазик во целина се третираат како сос
тавен дел на бугарската јазична територија, а во некои од тие трудови се 
внесени и поправки во духот на новите барања, како што е случајот во 
бугарското издание на Историјата на бугарскиот јазик од Стефан Мла
денов (преведена од германски), на текстовите од Боњу Цонев, и на 
некои странски бугаристи. 

Посебен случај, во науката недозволен, претставува учебникот 
на покојниот професор Стојко Стојков Буlарска guјалеКШОJlоluја (Бм
гарска дuалекmОJlогШl, Издателство на Б"bлгарската акадеМИJi на науки
те, СОфИJi 1993), во која се внесени и сите македонски дијалекти, вклу
чувајќи ги и говорите во Репуб,lика Македонија. 

Ова го истакнувам посебно како куриозитет во научната мисла 
кога по смртта на авторот во неговата книга се додаваат текстови кои 
тој (авторот) никогаl1l не би ги прифатил. Во претходните изданија на 
споменатава книга проф. Стојков не само што го третираше македон
скиот јазик како посебна лингвистичка индивидуалност, туку и гово
рите во Пиринска Македонија ги именуваше како "македонски". 

Со процесот на дестабилизација на СФРЈ, и особено по нејзиното 
распа{'ање и прогласување на сувереноста на Република Македонија 
пропагирањето на бугарскиот карактер на македонскиот јазик зеде уште 
поголем замав. Тогаш беше обновен Македонскиот научен и нститут, 
кој разви богата издавачка дејност, го интензивира обновеното списа
ние }.1акедонски nреглед и стана повторно обединувачки центар на 
македонската емиграција во Бугарија, па и пошироко во светот. Во 
рамките на овој институт веднаш по неговото востановување се прави 
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нова стратегија против македонскиот јазик и тука се вклучени и некои 
странски лингвисти. 

Меѓу најангажираните од странските слависти во најново време 
е секако д-р 01'0 Кронштајнер, професор по славистика и бугаристика 
на Универзитетот во Салцбург, кој е истовремено уредник и издавач на 
сп. Die Slawischen SpracJlen. 

Во 29. број на ова >.:Ilисание (1992 г.) објавени се неКО_1КУ статии 
посветепи на проблеми од бугарската историја, бугарскиот јазик и 
култура, од кои три се од перото на Кронштајнер. 

Во првата статија (За независноста на Македонија), откако сооп
штува за прогласувањето на суверена Македонија, Кронштајнер прави 
екскурзија низ историјата на Македонија од античкиот период па до 
најново Bpe 1e засегнувајќи го на крајот и прашањето сврзано со форми
рањето на македонскиот литературен јазик, кој е, според него, создаден 
во 1944 г. под комунистичката власт и којшто е доближен до српскиот 
јазик до таква мера, што постои опасност за тотално србизирање, а 
"с; ратегијата за тоа била концепирана и потпомогната од србофилските 
лингвисти и литературоведи на Македонската академија". Истовремено 
Кронштајнер изразува увереност дека по паѓањето на идеолошко-поли
тичкиот ѕид спрема Бугарија новата република ќе се насочи кон својот 
природен партнер Бугарија и ќе се воспостават прекинатите врски пред 
половина век за да се дојде до повторно обединување во ја:шчната и 
културната област. Тој изразува надеж дека народот на Република 
Македонија повторно ќе го воспостави својот културен и јазичен иден
титет без политички притисок и ќе се врати кој својата матиuа. 

Тезата за бугарскиот карактер на македонскиот јазик Кронштај
нер ја доразвива и во полемичките статии: "Бугарштината на СJlовен
ските месни имиња во Грција", користејќи го топонимискиот материјал 
од книгата на германскиот славист Макс Фасмер, Словенише во Грција 
(Die Slaven in Gl'iechenland) и "Распаѓањето на Југославија и иднината 
на македонскиот литературен јазик (Задоцнет случај на глототомија?),' 
("Der Zerfall Jugoslawiens und dje Zukunft der шаkеdопiѕсhеп Jjteratur
sprache (Der spate Fall уоп Glottomie?)", Die SlawiscJlen Spl'achen, 29, 
1992, 143--171), која подоцна е нрепечатена во бугарски превод во сп. 
Македонски i1реглед, ХУ. 1992, кн. 3, 29-46, и преиздадена во брошурата 
С'bчuнениеmо на т.ll. Јиакедонски KHuJIcoBeTI език (СОфИ51 1993,47-(4). 

Прашањата што ги засегнува авторот во споменатите статии 
имаат повеќе КQнотации и лингвистички и политички. 

На лингвистички план него го интересираат прашања за Функ
ционалната страна на македонскиот стандарден јазик, неговата дија
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лектна база, ортографија, историјата, и др., а на политички - национал

ниот карактер на македонскиот јазик, причините и начинот на неговата 

стандардизација и др. 

Во најкус извод неговите тези се следните: 

- Македонскиот литературен јазик е вештачка творба, конструкт 

на еден човек или група луi'е, направен со политички акт и со цел да се 
раздели бугарскиот јазик на два дела; како таков тој на научен план не 
може да се оправда. 

Лингвистичкиот македонизам не е ништо друго освен форма за 
србизација на бугарскиот јазик во географската област Македонија, и 
тој процес е започнат од крајот на минатиот век. 

- Белградскитс научници заедно со скопските помошници маке
донизмот го наложија како идејна насока на србизмот и во науката, 

респ. и во лингвистиката. 

Србокомунистичките управници од Белград ги извлекоа од 

стариот националистички арсенал идеите на Стојан Новаковиќ за маке
донизмот како средна етапа во Ilроцесот на србизирањето на Бугарите 
во Вардарска Македонија прилагодувајќи ги тие идеи кон новото време. 

За таа цел тие го искористија веќе испробаниот советски опит со 
поделба на народите да се создадат нови нации, а со тоа и нови јазици, 

како што е случајот со некои народи во Средна Азија, и во Европа со 
молдавскиот народ и јазик кој е одделен од романскиот и карелискиот 
од Финскиот. 

По тој модел е разделен и бугарскиот народ и јазик за да се соз
даде т.н. "македонски народ и македонски јазик". 

Меѓу македонскиот и молдавскиот авторот на статиите I'леда 
аналогија и во ортографијата. 

Во молдавскиот беше воведен кирилскиот шрифт за да се разли

кува од романскиот, а во македонскиот е прифатена српската ортогра
фија за да се разликува од бугарската. 

Обидот писмено-регионалната форма во Република Македо
нија, која претставува нераскинлив дел од бугарскиот јазичен органи
зам, да се претставува како литературен македонски јазик според 
авторот на СПО\1енатите статии и бугарските коментатори на тие статии 

преставува најгруб фалсификат. 

Скопската јазична норма како нова творба нема своја посебна 

историја, различна од општобугарската, а нејзината дијалектна база има 
западнобугарски карактер. 
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Следствено на тоа, скопската норма има регионален карактер не 
само затоа што е создадена вештачки по политичка порачка, туку заради 
тоа таа врши официјална функција само на еден регион од географ
ската област Македонија - само во Вардарска Македонија, додека во дру
гите делови - во Пиринска и во Егејска Македонија, таа не е прифатена. 

Авторот прави забелешка и по однос на изборот на дијалект
ната основа на македонскиот литературен јазик. Според него, за база на 
литературната норма е избран периферен дијалект кој лежи на срп
ско-бугарската јазична граница и како таков тој има преоден карактер и 
со тоа е постигната близоста со српскиот јазик, па според тоа и пого
лема можност за србизација на македонскиот. 

Кронштајнер е изиритиран и поради претставувањето на маке
донските дијалекти на лингвогеографски план како посебна јазична 
индивидуалност, одделена од бугарската јазична територија. 

Во контекстот на овие искажувања австрискиот славист во разни 
конотации, главно негативни, ги спомнува: Македонската академија .- како 
главен поддржувач на скопската норма, проф. Хорас Лант поради неговата 
Грамаiliика на .макеgонскиоili лиiliераiliурен јазuк и посебно проф. Блаже 
Конески - како идеен творец и главен конструктор на скопската јазична 
норма, на која со своите трудови (Грамаiliика на MaKegoHcKuoili лuiliе
раiliурен јазик, ИСiliорuја на .MaKegoHcKuoili јазик, Исiliорuска фонолоfujа 
на MaKegoHcKuoili јазик и др.) сака да Й даде историски димензии, па и 
други научни и културни работници на Македонија. 

Сите овие тези заедно со аргументацијата што ја дава Кронш
тајнер против македонскиот литературен јазик нам ни се од поодамна 
познати од десетици и десетици статии и одделни брошури издавани и 
преиздавани во Софија, некои од нив и на светските јазици, и тие се 
сумирани во најголем дел од споменатата статија "Единството ... " во 
авторство на колективот на Институтот на бугарски јазик БАН, и сите 
тие тези беа обеснажени од Блаже Конески во цитираната погоре книга. 

Ново во "научните" прилози на проф. Кронштајнер е поуката 
што ни ја нуди за "можностите за решавање на македонското прашање", 
т.е. како Македонците да се вратат во својата матица. Тие се изложени 
во вид на тези во следниве 14 точки: 

1. Македонците најпрво треба да се откажат од теоријата за два 
јазика ("двојазична теорија"). 

2. Откажувањето може да се реализира во фази, постепено. 
Наспоредно со македонскиот литературен јазик во сегашнава форма 
треба да се допушти и употребата на бугарскиот јазик. 
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3. Во основното и средното образование да се воведе факул
тативно и настава по бугарски јазик. 

4. При Универзитетот во Скопје треба да се формира посебен 
институт за бугарски јазик. 

5. Во сегашнава форма на македонскиот литературен јазик да се 
воведе бугарска азбука (ортографија). 

б. Да се обезбеди слободна размена на весници, списанија и 

друга литература меѓу Македонија и Бугарија. 

7. Бугарската реч да се афирмира преку заеднички предавања по 
радиото, телевизијата, театарски претстави и литературни читања во 
двете земји. 

8. Да се создаде заедничка институција за македонско-бугарски 
јазични прашања. (Таму би можело да се засили книжевното збли
жување). 

9. Да се запре понатамошното србизирање на македонскиот 
јазик. 

10. Да се изврши размена на историската документација меѓу 
двете зеМЈИ. 

11. Да се даде право за слободен избор на фамилните имиња. 

12. Македонија и Бугарија да дејст.вуваат 
вање на словенско-бугарската народносна група во Егејска Македонија 
(Грција) според принципите што важат за европските малцински права. 

13. Малцинствата да се признаваат според еднакви принципи. 

14. Да се УСОГ_lаси коректна терминологија по однос на жителите 
во Македонија (бугарски Македонци, албански Македонци, турски 
Македонци, итн.) и во Бугарија (бугарски Бугари, турски Бугари, маке
донски Бугари итн.). 

Овие тези, кои со голема веројатност, се ФОРМУ;lирани во Маке
донскиот научен институт во Софија, нашироко се афирмираат во 
бугарската лингвистичка литература, се препорачуваат и во светската 
славистика. Со такви тези во последниве години се објавени повеќе 
книги и студии во издание не само на Македонскиот научен институт, 
туку и во издание на Институтот за бугарски јазик на БАН. 

Да посочам само еден пример од таа серија изданија. 

Во книгата на Славка Величкова под наслов Тенgе1lЦUU во 
јазuчнаша i10лuшuка на Реi1ублuка MaKegoHlIja (Теllденции в езиковаmа 
nолиmuка на Република Македоml5l, Издателството на Бbлгарската 
академии на науките, Софии 1991, 202 стр.) се нуди список со околу 
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2500 лексички позиции што треба да се исфрлат од речникот на 
македонскиот јазик. 

* 

Нашето внимание го привлекува една друга теорија од поново 
време и од афирмиран автор - теоријата за Дивергенција и конвер
генција на јазиците. Оваа теорија ја афирмира познатиот американски 
славист и лингвист Хенрик Бирнбаум, професор на Универзитетот во 
Лос Анџелес, и за прв пат неа ја има претставено во статиите: ,,0 двух 
OCHOBHbIX направленилх в НЗbIКОВОМ развитии" (BonpoCbl 5lЗblкознанШl), 
1985, бр. 2, с. 32-42), и "Divergence and Convergence јп Linguistic Еуо
lution" (Papers from 6lh International Conference оn Historical Lingusitics, 
Amsterdam, Poznaii, 1985, 1-24), а за балканската јазична ситуација во 
статијата "ДивергеНЦИ51 и конвергеНЦИ51 в развитии IOжнослаВ51НСКИХ 
литераТУрlЊIХ 51ЗblКОВ" (Philologia slavica. К 70 леmulO академика н.и. 
Толсmого, Институт славнноведеНИ51 и балканистики РАН, Москва, 
"Наука" 1993,245-253). 

Конвергенција на лингвистички план означува зближување на 
два сродни јазици со различни историски бази до таа мера што стану
ваат варијанти (разновидности) на единствен стандарден јазик. Под 
терминот дивергенција се подразбира обратен процес - кога две вари
јанти на еден стандарден јазик се ОД)Ј,алечуваат една од друга и стану
ваат самостојни литературни јазици. 

Во јужнословенските литературни јазици Бирнбаум ги открива и 
двата процеса. 

Како пример за конвергенција тој ги зема српскиот и хрватскиот. 
Во далечното средновековје тие биле посебни литературни јазици и со 
посебни азбуки. Во историскиот развој тие се доближиле и се слеале во 
единствен стандарден јазик српскохрватски/хрватскосрпски стандар
ден јазик со две варијатни источна (српска) и западна (хрватска) 
варијанта. Тој единствен стандарден јазик во новите историски услови 
по распаѓањето на СФРЈ пак се дели двете негови варијатни стануваат 
посебни литературни јазици. 

Западната варијатна, јекавско-штокавската, по својата дијалектна 
природа, која го користи латиничното писмо, во последно време, по 
распаѓањето на Југославија, во Хрватска доби официјален пазив "хрват
ски литературен јазик" (хрватски књижевни језик). Во понатамошниот 
раЗВОЈ со пополнувањето на лексиката со елементи на чакавскиот и 
кај кавскиот, како и со заемките од западните јазици, може да стане 
наполно одделен литературен јазик во лингвистичка смисла, па така пак 
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да станат два саМОСТОЈНИ Јазици со екавско-штокавската варИЈанта, и на 
тој начин да се добие позиција како во средниот век српски литера
турен јазик и хрватски литературен јазик. 

Како пример за дивергенција Бирнбаум ги зема македонскиот и 
бугарскиот литературен јазик. Според него, овие два денеска само
стојни литературни јазици потекнуваат од една структурна база - од 
старословенскиот јазик. Овој литературен јазик, нормиран врз база на 
словенскиот дијалект што се говорел во околината на Солун, во IX-XI 
век развил две варијанти - западна (охридска) и источна (преславска). 

Во времето на српското владеење, кога Скопје станува столичен 
град на српската држава, западната (охридската) варијанта под влијание 
на српскиот јазик се повеќе дивергирала од својата основна база (бугар
ската), и тој процес продолжил од крајот на XIX век, и под определени 
историски околности - со формирањето на македонската државност во 
рамките на југословенската државна формација западната варијанта 
прераснала во нормиран јазик македонски литературен јазик, кој, со 
оглед на кратката временска дистанца, се уште е ровит. 

Авторот на статијата во овој контекст поставува уште две пра
шања: 

првото - кој од двата современи литературни јазици -- бугар
скиот или македонскиот е поблизок до старословенскиот од т.н. "трета 
родина" (т.е. од времето кога настанал е ракописните текстови што 
допреле до нас), и 

второ - каква ќе биде судбината на македонскиот стандарден 
(литературен) јазик, кој се уште не е затврден во доволна мера поради 
краткото време на негово егзистирање. 

На првото прашање неговиот одговор гласи: ... старословенскиот 
во двете свои основни варијанти, западната (охридската) и источната 
(преславската) може да се идентификува со старобугарскиот, и само со 
него, бидејќи во тој период ОХ-ХI в.) немало посебен старомакедонски 
јазик, различен од старобугарскиот, независно од фактот што солун
скиот говор од денешна гледна точка се наоѓа во југоисточната маке
донска дијалектна зона. 

Со оваа теза, која жилаво ја бранат бугарските лингвисти, сака да 
се покаже и/или до каже бугарскиот карактер на македонскиот јазик. 

Проф. Бирнбаум многу е загрижен за судбината на македонскиот 
литературен јазик, кој, според него, стои на слаби нозе, и во услови кога 
во Грција и во Бугарија има сили што не ја признаваат посебноста на 
македонската нација и македонскиот јазик, и коишто имаат претензии 
на македонската територија, како и некои кругови во Србија кои исто 
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така покажуваат желби за присоединување на Македонија кон голема 
Србија. 

Во заклучокот Бирнбаум допушта дека полна конвергенција или, 
во извесна смисла, реконвергенција на два јазика (или поточно .  инте
грација на еден јазик кон друг) е појава што се среќава и во нашите 
денови, приведувајќи го како пример молдавскиот јазик кој како само
стоен јазик веќе исчезнува и по враќањето на латиничната ортографија 
станува повторно варијанта на романскиот литературен јазик. А слична 
судбина доживува и кашупскиот јазик, односно "културен дијалект", 

кој на наши очи станува периферен, полски дијалект. 

* 

Проф. Кронштајнер во оваа негова статија не кажал ништо ново 
по однос на македонскиот литературен јазик. Тој само ги повторил 
"тезите" на неговите ментори од Македонскиот институт во Софија и 
како прв почесен член на тој Институт си презел обврска тие "тези" да 
ги преточи на германски јазик во неговото списание Die Slawischen 
Spracllen, веројатно, во знак на реванш за укажаната почест од управата 
на односниот институт. Новост за нас македонските лингвисти прет
ставува неговиот совет формулиран во споменатите десетина точка 
како да се откажат Македонците од својот литературен јазик и за тоа ќе 
му бидат најмногу благодарни неговите ментори. По овој повод ние 
сакаме да го упатиме проф. Кронштајнер да ги прочита, ако досега не ги 
прочитал, и/или да ги препрочита текстовите на проф. Блаже Конески: 
"Професорот Мирчев против македонскиот правопис" (MaKegOllCKLl 

јазик, 1952, III, б, 121-134) и "По повод на најновиот напад на нашиот 
јазик" (Скопје 1948, 1--48), како и книгата За '4aKegoHcKuoill јазик под 
редакција на Тодор Димитровски, Блаже Конески, Трајко Стаматоски 
(Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 1978, 1 95). 
Аргументите изложени во тие текстови остануваат и како наш одговор 
на овој најнов негаторски напад врз македонскиот литературен јазик 
што произлегува од перото на проф. Ото Кронштајнер. 

иЈто се однесува, пак, до прогпозите на проф. Бирнбаум за суд
бината на македонскиот литературен јазик во настанатите ПОЛИПft!КИ 

околности на Балканот остануваме со длабока увереност дека тие нема 
да се реализираат како што ги посакува тој. Македонскиот стандардев 
јазик не е ниту "кревок" ниту стои на слаби нозе. Македонскиот :lИте
ратурен јазик е наполно оформен и стабилизиран и како таков е општо 
прифатен од ;\;1акедонскиот народ, како таков е општо прифатен и во 
светската лингвистичка наука. 
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ON TWO NEW ТПЕОRIЕЅ ON MACEDONIAN LANGUAGE 

(Ѕ u m m а r у) 

1n this paper Professor Kronsteiner did not revea1 anything new 
re1ated to Macedonian 1iterary 1anguage. 

Не simply repeated the "theses" of his mentors from the Maeedonian 
Institute in Sofia, and being the first honorary member this Institute he 
assumed an ob1igation to trans1ate "tl1Ose theses" into German in his јоиrnа1 
Die Slml.1ischen Sprachen роѕѕЉ1у in order to return а favor to the steering 
authorities of the 1nstitute. The only news for иѕ, the Macedonian linguists, Јѕ 
his advice formulated 1n ten points on how Macedonians should renounce 
their literary language, for whieh his mentors will be most gratefu1 to him. 
On this we \vould like to refer Professor Кronsteiner to the following texts 
\vritten by Professor B1aze Koneski - in еаѕе he has not yet read them: "Pro
fessor Mircev Against Maeedonian Orthography" (Macedonian Language, 
1952, III, 6, 121- 134) and "On the 1atest Attaek on Ош Language" (Skopje 
1948, 1-48) and the book Оn the Macedonian Language, edited by Todor 
Dimitrovski, B1aze Koneski and Trajko Stamatoski ("Krste Misirkov" lnsti
tute of Macedonian Language, Skopje 1978, 1-95). Тhе arguments presented 
in the above-mentioned articles and book are аlѕо ош rep1y to this newest 
negation of the Maeedonian 1iterary language written by Professor Otto 
Kronsteiner. 

Аѕ for the prognoses ofProfessor Bimbaum concerning the destiny of 
the Macedonian 1iterary language in the ne\v political eircumstanees in the 
Balkans, we are deeply convinced that they wi1l never be rea1ized аѕ he 
desires. The Macedonian 1iterary language ЈЅ neitller "fragile" nor "standing 
on а weak footing". The Maeedonian literary language јѕ eomp1etely deve
loped and stabilized and aeeepted in 1tS present form by the Maeedonian 
people and in intemational 1inguisties. 

1996 

245 





ПРUJlОЗU за развојош на мш,еgонuсшuчкаша лuнzвuсшuка 

поговор 

(Белешки за концепцијата на оваа книга) 

"Прилози за развојот на македонистичката лингвистика" прет
ставува избор од статиите (рефератите, предавањата, говорите, словата, 
рецензиите) на академик Божидар Видоески од областа на историјата и 
на актуелната состојба на македонската научна мисла, па во една це
лина ги составува проучувањата на Божидар Видоески во областа на 
историјата на македонистиката. 

Божидар Видоески го сметаме и за основач на една одделна и се 
повеќе неопходна дисциплина на македонистиката, а тоа е - историјата 
на македонистиката, но не само како составен дел на ИСТОРИЈата на 
славистиката и на лингвистиката, туку и како саМОСТОЈна дисциплина. 
Воедно, Божидар Видоески од неговото зачекорување во македонисти
ката како еден од првите дипломирани студенти, подоцна и асистенти и 
професори (заедно со Радмила Угрипова-Ска.'IOвска) на Катедрата за 
македонски јазик па до неговите раководни ангаЖ 1аНИ во врвните 
истражувачки проекти од областа на лингвистиката во Македонската 
академија на науките и уметностите, особено внимание И I посветуваше 
на претходните проучувања на македонскиот јазик, од основањето на 
славистиката па се до кодификацијата на македонскиот јазик и со не
скриена приврзаност и почит ги бележеше сите прилози за македон
скиот јазик од домашни и од странски автори. Истовремено, со својата 

. . 

еРУДИЦИЈа умееше синтетизирано да Ја претстави македонистичката 
лингвистичка мисла како поврзувачка нишка во истражувањата на 
македонската јазична проблематика и во проучувањата на македон
скиот Јазик во трудовите на редица домашни и странски македонисти. 

Повеќето од текстовите застапени во оваа книга прво се изло
жени во говорена форма, па првенствено имаат пригоден, репрезента
тивен и промотивен карактер. Имено, тие се поврзани со одбележува
њето значајни настани од поновата македонската културна историја. 
Но, токму преку таа нивна однапред дефинирана референтна функција 
доаѓаат до израз брилјантните реторички способности на Божидар 
Видоески. Имено, тој е говорник со навидум природна надареност за 

247 



..... v,"'-""џ'f.' Видоески 

комуникација со аудиториумот, бездруго надополнета со неговиот изра
. . 

зито продуховен ДИЈалектолошки нерв со КОЈ успевал да ги улови и 
најситните бои на македонскиот дијалектен јазик. Всушност, еден од 

комуникација е и изразот - пријатели на 
македонскиот Јазик. 
Јазичните резултати од таа 

Во претставувањето на статиите, со мали отстапки, прифатен е 
хронолошкиот принцип, кој делумно се комбинира со тематскиот. 

Во првиот дел од книгата се опфатени текстовите што се однесу
ваат претежно на теми и прашања поврзани со македонските лингвисти 
и со македонската лингвистика воопшто, додека во вториот дел внима
нието во поголема мера е насочено кон странските македонисти и кон 
постигнувањата на странската македонистика, иако практиката пока
жува дека меѓу нив не може да се постави реска граница, 

Во првиот дел, под наслов Македонска лингвистика, поместени 
се следниве прилози: 

Дваесет години развиток на македонската лингвистика Текстот е -

објавен во Лuшерашуреll збор, 1965, ХП, 3 стр. 25-34, по повод 
јубилејот 20 години од нормирањето на македонскиот јазик. Во 
истиот број се објавени и текстовите на Блаже Конески ("Афир
мација на македонскиот јазик"), на Димитар Митрев ("Македон
ската литература во светлината на јубилејот") и на Кири;т Пену
шлиски ("Постигањата на македонската фолклористика и нејзи
ните задачи"), 

Развојот и состојбата на македонската лингвистичка терминоло
гија Текстот претставува реферат одржан на IУ меѓународна-

терминолошка конференција (Љубљана, 1964 година), Објавен е 
во Лuшерашуреu збор, 1965, ХIl, 2, стр. 1-6, 

Состојбата на македонската лингвистика Текстот претставува пре
давање одржано на V семинар за македонски јазик, литература и 
култура, одржан во Скопје и Охрид од 14-30. VПI 1972 година. 
Во овој период Божидар Видоески е директор на Семинарот. 
Текстот е објавен во Лреgавања на V седшнар за AtaKegoucKu 

јазик, лишерашура и кулшура, Универзитет "Кирил и Методиј", 
скопје 1972. 

По повод 25-годишнината од излегувањето на Гра./Иашикаша lIа 
макеgОllскиош лuшерашуреll јазик Текстот претставува говор 
на Божо Видоески, професор на Филолошкиот факултет и член 
на МАНУ, по повод 25-годишнината од излегувањето на ГраJlШ-
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шикаша на макеgонскиош лишерашурен јазик од Блаже Конески, 
одржан на 13. Х 1977 година во просториите на Институтот за 
македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје. Објавен е во Маке
gоТiСКИ јазик, 1977, ХХУIII, стр. 203 -206, како и во Лишерашурен 
зБор, год. XXIV, кн. 2. Овде го предаваме текстот од Л3, бидеј{(И 
сметаме дека е поблизок до говорот на Видоески. 

Развојот на македонската лингвистика во повоениот период - Текс

тот е по повод 25-годишнината од основањето на Сојузот на дру
штвата за македонски јазик и литература на СР Македонија и на 
списанието Лишерашурен зБор. Објавен е во Лuшерашурен зБор, 
1979, ХХУI, 1, стр. 23-30. 

Поглед врз развојот на македонската лингвистика - Текстот е 
објавен во Лишерашуретt зБор, 1984, XXXI, 2, стр. 7-16. 

Слово за Блаже Конески - Текстот претставува говор одржан на про
моцијата на 3Борникош во чесiП на Блаже Конески, на 23 декем
ври 1985 година. Објавен е во Нова Макеgонија, од 28. ХII 1985, 
како и во Лишерашуретt зБор, год. ХХХПI, 1986, кн. 1, Скопје 
1986. 

Блаже Конески, Македонскиот ХIХ век, јазични и книжевноисто

риски прилози, Култура, Скопје 1986, 364 стр. - Текстот прет
ставува приказ на книгата, објавен во списанието ]v!акеgонски 
јазик, XXXVII1-XXXIX, 1987-1988, стр. 332-335. 

35 години на списанието "ИакеgОIlСКU јаЗllК - Текстот претставува 
реферат поднесен на свечениот собир во Институтот за македон

ски јазик "Крсте Мисирков". Објавен е во списанието MaKegoH
скuјазик, 1985-1986, ХХХУI-ХХХУII, стр. 354-363. 

Четири децении од донесувањето на македонската азбука и пра

вопис - Објавен е во Преgавања на ),.'УIII семинар за макеgонски 
јmик, лишераiIlура и кулшура, Скопје 1986, стр. 13-26. 

Развојот на македонската лингвистика со осврт на улогата на проф. 
Блаже Конески - Текстот претставува предавање одржано на 
XXIV семинар за македонски јазик, литература и култура во 
Охрид. Објавен е во Преgавања на XXIV семинар за макеgоТlСКИ 
јазик, лишераiIlура и кулшура, Скопје 1992, стр. 15-22. 

Пет децении од донесувањето на македонската азбука и правопис 
Текстот претставува предавањс по повод пет децении од доне
сувањето на македонската азбука и правопис, одржано пред 
слушателите на Летната школа на ХХУIII меѓународен семинар 
за македонски јазик, литература и култура, во Охрид. Објавен е 
во Преgавања на XXVIII семинар за макеgОllСКИ јазик, лишера
[иура и кулшура, Скопје 1996, стр. 15-32. 
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Педесет години на македонската лннгвистика - Текстот претставува 
воведен реферат, поднесен на научниот собир "Педесет години 
на македонската наука за јазикот", одржан од 30 ноември до 2 
декември 1995 година, во МАНУ, Скопје. Објавен е во зборникот 
Пеgесеf11 rоgини на MaKegoHcKaf11a наука за јазикош, Скопје 1997, 
стр.7-18. 

Олга Иванова, Месните имиња на областа по сливот на Брегал
ница, Скопје 1982 - Текстот претставува приказ на книгата на 
Олга Иванова, објавен во списанието Макеgонски јазик, XXXVI
ХХХVП, Скопје 1985-1986. 

Во вториот дел од книгава се поместени следниве прилози: 

Развојот на македонската дијалектологија Текстот е објавен во-

продолженија во списанието Лиf11ераf11урен збор, и тоа во бро
евите: 3, год. XIV, 1967, стр. 10-17; 5, год. XIV, 1967, стр. 12-17. 

Македонскиот јазик и македонската лингвистика во светот 
Текстот претставува синтеза на врските и коптактите меѓу 
македонските и страпските лингвисти и сведочи за местото на 
македонскиот јазик во светот во дадениот период. Објавен е во 
списанието Разlлеgи, бр. 9-10, год. ХII, 1970, во рубриката "Све
допrrва ". Во превод на англиски, под наслов "The Macedonian 
Language and 1t's Afirmation јп the Wor1d of Slavonic studies", 
објавен е во списанието Macedonian Review, Скопје 1971,1, бр. 
3, стр. 21 16. 

Македонскиот јазик во светската славистика Текстот претставува 
предавање на XVI семинар за македонски јазик, литература и 
култура, одржан во Охрид, 1983 година. Прво е објавен во Пре
gaealUa на XVI сеМИllар за макеgонски јазик, лиf11ераf11ура и 
кулf11ура, Скопје 1983, стр. 111-·129, преобјавен е под наслов 
"Македонскиот јазик во светската славистика" во Кулf11урен жи
вош, 1984, XXIX, 7--8, стр. 20-24, како и со наслов "Слависти
ката во светот за македонскиот јазик", во Лиf11ераf11уреu збор, бр. 
5, 1984, стр. 15-28. Истиот текст е објавен под наслов "Make
donski jezik u slavistickoj znanosti danas" во lиznоѕlоvеnѕki seminar 
za stl'ane slaviste, Filozofski faku1tetet, Zavod za slavistiku, Zadar 
1985, стр. 96-110, како и под наслов "Славистичка наука у свету 
о македонском језику", Свеске, IV год., 15, Институт за проуча
вање националних односа, Сарајево 1986, стр. 217-228. Текстот е 
препечатен под наслов "Македонскиот јазик во славистичката 

250 



ПРWlазu за развајаш на макеgанuсшuчкаша ЛUНlвuсшuка 

наука" во јубилејното издание по повод 20 години на Семинарот 
за македонски јазик, литература и култура, во: СеJlшнар за маке
вонски јазик, литература и култура, 1967-1987, Скопје, Уни
верзитет "Кирил и Методиј", 1987, стр. 19-35. 

Полските слависти за македонскиот јазик Текстот е објавен во 
списанието културен живош, 1969, ХIУ, 4-5, стр. 10-12, во 
рубриката "Странски профили". 

МјеЧИСJlав Малецки како славист и испитувач на македонските 
дијалекти Текстот претставува предавање одржано на свече
ниот собир по повод 30 години од смртта на полскиот славист 
Мјечислав Малецки во МАНУ, на 27 декември 1976 година. 
Објавено е во: Свечен соБир Йосветен на Мјечислав Малецки: 
оgржан на 27 gеКеЈиври 1976, Скопје, МАНУ 1977, стр. 7-20. На 
полски јазик е објавен под наслов "Mjeczyslaw Malecki jako 
badacz dialekt6w macedonskich", во: Zeszyty naukowe Univerzitetu 
Jagiell011skiego. Pracej zykoznawcze, 1987, DCCCI, 85, стр. 37-43. 

Македонско-полски контакти во областа на лингвистиката Текс-

тот претставува реферат одржан на 1 македонско-полска конфе
ренција, одржана во Скопје. Објавена е во списанието Славuс
шuчкu сшуguи, Скопје 1989, стр. 65-77. 

Работата врз меѓународниот лингвистички проект "Општословен
ски лингвистичкн атлас" (ОЛА) Текстот претставува изве
штај од работата на редовното заседание на ОЛА, одржано во 
Љубљана, 1977 година. Објавен е во списанието Макевонски 
јазик, 1977, ХХУIII, стр. 215-218. 

Реџиналд Џорџ Артур де Бреј (1912-1993) - Текстот е објавен но 
повод смртта на Реџиналд Џорџ Артур де Бреј во: Бuлшеll, 
МАНУ, 1993, ХХ, 2, стр. 20-21. 

Франтишек Вацлав Мареш (1922-1994) Текстот е објавен по повод -

смртта на Франтишек Вацлав Мареш во: Билшен, МАНУ, Скопје 
1996, ХХIII, стр. 18-22. 

ЗБИI'њев Голомб (Zbigniew Gol b) (1923-1994) Текстот е по повод 
смртта на Збигњев Голомб. 

За две нови теории за македонскиот јазик - Текстот претставува ре
ферат прочитан во 1994 г. на научниот собир "Јазиците на поч
вата на Македонија. Прилози за истражувањето на историјата на 
културата на почвата на Македонија", како составен дел од 
макропроектот "Историја на културата на Македонија". Објавен 
е во: Јазиците на ilочвата на Макевонија. Прилози за 
uсшра:жувањеШО на исШорuјаша на култураша на ilочваша на 
Макевонија, кн. 3, МАНУ, Скопје 1996, стр. 9-17. Оваа тематика 
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Видоески ја претставува во повеќе текстови. Веднаш по Соби
рот, текстот е објавен под наслов "Теориите за македонскиот 
јазик - Македонската теорија -- од срцето на народот", во: Нова 
MaKegoHuja, 4. 1 1995. На истата тема дискутираЈЈ и на научниот 
собир посветен на АСНОМ: "За две теории за македонскиот 
јазик: дискусија кон рефератот на Трајко Стаматоски", АСНОМ: 
uеgесеш lOgUllU MaKegoHcKa gржава, 1944-1994: UрWIOЗU og на
}'чен собuр оgржан на 17-18 ноелшрu 1994, МАНУ, ИНИ, Сконје 
1995, стр. 539-542. Текстот е објавен и на англиски, под наслов 
"Two New ,Theories' about the Macedonian Language", во: Macedo
nјаn Re.!iew, Skopje 1994, XXIV, 3, стр. 199-209, како и под нас
лов "Оп т,уо New n1eories о!' the Macedonian Language", Balkan 
Forum, 1995, Vol. 3, NQ 1 (10), стр. 271-287. Истата проблематика 
е обработена и во текстот "Кронштајнеровата магла - уште една 
,теорија' за македонскиот јазик", MaKegoHcKo вре.ие, 28. 1 1995, 2, 
5, стр. 32-35. 

Сите текстови во оваа книга се предадени во неизменета форма, 

време и соодветните реалии. 

Прuреgувачош 

со мали поправки на печатните грешки. Текстовите го одразуваат духот 
и времето кога се создадени, па ги содржат а lуелните податоци во тоа 
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