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ПРИСТАПНИ ЗАБЕЛЕШКИ
Кога пред петнаесет години ги формулиравме :шдачите и
. целите на македонско- полската граматичка конфронтација (сп. Торо
linska, Vidoeski 1984), констатиравме дека во границите на словен

скиот јазичен свет граматичките системи на овие два јазика се макси
мално поларизирани, што дозволува македонско-полската конФрон
тација да се сфати како пат кон една словенска јазична типологија.
Сепак еден, не неважен, фрагмент на системот не може да се опфати
со горната генерализација - прозодискиот систем на македонскиот и
на полскиот стандарден јазик ги поврзува двата јазика и заедно и:м ги
спротивставува на сите други пре"iставници на словенското јазично
семејство; впрочем, тој и врз поширок фон покажува бројни непов
торливи специфичности. Во оваа ситуација, а пристапувајќи кон сис
тематско објавување на резултатите од нашата веќе над 30 години
водена конфронтација, решивме како прво да ги претставиме токму
тие два паралелни и меѓусебно блиски прозодиски системи на стан
дардните јазици, македонскиот и полскиот. Согласно со општите
принципи на нашиот проект (сп. Topolinska, Vidoeski 1984) ги претста
вуваме врз фонот на дијалектните прозодиски системи присутни де
неска на територијата на македонскиот и полскиот јазик. Го претста
вуваме, исто така, нашиот обид за реконструкција на развојните тен
денции'на соодветните два система.
Не е и не може да биде задача на овој труд да придонесе кон
реконструкција на прасловенскиот прозодиски систем. Јазиците со
кои работиме во тој поглед се максимално неинформативни. Обрат
но, резултатите постигнати во таа област од страна на споредбената
словенска акцентологија, а пред се најновата руска синтеза (сп. дblбо
et al. 1990), послужи како хипотетична појдовна точка на нашата

реконструкција на македонската, односно полската развој на линија.
Споменатата блискост на македонскиот и полскиот прозоди
ски систем се темели врз факти од две категории.
Како прво, се работи за Физикалниот карактер на акцентот:
релативното времетраење, висината на тонот, интен:штетот на изди

8
шувањето - сите тие параметри тutatis тutandis во обата јазика слу
жат за издвојување на акцентираните слогови (сп. подолу, глава

2.3.).

Дијапазонот на разликите е различен, најмали се тие во нормираниот
стандарден изговор. Освен основната опозиција поврзана со позици
јата под и надвор од акцентот, останатите разлики на времетраењето
и на тонот на вокалите се во двата стандардни јазика ирелевантни,
додека Фонолошки релевантниот квантитет во македонските дија
лекти, иако типолошки значаен, претставува маргинална појава од
гледна точка на соодветните системи.
Како второ, блискоста на системите произлегува од идентич
носта на самиот акцентски принцип. И во двата стандардни система
местото на акцентот се определува според Фонолошката, а не според
морфолошката структура на акцентираниот збор, и во двата е сврза
но со крајот на зборот. Во дијалектите на двата јазика се присутни и
други модели на акцентската стабилизација, како и системи со мор
фолошки стабилизиран и морФолошки подвижен акцент.
Во географскиот запис како на територијата на полскиот
јазик (во кашупските дијалекти) така и

во многу пошироки разме

ри - на територијата на македонскиот јазик се зацврстиле одделните
етапи на еволуција од подвижен, морФолошки определен, до Фоно
лошки определен акцент, поврзан со крајот на збороформата. Една
од значајните разлики на патот на таа еволуција е фактот дека на
полската територија таа, барем делумно, се одиграла во услови на
жив Фонолошки квантитет. Конфронтацијата на денешните состојби
сугерира определени заклучоци во однос на самиот механизам како и
темпото на еволуцијата на двете територии.
3адачите на авторите на

OB

том беа диспропорционални.

Несразмерно поголем товар носеше македонскиот автор, и тоа од две
причини. Како прво, македонските дијалекти се во многу поголем
степен прозодиски издиференцирани. Како второ, до сега објавениот
јазичен материјал, како и богатата предметна литература Дозволија
полската синтеза да се оформи речиси без посебни теренски истра
жувања, додека за да се постигне македонската требаше да се изучат
и да се опишат бројни системи кои порано не биле предмет на прозо
диска анализа.
Прегледот на основната предметна литература читателот ќе
го најде на крајот од одделните глави.
Скопје

1992

9
*

*
*

Концепцијата на оваа книга многу пати беше менувана и
ревидирана. На почетокот таа беше замислена како труд на двајца
автори, Б. Видоески и З. Тополињска. Подоцна, со задоволство ја
дочекавме можноста во авторскиот состав да се вклучи д-р Ирена
Савицка, искусен истражувач на словенската и балканската прозо
дија. Со нејзиното вклучување книшката се збогати со делот посве
тен на фразната интонација во македонскиот и во полскиот јазик и со
забелешките за Фонетските корелати на акцентот во двата јазика.
Наредната серија измени значеше, за жал, темелно осирома
шување на текстот. Болеста и прераната смрт не му Дозволија на
акад. Божидар Видоески да ја доврши анализата и описот на македон
ските акцентски состојби. Тој ја подготви основната но не и заврш
ната варијанта на главата за акцентските системи во дијалектите на
македонскиот јазик и за отворениот проблем на присуството на
Фонолошки квантитет во тие дијалекти

овие две глави ги пренесу

ваме овде без измени, т.е. без планираните проширувања. Во нив

uмiiлuцuше е содржано и сфаќањето на Видоески за развојните те
кови на прозодискиот сегмент на македонскиот јазичен дијасистем.
Ова сфаќање се потрудив овде да го изложам експлицитно служејќи
се дополнително со претпоставките што Видоески ги формулираше
во бројните дискусии и разговори, како и со постигнувањата на дру
гите автори кои се занимавале и се занимаваат со соодветната проб
лематика. Се разбира, јас ја носам одговорноста за сите грешки што
можеле да се најдат во така компилираниот текст. На сличен начин,
иако со поголема доза на мои оригииални сфаќања, ја формулирав
главата за акцентот во македонскиот стандарден јазик.

3. Тоi10лuњска
Скопје 1998
*

Дblбо В. А., Заwrтина Г. И., Николаева С. Л., Основм слабинскоЙ
акцентологии, "Наука", Москва 1990.
Topoliiiska
(zarys problematyki), zeszyt 1: Wprowadzel1ie, Wroclaw 198,:4.

ДИЈАЛЕКТЕНЈАЗИК
(СИНХРОНИЈА И ДИЈАХРОНИЈА)

1.1.

ПОЛСКА СИТУАЦИЈА

1.1.1. АКЦЕНТСКИ СИСТЕМИ НА

ПОЛСКАТА ЈАЗИЧНА

ТЕРИТОРИЈА (СИНХРОНИЈА)
О. На полската дијалектна територија наоѓаме повеќе акцент

ски системи, типолошки прилично издиференцирани. За почеток ќе
ги

наброиме и ќе ги доопределиме географски.
Најнапред треба да се издвојат:

фолошки принцип

И

2.

1. системите

градени врз мор

системите градени врз Фонолошки принцнп.

Меѓу системите од првиот тип се вбројуваат

1.1.

системи со (рела

тивно поширока застапеност на) слободен, морФолошки подвижен
акцент и

1.2.

системи со (доминација на) слободен, морФолошки

неподвижен (колумнален, парадигматски) акцент. Веќе самиот начин
на дефинирање покажува дека во системите од типот

1.1.

има сег

менти што се темелат врз принцнпот 1.2. Токму овој факт во рамките
на системите од типот

1.

создава извесна динамика која доаѓа до

израз во тенденцијата а) кон генерализација и кон географска екс

1.2., како и б) кон преминување на системи од типот
2. Меѓу системите од типот 2. наоѓаме три
2.1. системи со акцент врзан за првиот слог на ак

панзија на типот

1.

во системи од типот

разновидности:

центската целост
цнја),

2.2.

системи со акцент врзан за претпоследниот слог на акцент

ската целост
ција) и

системи со регресивна, иницијална стабилиза

2'з.

центот (т.е.

(

=

системи со пенултимна, парокситонична стабилиза

системи во коишто и двете наведени локализации на ак

2.1. и 2.2.)

се речиси рамноправни.

Географската распространетост на одделните типови системи
на системот

2.2.

му осигурува Доминација (тој често се определува

како акцентуација од полски тип

И

е карактеристичен за полскиот

стандарден јазик), додека сите други во однос на него се маргинални.
Подетално, полската акцентска географија изгледа вака:

1. С и с т е м и т е

г р а д е н и в р з м о р Ф о л о ш к и п р и н ц и п се

карактеристични за северните и централните кашупски дијалекти.
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Акценшски сисшеми на кашуuскаша шеришорија

Мјастко•

2.1.

•

Старогард Гдањски
•

•

Шчечинек

Хојнице

ЛЕГЕНДА
1/2 Граница помеfу акцентските системи градени
врз морФолошкиот

И

оние градени

врз Фонолошкиот принцип
1.1. Граница помеfу северно-кашупскиот lограниченоl
подвижен и слободен акцент и централно-кашупскиот
колумнален /парадигматски/ акцент
2.1. Граница помеfу иницијалната Iкашупскаl
и пенултимната Iкопненополска! стабилизација

16

1.1. Си с т ем и т е с о с л обо д е н п о д в и ж е н а к ц е н т ги
наоѓаме во северниот дел од кашупската територија, северно од една
благо коса линија што ја сече кашупската територија од североисток
кон југозапад околу 10-15 км северно од гратчето Картузи (Kartuzy),
сп. ја на картата линијата 1.1. Наведената линија ја зацртува макси
малната граница на ареалот на којшто наоѓаме остатоци од подвиж
ната акцентуација. Распространетоста на тие остатоци не е рамно
мерна, по на север, пред се по на североисток тие се побројни (сп.
подолу во параграфот 1.1.).
1.2. Си с т ем и т е с о с л обо д е н м о рФо л о ш к и н е п о д в и 
ж е н а к ц е н т ги наоѓаме јужно од гореспоменатата линија. Тие се
протегаат кон југ на една мала територија се до северната граница на
системите од типот 2., т.е. до линијата која оди околу 5-10 км северно
од градовите Кошќежина (Koscierzyna) и Битув (Byt6w), паралелно до
линијата 1.1.; сп. ја на картата линијата 112.
2. Си с т ем и т е г р а д е н и в р з Фо н о л о ш к и п р и н ц и п ја
заземаат целата останата полска јазична територија јужно од лини
јата 112.
2.1. Си с т ем о т с о а к ц е н т н а п р в и о т с л ог е каракте
ристичен за јужнокашупските дијалекти, т.е. за областа јужно од
линијата 1/2 се до границата меѓу кашупските и копнено-полските
(lqdowo-polskie) дијалекти, т.е. до линијата 2.1., која почнува северо
источно од Кошќежина, го заобиколува градот и западно од него
свртува кон југ, па северно од гратчето Черск (Czersk) врти кон запад
до точката кадешто реката Брда ја сече западната граница на
кашупските дијалекти ( граница меѓу кашупските И новите мешани
преселнички дијалекти).
2.2. Си с т ем о т с о а к ц е н т н а п р е т п о с л е д н и о т с л о г ја
зафаќа целата останата територија со исклучок на јужната планин
ска периферија, т.е. приближно до линијата 2.2. што ја определуваат
градовите Ќешин (Cieszyn), Суха (Sucha), Мшана Долна (Mszana Dol
па) , Нови Сонч (Nowy SqCZ), Криница (Krynica). Како што спомнавме,
овој систем е карактеристичен и за стандардниот полски јазик.
2.3. Си с т ем о т с о д в о ј н а л о к а л и з а ц и ј а н а п р в и о т
и/и л и н а п р етп о с л е д н и о т с л о г владее јужно од линијата 2.2.
Тој ја преминува полско-(чешко)моравската и полско-словачката
јазична граница и ја опфаќа северната периферија на моравската и на
(западно и) централно-словачката дијалектна територија. По на ис
ток полската парокситонеза граничи со источнословачката парокси
тонеза.
=
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Единствено на југ границите на полската јазична територија
не се поклопуваат со границите на еден акцентски тип. На запад
(спрема германскиот, во принцип морфолошки неподвижен, акцент),
но исто така и на исток (спрема источнословенскиот и литовскиот
слободен и морФолошки подвижен акцент) двете граници: акцент
ската и јазичната автоматски се поклопуваат. Со други зборови:
акцентот е еден од факторите што ја определуваат јазичната гра
ница.
Во натамошниот текст ќе ги претставиме подетално петте на
броени акцентски типови карактеристични за полските дијалекти. За
стандардната варијанта од типот 2.2. ќе стане збор во третата глава,
додека во втората глава ќе претставиме некои моменти од историјата
на полските акцентски системи, релевантни од гледна точка на дијах
рониската конфронтација на македонските и полските состојби.

1. АКЦЕНТСКИ СИСТЕМИ ГРАДЕНИ

ВРЗ МОРФОЛОШКИ ПРИНЦИП
Опшувајќи ги тие системи треба да имаме предвид дека во од
нос на системите од типот 2., т.е. во однос на останатата полска тери
торија тие претставуваат периферен архаизам
остаток од една
постара етапа на полската прозодиска еволуција. Ареалот на тие сис
теми со векови се намалувал под влијание на два меѓусебно независни
фактори. Нивниот денешен ареал претставува источна периферија
на еднаш големиот комплекс поморски дијалекти кои сукцесивно се
повлекувале како резултат на експанзија на германскиот јазик. Од
друга страна, внатрешниот јазичен развој на споменатата периферија
довел до кристализација на карактеристичната јужнокашупска ино
вација - фонолошки определен иницијален акцент којшто се шири од
старата кашупско-копненополска граница кон север и на тој начин,
иако не значително, исто така го намалува ареалот на морфолошки
определените акцентски системи. Денеска процесот на германизација
однадвор е запрен со иселувањето на Германците по Втората светска
војна и со формирањето широка зона на нови мешани дијалекти меѓу
кашупскиот ареал и новата државна и јазична германско-полска
граница. Исто така и експанзијата на јужнокашупскиот иницијален
акцент е се послаба (сп. подолу во параграфот 2.1.), бидејќи поогра
ничен е контактот меѓу одделните кашупски дијалекти имено, по
стојано расте бројот на општествените ситуации во кои основно
средство на комуникација како меѓу Кашубите и Полјаците-не-Кашу
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би, така и меѓу самите Кашуби претставува северозападно-полскиот
интердијалект и/или стандардниот полски јазик.
Од опишаните причини акцентските типови

1.1.

1.2.

и

денеска

претставуваат множества од прилично издиференцирани идиолекти
кои по независни иако паралелни патишта еволуираат од системот

1.1. преку 1.2. кон 2.1.
1.1. СЛОБОДЕН МОРФОЛОШКИ ПОДВИЖЕН АКЦЕНТ
Остатоци од слободниот морФолошки подвижен акцент денес
наоѓаме, нерамномерно застапени, во педесетина кашупски села се
верно од линијата
полуостровот Хел

1.1. Најбројни се тие на североисток,
(Hel), најограничени на југозапад, каде

пред

на

што сосед

ските врски со југ биле посилни отколку со север.
Измените и ограничувањата ја засегнуваат пред се подвижно
ста на акцентот во рамките на категоријалните парадигми, додека
слободата на акцентот на целата територија северно од линијата

1.1.

речиси не е засегната. Следствено, натамошниот наш опис ќе го све
деме пред се на преглед на парадигмите со зачувана стара (или вто
рично воведена нова) подвижност. Податоците ги црпеме главно од

ХУ), т.е.
врз материјалот ексцерпиран во периодот 1954-1963.
15-0Т том на кашупскиот дијалектен атлас (АЈК

се базираме

Почнуваме од категоријата падеж, којашто се карактеризира
со најдолга, шесточлена парадигма. Остатоци од (старата или по
нова) подвижност наоѓаме кај именките и кај личните заменки.
Кај едносложните, најчесто немотивирани, именски основи од
машки и среден род во еднинска парадигма наоѓаме траги од подвиж
ност од типот
прифатена во
со наставката

(основа) - 13 (наставка; симболи според конвенција
Stankiewicz 1993); акцентот ј3 го наоѓаме во локативот
а

'
- и

од старите u:-основи, којашто на целата полско

поморска територија ја имаат прифатено и бројните о-основи, сп. v
Јот'и, nа voz'u, v [аѕ'и, nа buk'u, nа dak'u, v gno'ju, nа sneg'u; v ро['и;

наведените облици се регистрирани во три меѓусебно неповрзани
североисточни села. Поголема распространетост, речиси на сета
територија 1.1., има обликот

v

dom'u

-

можеби треба него да го

сфатиме како прилог кој функционира надвор од парадигмата. ВО
множинската парадигма акцентот

ј3Ј

(врз првиот слог од наставката)

го наоѓаме passiт на целата севернокашупска територија
од линијата

1.1.)

(

=

северно

во наставката за инструменталот -'аmј, сп. brat'aтi,

kvjat'aтi, oc'aтi, зес'атi, krov'aтi, nog'aтi, rqk'aтi. Спорадично, пред се
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на полуостровот Хел, го наоѓаме акцентот

јЗ1

во номинативната

наставка -'ovje карактеристична за именки од машки род, како немо
тивираните, така и деривирани со суфиксите -#k-, -#с-, сп.
svjadk'ovje,

kЅflз'о vје,

генитивните наставки -'и, -ј,
Хел), сп.

ш'u,

ое'и,

sefc'mje,

kri5k'ovje. Најпосле, акцентот f3 го наоѓаме и врз

-'ov (исто така спорадично и пред се на

зес'i, IOst'ov.

Траги од старата подвижност наоѓаме и кај повеќесложните
именски основи. Се работи за подвижност во рамките на основата,
меѓу Финалниот слог од основата

(af)

и слогот пред него

двосложните основи имаме коинциденција на

аfИ а1'

(af...j);

кај

т.е. претпос

ледниот слог на основата е истовремено и нејзин прв слог; тоа овоз
можува и кај повеќесложните основи претпоследниот слог да се
реинтерпретира како прв и понатаму како рецесивен

(ао);

а еве ги

соодветните факти:
- кај двосложните мотивирани основи од машки и среден род,
северно од линијата 1.1., а пред се на полуостровот Хел, траги од ак
центот л наоѓаме во сите падежни облици со исклучок на номина
тивот од машки род еднина, т.е. во сите облици со слоговни падежни
наставки, сп.

k'arcmaf (Nsg), karcm'afa (Gsg), karcm'afovi (Dsg), kar=

стмет (Jsg), (о) karcm'afu (Lsg), karcm'afovje / karcm'afe (Npl), karcm'afj
/ karcm'afov (Gpl), karcm'afom (DpJ), karcm'afami (ЈрЈ), (о) karcm'afax
(LpJ); k'ososce (Nsg), kos'Osca (Gsg), kos'Oscovi (Dsg), kos'Oscem (Jsg), (па)
kos'Oscu (Lsg), kos'Osca (NpJ), kos'Oscov (Орl), kos'Oscom (Dpl), kos'Oscami
(ЈрЈ), (па) kos'Oscax (Lpl); под влијание на едносложните основи во
наставките -ovi (Dsg), -ovje (Npl) и -атј (!р1) се јавува и дЈ, сп. karc=

maf'ovi karcmaf'ovje, karcmaf'ami' kososc'ovi, kososc'ami;
- траги од подвижност од типот

аг af...l

наоѓаме и кај повеќе

сложни мотивирани женски основи со суф. -јпа, -јса, сп. g'озопа,

пјса (Nsg) спрема gоз'Опо, carovn'ice (Gsg)
основи

af

.

.

.

car'ov=

итн. Кај двосложните

оди под.,?леку кон југ отколку во повеЌесложните. Меѓу

тоа, насекаде доминира колумналниот акцент од типот

af...l;

кај двосложните основи од женски род наоѓаме, исто така,
позачестено северно од Вејхерово

(Wejherowo), подвижност од типот
аl - ај/а(} сп. rob'ota, nез'еЈа - Asg r'obota, NApl r'obot, и сл. се работи

- од денешна гледна точка - за секундарна, акцидеКl'ална подвижност;
Опозицијата

аl- ар некогаш карактеристична за категоријал

ната парадигма по број кај именките од среден род, денеска во север
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ниот дел од кашупската територија речиси се загубила. Кај именките
од типот c'ellj (Nsg) акцентот аѓ својствен за множинската падежна
парадигма, се шири на сите облици со проширена основа создавајќи
"нова подвижност" од типот Nsg аЈ останати падежни облици
=

-

=

аf; истото се однесува и на типот r'emja а во извесен степен и на типот
k'o11Џ10. На централнокашупската територија старата опозиција се
чува подобро.
Од реченото произлегува дека кај именките наоѓаме траги од
еден ист тип подвижност во сите три рода, и тоа во две варијанти за
висно од слоговната структура на основата: а - f3 кај едносложните
основи, af-J - afKaj повеЌесложните. И двете варијанти се повлеку
ваат во полза на колумналниот акцент со (најчесто коренска) лока
лизација карактеристична за Nsg, т.е. поблиска до почетокот на збо
роформата. Од системска гледна точка, за зачуваниот стар модел
(иако на мошне ограничен ареал) на подвижната парадигма поскоро
може да се зборува во однос на едносложните основи (т.е. на типот а
- /1), каде што определената локализација на акцентот се уште дирек
тно е врзана за акцентската карактеристика на соодветните мор
феми. Подвижноста во рамките на основата полесно губи морфо
лошка мотивација и преминува во колумнален акцент со рецесивна
тенденција реализирана или во рамките на основата (ај), или дури во
рамките на целата акцентска единица (ао).
Остатоци од подвнжноста на женската еднинска парадигма
наоѓаме кај личните заменки во облик на акцентот f3 во инструмен
талот. Формите tob'Q, sob'Q се чуваат на североисток по линија која
оди од Жарновјецкото Езеро (Jezioro Zamowieckie), преку градот Веј
херово, се до средбата со линијата 1.1.
Кај придавките без исклучок владее колумналниот акцеlIТ.
Освен во падежната парадигма подвижноста се чува, иако во
мошне ограничени рамки, во глаголските парадигми по лице и по
род. И во двата случаја се работи за акцентската опозиција во рам
ките на основата (аЈ ао af)·
=

-

Категоријалната парадигма по лице покажува траги од под
вижност во сегашно време: кај повеќесложните основи првото лице
еднина се карактеризира со акцентот ај, додека сите други облици од
истата парадигма во двата броја го акцентираат последниот слог од
основата (ај) по моделот: b'ud(!ja bud'i3jes, bud'i3je, bud'i3jem, bud'i3jece,
-
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budqi). Акцентот од тој тип доминира на сета северна територија по
линијата 1.1.
Речиси на истата територија, иако не толку доследно, се јавува
подвижен акцент во параДИгмата по род кај претериталните облици
со суфиксот -1- (т.е. во глаголските 1-форми), по моделот: РЈѕа1

ѕ'8(lа), рјѕ'81; имаме, значи, а] во машкиот еднински облик спрема

рј

af

во женскиот еднински облик и во (неутрализираната по род) множин
ска форма.
Најпосле, исто така до линијата 1.1. оди подвижноста од типот

аЈ - af

во парадигмата по број во заповедниот начин кај глаголите

како п'еѕ (2sg) - nes'8ta (2рl).
Со ова го исцрпивме инвентарот на категоријалните парадиг
ми што до ден денешен на кашупската јазична територија покажу
ваат траги од старата акцентска подвижност. Пред да поминеме на
другите, колумнални парадигми, ќе се обидеме претставените оста
тоци од подвижноста да ги доопределиме типолошки. За нив е карак
теристично дека насилната позиција е
може да се реинтерпретира како
рана слоговна структура
кога

а1

аЈ

af-J,

која во повеќе случаи

(или - во облиците со најредуци

едноставно како

може да се реинтерпретира како

ао

а).

Прашање е дали и

Судејќи по материјалот

претставен во кашупскиот дијалектен атлас, на северната и на цен
тралната кашупска територија тенденцијата кон морФолошка колум
нална стабилизација надвладува над стариот модел на подвижност од
типот

af ао.
-

т.е. над тенденцијата кон рецесивна локализација на

акцентот како спротивставена на локализацијата врз последниот
слог на основата, сп. го во предлошките изрази владеечкиот иако не
единствен тип za v'odQ, ze zleml;

о

тn'е,

о

п'8ѕ, do lпи, итн. За жал, во

Атласот нема многу секвенци со проклитики, меѓу другите воопшто
отсуствуваат глаголските изрази со негација. Како системски појдо
вен, базичен опонент на

af-l

се јавува

ар кој

само кај едносложните

основи автоматски се претвора во историски појдовниот
ално

р

(евенту

Рl)'

Опишуваната состојба може да се резимира во базичната

формула

af-l - ај; која статистички се сведува на аl аЕ По сето тоа
-

се гледа дека се работи за еден систем со морФолошка подвижност
којашто според идеален модел се реализира во рамките на основата,
т.е. со акцентска 01Iозиција меѓу коренот и lIонекои јаки суфикси,
односно, на синхронен план, меѓу одделни морфеми од основата.
Јужно од претставените ареали на одделни типови на подвижност ге
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нерализиран е колумналниот акцент af-l, додека на самите тие аре
али маргинално се јавува како колумналниот акцент af-l, и/или аЕ
Интересен пример на последната тенденција кај повеќесло:жните имен
ски основи претставува акцентуацијата Ј3ј на наставките -ovi, -vje, -атј.
1.2. СЛОБОДНИОТ НЕПОДВИЖЕН АКЦЕНТ

Сето горекажано по повод денешната севернокашупска под
вижност на акцентот можеме да го собереме во констатацијата дека
af, чиј силен член претставува af-Z'
се работи за опозицијата af-l
-

Ќе се обидеме сега на кратко да ја претставиме севернокашупската
ситуација во останатите, колумнални (т.е. морФолошки неподви:жни)
категоријални парадигми.
Горе споменавме дека, системски гледано, слободата на север
нокашупскиот акцент се чува речиси незасегната. Меѓутоа, имајќи ја
предвид општата тенденција за поместувањето на акцентот кон поче
токот на акцентската единица, колумналните парадигми од типот fJ
ни се јавуваат како маркирани. Следствено, прво ќе ги разгледаме
токму нив.
Сите именски падежни парадигми од типот Ј3 се од секундарно
потекло. Овде спаѓа еднинската парадигма на неколкуте денеска
едносложни именски основи што некогаш завршувале со акцентира
ниот суфикс 6ј па суфиксот по пат на контракција се интегрирал со
наставките, сп. сеnа (Nsg), cen'i (GDLsg), cen'Q (Alsg), и паралелно rol'8,
раIЛа, mаиа. Акцентот 11 во таа категорија скоро редовно го наоѓаме
северно од гратчето Пуцк (Puck), додека спорадично тој се јавува по
линијата 1.1. Акцент Ј3 покажуваат, исто така, именките во чии дене
ска едносло:жни основи зад сонантот /-г-I во интерконсонантска пози
ција се појавил секундарниот вокал /д/, сп. briJrj'a, dгоз'а (Nsg), brt3v'i,
dro31 (Gsg), итн. Типот briJrj'a владее се до линијата 1.1. а спорадично
се јавува дури појужно од таа линија. Значи, како во типот цен'а така
и во типот brOrd'a се работи за посебен Фонолошки развиток кој по
вторична коинциденција резултира во колумнален акцент Ј3.
Меѓу колумналните именски парадигми од типот а fспаѓаат И
-

-,

во двата броја парадигмите на повеќето многусложни мотивирани
основи со суфикси-носители на акцентот. Меѓу другите сп. ги и пове
ќесложните основи со неслоговните суфикси -#k-, -#0- како zat'Qdk,
krov'inc, и сл. Типот аfИ имплицираната од него окситонеза во номи
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натив еднина оди во таа категорија по линијата 1. и претставува еден
од критериумите како да се повлече таа линија. Скоро по линијата 1.
оди акцентот

afKaj

именките од среден род со стариот суфикс бј
-

-,

сп.

каз'lџIi (Nsg), каз';фа (Gsg), итн. Најпосле, многу именки што пока
жуваат траги од подвижноста

af.J

-

аЈ> во

идиолектите на многуброј

ните информатори на целата територија се до линијата 1. се појаву
ваат со колумналниот акцент

аЕ

Кај придавките (а се чуваат само старите composita

со

член

ското јб!) акцентот fJ е позачестрен во однос на другите словенски
јазици. Во облиците со двосложни наставки тој се реализира како

fЗЈ'

сп. sv'i (Nsg т), sv'ego (Gsg т) итн. Покрај немотивираните, акцент од
овој тип покажуваат и некои деривати со суфиксите -#k-, -#n-, -аn-.
Акцентот fJ кај придавките во одделни лексеми има прилично дифе
ренцирана географија, речиси е редовен северно од Вејхерово, меѓу
тоа на југ ретко стигнува до линијата 1.1. и практично отсуствува во
југозападниот дел од севернокашупската територија. Нешто поши
рок и покомпактен ареал окситонезата зафаќа во компаративот на
соодветните прилози. сп. vic'i. vlf:i'i, и сл.
Акцентот
,

af го наоѓаме кај придавките со суфиксите -ist-, -ast

а исто така и кај глаголските придавки и во компаративот со

суфиксот

ј

е

-

-

на сета територија северно од линијата 1., сп. glOn'asti,

k amjen'isti, ZaS'q111� nаз'аrti, tvаrз'iSi. и сл. За да ја пополниме сликата, ќе
кажеме уште дека

af Ha

сета територија по линијата 1. покажуваат и

деривираните броеви од типот dvan'asce, dvan'asti, pjlf:3es'ati, и сл.
Најпосле, кај глаголите

afce

јавува во парадигмата по број на

заповедниот начин во типот tfom'a(j), tfom'ajta

и

- надвор од катего

ријалните парадигми - во инфинитивот врз континуантите на ста
рите или новите (од контракција) долги вокали, сп. nарј'јѕс, obl'ec,

гооЈис, или роЈас, zavj'ac. bledn'ДC. Во заповедниот начин колумнал
af го наоѓаме само на полуостровот Хел, додека пона југ владее
ПОДВИЖНОСТ од типот аЈ a f како во типот n'еѕ n'esOta (сп. погоре).
ниот

-

Во инфинитивот контрахираните вокали носат акцент само на Хел,
додека старите долги покажуваат

af се

до веќе познатата линија:

Жарновјецко Езеро-Вејхерово - линијата 1.1.
Останатиот јазичен материјал северно од линијата 1/2, како во
парадигматските серии така и вонсерискиот, покажува акцент

аЈ.
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1'з. АКЦЕНТСКА ДИФЕРЕЦИЈАЦИЈА НА СЕВЕРНИТЕ
И ЦЕНТРАЛНИТЕ КАШУПСКИ ГОВОРИ
Ќе се обидеме, врз основа на наведените податоци, да дадеме
една синтетска деqpиниција на акцентот карактеристичен за север
ните и централните кашупски говори, т.е. на акцентските системи
што владеат северно од линијата 1/2. Тие се, без сомнение, системи со
морqpолошка дистрибуција на акцентот, но како такви сепак полесно
се определуваат во термините на морqpолошката структура на
збороqpормата отколку поаѓајќи од акцентските својства на одделни
морqpеми. Имено, местото на акцентот во северните и централните
кашупски говори се определува преку опозицијата меѓу основата и
наставката како: А. парадигматски подвижно (со ретки исклучоци)

аЈ - af, или Б. парадиг
матски неподвижно со истите две локализации: ај и af. Ваквата срор

во рамките на основата спрема qpормулата

мулација важи за сета територија северно од линијата 1/2. Морсро
лошки подвижниот акцент по деqpиниција сосуштествува со морсро
лошки неподвижниот, а за кашупскиот случај обратната имплика
ција, иако структурно немотивирана, е исто така важечка. Меѓутоа,
геограqpијата на одделни парадигми

со

зачувана подвижност ни доз

волува да предложиме две различни qpормули, соодветно за север
ните и за централните говори.
За СЕВЕРНИТЕ ГОВОРИ, т.е. за територијата северно од
линијата 1.1. ќе кажеме дека ги карактеризира о г р а н и ч е н о п о д в и 
жен

слободен акцент со константна локализација

(во едносложиите основи

=

а,

во двосложиите

=

аЈ)

afj-

и способност

з а п о м е с т у в а њ е н а а к ц е н т о т з а е д е н с л о г н а д е с н о, т.е.
на

af(Kaj

едносложните основи> [1). СО оддалечувањето од балтич

киот брег се намалува број от на подвижните парадигми и расте бро
јот на неподвижните (колумналните), пред се од типот
не ретко и од типот

af-j (а, ај), но

а!. (fЗјЈ.

За ЦЕНТРАЛНИТЕ ГОВОРИ, т.е. за територијата меѓу ли
ниите 1.1. и 1/2 ќе кажеме дека и покрај се уште присутната тесна
маргина на подвижни парадигми владее принципот на м о р qp о л о ш 
к а т а с т а б и л и з а ц и ј а, т.е. дека се работи за н е п о д в и ж е н и о т
слободен акцент од типот

аЈ

или

аЕ Со доближувањето кон
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линијата 1/2 расте бројот на парадигмите и на вонпарадигматските
категории од типот а]. До линијата 112, пред се во југозападниот дел
од централните говори, принципот на колумналноста го нарушува из
весна тенденција кон рецесивен акцент (а о) врз проклитиките.
Кон карактеристиката на северно- и централнокашупскиот
акцент спаѓа и многу пати веќе повторуваната констатација дека на
соодветната територија одделните идиолекти прилично се разлику
ваат по бројот на подвижните парадигми, по бројот на збороформите
што во одделни парадигми акцентираат "лево" или "десно", најпосле,
по бројот на лексемите што им припаѓаат на одделни, како подвижни
така и колумнални парадигми. Со еден збор
ако го сооднесеме со
множеството на различни идиолекти, местото на акцентот треба да
се сфати како факултативно. Од ова произлегува извесен расчекор
меѓу предложените дефиниции и начинот на функционирање на
опишуваните системи, пред се на северната варијанта. Додека за
типолошката определба на еден систем поважна е можноста една
опозиција (или систем на опозиции) факултативно да се реализира, за
Функционирањето на системот поважна е можноста таа да биде фа
култативно отстранета. Фактот дека кашупските морФонолошки ак
центски алтернации се од факултативен карактер, во принцип ја
минира нивната дистинктивна вредност во процесот на јазичното ко
муницирање. Истото тоа, mutatis mutandis, се однесува и на опози
циите меѓу одделни колумнални парадигми чија акцентуација би
можела да биде релевантна за деривациониот (зборообразувачки)
систем. Сето тоа не доведува до заклучок дека денеска на кашупската
(и - автоматски - ни на полската) јазична територија нема системи
со морФолошки дистинктивни акцентски опозиции.
За да го пополниме описот на системите градени врз морфо
лошки принцип, ќе кажеме уште некој збор за влијанието на акцен
тот врз вокалната боја и врз слоговната структура на зборот. Општо
земено, се работи за маргинални, за Фонолошкиот систем речиси
ирелевантни појави. Врз вокалниот инвентар акцентот влијае на не
колку начини. Како прво, надвор од акцент, најчесто зад акцент, на
крајот на зборот, полесно се губат некои Фонолошки дистинкции и
ред Фонеми стануваат факултативни. Редовно незасегнати со тие
процеси остануваат само Фонемите la, е, о, и, у;; кои претставуваат
опорни точки на соодветните вокални системи. Што се однесува до
хиерархијата на засегнатите дистинктивни обележја: артикулацијата
надвор од акцентот е повисока и поместена кон перифериите на
артикулациониот простор (сп. на пр. /а/ (» /0;; /0/ (» /у;; /13/ (» /е/ и
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сл.); сп. ја исто така редистрибуцијата на континуантите на носовките
во селото Бур (Вбr): lаЈ под акцент, 101 надвор од акцент: damp dom
bp'evi и сл. Како второ, под акцент се јавуваат посебни позициони
варијанти на ниските и пред се на не-високите и не-ниските Фонеми
во вид на дифтонзи; појавата е позасилена на северозапад и веројатно
не е без врска со кашупско-германскиот билингвизам. Како трето,
можна е елизија на вокалите надвор од акцент, сп. ѕп « ser'i), mтia «
таpn'8), ky'esla « ky'esOJa), x'aJ.Ipa « x'aJ.IOpa), и сл. Сепак, најчесто сло
говната структура на зборот останува незасегната од акцентските
влијанија.

2. АКЦЕНТСКИ СИСТЕМИ
ГРАДЕНИ ВРЗ ФОНОЛОШКИ ПРИНЦИП
Додека линијата 1.1. има повеќе конвенционален карактер и
претставува една сразмерно нова и не многу суштествена акцентска
граница, линијата 112 од типолошка гледна точка е најважна прозо
диска граница што ја сече полската јазична територија. Северно од
таа линија местото на акцентот се определува морФолошки, јужно од
неа - фонолошки. Границата е прилично стабилна иако со текот на
времето полека се поместува кон север (сп. погоре параграф 1.).

2.1. СИСТЕМИ СО АКЦЕНТОТ СТАБИЛИЗИРАН
НА ПРВИОТ СЛОГ ОД АКЦЕНТСКАТА ЕДИНИЦА
Јужно од линијата 1/2 се простира територијата на кашуп
скиот стабилизиран иницијален акцент. Вреди да се подвлече дека
границата која означува фундаментален пресврт во на чинот на опре
делување на акцентското место, истовремено означува сосем незна
чајни разлики во акцентската карактеристика на одделни лексеми и
збороформи. Се работи за елиминација на последните, до границ"З.Та
веќе малобројни, парадигматски и лексички серии со акцент поина
ков од аЈ, т.е. за дефинитивно преминување како на af..J (на пр. во
моделот сш'оvnјса), така и на af (на пр. во моделот vjllC VrK) во

аЈ

(смоvnјса, vj'qcork).
Иницијалниот принцип може да има двојна интерпретација со
оглед на морфолошката структура: аЈ или ао> зависно од тоа дали се
работи (според терминологијата на П. Гард) за првиот слог на акцен
тогениот облик или на акцентската акцентската единица. Поради
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контекстуалното појавување на истите акцентогени облици во раз
лични акцентски единици, со или без проклиза, практично нема сис
теми со ригорозно спроведена реализација на една од двете варијанти
- генерализацијата на иницијалниот принцип значи тенденција кон
рецесивна стабилизација, меѓутоа постоењето на акцентски единици
без проклиза предизвикува постојано обновување на тенденцијата
кон осамостојување на акцентогените облици. Како резултат на тие
превирања обично зборуваме за (повремена или трајна) доминација
на една од двете варијанти. Во натамошниот текст, за да се ослобо
диме од морфолошката симболика и сврзаните со неа конотации, ќе
зборуваме за варијантите СЈ'ј и ст о (каде што ст симболизира слог, гр.

стиААаfЗТЈ)·
Во кашупскиот случај преминувањето од морфолошки кон
Фонолошки акцентски принцип ја активирало "рецесивната тенден
ција" и довело до доминација на ст о' поизразита во југозападниот дел
од ареалот, послаба до границата со полските не-кашупски говори.
Во јужнокашупскиот, како во повеќето словенски системи,
клитиките не можат да се поделат на енклитики и проклитики, оти
меѓу нив има 'такви кои зависно од контекстот стојат во енклиза или
во проклиза. Меѓу еднозначни проклитики се вбројуваат предлозите
и повеќето сврзници, додека најтипични репрезенти на контекстуал
ните проклитики се честиците.

ЗАБЕЛЕШКА: На ова место не се занимаваме со инаку акцентогените об
лици кои од контекстуални и/или функционални причини
не создаваат независна акцентска единица, туку се приклу
чуваат кон другите единици врз принцип на енклиза или на
проклиза. Во системите со акцент врзан за почетокот, а не
за крајот на акцентската единица пој авите од тој тип влиј а
ат врз бројот на реализираните акценти, но не и врз мес
тото на акцентот.

Еве неколку примери на јужнокашупските акцентски единици:

vj'evj9rka, d'o nego, ѕk'okаџа, n'е!ргоvазеџ, п'а vjes, р'о Ц ЏQCе .. Треба да
.

се подвлече дека акцентот врзан за првиот слог на акцентската
единица, благодарение на диференцираната слоговна структура на
акцентогените облици, не исклучува ниедна локализација, дури ни
финалната, сп. состави како nеј'а Јес t'i, do Јп'и n'е do s't!:na, и сл.
Во опозиција со обичната, немаркирана комуникација стојат
акцентските единици маркирани по апел, т.е. вокативните облици и
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повеќесложните извици - сите тие како со продолжувањето, така и
со повишувањето на вокалот го експонираат последниот слог, сп.

Marc'in!, Јаn'е!, ЈuЉ!, bodf;>j!, а1с!
Во акцентските единици од четири и повеќе слогови се јавува
вторичен акцент. Тој е врзан најчесто за претпоследниот слог на ак
центската единица и!или на акцентогениот облик, под услов тој нај
малку за еден неакцентиран слог да е оддалечен од местото на глав
ниот акцент. Како што се гледа од горниот опис, локализацијата на
вторичниот акцент најчесто се поклопува со местото на акцентот на
полскиот не-кашупски ареал. Вторичниот акцент по дефиниција е
факултативен, се појавува пред се во темпо

lento.

До границата со не-кашупските полски говори се појавува и
главен акцент врзан за претпоследниот слог. Зоната со две можни
локализации на акцентот е прилично тесна; таа се шири полека, пред
се на југоисток од кашупскиот ареал, секогаш во полза на "копнено
полскиот" акцентски тип.

2.2.

СИСТЕМИ СО АКЦЕНТ СТАБИЛИЗИРАН

НА ПРЕТПОСЛЕДНИОТ СЛОГ ОД АКЦЕНТСКАТА
ЕДИНИЦА
Додека линијата

1/2

ја определивме како најтешка акцентска

граница на полската територија, линијата 2. е без ДИскусија најстара
граница на таа територија. Таа е линија на средба на двете колониза
ции: кашупската од северозапад и копнено-полската од југоисток и со
векови речиси не се поместувала. Во средниот век двете колонизации
биле одделени со прилично пошумен простор и токму во она време се
развиени главните акцентски разлики (сп. подолу, параграфот 1.1.2.).
Јужно од линијата

2.

владее таканаречената полска парокси

тонеза, т.е. стабилизиран акцент врзан за претпоследниот слог на ак
центската единица и!или на акцентогениот облик (симболично G'f-l
спрема G'f-l (АО)). Во идеалниот, длабински модел паралелата во
однос на иницијалната стабилизација со нејзините две локализации

СУl и СУО е комплетна. Меѓутоа, во текот на апликацијата на моделот
кон живиот јазичен материјал се јавуваат суштествени разлики завис
но од тоа дали општиот модел го врзува акцентот со почетокот или
со крајот на акцентската единица и дали се работи за апсолутниот
или релативниот почеток или крај (за маргиналната - т.е. сооднесена
со акцентската единица, или централната - т.е. сооднесена со акцен
тогениот облик - локалицзација на акцентот). Јужнокашупската ста
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билизација е маргинална и врзана за почетокот на акцентската
единица, копненополската стабилизација е централна и врзана за
крајот на единицата. Двете разлики ја импликуваат поголемата сло
женост и поголема варијабилност на копненополскиот систем. Врз
последиците од тие разлики ќе се концентрираме ОПИlllУВ ЌИ го
акцентскиот систем на главнината на полските говори. Ќе зборуваме
прво за границите на акцентската единица, па за тоа како се мести
акцентот во тие граници.
Определувањето на границите на акцентските единици во
еден систем lllТО го врзува акцентот со крајот на единицата претпо
ставува постоење на некоја дијагностичка процедура lllТО би ни ДОЗ
волила од ОПlllТИОТ фонд на збороформите да ги издвоиме клитиките,
а од ОПlllТИОТ фонд на клитиките - енклитиките. Согласно со веќе
реченото, треба да разликуваме ноторни енклитики, од една страна, и
контекстуалните, од другата. Најпосле, треба да издвоиме и акценто
гени облици кои контекстуално се подложни на енклиза.
Според ОПlllтата формула клитиките се облици чие појаву
вање во текстот не го зголемува бројот на акцентите. Меѓу нив
енклитиките. се тие lllТО не смеат да се појават на апсолутниот поче
ток на еден текст. Водејќи се по тие критериуми, доаѓаме до заклучок
дека во групата на ноторни енклитики спаѓаат (а) подвижните за

-ет, -еѕ, -ѕту,
by, (в) дел од експресивните
kolwiek, (г) таканаречените кратки

ВрlllОЦИ на претериталните облици на прво и второ лице

-ѕсје;

(б) честицата на можниот начин

честици како

to, t8m, Сl: ц

заменски форми, т.е. клитичните облици на личните заменки, (д)
полифункционалната морфема ѕју. Во групата на контекстуални
енклитики спаѓаат дел од другите честици како

по,

bEIlJi.

Најпосле,

меѓу енклитиките хомонимни со акцентогените облици се вбројуваат,
на пример, клитички употребени лексемијedеп,

0]'-1

taki

..

Локализацијата

автоматски создава можност едносложните енклитики да го по

местуваат акцентот спрема формулата:

А.

>

+

акцентоген облик

11

Б.

енклитиката

додека двосложните енклитики создаваат можност акцентот на ак
центогениот облик да се претвори во вторичниот акцент на акцент
ската адиница:

А.
акцентоген облик

>

+

енклитиката

11

Б.
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Истовремено, секогаш присутната тенденција кон зацврсту
вање на акцентот во одделни акцентогени облици причинува дека и
појдовните структури (сместени лево од стрелките) постојано се
обновуваат. На тој начин се создава една природна зона на потенци
јална варијација во рамките на самиот систем, а која во одделните
територијални микросистеми е ограничена со ред конвенционални
решенија што треба да ги изучиме едно по едно. При тоа ќе се послу
жиме со определбите "варијанта А." (со непоместен акцент на акцен
тогениот облик) и "варијанта Б." (со поместен акцент) и ќе се кон
центрираме врз географијата и фреквенцијата на варијантата Б.
Пред да го претставиме однесувањето на одделни енклитички
изрази, треба да кажеме неколку збора за зоната на синтагматската
подвижност и за степенот на подвижност на полските енклитики.
Сите наброени енклитики со исклучок на честиците kolwiek и bE/di
функционално се надоврзуваат на глаголот, или како негови модифи
катори (честиците), или како негови дополнувања (заменките). След
ствено, тие можат да се движат меѓу позицијата зад првиот акценто
ген облик во исказот (таканаречената "позиција на Вакернагел") и
позицијата зад глаголот што го конституира исказот. Во денешните
полски говори граматичкиот принцип надвладува над Фонетскиот и
енклитиките се почесто се залепуваат зад глаголот. Оваа тенденција
станува се посилна со поместувањето од запад кон исток, т.е. со доб
лижувањето до источнословенската јазична територија. Што се одне
сува до честиците kolwiek и

bE/di, тие претставуваат посебна класа

полулексикализирани енклитики способни да се залепуваат само за
едно затворено множество лексеми, по функционален принцип, кон
кретно за заменките, т.е. претставуваат поскоро лексички отколку
синтаксички проблем.
(а) Што се однесува до подвижните претеритални

завршоци

(личните наставки), треба одвоено да се разгледа ситуацијата кога се
тие залепени за глаголот и одвоено кога придружуваат некој друг
акцентоген облик, сп. на пр. xojiJ!emjcoraj спрема /Corajcm хојјЈ!, и сл.
Натаму, треба одвоено да се разгледаат завршоците за еднината и за
множината. Најпосле, во еднината треба да се исклучат случаите
кога соодветниот акцентоген облик завршува со вокал, бидејќи то
гаш завршокот се јавува во неслоговна варијанта, сп. xojjJ!-ет (ма
шки род) спрема xojjJ!a-m (женски род), или /Coraj-cm хојјЈ! спрема

ќеdу-m хојјЈ!, и сл. Почитувајќи ги сите тие дистинкции, можеме во
најопшти црти да ја дадеме следната слика: во состав со глагол во
еднина варијантата Б конкурира со варијантата А во јужната и југо
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источна Малополска и победува кај помлада генерација говорители,
во другите области генерализирана е варијантата Б дури во облиците
како

fJSyn'6zem, dovj'ozem, каде што континуантот на долгото *0:, от

суството на *1 и соноризацијата на завршниот консонант на основата
сигнализираат независен развој на двете компоненти. Во множина
варијантата Б е насекаде во експанзија, без поизразита географија,
надвладува пред се кај младите, во послабо зачуваните дијалектни
системи, на територии на поголеми миграции, во зони на влијанија на
поголеми индустриски агломерации, и сл. Тенденцијата кон генерали
зација на варијантата Б е тесно поврзана со тенденцијата кон залепу
вање на клитиката за глаголот. Во состави со неглаголски акценто
гени облици, позачестени во "сатарата" југозападна Полска, владее
речиси без исклучок варијантата А. Меѓутоа, треба да се помни дека
во старите полски дијалекти и самите разгледувани завршоци имаат
доста издиференцирана географија. Имено, кај Кашубите имаме,

(ја хојЈЏ а не хојј
џет, [ј хојЈЏ а не хојјџеѕ, итн.), додека во голем дел вјелкополски, а и

главно, тип без завршоци, но со личната заменка

пошироко севернополски говори со горниот тип конкурира моделот

Йе (ја Йет хојјџ / хојЈЏ Йет, 1рl ту Йет хојili / хој
јЈј Йет, итн.) што се оди во полза на варијантата А. Облиците со

со вградена честица

подвижните клитички завршоци се наслојуваат вторично, под влија
ние на стандардната норма.
(б) Честицата за можниот начин bуза да создаде парадигма по
лице се врзува со истите клитички завршоци за кои стана збор во
точката (а). Следствено, во можниот начин имаме работа со енкли
тичката серија

by-m, by-s, by, by-.s;my, by-/;fce, by. Елементите од таа се

рија покажуваат поголе�fа подвижност од самите претеритални за
вршоци. што не пречи и овде да се шири варијантата Б. Таа експан
дира како во состав со глагол, така и со другите акцентогени облици,
како во акцентски единици со едносложни така и со двосложните
енклитики, дури во случај кога целата единица брои три слога, т.е. се
работи не за релативна хиерархија на главниот и вторичниот акцент,
туку за потполна елиминаЦИЈа на еден од двата акцента, сп. на пр.

gdyb'y5my byli, zeb'y5ce ро;јЈј, и сл. Во централна Полска варијантата Б
денеска веќе доминира. Подвижноста од типот xoj'jvby /ted'y-by хо
.#џ докажува дека сме соочени не со акцент трајно зацврстен во една
глаголска парадигма, туку со жив процес на парокситонизација чиј
носител е во случајов честицата

by.

(в) Многу оскудниот дијалектен материјал не дозволува по на
широко да се претстават составите со експресивните честици

С1; 51; по,
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је, tam

насекаде присутни се двете варијанти; доминира варијантата
А. Варијантата Б почесто се јавува во полулексикализирани состав и
со заменките како jak'i-!H,jak'is tam, kt6r'y to, и сл.
(г) Заменските клитики способни се на целото подрачје да го
поместуваат акцентот, пред се во експресивно маркиран текст, пред
се во позиција по глагол. Меѓутоа, основна е насекаде варијантата А,
веројатно не без влијание на стандардниот јазик. Еве неколку при
мери од типот Б: muviJ!'a тu, i odvl'ug go, пе bлz'o go, пе kupjuJ!'a mi,ne
vo/n'o сј ...

(д) Релативно почесто ја наоѓаме варијантата Б во составите
со морфемата Ѕ1(:, меѓутоа ова може да биде проста последица на ви
соката фреквенција на таа морфема.
Изнесеното може да се собере во констатација дека сите ен
клитики ја користат можноста вградена во системот можност за по
местување на акцентот. Меѓутоа, поместениот акцент доминира само
во парадигмите на претеритот и на можниот начин, т.е. само таму
каде што енклитиката прераснува во Флексивна наставка, т.е. каде
што е на пат кон лексикализација. Во сите други состави поместе
ниот акцент (варијантата Б, локализација ст Ј-1 (AG)) останува најче
сто на нивото на едно експресивно средство. Посебен проблем прет
ставуваат некои североисточнн говори кои остануваат под влијание
на белорускиот јазик и покажуваат окситонеза во извесни класи гла
голи и следствено парокситонеза во соодветните енклитички изрази.
Појавата на контекстуална енклиза се однесува на сите дво
составни синтагми во кои вториот дел (семантички и) акцентски или
му се потчинува на првиот, или пак на синтагмата како целост. Се
разбира, и овде важи ограничувањето обликот што е подложен на
енклиза да не биде подолг од два слога. Појавата е најизразита во
случај на именските синтагми составени од придавка и именка. Ако е
именката едносложна, во тој тип синтагми може да дојде и до помес
тување на акцентот, сп. mJ!od'y рм, drug'i јеn' drug'i raz, lonsk'j rok, гап'а
тѕа, p ust'a пос и сл. Од исто потекло се и сложенките како dobr'anoc,
vje!k'anoc и топонимите како Bial'ystok, Bab'imost, и сл. (Сп., од друга
страна, N'owy T'arg, N'owy S'C!cz, и сл.). Најпосле, од истиот тип се и
броевите и бројните заменки како рј'епсѕе!, sed'emset / s'edemset, ќilk'а
set /ќ'i!kаѕеt, cter'ykroc / cter'ykro6, il'ekroc / 'ј!еЈЈо6, и сл.
Интересен доказ дека (копнено)полскиот систем од типот СТЈ-l
/ ст{1 (AG) не поднесува Финален акцент во повеќесложните облици

претставува судбината на заемките. Посебно инструктивна е според
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бата меѓу оригиналната акцентуација на германските заемки во се
верните и централните кашупски говори и нивната акцентска адапта
ција во јужнокашупските и копненополските, сп. на пр. кашупско
i'ensterk,op, tууег,уѕt спрема вармињско (т.е. карактеристично за регио

нот Wannia) fCnst'erkop, tyy'ezyst, и сл.
Речиси без исклучок во говорите парокситонични се и пред
лошките изрази составени од еднослочни предлози и едносло}Кни
именки, тип d'o ѕпи, п'а пос, и сл.
Акцентскиот систем на полскиот стандарден јазик претста
вува резултат на сублимација и прилично рана кодификација на опи
шуваниот "органски" систем (сп. подолу, глава

2.1.).

2.3. СИСТЕМ СО ДВОЈНА ЛОКАЛИЗАЦИЈА НА

АКЦЕНТОТ

НА ПРВИОТ И!ИЛИ НА ПРЕТПОСЛЕДНИОТ СЛОГ
J

HO од линијата

2.1.

од двете страни на полско-(чешко)мо

равската и полско-словачката јазична граница се простира подрачје
на стабилизиран акцент со двојна мо}Кна локализација -

на првиот

и/или на претпоследниот слог. Не е лесно да се одговори на клучното
прашање дали се работи за доцно вкрстување на два принципа на ста
билизација или за запазена архаична состојба што на целата западно
словенска територија и претходела на генерализацијата на еден од
двата принципа. Познатите факти од историја на колонизацијата на
соодветното подрачје не тераат да го прифатиме првото решение.
(Пошироко за тоа сп. подолу во параграфот

1.1.2.)

Пропорциите на двете акцентски локализации варираат во
одделни делови на опишуваната територија, а со тоа варира и функ
ционалниот сооднос меѓу нив. Поретката локализација (како на пр.
парокситонеза во делови од полската Орава (Orawa) и Спиш (Spisz»
или иницијалност во делови од словачката горна Орава

(Нота Orava)

автоматски е функционално маркирана и користена како показател
на реченичната, емфатична интонација. Меѓутоа, во центарот на опи
шуваната територија двете локализации се функционално рамно
правни а дистрибуцијата на акцентот мо}Ке да

се

определи како сле

дува:
во трисложните акцентогени облици кои претставуваат
самостојни акцентски единици акцентот Мо}Ке да биде на првиот или
на претпоследниот слог,
- ист е принципот во трисложните клитички изрази, сп. п'а sto

]е / па ѕt'oЈе, vi'iзе go / viз'е go,
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- во чеТИРИСЛОЈКните и подолгите акцентогени облици кои
претставуваат самостојни акцентски единици варира хиерархијата на
главниот и на вторичниот акцент, едниот врзан за првиот, другиот
за претпоследниот слог,
- ист е принципот во чеТИРИСЛОЈКните и подолги клитички
изрази.
Подрачјето на двојната стабилизација експлицитно ДОКаЈКува
дека од клучно значење за генерализација на една или друга локали
зација е местото на акцентот во трисложните акцентски единици,
коишто впрочем претставуваат голем дел од словенскиот јазичен
матерИЈал.
Се разбира, денешната состојба на опишуваното подрачје,
иако прилично стабилна, не е независна од влијанијата на општите
норми полската, чешката и словачката, кои дијаметрално се разоти
дуваат по местото на акцентот.
Интересна, иако индиректна, е корелацијата меѓу местото на
акцентот и Фонолошкиот квантитет на вокалите. На парокситонич
ната или двојната стабилизација и одговара отсуството на квантите
тот (сп. ги копненополските, источнословачките и некои пограни
чни централнословачки и чешкоморавски говори); неограничениот
квантитет (како во главнината на чешките говори) се поврзува со
доследна иницијална стабилизација, што потсетува на фактот на при
лично долгото чување на квантитетот на кашупското подрачје; нај
после, ограничениот квантитет во централнословачките говори прид
рУЈКува една посебна комбинација на иницијалниот принцип со парок
ситонични варијации.
*

Опишувајќи ги акцентските состојби на полската јазична
територија користевме пред се податоци собрани во:
Atlas J«zykowy Kaszubszczyzny i Dialekt6w Ѕцѕiеdnich, т. 15, карти
1-17 и статијата:

Stan akcentu w gwarach kaszubskich обработена од М.

Коритко:Вска, изд. Ossolineum 1978;
Z.Topoliriska, Z historii akcentu polskiego od wieku XVI do dzis, 1II1.
Aktualne stosunki na obszarze etnicznego j «zyka polskiego, изд. Ossolineum

1961.
Симболичен запис како во:

Е. Stankiewicz, The Accentual Pattems of the Slavic Languages,
Stanford University Press, Stanford, Califomia 1993.

1.1.2. АКЦЕНТСКИ СИСТЕМИ
НА ПОЛСКАТА ЈАЗИЧНА ТЕРИТОРИЈА

ДИЈАХРОНИЈА
О. Во оваа глава ќе стане збор за филијацијата и хронолош
киот ред на системите претставени во главата 1.1.1., како и за патиш
тата на преминување на еден систем во друг. Основното прашање е
дали сите пет денешни системи претставуваат една временска сукце
сија или треба да претпоставиме повеќе паралелни линии на развојот.
Спротивно на концепцијата често застапувана во полонистичките
'
трудови овде ќе се обидеме да ја одбраниме теоријата на две неза
висни развојни линии, кашупската (поморската?) и копненополската.
Следствено, предложената слика може да се претстави на следниов
начин:

Пра-полскопоморски акцентски систем
Ј

"Ј...

1.1. Севернокашупски систем

со слободен и подвижен
акцент

L

1.2. Централнокашупски систем

со морФолошки неподвижен
акцент

L

2.1. Јужнокашупски систем

со стабилизиран
иницијален акцент

2.2. Основен полски систем

со стабилизиран
парокситоничен акцент

L

2.3. Јужнополски систем

со двојна стабилизација
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"Пра-полскопоморскиот акцентски систем" претставува кон
венционален назив за заедничката појдовна состојба. Возможно е
дека поадекватен би бил називот: "пра-западнословенски систем",
меѓутоа, во отсуство на докази во полза на едно од двете решенија ја
прифаќаме послабата хипотеза. Вертикалниот распоред на системите
ја одразува нашата увереност дека системот со двојната стабилиза
ција претставува периферна персеверација на една состојба со дво
страно наслојување на два различни типа на стабилизација и зачувана
во специфични услови на планинското гранично подрачје.
Во натамошниот текст прво ќе го претставиме нашето толку
вање, па ќе се осврнеме на поважните теории изнесени по повод раз
витокот на денешниот полски акцентски систем.

1. КАШУПСКА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА
Нема овде да се занимаваме

со

предисторијата на словенската

акцентуација. Меѓутоа, ред е да го скицираме патот по којшто е
настаната денешната севернокашупска состојба. Најстарите локали
зирани и потполно веродостојни филолошки податоци потекнуваат
од крајот на минатиот век. Барајќи ги алките во синџирот на измени
што би ни дозволиле состојбата засведочена во споменатите матери
јали да ја поврземе со хипотетичната прасловенска и праполскопо
морска состојба, тргнуваме - што се однесува до словенските прили
ки

од теоријата и од резултатите на В. А. Дибо и неговиот колектив

(сп. Дblбо
лики
wicz

1981, 1990)

- а што се однесува до полскопоморските при

и од анализите и констатациите на Ј. Курилович (сп. Kurylo

1952, 1960).
Пред да преминеме на теоретските размислувања, уште не

колку зборови за јазичниот материјал што им послужил на поранеш
ните истражувачи како основа за генерализации во однос на кашуп
скиот акцентски развиток. Како што е познато, кашупските говори
со векови се повлекувале пред експанзија на германскиот јазик. По
датоците регистрирани кон крајот на минатиот век од германскиот
славист Ф. Лоренц

(Р.

Lorentz) (и прифатени во славистичката наука

како канон информации за најдалечната и најархаичната североза
падна кашупска периферија) доаѓаат од денеска веќе изумрените сло
вински кашупски дијалекти сместени во најблиската околина на езе
рото Лепско

(Lebsko).

Тие покажуваат акцентски систем што е поар

хаичен од денешниот североисточно кашупски (претставен во гла
вата 1.1.1. во параграфот 1.1.) и токму тие биле предмет на анализа во
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трудовите на Ј. Курилович

(1952)

и П. Гард

(Р. Garde 1976).

Следстве

но, во натамошниот наш текст прво ќе ги скицираме хипотетичните
развојни етапи од пра-полскопоморската до севернокашупската сос
тојба во нејзините две варијанти: западната (регистрирана од Лоренц)
и помладата источна (претставена погоре во главата

1.1.1.),

за да

можеме потоа - веќе со комплетна Филолошка Документација

да

го претставиме патот од севернокашупските, преку централнокашуп
ските, до денешните јужнокашупски состојби.

1.1.

ОД ПРАПОЛСКОПОМОРСКИОТ

ПРЕКУ КАШУПСКОСЛОВИНСКИОТ (РЕГИСТРИРАН
ПРИ КРАЈОТ НА МИНАТИОТ ВЕК) ДО ДЕНЕШНИТЕ
СЕВЕРНОКАШУПСКИ СОСТОЈБИ
Ќе ги споменеме овде само прасловенските и западнословен
ските појави директно релевантни за полскопоморскиот развој. Сог
ласно со таквата постапка предлаганиот појдовен систем го крстивме
"полскопоморски", но без импликација дека е тој појдовен с а м о за
полскопоморските дијалекти. Трминот "полскопоморски" се одне
сува на дијалектниот комплекс што го замислуваме како предок на
денешните копненополски дијалекти, од една страна, и на бројните
некогаш поморски дијалекти долж балтичкиот брег од Висла

(Wisla)

на исток, се до полапскиот дијалектен комплекс до устието на Елба
(герм.

Еlbе,

пол.

Laba)

на запад, т.е. на дијалекти чии остатоци прет

ставуваат денешните кашупски говори.

1.1.1.

ФОНОЛОШКА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА

Ќе се обидеме прво да составиме појдовен инвентар на пол
скопоморските прозодиски дистинкции.
По скратувањето на старите должини во сите позиции со ис
клучок на позицијата пред акцентот, полскопоморскиот не знаел за
Фонолошки релевантни интонациски разлики. Опозицијата меѓу дол
гите и кратките вокали постоела непосредно пред акцент, а по повле
кувањето на акцентот од крајните ерови

(

=

по никнувањето на така

наречениот нов акут, т.е. нова нагорна интонација) исто така и под
акцент.

Еднаш скратените долги вокали во крајниот слог биле

по

доцна обновени ПQ пат на контракција (сп. подолу). Акцентот бил
слободен и подвижен, но не без огради, меѓу другото тој веќе бил
повлечен од крајните ерови, т.е постоела категорија на кратки крајни
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вокали неспособни да бидат носители на акцентот. Кај немотивира
ните именки постоеле два типа акцентски парадигми, неподвижни и
подвижни, и едните и другите со краток или долг коренски вокали
зам. Неподвижните секогаш биле од типот
типот

а

а1. Подвижните биле од

Рl (само со краток коренски вокализам) или а - Ро (со кра

ток или долг вокализам). Кај мотивираните именки покрај горните
има и неподвижни парадигми од типот
издвојуваат типовите af- Рl и

аЕ додека кај подвижните се

аЈ (аоЈ- Р(} Кај глаголите парадигмата

praesentis не внесува нови акцентски типови, но покажува дека во
подвижната парадигма локацијата

а треба да се сфати како а(}

Во полскопоморската епоха претставениот систем трпи изве
сни измени кои - не многу значајни како такви - сепак предизвику
ваат верижни реакции кои доведуваат до воспоставувањето на сосема
нова хиерархија на прозодиските правила. Споменатите

измени се

однесуваат како на инвентарот и дистрибуцијата на вокалните дол
жини така и на Дистрибуцијата на акцентот и, најпосле, на соодносот
меѓу должината и акцентот.
Единствената прифатлива релативна хронологија ни нало
жува како прв чекор на патот на измените да ја наведеме натамош
ната редукција на таканаречените слаби ерови. Нема овде да се впуш
таме во комплексните анализи на контактните односи меѓу оддел
ните Фонеми кои би ни донеле одговор на прашањето дали се работи
веќе за комплетна елиминација на еровите или само за извесен на
преднат степен на редукцијата. Мора да не задоволи констатацијата
дека слабите ерови дефинитивно исчезнале од гледна точка на сло
говната структура на збороформите. Меѓу многубројните последици
на тоа исчезнување, како директно релевантни за нашата проблема
тика ќе ги наброиме:
- во доменот на квантитетот

појавувањето на новите должи

ни како компензација во слоговите пред редуцираните (испадна
тите?) ерови. Дел од тие компензациони должини се Фонологизи
рале, т.е. се изедначиле со старите Фонолошки долги вокали; на пол
скопоморскиот ареал тоа се однесува на компензационите должини
во слогови затворени со (дистинктивно и/или редундантно) звучен
консонант, пред се но не исклучиво во новите завршни слогови на
збороформите. Процентот на компензационо долги внатрешни сло
гови расте со одењето од југ кон север на полскопоморската јазична
територија. Со оглед на ФономорФолошката структура на соодвет
ните лексеми (релативно широката застапеност на еровите во суфик
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салните елементи), компензацијата значително го зголемува бројот
на долгите вокали во позицијата af;
- во доменот на акцентската дистрибуција елиминацијата на
слоговите конституирани од слаби ерови довела до cKpaTYBaIbe на
многу збороформи и до поместуваIbе на акцентот за еден или дури во
некои деривати за два слога кон почетокот на збороформата и ipso
Jacto до бројни синкретизми и реинтерпретации на локализацијата на
акцентот, пред се во полза на позициите а] и а /.
Еден друг значаен процес со, без сомнение, прасловенски
почетоци е контракцијата на вокалите во секвенците со интерво
кално /ј/. Покрај изолирани случаи на контракција во коренот, овде
спаѓаат низа категоријални појави, пред се контракција во придав
ките проширени со членското -ј6 и во именките деривирани со
суфиксите -6ј-е и -6ј-а. Во глаголската деривација опсегот на кон
тракцијата во северниот дел од полскопоморскиот ареал е значи
телно помал отколку во јужниот. Меѓу поважните последици на кон
тракционите процеси спаѓаат: општото зголемување на бројот на
долгите вокали; реституцијата на долгите вокали во последниот отво
рен слог; прошируваIbето на коинциденцијата меѓу должината и мес
тото на акцентот (сп. подолу).
Наброените појави подготвиле почва за процесот кој претста
вува главна одлика на полскопоморскиот (западнословенскиот?) ак
центски развој, т.е. за Фонетското поместуваIbе на акцентот од пос
ледниот краток отворен на претпоследниот слог. Со оглед на прет
ставената појдовна дистрибуција на акцентот, наведениот процес ги
засегнува пред се подвижните парадигми и го менува основниот мо
дел на подвижност од а] {а о) - ј3Ј во а] (ао) - а/и секуидарно af-l ар
-

т.е. покрај подвижноста чија општа формула беше: а - ј3 (т.е. осно
вата наспрема наставката), создава подвижност во рамките на осно
вата. Благодарејќи на постоеIbето на долгите наставки, подвижноста
од типот а ј3 се уште се пази, меѓутоа чекор по чекор ќе се повле
кува по пат на морФолошки израмнуваIbа. Следствено, натамошниот
развој на (полско)поморската (кашупската) акцентуација се сведува
на сукцесија израмнувања чиј резултат е се поизразитата Доминација
на позицијата а1 {аоЈ. Со други зборови: споменатото поместуваIbе на
-

акцентот било од пресудно значеIbе за идниот пресврт од морФолош
ки кон Фонетски (Фонолошки) акцентски принцип.
ЗАБЕЛЕШКА: Предложената формула на акцентското поместување прет

ставува, се разбира, хипотетичен конструкт. Состојбата
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регистрирана од Лоренц кај Словинците наложува претпо
ставка дека врската меѓу прасловенската и полскопомор
ската (словинска) акцентуација може да се осигури само со
една формула на Фонетското акцентско поместување кон
почетокот на збороформата. Предложената погоре форму
ла претставува прецизирана формула на Курилович - Гард.
Оригиналната формула на Курилович гласи: поместување
од последниот на претпоследниот долг слог (сп. Kurylowicz

1952); во 1960

тој ја проширува, зборувајќи за повлекување

од последниот отворен на претпоследниот слог, додека
формулата на Гард гласи: поместување од последниот кра
ток на претпоследниот слог во сите повеќе од двосложни
облици. Гард не гледа потреба со својата формула да ги оп
фати и двосложните облици бидејќи тој за З<lпаднословен
ското подрачје не прифаќа окситонични парадигми. Меѓу
тоа, словинската IlОДВИЖНОСТ кај немотивираните именки
(кои претставуваат главнина од двосложните облици) суш
тествено се разликува од прасловенската и најлесно се обја
снува со повлекување на акцентот од старите кратки нас
тавки.

Пред да поминеме на преглед на регистрираните од страна на
Лоренц словински парадигми, вреди да се задржиме врз соодносот
меѓу акцентот и должината. Како резултат на сите споменати про
цеси во полскопоморскиот период се проrпирила коинциденцијата
меѓу вокалната должина и местото на акцентот. Во неподвижните
парадигми во повеќето случаи акцентот паѓа врз долгиот слог, а
останатите лексеми тежат кон генерализација на тоа правило (сп. го
вторичниот долг коренски вокализам во лексемите како dux, kJi stan,
tfask, ЈјеЈх - Курилович

1952),

додека подвижните парадигми акцен

тираат "десно" само врз долгите. Со еден збор: во повеќето зборо
форми акцентот паѓа врз

аЈ (ао)

и/или врз долгиот слог. Малоброј

ните лексеми надвор од таа генерализација (како, на пр., централно
каrпупскиот тип

car'ovnica)

ја чуваат својата индивидуалност се до

границата на иницијалната стабилизација, бидејќи не им се закану
ваат морфол оrпките израмнувања коишто се активираат пред се во
случаите каде IПТD немаркираниот член на опозицијата е рамен на
ЗАБЕЛЕШКА: Курилович

(1952)

а].

соодносот меѓу акцентот и должината го

сведува на формулата: коинциденција на краткост со подви
жност. Меѓутоа, тој прифаќал постоење на стари окситони
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чRИ парадигми со долг коренски вокализам кои станале
баритонични дури во резултат на словинското

(полскопо

морското? ) повлекување на акцентот, додека според овде
претставената хипотеза повлекувањето го имало за после
дица пред се воведувањето на новиот модел на подвижност
независна од коренскиот квантитет.

Отворено е прашањето на хронолошкиот однос меѓу фонет
ската ста6илизација на акцентот во јужнокашупските говори и гу6е
њето на Фонолошкиот квантитет. Фонолошкиот развој на кашуп
скиот ареал сведочи дека процесот на гу6ењето на квантитетот се
ширел во правецот: југ-север. Релативната хронологија на гу6ењето
на квантитетот се наложува како главен фактор на типолошката
диференцијација на денешните кашупски вокални системи (сп. Торо

liriska 1974). Со други зборови: информацијата за главните етапи
гу6ењето на квантитетот се чита од денешната распространетост
одделни типови вокални системи. Од друга страна, географијата
тие системи во општи црти се поклопува со акцентските граници

во
на
на
во

смисла дека акцентските граници се истовремено и граници на се
подоследно

o преместувањето кон север прекодување на старите

квантитетски во новите разлики во вокалната 60ја:
(а) Границата меѓу морфолошкиот и Фонетскиот акцентски
принцип (на картата линијата

1/2)

е истовремено северна граница на

неколку типично копненополски процеси на идентификација на кон
тинуантите на старите долги вокали со новите компензациони дол
живи во позиција пред сонант, во што се содржи доказ за постоење на
....јужнокашупско-копненополски контакт во период на гу6ењето на
јужнокашупскиот квантитет и сугестија дека акцентската ста6илиза
ција се датира најдоцна од истиот период; на зависноста меѓу иници
јалниот карактер на ста6илизацијата и фактот дека таа била спрове
дена во период на се уште живи квантитетски разлики ќе се вратиме
во натамошниот текст.
(6) Границата меѓу копненополската и кашупската ста6илиза
ција (на картата линија

2.1.)

одговара на јужната граница на такана

реченото кашупско шва 101 настанато како резултат на фонологиза
цијата на разликата меѓу долгото и краткото *i и сведочи за подолго
пазење на квантитетот на кашупската територија.
(в) Границата меѓу централнокашупскиот, во принцип непод
вижен, и севернокашупскиот, се уште подвижен, акцент (на картата
линијата

1.1.) се поклопува со границата на доследна фонологизација

на разликата меѓу старите

*u

и

*и:

во сите позиции, што веројатно е
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трага на определена етапа во повлекувањето на квантитетот, а исто
времено објаснување на релативната стабилност на соодветната ак
центска граница.
Со еден збор, возможно е дека релативната петрификација на
сукцесивните етапи на морФолошкото израмнување на акцентските
парадигми, како и границата меѓу морФолошкиот и Фонетскиот ак
центски принцип го одразува (и се должи на) сукцесивното повлеку
вање на Фонолошкиот квантитет. Како што знаеме (сп. Stieber

1950),

на полуостровот Хел квантитетот независен од вокалната боја - иако
во мошне тесни граници, во опозицијата Ii/ - /Јј запазена само во
определени позиции - бил жив се до крајот на минатиот век и, како
што исто така знаеме, пазењето на квантитетот претставува само
еден аспект од инаку архаичниот карактер на хелскиот говор, одра
зен и во акцентските односи.

1.1.2. МОРФОЛОШКА РАЗВОЈНА

ЛИНИЈА

За да ги олесниме споредбите во презентацијата на словин
скиот материјал, прифаќаме ист редослед како во главата при опи
шувањето на денешните кашупски состој би. Ги воведуваме следните
кратенки: Сн - словински, СК - севернокашупски, ЦК - централно
кашупски, ЈК - јужнокашупски. Интерпретацијата на поимите север
но-, централно- и јужнокашупски е како во главата

1.1.1.,

сп. ја кар

тата.
Почнуваме од именки, а меѓу нив од оние со полскопомор- .
ските едносложни основи на -0-, -а-, -ј-. Тие покажуваат во СН или
неподвижни парадигми од типот а или вторично (сп. подолу) f3 или
подвижност од типот а - јЈ. Локализацијата f3 ги карактеризира Lsg m
п -и, Jsg

f -Q, ОрЈ -ј / -6v (вторично дури ОрЈ -о може да се појави со

акцентот ај, сп. ги облиците како
-ах. Како што покажува

ЈрЈ,

mjot'el, zar'en) ,

DpJ -оm,

се работи за локализација

ЈрЈ -amJ

fЗ0 (т.е.

LpJ

за мар

гинална окситонеза, сп. подолу). Сите акцентирани наставки се исто
времено - со исклучок на LpJ - долги; тие се и единствените долги
наставки во старата о-парадигма. Моделот на подвижност е оној на
старите о-основи, преземен и од страна на старите -а- и -l-ОСНОВИ,
веројатно не без влијание на споменатата коинциденција: акцент f3 
долг вокал во наставката (сп. го акцентот врз lsg fco контрахираниот
долг вокал). Финален акцент врз краткиот слог во LpJ можел да се
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запази и по аналогија со старата долга акцентирана наставка
x
регистрирана од Лоренц во источните Сн говори, сп. xioPj'fд, brac' x
(Topoliriska 1964: 44). Што се однесува до репартицијата на одделните
лексеми меѓу типовите а и а fJ, сликата е следна: (1) во типот а
спаѓаат главнината основи од старата парадигма а. (по Дибо) и втори
чно некои основи од парадигмите б. и ц., дел од нив со вторично про
должен коренски вокализам; (2) во типот а - fJ спаѓаат главнината
основи од парадигмите б. и ц. и вторично дел од старите основи од
парадигмата а.; некои од последните во облиците со акцентот Р пока
жуваат вторично скратен коренски вокализам.
Еве неколку примери на Сн подвижни парадигми кај немоти
вираните основи:
sg N bf g

r'qka

tr'ЛIJa

gqS

р'оЈе

G bf'egu

r'qci

tr'l1vo

g'Et.<;o

р'оЈа

D bf'egu

r'qco

и"dI je

g'<lsi

р'оlи

А bft;g

r'qkfj

t1"iiv'1

gqS

р'оlе

1 bf'egfj

Fqk'Q

(rl1l) ,Q

LbJ gj.J

r'qco

12] NA bf'езi

p'olfj
р'оlи

r'qci

{г'Љје
(г'I1., о

g'qsi
g'qso

р'оlа

О bff:g'QV

rfl.k'ov

tr'дv

gДД'

Р91

D bfeg'Qm

trдv'om

g/:ls'om

J2QiJлn

l b.п:g(.а,lm ' ј
L breg'ax

r{jk'om
r{jkam'i

trl1vam'i

gqs(aJm'j

pol(a2m'i

ПЈК'аХ

trl1v'ax

fJilsax

ј2оl'ах

du NA bf'ega

r'qce

DI bf'egoma

r'qkoma

Освен присуството на дуалот, единствената разлика меѓу
претставената погоре Сн подвижна парадигма и СК подвижна пара
дигма опишувана во главата 1.1.1. е дека во СК во множина акцентот
Ро е повлечен за еден слог кон почетокот на збороформата, што го
претворило соодветно во

а

или (во наставката

) во РЈ' Разликата

-аml

постоела веќе во време кога Лоренц ги регистрирал горните Сн
парадигми. Веројатно се работи за аналогија спрема многусложните
основи, Акцентот Рl во Јрl е - се чини - во основите -а- и -0- појдовен,
во Сн претворен во Ро по аналогија спрема -i-основите. а вторично
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можеби и по "лажна" внатрешна аналогија спрема другите р-облици
со едносложни наставки кои се подложни на двојна интерпретација,

РјИЛИ Ро.
Именките од типот briNj'a како и тие од типот се va веќе во Сн
кај Лоренц се јавуваат со вторичниот неподвижен акцент

Р, реги

стриран денеска во ск.
Многусложните основи на -0-, а
-

-,

-ј- исто така во прв чекор ќе

ги по делиме на неподвижни и подвижни, меѓутоа, тие како поразгра
дени морфолошки структури и внатре во двете класи натаму се делат
на многубројни типови. Неподвижните парадигми во принцип пока
жуваат акцент од типот

fXJ или af-/, кој честопати може да биде ин

терпретиран и како ај. Подвижноста се определува со формулата а1

af Се на се акцентуацијата на словинските многусложни именски
основи може без тешкотии да се објасни со полскопоморското повле
кување на акцентот, под услов да земеме предвид и дека

(1)

бројните

примарно неподвижни основи со акцентот afBo Сн станале подви
жни, т.е. го запазиле стариот акцент само во падежните облици кои
во подвижната парадигма акцентираат "десно",

(2)

покрај "старата"

наследена подвижност (т.е. парадигма со afBo Lsg m -и, NGDJLsg

1;

NApJ п -а, GDJLpl) создадена е во женскиот род нова подвижност по
моделот на о-основите (паралелно како кај едносложните основи, сп.
погоре), т.е. со afBo Jsg -Q и Lsg -е,

-1; додека во останатите еднински

облици владее ај. Подетално за механизмот на таа аналогија сп.
Курилович 1952, 1960. Интересно е дека

како што сведочат подато

веќе при крајот на минатиот век постоеле ред спо
ците на Лоренц
редни разлики дури меѓу одделни словински говори, а уште поизра
зити меѓу Сн, од една страна, и СК на полуостровот Хел, од друга.
Општо земено, тие се сведуваат на поограничена подвижност на Хел,
и тоа како по бројот на основите така и по бројот на облиците. Најго
леми израмнувања регистрираме во женската парадигма, веројатно
поради постоењето на два типа подвижност, и тоа без еднозначна ре
партиција на основите. Денешната СК состојба претставена во гла
вата 1.1.1. не покажува суштествени разлики во однос на таа од пред
седумдесет-осумдесет години. Се создава впечаток дека со губењето
на Фонолошкиот квантитет како да е запрен внатрешниот развој на
наследениот акцентски систем. Натамошните измени веќе не се во
функција на акцентската карактеристика на морфемите и сврзана со
неа способност за создавање парадигми со предвидлива дистрибуција
на акцентите. Акцентот како да се претворил во трајна карактерис
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тика на лексемите (а не на збороформите), т.е. се залепил за опреде
лени морфеми во готови лексички структури. Со други зборови: во
СК акцентската состојба или стагнира на етапа на која ја затекнало
губењето на квантитетот, или еволуира кон генерализација на колум
налниот неподвижен акцент. Доаѓа до израз и "законот на серија", на
пр., подобро се пазат разликите
вите

ceil:/, koll:/no, kamjen)

Mety еднина

и множина (сп.

ги

типо

отколку разлики меѓу одделни падежни

облици во еднинската или множинската парадигма.
Кај придавките, речиси без исклучок проширени со членското
(заменско)
пот

аЈ, /3Ј

-ј6,

во Сн наОѓаме неподвижен колумнален акцент од ти

и - само кај мотивираните

ar или ај_Ј·

Акцентот

f3J

се

објаснува како акцент на старите подвижни парадигми зачуван на
долгите вокали. Тој експандирал и на старите
со краток коренски вокализам;
неза; најпосле

ај

и

baritona, пред се на оние

аЈ ја континуира наследената барито

a f-J е врзан за некои придавски суфикси што го

носеле акцентот

(ај ) или го префрлувале за еден слог кон почетокот

(lXj-Ј)'

СК денеска ја чува старата состојба со некои секун

на зборот

дарни разлики во репартиција на лексеми

Mety

одделни акцентски ти

пови. Со одењето кон југ af- J се повлекува во полза на

аЈ.

Кај глаголот Сн во записите на Лоренц покажува исти типови
на подвижност со оние регистрирани седумдесет години подоцна во
СК од страна на експлораторите на Кашупскиот дијалектен атлас
(сп. ја главата 1.1.1.). Подвижноста од типот

аЈ - аЈ'

карактеристична

за сегашното време и за заповедниот начин, Курилович

(1952)

ја об

јаснува со повлекувањето на акцентот врз префиксот во старите под
вижни парадигми во облиците со неслоговни корени, што довело до
генерализација на акцентуацијата на првиот слог од основата. Но
виот кашупски (полскопоморски?) тип на подвижност опфатил и
многубројни стари неподвижни основи. Подвижноста кај претеритал
ните облици претставува резултат на повлекувањето на акцентот во
машките еднински облици, со што бил отворен патот кон разни ви
дови израмнувања. И овде нема суштествени. разлики меѓу постарата
Сн сос:гојба и поновата ск.
Ќе го повториме уште еднаш главниот заклучок што се нало
жува како резултат на извршениот преглед: денешните остатоци на
подвижност во севернокашупските говори можат да се објаснат на
ист начин како состојбата регистрирана од Лоренц во Сн. Една од
многубројните типолошки интересни разлики е релативно поголе
миот број на предлошки синтагми со рецесивен акцент во Сн. Судејќи
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по примерите на Лоренц, се работи за една Факултативна локализа
ција

ао/ а}

во соодветните облици од подвижните парадигми (сп. Lo-

rentz 1903: 223, 11 од вкупно 13 примери). Помалиот број на соодвет
ните примери во СК може лесно да се објасни со помалиот број лек
семи коишто им припаѓаат на подвижните парадигми. Впрочем,
токму таа е и главната разлика меѓу одделните етапи на повлекува
њето на севернокашупскиот подвижен акцент; од Сн преку СК од Ло
ренцовото време до денешната СК состојба и од денешната состојба
на Хел до онаа дО ЦК граница наоѓаме не само се помалку подвижни
парадигми, но и се помалку лексеми што им припаѓаат на тие пара
дигми. Подвижниот акцент се повлекува во полза на колумналниот
од типот

а} (аоЈ

или

. Првата локализација има еднозначна

интер

претација зависна од слоговната структура на акцентската единица,
додека втората може да значи ултима, пенултима или препенултима,
но во огромно мнозинство случаи се работи за пенултима.

1.2. ОД СЕВЕРНОКАШУПСКАТА
ДО ЈУЖНОКАШУПСКАТА СОСТОЈБА
Ќе се обидеме овде да ја одбраниме тезата дека од пресудно
значење за иницијалниот карактер на јужнокашупската стабилиза
ција бил соодносот меѓу Дистрибуцијата на акцентот и дистрибуци
јата на вокалната должина, од една страна, и релативната хроноло
гија на повлекувањето на квантитетот, од друга. Следствено, еволу
цијата на кашупската акцентуација од состојбата регистрирана од
Лоренц на прагот на деФинитивното исчезнување на квантитетот до
денеска ќе ја врземе во поголем степен со Факторите надворешни во
однос на акцентскиот систем, отколку со внатре системските фак
тори.
Акцентот - како што рековме - паѓал пред се врз првиот или
врз последниот слог на основата. Должината била најзачестена во
претпоследниот слог, каде што ја зацврстило како повлекувањето на
акцентот од Финалните ерови и зародувањето на таканаречениот нов
акут, така и контракцијата на морФолошкиот шев меѓу основата и
наставката, и најпосле компензационото продолжување. Во перидот
по извршување на наведените процеси и пред деФинитивното паѓање
на слабите ерови должината била врзана за претпоследниот слог на
акцентската единица. Со самото тоа акцентот врз претпоследниот
слог како да ја дублирал улогата на должината, истакнувајќи го
инаку веќе маркираниот слог. По пат на поларизација тоа можело да
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доведе до генерализација на акцентот врз првиот слог на акцентската
единица, т.е. до иницијална стабилизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Ј. Курилович (во една официјално необјавена белешка, сп.
Topolinska 1961: 41/42) дава хипотетична системска рекон
струкција на тој процес, односно на неговите први етапи.
Според него нултата функција на акцентот врз претпослед
ниот слог (мотивирана со Фактот дека единствено тој ја чу
вал должината и поради тоа располагал со најголем вока
лен инвентар, ipso jacto, независно од местото на акцентот
претставувал прозодиски центар на акцентските единици)
создавала опозиција меѓу акцентот што паѓал ПРЕД и
акцентот што паѓал ЗАД претпоследниот слог. Вториот
член на таа опозиција бил маркиран, бидејќи не оставал
избор и секогаш значел окситонеза; првиот член по пат на
поларизација во однос на вториот ја генерализирал иници
јалноста. Натамошниот развој се сведува на елиминација на
окситонеза, бидејќи со таа елиминација се губи функцио
налната разлика меѓу првиот и претпоследниот слог, која
се состоела во фактот дека првиот му се спротивставувал
на последниот слог, додека претпоследниот останувал неу
трален наспрема таа опозиција. Опишуваната овде кашуп
ска состојба зборува за релативно ограничена фреквенција
и рана елиминација на окситонезата; земајќи ја предвид
реткоста и маргиналноста на локализацијата af-], остану
вал избор меѓу првиот и претш?следниот слог, т.е. меѓу ини
цијалноста и парокситонезата.
Со други зборови, изгледа дека алтернативата меѓу првиот и
претпоследниот слог во време на се уште жив квантитет се решавала
во полза на првиот, а по губењето на квантитетот - во полза на прет
последниот слог.
Од моментот кога Лоренц прв пат системски го регистрирал
кашупскиот јазичен материјал имаме бројни делумни описи, а во пос
ледно време располагаме и

со

полна Документација собрана за Ка

шупскиот дијалектен атлас (според полската скратенка

АЈК).

Значи,

имаме добра претстава за еволуцијата на кашупските говори во пос
ледните седумдесет до осумдесет години. Во однос на акцентската
дистрибуција, фундаментално сведоштво претставува монографијата
на Т. Лер-Сплавињски

(т.

Lehr-Splawinski) објавена во 1913 г., во која

авторот дава прецизна географија на одделни типови подвижни и
колумнални парадигми и ја определува северната граница на иници
јалната стабилизација (сп. ја картата). Споредувајќи ги материјалите
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на Лоренц, на Лер-Сплавињски и на АЈК, најголем впечаток прави
отсуството на позначајни измени. Изоглосите утврдени од Лер-Спла
вињски многу полека се повлекуваат кон северозапад, поретко кон
североисток, зацртувајќи - согласно со сликата претставена во гла
вата 1.1.1. - три типолошки издиференцирани ареали: СК, со поброј
ни запазени подвижни парадигми, ЦК, со изразена доминација на
колумналниот принцип, најпосле ЈК, со иницијална стабилизација.
Измените се сведуваат - главно - на СК ареалот: на намалување на
бројот на лексемите и - во подвижните парадигми - намалување на
бројот на облиците со акцентот јЗ и, истовремено, на зголемување на
бројот на лексеми со колумнален акцент од типот а] {аоЈ. При тоа,
одделните измени ретко имаат еднозначна географија, ниту типовите
на вторичните подвижни парадигми, ниту припадноста на одделните
лексеми кон определени типови парадигми не се географски фикси
рани, тие се врзуваат со одделни идиолекти, или изразуваат локални
израмнувачки тенденции кои надвладуваат во одделни микрорегиони.
Има низа јазични острови со поархаични, подобро запазени говори,
како и зони (населби) каде што главен јазик на секојдневната кому
никација веќе станал севернозападнополскиот интердијалект. Так
вите состојби се должат на се почестите преместувања на населени
ето, се поголемиот број доселени лица од некашупски села, се потес
ните контакти со копненополската територија, се поширокото позна
вање на стандардниот полски јазик иlили на локалниот интердија
лект, се побројните ситуации што ги наложуваат стандардот или
интердијалектот како поефикасно средство за комуникација отколку
локалниот кашупски говор. Со еден збор: најновите акцентски изме
ни се одраз и последица на општото повлекување на локалните дија
лектни системи. Меѓутоа, без одговор останува прашањето како ед
наш компактната територија се претворила во три типолошки изди
ференцирани акцентски ареали.
Веќе знаеме дека тоа станало пред крајот на минатиот век,
т.е. пред теренските истражувања на Лоренц. Предлаганото овде
објаснување гласи дека се работи за наслојување на два брана прозо
диски измени од кои првиот се ширел од север, вториот од .Југ.
Од север се ширел бран на морфолошки израмнувања никнат
како резултат на горепретставените Фонетски измени: повлекува
њето на акцентот од последниот краток на претпоследниот долг слог
и се пошироката коинциденција меѓу акцентот и должината. Израм
нувањата се ширеле на две нивоа: на оската а - јЗ во полза на а, т.е.
на акцент врзан за основата, а во рамките на основата во полза на
двете поларизирани локализации а]

и

af. Овој бран довел до распа
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ѓање на кашупскиот акцентски ареал на СК, ЦК и ЈК. Во однос на
ЦК и ЈК состојби, не може да се исклучи ни извесно влијание од
страна на германскиот акцентски систем со неговата колумнална
дистрибуција, статистички најчесто врзана за почетокот на зборо
формата.
Од југ преку кашупско-копненополската граница напредувал
бранот на квантитетската реорганизација, т.е. на прекодување на фо
нолошките квантитетски дистинкции во дистинкции на вокалната
боја. Процесот на дефонологизацијата на квантитетот ги затекнал ЈК
говорите на етапа на веќе извршена иницијална стабилизација, ЦК
говори на етапа на напредната генерализација на колумналниот
принцип, СК говори со се уште релативно добро запазен подвижен
акцент. Губењето на Фонолошкиот квантитет значело истовремено
елиминација на единствената запазена во полскопоморскиот систем
динамична прозодиска опозиција меѓу два вида маркирани слогови:
акцентираните и долгите. Следствено, елиминиран е и секаков избор:
единствен кандидат за прозодискиот центар на збороформата е ак
центираниот слог. Тој функционален аванс и функционална осаме
ност на акцентот ги стопирале односно значително го намалиле тем
пото на израмнувањата и со тоа како да ја петрифицирале акцент
ската дистрибуција актуелна во време на губењето на квантитетот.
Останува отворено прашањето на апсолутната хронологија на
наведените процеси. Хронологијата на развитокот на кашупските
вокални системи тера на заклучок дека само во источниот дел од
јужнокашупската територија (т.н. заборски говори) квантитетот го
снемало веќе во 16 или 17 век, додека останатата територија го дожи
веала тој процес во текот на 18 и 19 век (сп. Topoliriska 1974). Треба да
бидеме свесни и за тоа дека се работи за еден бавен, долготраен
процес и дека квантитетот во последниот период на своето постоење
бил директно дистинктивен само за високите вокали /u:/ - /u/и /1:'/ -Л/,
и тоа само во ограничен број позиции, бидејќи кај другите вокали и
во повеќето позиции кај старите *u. *u и *i. *ј тој само ги придру
жувал веќе фонологизираните разлики во боја.
Пораното исчезнување на квантитетот во источните ЈК гово
ри дозволило И таму, на пограничјето со копненополските говори, да
се создаде една преодна зона на двојна стабилизација, паралелна со
онаа на полско-чешкото и полско-словачкото пограничје. Денеска
таа зона речиси и не постои поради повлекувањето на соодветните
говори пред севернополскиот интердијалект (сп. подолу, параграфот

2.).
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2. КОПНЕНОПОЛСКАТА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА
Прифаќаме дека копненополскиот и кашупскиот акцентски
развиток оделе паралелно вклучувајќи ја етапата што ја постигнале
централнокашупските говори пред губењето на квантитетот. со други
зборови, прифаќаме дека копненополската територија заедно со ка
шупската го доживеала повлекувањето на акцентот од последниот
краток отворен на претпоследниот слог и заедно

со

неа (или поточно:

паралелно со неа) стапила на пат на сукцесивна морфолошка редис
трибуција на акцентот и на тој пат постигнала етапа на доминација на
колумналниот акцент со најчести локализации

а]

и

аЕ На таа етапа

ја затекнало губењето на квантитетските разлики.
Филолошките сведоштва за развојот на полската акценту
ација пред 16 в. ниту се бројни, ниту еднозначни. Тие водат кон прет
поставка дека во 13/14 в. се уште била можна како локализација fЗ
(што би го објаснило пазењето на Финалното -јво определена класа
заповедни форми), така и локализација аЕ Јасно е дека тоа не ја ми
нира нашата хипотеза.
ЗАБЕЛЕШКА: Аргументот за заповедниот начин доаѓа од Ј. Розвадовски
(1915) и гласи дека најстарите полски текстови ја чуваат
наставката -ј во 2sg императиви само во некогаш подвиж

ните парадигми каде што таа била под акцент.

Крајната точка на (копнено)полскиот развиток е

како што

знаеме - парокситонезата. Треба да бидеме свесни дека теоретски
патот кон стабилизацијата сврзана

со

крајот на акцентската единица

бил покомпликуван од оној што водел кон иницијалната стабилиза
ција. Два проблема ни се јавуваат како основни тешкотии, првиот од
теоретски, вториот од чисто практичен карактер. Теоретскиот проб
лем

се

со стои во фактот дека претпоследниот слог нема еднозначна

морФолошка интерпретација, тој варира меѓу

fЗ], аЈ

и

аЈ_]. Во пол

скиот јазичен материјал од пред стабилизацијата веројатно - како во
денешениот централнокашупски - од трите можности наЈШИрОКО,
вистински широко застапена била af Меѓутоа, колумналниот акцент
од типот

аЈ имплицирал парадигма во која

навистина - доминираат

облици со акцент на претпоследниот слог, но до нив се јавуваат и
такви кои го акцентираат последниот или третиот слог од крајот (т.е.
се јавуваат облици со нулта или двосложни наставки). Практичниот
проблем е револуцијата што ја доживеала слоговната структура на
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словенскиот лексички материјал со испаѓањето на слабите ерови.
Револуцијата - со исклучок на еден затворен список лексеми и на
неколку префиксални серии
позицијата

ај

не ја засегнала позицијата

аl,

додека

доживеала силен потрес и забележала цела низа изме

ни, имено: испаѓањето на финалните ерови (а) многуте

l1[ШТО порано

биле претпоследни ги претворило во последни слогови, (б) многуте

l1[ што

порано биле трети од крајот ги претворило во претпоследни,

додека испаѓањето на внатрешните ерови (в) многуте ај_Ј ги прет
вори во

ај-

Дури по оваа револуција започнал цикличниот процес на

морфолошките израмнувања сврзани со полскопоморското повлеку
вање на акцентот кон почетокот на збороформата.
Рековме дека локализацијата

ај

нема еднозначна морФолош

ка интерпретација, што го отежнува преминувањето од морФолош
киот колумнален акцентски принцип кон Фонолошкиот врзан со кра
јот на акцентската единица. Меѓутоа, токму од исти причини, на
реинтерпретација лесно се подложуваат низа
подвижност од типот аЈ
како

ај-l

-

-

а ј во

ПОДВИЖRИ парадигми

случаи кога таа може да

со

сфати и

се

ај- Од описот што го дадовме во главата 1.1.1. произлегува

дека токму тој тип подвижни парадигми го наоѓаме на ЦК-та терито
рија. Кај именките тука спаѓаат типот k'arifma.f - karcm'a.fa.

..

со вто

рично израмнети облици Dsg karcmarovi, NpJ karcmarovje, Jpl karc
marami; типот C'eJll- ceJ'Elta со многубројни израмнувања во правец на

генерализација на претпоследниот слог; во ист правец одат израмну
вањата и во парадигмите од типот g'озопа - gоз'iJnо и k'ososce - kos't3s

св; тука по елиминација на окситонезата спаѓа придавската парадиг
ма; најпосле, тука спаѓаат типовите п'еѕ - nes't3ta и РЕ'оѕјJl - prosq;B кај
глаголите. Во сите тие ТIШОВИ морФолошката подвижност или е рам
нозначна со фонетската неподвижност на претпоследен слог (т.е. од
типот

Ој-l),

или еволуира кон таков тип фонетска неподвижност.

Треба да се истакне и дека тој правец на израмнувања надвладува во
северниот дел од ЦК-та територија, а забележлив е и во јужниот дел
од СК-та, додека во јужниот дел на ЦК-та територија доминира
тенденцијата кон генерализација на локализацијата

аl (аоЈ.

Во свет

лината на изнесените податоци можеме да ризикуваме теза дека ЦК
та акцентуација по исчезнувањето на квантитетот еволуирала кон
парокситонична стабилизација и веројатно би ја остварила да можела
да продолжи по пат на непречена внатрешна еволуција; релативно
малиот простор што го заземаат ЦК-те говори, тесниот контакт со
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СК-та подвижност и ЈК-та иницијалност, најпосле - надворешните
импулси кон повлекување на кашупскиот јазичен систем во целина не
дозволиле соодветната тенденција да дојде до полн израз. Меѓутоа,

mutatis mutandis, можеме да се послужиме со ЦК-та паралела за да си
ја доближиме и подобро да ја сфатиме копненополската состојба во
период директно пред и директно по исчезнувањето на фонолошкиот
квантитет. Како што рековме, во период пред губењето на квантите
тот последниот слог на основата ( ај) бил единствен носител на кван
титетските разлики а истовремено постоела изразена коинциденција
меѓу должината и местото на акцентот, така што

ај бил

неоспорен

прозодиски центар на збороформата. Треба да се подвлече и дека
пред испаѓањето на слабите ерови коинциденцијата меѓу

СЈ.ј

и

СЈј _]

била многу поширока и дека аналошкото ширење на должината во
полскопоморскиот систем може да се објаснува како тргнувајќи од
така и од

ај_].

ај

По исчезнувањето на квантитетот, т.е. во период на

теоретска рамноправност на акцентските локализации а1 и

ај

(кои

во голем дел од јазичниот материјал се совпаѓале), втората сепак ја
задржала наследената централна улога (прозодиската маркираност),
што во новите услови можело да се оствари само со доследно привле
кување на акцентот и што, следствено, одлучило за натамошниот
правец на акцентските израмнувања. Имено, претпоследниот слог

(аЈ])

бил единствен заеднички именител за

а]

и

ар

кој истовремено

го одразувал приматот на втората локализација.
ЗАБЕЛЕШКА: Во полонистичката наука се до денес надвладува теоријата,
формулирана во

1923 г. од Лер-Сплавињски, според која

сите западнословенски јазици прво спровеле иницијална
стабилизација, која подоцна по пат на измена во хиерархи
јата на главниот и вторичниот акцент во дел од нив преми
нала во парокситонеза. Против таа конценција покрај не
кои чешки слависти се изјаснувале

л. БулаховскиЙ и

Ј. Ку

рилович. Ни се чини дека овде изнесените полскопоморски
податоци исто така сведочат против концепцијата на Лер
Сплавињски или барем во ништо не ја поддржуваат.

Претставеното толкување на потеклото на полската парокси
тонеза дозволува и прилично прецизно да ја датираме. Исчезнува
њето на квантитетот согласно со бројните директни и индиректни
сведоштва го врзуваме обично со 15/16 в. Ако сме во право дека тоа
било проследено со акцентската стабилизација, а не обратно, тогаш
дефинитивна генерализација на парокситонезата не може да е порана
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од

16 в. Тој датум, впрочем, убаво се совпаѓа и со пресвртот во пол
ската версификација и воведувањето на доследен силабичен метрум
со парокситонична каденција и антикаденција.
По природата на самиот фонетски принцип, парокситонезата
била алтернативно релативизирана до крајот на акцентогениот об
лик или на акцентската единица. Во вториот случај енклитиките
биле вклучени во сметката на слоговите, па се јавувале варијанти
како viз'е go (една акцентска единица) спрема v'iзе br'ata (две едини
и сл. За таквата состојба директно
ци), kox'am се спрема k'oxam
сведочат н старите полски граматики а исто така и римите како
nеѕ'есе ." viз'е се, moj'ego ." nеѕ'е go, и сл., најпосле, за тоа сведочи и
денешната состојба во дијалектите (сп. погоре, главата
на, почнувајќи од

18

1.1.1.). Подоц

в., со дефинитивното утврдување на стандард

ната акцентска норма, парокситонезата во енклитичките изрази со
заменски клитики се повлекува во полза на пропарокситонеза

(C1'f-l);

истата норма била декларативно прифатена и за енклитичките гла
голски наставки и честици, меѓутоа, тие со време ја губат својата
подвижност, со што во соодветните изрази надвладува парокситонеза
(сп. погоре, глава 1.1.1., подолу глава 2.1.).
ЗАБЕЛЕШКА: Парокситонезата во енклитичките изрази даде повод во
историјата на полската акцентуација да се издвои посебен
период на "парокситонеза на акцентски единици" (т.н. "ра
roksytoniczny akcent zestrojowy"), како преоден меѓу иници
јалната и парокситоничната зборовна стабилизација, т.е.
парокситонеза на акцентогените облици (сп. Turska 1950).
Сметаме за потребно да нагласиме дека преминот кон "збо
ровната" парокситонеза не бил спонтан. Парокснтонезата
во енклнтичките изрази, т.е. парокситонеза релативизира
на до крајот на акцентската единица, претставува природ
на, доследна реализација на фонетскиот акцентски прин
цип. Нејзиното повлекување во стандардниот јазик се дол
жи на свесна интервенција на граматичарите. Се работи за
свесен избор на една од двете факултативни варијанти до
nyштени во рамките на системот во изразите со заменските
клитики, за нобилитација на едната и дискриминација на
другата варијанта. Сп. подолу глава 2.1.
Полската етничка територија опфаќа две подрачја каде што
историјата на колонизацијата довела до наслојување на пароксито
ничната врз иницијалната стабилизација. Тие се: копненополско-ка
шупско говорно пограничје и полско-(чешко)моравско и полско-сло
вачко јазично пограничје. Како што спомнавме горе, полско-кашуп
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ското пограничје денеска како резултат на поДоцнежните миграции е
темелно изменето и тешко се подложува на анализа, меѓутоа, распо
лагаме со многу интересно сведоштво на К. Нич

(Nitsch)

од

1904

Г.,

цитирам во слободен превод: "... вторичниот акцент на претпослед
ниот слог, значи полскиот, е доста јак, така што кај некои лица, кај
коишто инаку не се забележува некое посебно полско влијание, над
владува

И

прераснува во главен. Меѓутоа, овој процес никогаш не е

доследен, туку произволно варира во текот на говорењето".

1954: 60).

(Nitsch

Бие в очи паралелата со ситуацијата во јужна Полска,

претставена во главата

1.1.1.

И двете зони на двојна стабилизација

типолошки основно се разликуваат од ЦК-та ситуација, каде што
двете локализации, ај

и

а[, иако покажуваат значителна варијација,

сепак и во рамките на таа варијација се морФолошки мотивирани и
во извесен степен предвидливи. Со други зборови: дистрибуцијата на
двете локализации е морФолошки мотивирана и во одделни идио
лекти, дури во одделни говори стабилна на ЦК-та територија, додека
во зоните на двојна Фонолошка стабилизација таа зависи главно од
контекстот и од експресивната маркираност на исказот. Тоа

ни

доз

волува дефинитивно да ги отфрлиме хипотезите согласно со кои
ареалот на двојната стабилизација би претставувал или остаток од
претстабилизационо време, или од периодот на преминување од ини
цијалност кон парокситонеза.

2. ОДЛУЧУВАЧКА УЛОГА НА СООДНОСОТ
МЕѓУ АКЦЕНТОТ И КВАНТИТЕТОТ
При крај на ова излагање сакаме уште еднаш да ја подвлечеме
одлучувачката, по наше мислење, улога на квантитетот во акцент
ските измени на полската територија. Со релативната хронологија и
причинската врска меѓу акцентските и квантитетските процеси ние
ги објаснивме двете најважни прашања во историјата на полската
акцентуација: а) правецот и резултатот на акцентската стабилизација
и б) разликите меѓу трите акцентски зони на кашупскиот ареал. Ни
се чини дека таквиот пристап има длабока системска мотивација. Би
сакале на крајот да ги приведеме зборовите на Р. Јакобсон изречени
по повод полемиката со Лер-Сплавињски и други автори околу меха
низмот на чешката акцентска стабилизација: "Grammatical leveling
[... ] is quite insufficient, mechanical explanation, if опе is dealing with such а
fundamental mutation аѕ actually amounts to the complete elimination of word
stress from Ље phonemic system." И натаму: " ...dynamic word stress is possi

ble

аѕ а

phonernic element only insofar

аѕ

it is accompanied by extragrammati-
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саl (non-phonemic) quantitative differences. From this law, which has а firm
psychological basis, there follows а second law: if within the phonemic system
of а given language, there emerges аѕ а result of phonetic changes the соеХЈЅ
tence of two independent elements - dynamic word accent (stress) and quantity
- оnе of these elements will be eliminated from the phonemic system." (Jakob
ѕоn 1962: 624).
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1.1.3.

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА КВАНТИТЕТОТ
ВО ПОЛСКИОТ ЈАЗИК

Мошне интересниот проблем на појавувањето и повторното
губење на никулците на Фонолошкиот квантитет во дијалектите на
македонскиот јазик (сп. ја главата

1.2.2.)

ни наложи во оваа книшка

да вклучиме и еден краток нацрт на квантитетската проблематика во
полскиот јазик. Ќе се задржиме на две групи проблеми врзани со таа
проблематика:

(1) се уште денеска читливиот запис на старополските

квантитетски разлики во современите дијалекти и во стандардниот
јазик и

(2)

присутните потенцијални никулци на таквите разлики во

некои денешни дијалекти - слаби еха на она што го бележиме на
македонскиот ареал.

1. СОВРЕМЕНИОТ

ЗАПИС НА СТАРОПОЛСКИОТ

ФОНОЛОШКИ КВАНТИТЕТ
Во главата

1.1.2. стана веќе

тетската опозиција

збор за големата улога на кванти

а пред се на дистрибуцијата и релативно висо

ката фреквенција на должините - за историјата на полската акценту
ација. Овде ќе се концентрираме врз карактеристичниот на чин за
полскиот јазик како старите квантитетски разлики се запишани во
современите дијалекти и во стандардниот систем.
Прво ќе се потсетиме (пошироко за тоа сп. глава

1.1.2.)

за из

ворите на старополските должини - важен проблем на линија на
македонско-полската конфронтација. Тоа се:
- наследените должини запазени во предакцентската позиција
и под Т.н. нов акут,
- компензационите должини настанати како резултат на губе
њето на слабите ерови, а

ВО

изолирани случаи исто така и по губе

њето на некои други вокали на крајот на зборот лишени од граматич
ката функција,
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- должини од контракција којашто во различни класи лексеми
и во различни секвенци морфеми се вршела во различни периоди и на
различни ареали од западнословенската се до раната полско-помор
ска епоха.
Додека првиот тип на должините не ја дели полско-помор
ската територија, другите два покажуваат регионални разлики и во
поглед на дистрибуцијата и во поглед на фреквенцијата на должи
ните.
Врз сите три наведени Фонолошки појави се наслојувале про
цесите на морфолошката аналогија, чија географија била многу по
веќе диференцирана, но насоката само една: ширењето на маркира
ната категорија, т.е. на должината.
Во текот на 14 и 15 век меѓу долгите и кратките вокали се соз
дала разликата во боја. Долгите не-високи вокали - во опозиција со
нивните кратки корелати - ги карактеризира повишената и пона
прегнатата артикулација, додека кратките високи вокали ја снижу
ваат артикулацијата и ја намалуваат напрегнатоста. Некаде во 15 в. 
многу е тешко поблиску да се прецизира времето

започнува проце

сот на конечното "прекодување на квантитетската во разлика во
боја". Иновацијата се ширела - така

ни

се чини

од централната

полска територија и во 15 и 16 в. ги зафатила сите "копнени" дија
лекти, потоа релативно брзо се проширила и на југоисточните (т.н.
заборски) кашупски дијалекти, додека на север на кашупскиот ареал
стигнала најдоцна - процесот таму е завршен дури кон крајот на 19 в.
Не на целата територија сите разлики во боја создадени во
процесот на диференцијација на старите долги и кратки вокали успе
але да го надминат прагот на фонологизација. Додека старите долги
не-високи вокали губејќи ја дистинктивната должина го запазиле на
целата територија статусот на самостојни фонеми, старите кратки
високи * ј И * U само во кашупските дијалекти преминале во

Т.Н.

ка

шупско шва, а на останатата територија се идентификувале со своите
стари долги корелати.
На поголемиот дел од кашупската територија кратките висо
ки вокали обнижувајќи ја артикулацијата со текот на времето меѓу
себно се совпаднале во позиција по не-веларните и не-палаталните
согласки создавајќи една нова Фонема

"шва", додека во заборските

дијалекти шва во наведената позиција го континуира единствено ста
рото кратко *1; бидејќи старите *и: и *и се совпаднале во една фонема.
Новите вокални Фонеми

коишто на целата територија ги

континуирале старите долги не-високи, а во кашупските дијалекти во
ограничен обем и старите кратки високи

во принцип во повеќето
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дијалектни системи до ден-денешен ја пазат својата фонолошка само
стојност. Зависно од системот во којшто тие се интегрирале, нивната
боја била подложна на натамошна еволуција, што често пати
глав
но во централна Полска
води кон нивната факултативна неутрали
зација во полза на основните, класични вокали, соодветно [а], [е], [о},

Л], [и], а понекогаш и кон нивна комплетна дефонологизација. Гео
графијата и резултатите од тие процеси се разликуваат во однос на
одделните парови (т.е. *а: - *а, *е: - *е, *0: - *0, *ј:

*ј, *и: - *и, *4:

-

*

4).

Покрај тоа, на поголемиот дел од територијата (со исклучок на цен
тралните и северните кашупски дијалекти) се загубила трагата од
старата квантитетска опозиција пред сонорантите, најдоследно пред
назалните соноранти InI, lш. 1т!. Сонорантите влијаеле врз бојата на
претходните вокали (предизвикувајќи повишување на не-високите
и/или обнижување на не-ниските), а исто така врз нивното времетра
ење (ги продолжувале). Како резултат на тие процеси, во позиција
пред соноранти старите кратки се идентификувале со континуантите
на старите долги вокали.
Денеска:
разликата во боја меѓу старите *а: - *а се чува во кашупски
те, вјелкополските, шлонските и во повеќето малополски дијалекти,
а исто така на централно Мазовше и на Вармија; не ја пази разликата
дијалектот на Кочевје во долниот тек на Висла, дел од Мазовше (т.н.
Мазури), источниот пограничен појас, ја нема ни во стандардниот
јазик;
- разликата во боја меѓу старите *е: - *е во принцип се чува во
сите дијалектни системи со исклучок на неколку островчиња во се
верна Малополска; во стандардниот јазик таа се загубила релативно
доцна, лексикализираните остатоци соодветно со /јl или со Iуl место
старото *с: се пазат до денска, пред се во говорот на најстарата гене
рација;
разликата во боја меѓу старите *0: - *0 се чува на целата те
риторија како и во стандардниот јазик;
- разликата во боја меѓу континуантите на старополското *4:

*4 се чува на целата територија,

со

исклучок на изолирани остров

чиња во западна Вјелкополска и во јужна Малополска; оваа разлика
се пази и во стандардниот јазик.
Чувањето на старата квантитетска разлика во форма на раз
лика во боја во повеќето денешни дијалектни системи не значи дека
континуантите на старите долги насекаде го зачувале статусот на
самостојни фонеми. Многу често, во поеволуираните системи, дошло
до совпаѓање на континуантите на старите долги со континуантите на
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оние стари кратки коишто првобитно биле од нив повисоки, т.е. до
идентификација соодветно на *а: со *0, *е: со *ј или со *у, *0: со *lf.
назалните вокали се деназа изирале или непосредно. или помину
вајќи во секвенци од типот Ус' по што најчесто исто така деназализи
раните вокали или вокалските делови од двофонемната секвенца се
идентификувале со континуантите на старите кратки. mutatis mutandis
според наведената шема. Само во стандардниот јазик под влијание на
нормата деназали:шцијата довела до идентификација соодветно со
континуантите на

*c(N) и *o(N).

Со оглед на македонската паралела, вреди да ја Иl,'Такнеме
карактеристичната појава што го придружува процесот на диферен
цијација на континуантите на старите д()лги и кратки вокали во пол
ските дијалектни системи. Се работи 'за тенденцијата кон диФтонги
зација што ја покажуваат пред се не-предните вокали на западнопол
ската територија. т.е. во каШУПСК!Iте, вјелкополските и шлонските
дијалекти. Јачината на таа тенденцијl1 Вl1рира 3l1ВИСНО од дијалектот.
од позицијаТi::I, а и од темпото Hi::I говорот. За Hi::IC овде непосредно
интересен е Фl1КТОТ дека континуантите на старите кратки создаВl1ат
нагорни дифтонзи од типот /lIО/. /ie/. додека континуантите на ста
рите долги СО:lдаваат надолни дифтоН"зи од типот I ()иј. [еЕl. ВО некои
системи, каде што барем во темпо aiiegl'O веќе е спроведена иденти
фикацијата соодветно на *а:

со

*0. или *е: со *ј или со

y, во темпо

lento токму карактерот на дифтонг()т е пока'.штел на старата кванти
тетска разлика. Сп. и во Ш:lредниот паРl1граф.

2. ВТОРИЧНАТА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА
НА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ВОКАЛИТЕ
Во овој краток параграф ќе стане збор за појавата која од
полска гледна точка, посебно во светлината на напреднатата де3Интt:
грација на соодветните систеЈ\.IИ. не ]аслужувCl да Й се посвети пого
лемо внимание, меѓутоа на линијата на полско-македонската пара
лела добива на значење.

Ct= работи за караКТt=ристичната, посебно нн северозапад на
кашупскиот ареал, тенденција кон регуларна дифтонгизација и про
должување на артикулацијата на старите долги *а:, *е: и *0:. Тенден
цијата доаѓа до израз пред c , но не само во подакцентската позиција.
Се чини At:Ka

не без врска со доцното губење на Фонолошкиот

квантитет на овој ареал - имаме работа со влијанието на кашупско
германскиот билингвизам на најстарите носители нн дијалектот и со

60
коинциденција на кашупскиот и германскиот изговор на соодветните
гласови.
Ако ја оставиме на страна оваа маргинална кашупска појава,
во денешниот полски дијалектен и стандарден јазик времетраењето
на вокалната артикулација е корелирано со бојата на вокалот и со
местото на акцентот во дадената акцентска единица. Не постои
Фонолошки независен квантитет.

1.2. МАКЕДОНСКА СИТУАЦИЈА
1.2.1. АКЦЕНТ СКИТЕ СИСТЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ
ДИЈАЛЕКТЕН ЈАЗИК

О. На македонскиот јазичен ареал јасно се изделуваат на Фонетски
план три главни акцентски системи:
акцентски систем со слободно акцентско место,
- систем со ограничено слободен и ограничено фиксиран акцент, и
- систем со фиксиран акцент.

1. Акцентскиот систем со слободен акцент (најархаичен на маке
донскиот терен) доминира во источните македонски дијалекти на правецот
Крива Паланка

Куманово - Штип

Струмица - Кукуш - Солун,

И

на

исток до јазнчната граница со бугарската јазична територија (опфаќајќи ги
говорите во Пиринска Македонија и серско-драмското подрачје во Југоис
точна Македонија).
Западната граница на овој систем оди нешто малку позападно од
Куманово - Свети Николе - Штип и преку Демир Капија продолжува на
југозапад се до Островското Езеро, опфаќајќи ги говорите во Гевгелиско,
Воденско и дел од Мегленско.
Под слободно акцентско место се подразбира кога акцентот може
да стои на секој слог во збороформите, сп.:
а) на ултима, т.е.
аа) на отворена ултима:
добрин'в, жен'в, есент'а,
мажишт'а, игран'с, ребр'а,
вика, реч'е,
аб) на затворена ултима:
говед'ар, ор'ач, бор'ец, висок,

б) на пенултима:
к'амен, кофчек,

стожер, ј'авор, лис'ицв, кол'ено,

в) на антепенултима:
к'аменот, ј'азовец, кл'аденец, тегввец,
ј'агодв, понадв, п'ештерв, К'ашлицв, в'ариво, 'езеро,
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г) на четвртиот и петгиот слог од крајот:
б'иволица, ј'аловица, кр'аставица, в'ерверица, Петковица, б'иволи
цше.

На морФолошки план во рамките на овој систем се изделуваат два
акцентски типа:
а) акцентски тип со подвижен акцент и
б) акцентски тип со неподвижен (морФолошки фиксиран) акцент.
1.1. Подвижен акцентски тип (акцентот го менува местото во парадигмата) познаваат крајните источни македонски говори што се наоѓаат
источно од линијата Крива Паланка Кочани - Радовиш - Струмица
Кукуш - Лагадин.
На тој терен можеме да изделиме неколку модели со подвижен
акцент.
1.1.1. Во северниот дел на областа во источните кривопаланечки
села, во малешевските и пијанечките говори (Берово, Пехчево, Делчево),
во говорите во пиринскиот дел на Благоевград - Петрич и во разлошкиот
говор ги наоѓаме следниве модели на подвижност:
кај именките од м.р.:
а) гл'ас-гл'асове .' глас-'о .' глас-ов'е-то,
з'ап-з'аби .' заб-'о : заб-'и-те,

б)

к'он-е -к'оњ-е : коњ-'е-ТО,

к'он

ст'арец

ст'арецо -ст'арци.' старц-'и-те,

КOllец - кон'ецо -к'онци : конц-'и-те,
кот'ел - кот'ело-к'отли : котл-'и-те,

в)

кум-кумове

к'умовето: кум-'о,

др'ен -др'ење-др'ењето: дрен-'о,

г)

ков'ач-ков'аче: ковач'е-ковач'ето,
дрв'ар -дрв'аре : дрвар'е -дрвар'ето,
ел'ен

елено: елењ 'e

елењ'ето,

разб'ој-разб'ое : разбо'е-разбо'ето,

д)

мртов'ец-мртов'ецо : мртовц'и-мртовц'ите.

ЗАБЕЛЕШКА:

Акцентскиот модел под г) карактеристичен е само за говорите
кадешто членската морфема за м.р. гласи -е (во беровско-пехчев
скиот, делчевскиот, благоевградскиот и разлоmкиот говор), а во
петричкиот, каде

што

членот е -о и зад историски меките согласки,

има парадигматски акцент:

офч'ар

офч'аро : офч'арн - офч'арето,

ор'ач - ор'ачо : ор'аче - ор'ачето;
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за женски род:
а) жена-жената - жен'ите : ж'ени,

б) бр'ада-бр'ади: брад'ата

брад'ите;

ЗАБЕЛЕШКА: Во источните кривопаланечки села (Узем, Добровница, Трново)
именките под а) имаат парадигматски акцеит:
жен'а - жената: жени - жен'ит

а во позападните села (Габер, Градец, Коно

ица) тој е подвижен:

жен'а - жената - жени - жените, оди.
коз'а - козУту,' к'озе - к'озете (Луке, Огут),

а во Кркља: коз'а - коз'ата - коз'ите " к'ози.

в) нош-ношчи: ношч'а - ношч'ите,

к 'рф - к {!фт'а;
за среден род:
а) месо

м'еса: мес'ото - мес'ата (вино, мл'еко, л'ето)
с'рце с'рца: срц'ето-срц'ата,
.:
("
е
С'.
'око 'очи: ок'ото - 'очнге,

б) ребр'о - ребр'ото: р'ебра-р'ебрата,
јајц'е-јајц'ето:ј'ајца - ј'ајцата,
в) црев'о-црев'ото-црев'ата : цр'ева,

дете - дет'ето-дец'ата : деца
(во Берово, Пехчево, Петрич, Благоевград).

ЗАБЕЛЕШКА: Во Узем, Трново, Габар:
дете - детето - деца - дец'ата.

1.1.2. Во јужниот дел на дијалектното подрачје со подвижен акцент
(во серскиот, драмскиот гоцеделчевскиот, сушко-височкиот, делумно и во
разлошкиот

како преоден) составот на акцентските модели е нешто поиз

менет.
За машки род:
а) гл'ас - гл'асове : глас'8: гл'асовето (Г. Делчев),

р'ет - редове: ред'о : р'едов'ето (Серско),
гр'ат-гр'адове: град'8 : rp'aдOB'eтo (Зилјахово),
грат-гр'адуви: град'от: rpМ:Ув'ету(Висока),
гр'ат-грМ:Уви:rpWI'o: гp'aд.:vBeTY(CYXO)

(како во БеРОБО, Пехчево, Петрич, Благоевград);

б) бик: бик'о - бице - биц'ету (Сухо),
д'8мп : дiiмб'от - дiiмб'е - дамб'ету
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в) сн 'оп- снопи- сн'опиту : снуп'о (Сухо),

г)

пинт'ел-пинт'елу II-ут: пинтл'и(Висока)lпинт'елиту(Сухо),
кун'ец- кун'ецу II-ут: кунц'а;

за женскирод:
а) бр'ада - бради: брад'ата

брад'ите

ж'ена - ж'ени: жен'ата- жен'ите

(Г.

Делчев, Драма, Сер, Сухо, Висока),

б) влас ; власта;
за среден род:
а) ч'енду- ч'ендуту: чинда чиндата,
с'елу- с'еЛЈ'7У ; сила силата,
куП'иту-купитyzy : купита - купит'ата,
л'ици - л'ицшу : лица лицата,
гр'озди- грbздиту : грузд''а - грузд"ата,
Г. Делчев, Драма, Сер);

(Сухо-Висока,

б)

кр'илу: крил'оту: крила

крилата,

п'еру: пир'оту : пира- пир'ата,
м'ори: мур'ету : Myp"jiнTa,
ПОЛН: пул''ету: пул''анта

-

ПУЛ''антата,

стр'аци: CTpifц'eтy : страц'ата,
тр'ани : тpiiн'eTY
(Сухо-Висока,

Г. Делчев, Драма,

в) писмb
сидл'о

Сер),

писм'оту: писм'а-та(Висока),
сидлbту: сидл'а

сидлата(Сухо),

луз''е-луз''ету: луз 'а(Сухо) Iлуз'анта(Висока),
'оку- 'оЧ'fJ :уд'оту- уч''ит'f].,
.УхУ - 'уши: ух'оТО - уш''ит'f].,
(Сухо-Висока, Драма, Сер),
'иМ'fJ- 'и1I1ето: имен'а-та,

(Г.

Делчев).

ЗАБЕЛЕШКА:

По однос на малешевско-пиринскиrе говори во јужпава зона се
јавуваат следниве отстаnyвања:
1. Именките од типот жена - жени овде се изедначиле акцентски
со оние од типот бр'ада

2.

бр'ади.

Кај именките од м.р. од типот дрв'ар - дрваре : дрвар'е во овие

говори акцентот е парадигматски (нема член -е).
3. Кај именкиrе од с.р. овие говори немаат акпентски тип ребр'о -

ребр'ото : р'ебра - р'ебрата (јајце
'
-

прев'ото -црев'ата : цр'ева, респ. дет'е -дет'ето -децата : деца.
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Важна диференцијална акцентска особеност во јужните говори од
овој акцентски тип претставува ограничувањето на акцентот и појавата на

секундарен акцеЈП' во услови: ако зад примарниот акцент има три слога,
тогаш се јавува секундарен акцент и акцентската единица се дели на две
ритмички целини, сп.

р'еЈП' - р'ендуви : р'ендув,ету>
г'ал - г'алут - г'алуви: г'алув,ету (Сухо--Висока).
Кај глаголите акцентското место условено е од повеќе окол
ности: од граматичката форма, глаголското лице, граматичката мор
фема, префиксот, ако е глаголот префиксиран, или суфиксот. Едно
акцентско место имаат презентот и имперфектот. Од нив се разлику
ваат акцентски аористот и глаголската л-форма. Императивот и гла
голската придавка имаат посебен акцент и различен во поодделни
локални говори. Сп.:

Презент:

Имперфект:

Аорист:

јад-а

аuј-а

д'gж-а

јад-е-х

д'gж-е-х

јад-о-х

јад-е-Ul

ииј- e-lll

дРЖ-U-UI

јад-е-Ulе

држ-е-Ulе

јад-е

јад-е

ииј-е

држ-u

јад-е-zuе

држ-е-lllе

јад-е

јад-е-.м(е)

ииј-е-.м(е)

држu-U-.«(е)

јад-е-х.ме

држ-е-х.ме

јад-о-дtе

јад-е-ше

uuј-е-ше

држ-u-ше

јад-е-хше

држ-е-хШе

јад-о-хше

јад-а-ш

uuј-а-ш

држ-tl-Ш

јад-е-а

држ-е-а

јад-о-а

Алтернации се јавуваат кај една група глаголи од Е- и И-група
во презентот: во 1 л. едн. акцентот паѓа на основата (на коренската
морфема или на суфиксот кај суфиксните образувања), ако е глаго
лот префиксиран тогаш на префиксот, а во 2 и 3 л. едн. и во множин
ските форми тој паѓа на основниот вокал, СП.:
бера: бuреш - бuре - бuреЈUU
уча: учtiШ
iiлеша: iiл ешеш
лежfiШ

учu - учUм.u

cnbBa

учt.zш Висока,

iiлешеше - uлешbш, лежа(.м) :
лежbш Секавец; така и: бbда -

1<:радеш, 1<:мна - 1<:мнеш, 1<:bBa - 1<:увеш, ие1<:а

uuчеш, Јuеш'а - .мuшеш, иис'а
iiлbв'а

УЧliШU

iiлеше - iiлеше.ме

леЖli - лежuме - лежuше

будеш, 1<:рада

бuрешu - БUрbШ,

iiасеш, иија - uuеш, иера

uлавеш, iiлеша - iiлuшеш, иренда - uрuндеш, с'iiча
снувеш, чеча - чuчеш

(

=

iiuреш,
с'?Чеш,

тече); брbја - бруuш, дifждu, др'8жа
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дрiblcuш, ОЈраОЈ'а - ОЈрiiОЈ'Шll, ОЈар'а - шарuш, Kbca - кусuш, клbш'а клашuш, Kpbja - круuш, c"i/д'a - с'9дuш, ш'itрiГа - шiiрiiuш Висока,
едеш, дада - дадеш, зbва - зовroш, иаса влbка - влечroш, еда
iiасеш, рroча - речеш, сеча - сечroш, шреса - шресеш, гар.ми, крои,
реда - редuш, сушuш, iiiiiрчuш, шiipiiuш Старошево, iiлеша
iiлешеш, д'itржа - дiipжuш Плевна.
Кај префиксираните глаголи: набера : н?береш - нфере нФере.м - н{l6ереше - нферiiШ (: бroра - береш) Плевна, но: (да)
uзuда : uзuдеш - uзиде, (да) biiлакна : (да) уiiл акнuш, (за) bcuKHa :
кbраш - кара),
(за) усекнuш Висока, дbкара.м : дl,жараш (: кара.м
наирав'а: наiiрbвuш - наирави Старошево, Секавец.

1.2. Акцентски

тип

со

неподвижен

(морФолошки

фиксиран,

парадигматски) акцент познаваат говорите на правецот Куманово
- Радовиш

Штип

Струмица - Кукуш - Солун, западно од порано споменатата

линија (Кр. Паланка - Кратово - Кочани
Треба да

се

Струмица

Лагадин).

истакне дека во тие говори во парадигматските збо

рови, со исклучок на турските заемки и на 2-3 л. едн. аорист, акцентот не
може да стои на последниот отворен

СЛОГ.

Тоа значи дека во сите оние

случаи каде што акцентот се наоѓал на отворена ултима во крајните источ
ни говори, на овој терен тој се пренесол на претходниот слог (на пенул
тима). Тоа станало најверојатно по морФолошки пат. Со пренесувањето на
акцентот бил истовремено ликвидиран подвижниот акцентски тип.
Така, именките од ж.р. од типот жена

жената: жени, и бр'ада

брад'ата : бр'ади се изедначил со именките од стариот парадигматски мо
дел од типот: б'аба - б'абн - б'або - б'абата - б'абите. Именките од среден
род од сите модели со подвижен акцент се изедначиле со именките од ста
риот модел со неподвижен акцент, сп. дрвb
дете - детето

дете - детето,

ИТН.

дрвbто
Дрво - дрвото,
- како с'ито, ж'ито - ж'итото ж'ита

ж'итата.
Значи, промените што настанале на овој терен се, главно, од два
вида: а) пренесување на акцентот од ОТБорената ултима (со некои исклу
чоци) и б) ликвидирање на подвижниот акцентски тип кај сите зборовни
групи, вклучувајќи го тука и глаголот. Овие промени ги засегнале само
граматичките наставки, додека структурата на суфиксните и префиксните
образувања останала незасегната на акцентски план, освен во случаите
каде што акцентот од флексивните наставки се пренесол на суфиксите во '
деривациските модели од типот: добрина - добрин'ата
р'ината, слепот'а

слепbта

добр'ина

доб

слепbтата. Се разбира, процесот на акцент

68
скиот пренос се вршел во етапи. Кукушкиот и дојранскиот говор покажу
ваат дека акцентот прво од отворена ултима се пренесол кај двосложните
именки од ж. и с. род, додека во повеќесложните тој се уште може да се
сретне на крајниот отворен слог, сп. внсrчнн'а, дiiлжнн'а, PIjlMHHH'a - во
Дојран, внсучнн'а, длiiбучнн'а, гумштнн'а, слубуд'а, грнут'а, срамут'а (Му
тулово - Кукушко).
Од друга страна, во долновардарските говори на поширок ареал се
забележува и тенденција акцентот да се ограничи на последните три слога.
Тој процес прво ги засегнал именките што имаат акцент на четвртиот слог.
Тоа се постигнува на два начина

а) со појава на секундарен акцент на

пенултима, сп. в'ерв?р'ица, ј'арljluнца, к'раСТ/jl в'ица - кр'аСТ/jl в'иЦ/jlта (Дојран),
б'нвуJlнца, гушув'ица, к'ихув'ица, Jlестув'ица, к'аТ/jlр'ица, с'инкув'ица (Муту

лово), м'атур'ица, пр'аскув'ица, к'аТ/jlрч'ина (Морарци), м'андljlр'ина (Грамад

на, Кукушко), б) и со просто пренесување на акцентот на пенултима, сп.

ј{UIув'иЦ8, внрвнр'иЦ8, ГУШТljlр'иЦ8, кукув'иЦ8 (Илиuиево

Ениџевардарско).

Во трисложните именки баритонезата е поустојчива, макар што и кај нив
процесот започнал, сп. B'ifдHцa, в'илнца, к'ашлнца, п'оДННЦ8, к'ошница, п'ер

ннца, к'очина, 'офтнка, с'iiбута, но и: ј{lб'iiJIка, пунуда (Ениџе), јабука, М?ќ'еа
(Миравци - Гевгелија).
За овие говори треба да се истакне уште еден

ажен факт што

придонесол за задржување на акцентот на трите последни слогови. Во ре
зултат на редукцијата, која е особено силно изразена во јужните дијалекти,
посебно во долновардарските и серско-драмските, дошло и до елизија на
неакцентираните вокали во одделни слогови, а пред се во слоговите пред
членските морфеми, сп. л'еб{ЈВИ - л'еб{Јвнте

К'ОЧННТ8, с'ирнне
'имме, в'икате
изменило во

в'икте;кај придавките во членската форма за м.р.lиI се

Iј или пак наполно испаднало, сп. јак - ј'акнут Иакнот)

јут или ј'акут, внс'ок
кнте

с'ирннето

л'еб{Јвте, к'оЧИН8 - к'очнн?та
с'ирне - с'ирННТО, кај rлаголите: 'имаме

внс'окнут

внс'окјут, вис'оката

ј 'ак

внс'окта, внсо..

вис'окте, и др.
Во кумановско-кратовското и штипско-струмичкото подрачје овие

појави се помалку изразени или воопшто се непознати, така што местото
на акцентот кај лексеми и збороформи од овој тип е релативно поста
билно.
Кај глаголите парадигматичноста на акцентското место доби
ла истовремено и функција за граматичко диференцирање. Во пре
зентот и имперфектот тој паѓа врз кореновиот слог, додека во аорис
тот и глаголската л-форма стои на вокалот од основата, сп. п резент:

вика-м, -ш,

-0,

-ме, -те, -т; имперфект: вика-х, -ше, -ше, -(х)ме, -(х)те,

а; аорист: викn-х, - 0, - о, -хме, -хте, -а; л-форма: вuкn-л, -ла, -ло, -ле.
Ова важи и за префиксираните глаголи: през. uзвuка : аор. uзвuкn.
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Во 2 и 3 лице едн. во аористот акцентот се задржал на последниот
отворен слог, со што морфолошкиот фактор се покажал посилен од
законот за повлекувањето на акцентот од последниот отворен СЛОГ.
Имперфектот и глаголската придавка во едни говори акцент
ски одат со презентот, СП. atu(aj-аuкајiiiе, Hbcu-Hbceiiie, однеси-одне
сеше (во кумановскиот), uлеiiiu-uлеiiiuiiiе, но uсUлеiiiu-uсUлеiiiuiiiе
(во штипскиот). Во долновардарските императивот се изделува ак
центски од другит е форми, бидејќи и морФолошки се осамосталува:
Uлеiiiu-uлеiiiе јiiiе (во дојранскиот, кукушкиот, гевгелискиот), ч'увај
чувијiiiе , Uлеiiiu-u./tеiiiејiiiе (во воденскиот). -Глаголската придавка во
северните, дојранско-кукушкиот и гевгелискиот има акцент н а коре
новиот слог: в'рзан, берен, зафhнен (Куманово), UлеiiiifR (Дојран),
додека во штипско-струмичкиот, воденскиот и солунскиот акцентски
се поврзува со аористот: lледин, -ина, -tmo, Uлеiii ен, -ена, -ено.
2. Акцентскиот систем со ограничено слободен и ограничено фик
сиран акцент се јавува на еден тесен појас на правецот Скопска ЦрнаГора
(Раштак- Булачани) Клепа (Велешко) Кавадарци Мариово - Лерин
Костур - Нестрам - на сето пограничје меѓу источното наречје (со слобо
ден акцентски систем) и западното (со фиксиран акцент). На север овој
систем превлаДУва и во граничните српски говори во Сириниќска жупа и
во Призренско. Западната граница на овој систем приближно се движи до
линијата Раштак - Црешово Арачиново Дивле (на скопскиот дел) Лугун
ци
Црквино
ВладИЛОВЦИ (во Велешка к..'Iепа) - Никодин - Тројаци
(Тиквеш), од каде што продолжува по ПЛ. Селечка до с. Брод на Црна Река
(источно од Битола); од Брод продолжува на југозапад, поминува нешто
малку посеверно од Лерин и преку селата Арменско - Брезница Вамбел
и на албанската страна с. Врмник, од каде што скршнува кон југозапад и
оди приближно по денешната државна граница меѓу Грција и Албанија се
доГрамос.
Како што се гледа, овој систем доминира во две поголеми дија
лектни зони во тиквешко-мариовската и леринско-костурската група гов
ори, а како се оди кон север од областа Клепа (Велешко) дијалектниот
појас со овој систем се стеснува се повеќе.
На споменатава територија акцентот не може да стои на ултима
(без оглед дали е затворена или отворена
туѓите заемки не ги земаме
предвид) и се избегнува акцентирањето на четвртиот слог од крајот. Што
значи дека акцентот во тие говори по правило се концентрира на пенул
тима и антепенултима со тенденција да се стабилизира на пенултима.
На овој терен паралелно егзистираат два акцентски типа: а) акцент
ски тип со фонетски фиксиран акцент и б) акцентски тип со парадигмат
скиакцент.
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Материјалот од поодделни локални говори во рамките на овој сис
тем покажува како се гради фиксираниот акцент.
Во говорот на с. Превод (Светиниколско) акцентот од последниот
(затворен) слог се повлекол по правило кај двосложните именки, сп. '06-

рас, 'език, ч'овек, с'ирак, к'оњар, млекар, 6'ерач, 'орач, и редовно така кај
двосложните, и кај ограничен број трисложни именки, сп. 6рат'учет,
ДОМ8ЌИн, раб'отник. Но кај повеќето трисложни именки акцентот се задр
жал на ултима, сп. едињ'ак, верен'ик, ГОДШ:b'ак,дренов'ак, и др., потоа сло
женките од типот санчогЛет. средор'ек,еден број придавки, сп. 60ЛНИК'аф,

кашлич'аф, камен'ит, криЛат. 6елич'ес, и сложени: глувон'е
црно'ок, и др.

ТВf}ДОГЛ'аф,

Кај именките со стариот акцент на третиот слог нема некои пого
леми промени; старото акцентско место се уште доста добро се пази, сп.
ж. р. 6'аница,ѕ'уница,ј'ужица,ј'адица,гр'аница,р'учница,ст'еница,

м'атица,к'ошниц пр'аќица,'ужина, ц'елина,ледин н'овина,
костина,к'очина,пр'авдина,кр'ивина,т'уѓина,р'удина,'офтик
понуда,п'остава,попара,п'аС1рмка,ј'а6ука,ј'агличка,MaTepK
j'aryтKa,'ортома, пр'аќица,ф'а6рика,
с.р. в'ариво,'олово,'остово, 'езеро,с'ирење,к'оледе,
м.р. ј'азовец, ж'илавец, к'омарец, т'егавец.
Меѓутоа, кај именките со стариот акцент на четвртиот слог, во
членуваните форми и на петиот слог, во повеќето случаи тој преминал на
пенултима, сп.

јалов'ица. кијав'ица, крастав'ица, кукав'ица, падав'ица,
суров'ица,вервер'ица,пијав'ица,ереб'ица,пgпел'ица,
ластов'ица, месеч'ина.
Во говорот на селата Булачани и Раштак во Скопска Црногорија
бројот на примерите што отстапуваат од второсложното акцентирање е
сведен на минимум, сп.

в'истина,п'азува, 'офтика,залошка,латица,подноктица,
Вf}тоглавиц фаМилија,пок'уќнина, 'ужина, гр'аница,
зад'ушница,60гор'одица,заз'а6ица,кл'аденац, 6'угарин,
ј'азовац, к'омарац.
но:

вил'ица,6ардав'ица,кијав'ица,кашљ'ица,пgплица,поЛ'ица,
мелица,вервер'иц јалов'ица,муќен'ица, матор'ица,пијав'ица,
мат'иц кукав'ица,ластов'иц ере6'ица,препер'иц чу6р'иц
крастав'ица,пелена, огр'ада,виљ'ушка,мат'ика,коч'ина,ја6'ука,
скор'уша,60р'ина, јаг'отка,
нов'ин вруќ'ина, пад'ина,руд'ина,меќ'ава,
пред'иво,сеч'иво,ол'ово,колед вар'иво,ез'еро.
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Примери со акцент на ултима во нашиот бuгат материјал не се
констатирани.
На овој начин кај сите именски зборови (со само неколку исклу
ги
чоци) во говорот на Булачани акцентот паѓа на вториот слог не сметајќи
'
членуваните форми.
Членските морфеми не подлежат на правилото за второсложното
акцентирање. Останува отворено прашањето ЗОШТО? Дали, можеби, чле
нот поради неговата специфична граматичка функција не се интегрирал
наполно во збороформите, како што го направиле флексивните морфеми и
деривациони елементи?!
Бара објаснување и прашањето како одел процесот на стабилиза
ција при преметнувањето на акцентот од затворената ултима. И за овој
проблем ни пружаат доволно материјал споменатите дВа говора - на
селата Превод во Светиниколско, кое е најблиску до слободниот парадиг
матски акцентски систем, и Булачани (гранично со скопскиот говор) со
фиксиран акцент на антепенултима.
Во говорот на Превод акцентот преминал од затворена ултима на
f
пенултима, значи само во еднинската форма, додека во множинската, каде
што се наоѓал веќе на пенултима, се задржал на старото место, сп.
риб'ар - риб'ари

р'ибар - риб'ари,

ков'ач - ков'ачи
ел'ен - ел'ени

кbвач - ков'ачи,
'елен - ел'ени

разбbј - два разб'оја - разб'ои
ез'ик

ез'ици

р'азбој - разб'оја,

'език - ез'ици - два ез'ика,

д омаќ'ин - домаќ'ини -Домаќ'ине

дом'аќин -ДОМ8Ќ'ини,

членувани:
риб'ар - риб'арат: риб'ари - риб'арите
р'ибар - р'ибарот: риб'ари - риб'арите,

но - кај именките старите баритони акцентот си го задржал старото место:
с'ин -два с'ина - с'инови : с'инат - с'иновите,
девер -девери: д'еверат -д'еверите,
к'амењ - к'амење : к'амењат - к'амењето,
ч'ичо
б'ивол

ч'ичофци: ч'ичото
б'иволи: б'иволат

Ч'ичофците,
б'иволите.

Така во говорот на ова село се формирале кај именките од м. р. на
согласка два акцентски модела:
а) со морфолошки стабилизиран акцент:
с'ин - с'инови,
б'ивол - б'иволи,

и
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б) со Фонетски фиксиран акцент
на пенултима ( во неопределените

форми):

обрас : образи,
Jtазар : пазари.
Иста е акцентската ситуација и кај придавките, сп.
а) 'убаф- 'убава - 'убаво - 'убави,

т'аткоФ- таткова- т'аткови,
б'абин- б'абина- б'абино- б'абини,
б) голем - голема- големи -;) г лем:
о
голема- големи,
висок висока- високи -;) висок: висока - висО
ки.

Во говорот на Булачани и другите скопс
коцрногорски села по ана
логија акцентот се повлекол на пенулти
ма и кај старите баритони и кај
оваа група именки (на консонант) се формирал
единствен ак ц ентски модел
со фиксиран акцент на пенултима, сп.:

син-(два сина- синови -;) : QЊf!J2fШ,
девер -(девери -;)) : девери,
к'амењ-(к'амење -;)) : камење,
п'Р,стењ-(П'Ј?ртењи -;)) : ll[JJ�rJШ,
ј'авор- U'авори -;)) : јавори,
зет -(зетовци -;)) : зетовци,

И

кај придав ките:

в'унен-(в'унена -;) : Dff,:п'Lп>
з'ајчин-(з'ајчино -;)) : зајчино,
г 'ускин-(г'ускини -;)) : гускини,
л'аком-(л'акома-;)) : лакома,
како во:

језик ( језик) : језици,
домаќин( ДОМ8Ќин): домаќини,
говедар ( говедар) : говед'ари,
висок ( висок) : висока- високи, и др.
По сите споменати промени во говорот на Булача
ни се оформил
нов акцентски систем во кој:
на Ф онетски план - акцентот паѓа на вториот и на трети
от слог од
крајот (имајќи ги предвид членските форми кај именската
флексија и
некои форми - презент, имперфект, императив
в о глаголската флексија)
со мал број исклучоци;

сп.:

и на морФолошки план - се оформиле два акцент
ски модела:
а) со морФолошки фиксиран акцент (кај еден број
збороформи),

гл едам- гледаш - гледа- гледаме- гледате - гледаат,
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гл едав гледаше - гледавмо - гледавте,
гл'едај - гледајте,
и
б) со фиксиран акцент на пеНУЈПима и/или антепеНУЈПима:

р'ибар - риб'ари II р'ибаротI-овl-он - риб'аритеl-ве,
ст'ол - стол'ови II стол'овите,
п'иле - пил'иња II п'илето - пил'ињата,
з'елен - зелени зел'ена II з'елениот зел'ената,
в'икал - вик'ала - вик'але,
д'ојден - дојд'ена - дојд'ени Ilдојдените,
из'едов - из'еде - изедомо - изед'овте.
Во говорот на Сириниќска жупа на српската територија, а според
податоците на С. Реметиќ (Remctic 1996) и во призренскиот говор, бидејќи
нема членска категорија, се оформил фиксиран акцент само на пенултима:

с'ин с'ина с'ину - два с'ина синови - син'ове синов
г'олуб - голуба - голуби сас гол'убе - roл'убам,
г'олем голем'ога - големи,
њ 'егов - њеroв'ога - његов'ому - њег'ови,
'имаш - им'амо - им'ате - 'имав,
куп'ује - купуј'емо,
купов'аја - купов'ала, и сл.
Во врска со оформувањето на односниов акцентски систем уште
побогат материјал ни нудат југозападните македонски говори на правецот
Воден - Кајлар

Костур.

Преносот на акцентот од затворената ултима може да се следи
уште од воденското говорно подрачје, особено од областа Меглен. Во цен
тралното мегленско село Саботско; каде што е акцентот во основа сло
боден - парадигматски, наоѓаме и по некој пример кај двосложните збо
рови со пренесен акцент на пенултима, сп.

б'одиш .' буд'ежи,
МОЗУК .' муз'оци,
г'iiртл'ан - гiiртл"ни,
но: г'авран - r'aBp{ljHe, б'иш;ш
думаЌ'иНlfИТН.

б'иВ(Јјле, или из'ик - из'ици, думзќ'ин -

Во западните мегленски села на правецот Пожарско - Тресино 
Сараќиново бројот на примерите со пренесен акцент е значително зголе
мен и веќе е формиран моделот со стабилизиран акцент на пеНУЈПима, сп.

бр'ек бриг'ови(бриг'овте),
з'ал{lк з{lJlаци (з{lJlацте),
'облак - убл'аци(ублацте),
П'аЈ К - П{lј'аѕи(П{lј'аѕте),
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но и:

ручук - руч'оци(руч'оцте),
пр'азник - празн'ици(празн'ицте),
ј'асин - jflc'ejHe,
'елин ил'ејне,
п'овуј - пув'ои(пув'ој),
т'атко Т{lТК'офци,
КУЖУх, пирдУх, yp'e дlf.пб'ок, ичим'ед буг'а1'. вис'ок и др.

Во кајларскиот говор имаме уште појасна ситуација како се фор
мирал овој модел. Двосложните именки од м.р. во неопределените форми
имаат веќе наполно оформен стабилизиран акцент на пенултима, сп.

'офЧ{ЈР - уФч'ари, т'оВ{ЈР - тув'ари, 'оБЛ{ЈК - убл'аци,
с'иР{lК сир'аци, м'озук - муз'оци, г'абер - Г{Јб'ери,
сФ'екур - свик'ори, б'ивул
редовно и кај едносложните:

бр'ек бриг'ои(бригој),
в'ол вул'ои,
с'ин син'ои,
и кај глаголите во минатите определени времиња:

р'еку - рек'оме - рек'оте,
во аористната л-форма:
(но:

в'икн{Јл - викн'ала, с'обр9П - субрвала
вик'ал - вик'ала, нус'ел).
Повеќесложните именки на консонант, со мали исклучоци, го задр

вудинч'ар - вудинич'ари, вулув'ар, М{ЈСЛИН'ИК,
имбур'ен - Њ'l1бур'ени, кулуж'ек, листуп а1'. некои лични имиња од типот
В{ЈС'ил Ст;:/'ад Анд'он, и придавките: гул'ем, буг'а1'. диб'ел, ликув'и1'. ви
с'ок, зил'ед гlf.мб'аф, лifжл'иф и др.

жале акцентот на ултима, сп.

Во леринскиот говор бројот на примерите со стабилизиран акцент
на пенултима се шири и на двосложните придавки. Еве примери од с.
Зеленич, кое се наоѓа северозападно од Кајлар во правецот на КОСТУР:

'език - ез'ици,
б'убрек - бубр'еци,
придавки:

г'олем - гол'еми,
д'ебел - дебе' ли,
л'аком - лак'оми,
но и: левич'ар, качам'ак, заграб'еј, покос'еј, арroв'аи, вifрбал'/fк
. ,
водоп'а1'. водовр'ик, - болнич'аф, зборл'иф, работл'иф, сипанич'аф.
Кај именките со стариот акцент на третиот и на четвртиот слог, во
овој говор тој е повлечен на пенултима, освен неколку исклучоци, сп.:

- бifрдав'ица, пл'ускав'ица, сипан'ица, кашл'ица,
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но и:

ист'ина, паз'ува, вервер'ица, пЦјав'ица, вifнд'ица,
кукув'ица, крастав'ица, бур'ина, прав'ина, пеШТ'ера,
- БЈлг'арин, ман'астир, клад'енец,
- ез'еро, јаб'ifлко, вар'иво, печ'иво,

'офтика, м'iiштеа, 'ужина, 'олово.
Во јужните костурски села во областите Костенарија и Нестрамско
бројот на примерите со окситонен акцент е значителен и тоа, главно, кај
трисложните именки од м.р. на консонант, сп. (-ар) волов'ар, говенд'ар, ло
пат'ар, улишч'ар, жителските имиња од типот долен'ар, жужолч'ар, нестра
м'ар, (-ач) купов'ач, покрив'ач, (-ник) герчман'ик, масолн'ик, солен'ик, по
тоа: един'ак, бибер'ок, мачор'ок, кај придавките дури и кај некои двослож
ни, сп. зеленк'аф, кашлич'аф, каменл'иф, варов'ит, зборов'ит, или: (-аф)
краст'аф, глиб'аф, (-иф, -лиф) зборл'иф, ленл'Ifф; вис'ок, диб'ел, бог'ат, по
г'ан(Нестрам, Езерец, Слимница).
Бројот се зголемува и со турските заемки, сп. басам'ак, баџан'ак,
ИЗМИЌ'ар, мил'ет, катр'ан, сургун, со суф. -лifк: пијал'iiк, бафчал'iiк; дем ек,·
дури и на отворена ултима: бил''а, касаб'а, душем'е, џад'е (Нестрам).
ЗАБЕЛЕШКА: Костурско-леринскиот акцентски тип наполно бил оформен уште
во ХУI век. Во речничкиот прилог од с. Боготско (Костурско),
издаден од Ѓанели и Вајан (ОјапеlJi,

Vai11ant 1958), наоѓаме вакви

примери: р'азбо}; 'елен, ж'ена (пренесен од ултима), клад'енец, сја
ч'иво, матор'ица, сир'ени .(пренесен од антепенултима), з'атвори
вр'атата, 'остави (на префикс во зап. начин), гр'ебен - греб'ени,
р'акав - рак'ави, к'ум - кум'ови, з'ачул - зач'уле (фиксиран на вто
риот слог), но и братуч'ед(задржан на ултима).

2.1. На еден релативно тесен појас на пограничјето меѓу западното
наречје (со фиксиран акцент на антепенултима), и леринско-костурските
говори можеме да посматраме уште два вида иновации, кои можат да се
објаснат како резултат на меѓудијалектниот контакт.
Во говорот на с. Опсирина и неколку јужни битолски села акцен
тот е строго ограничен на вториот и на третиот слог, вклучувајќи ги тука и
членските морфеми. Двосложните зборови во множинските форми и во
членските имаат фиксиран акцент на пенултима, сп.:
м'есец - мес'еци,
с'ирак - сир'аци,
бр'ачет - брач'еди,
и во членуваните:
т'емјан - темј'ано,
з'ора - зор'ата,
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к'ози

коз'ите,

деца - дец'ата,
тр'ојца

тројц'ата,

сп. и:
'има - им'аше,
н'осен - носено.
Во зборовите со старото акцентско место на третиот и/или четвр
тиот слог во основната форма се јавува секун,n:арен акцент на пенултима,
така што и на овој терен во такви случаи збороформата се дели на две
ритмички целинки, сп.:
б'орина - б'орин'ата,
м'ашчеа - М'ашче'ата,
м'ашина - м'ашин'ата,
п'адина

п'адИн'ата,

к'опиле - к'опилето - к'опил'иња - к'опилињ 'ата,
месеч'ина

месечин'ата.

Примерите од типот: б'удала - б'удал'ата ((- будал'а), невеста - не
вестата

({- невеста), в'оден'ица

в'одениц'ата

({- воден'ица) покажуваат

дека прво акцентот се поместил на почетниот слог па после се јавил вто
pиoт акцент (невеста

невестата

-+

невеста - невестата

-+

невесТата).

Сп. од ова село уште примери: приј'ател' - пр.f!јатели - приј'ател'ите, н'ајго
лем'ио, с-'испоб'оли, з'анес'оа, и во синтагматски групи: не-дојд'оа, не-мо
жеше, н'а-браќ'а-му, в'о-рак'ата.

2.2. Во говорот на с. Нивица, кое се наоѓа на јужниот брег на
големото Преспанско Езеро, на самото пограничје со горнопреспанскиот
говор, каде што е акцентот Фиксиран на третиот слог, сите збороформи
имаат иницијален акцент, а во збороформите со три и повеќе слогови
покрај иницијалниот се јавува втор акцент секогаш на пенултима, кој е
посилен, а вокалот се удолжува, сп.:
п'р,с - пRcти : п'ррт'и:те,

девер - деве:ри - девер'и:те,
г'од'и:на - г'один'а:та,
ј'ар/iмб'и:ца - ј'арiiмбиц'а:та,
н'аракв'и:ца - н'араквиц'а:та,
кр'аст'аЈца

кр'астајц'а:та,

тенџе:ре - тенџер'и:на - т'енџерин'а:та,
и во синтагматски групи:
н'а-р'е:ка

н'а-рек'а:та,

пред-вр'а:та - пр'ед-врат'а:та, и др.
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3. АкцеlfГСКИ систем со Фиксиран акцент.
Под фиксиран акцент подразбираме акцент кој паѓа на еден одре
ден слог во Фонетскиот збор (збороформа).
На македонскиот јазичен ареал наоѓаме три акцентски типа со
Фиксиран акцент:
а) акцентски тип со Фиксиран акцеlfГ на пенултима,
б) акцентски тип со акцеlfГ Фиксиран на антепенултима (на третиот
слог од крајот), и
в) акцентски тип со иницијален акцент.

3.1. Акцентски тип со фиксиран акцент на пенултима
ограничен
е на корчанскиот говор, кој го сочинуваат градскиот говор на Корча и
селата Бобошчица и Дреновене. На јужнословенскиот терен таков акцент
ски тип е констатиран на српската територија во Призрен и во областа
Сириниќ, за која веќе нешто спомнавме погоре. Правилото за акцентот во
овие говори гласи: акцентот редовно паѓа на претпоследниот слог без
оглед на карактерот на морфемата, сп.:
нош - ножо - ножови - ножовите,
старец - стар'ецо
ж'ена - жената

старцат'ого
жен' iате

старцутому - ст'арци - старцИтиц.

жен' јатуј

лендина - лендин'ата,
поле - поленишча
висок

високјо

полеНИШЧ'ата,

висока - висок'ата,

имам - имаме - им'аше,

и во синтагматски состави:
нош - на-нот
мајка - мајка-ми,
куртулисај-ме,
варни-се, варнит'е-се.

Корчанскиот акцент претставува завршна фаза во развојот на

KOC

турско-леринскиот акцентски систем.

3.2. Акцентскиот тип со Фиксиран акцент на антепенултимата 
карактеристичен е за западното македонско наречје. Неговата источна и
јужна граница веќе беше означена. Овој модел на северозапад ја наДми
нува јазичната граница меѓу западномакедонското наречје и српските ди
јалекти од призренски тип, опфаќајќи ги говорите во областите Гора и
Сретечка Жупа на северните и северозападните падини на Шар Планина.
Сп. примери:
нош - ножо(в)и - ножо(в )ите,
л'едина - ледината - лединиве,
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јар'ебица - јареб'ицата - и редовно така во збороформите со три и
повеќе слогови.
Ова што го рековме досега се однесува за акцентот во одделни лек
семи. Меѓутоа, западномакедонскиот акцент има и синтагматски карактер.
Повеќе лексеми во една синтагматска целина можат и акцентски да се
здружуваат и да образуваат една акцентска целост. Такви акцентски един
ства обично образуваат именките и заменките со кратките заменски форми
на личните заменки, со предлозите и со атрибутските зборови, и глаголите
со глаголските партикули, помошните глаголи, кратките заменски форми
и сврзниците; во поограничен број акцентска целост можат да образуваат
и некои прилози со кратките форми на заменките.
Кратките заменски форми по однос на именките и глаголот, па и
прилогот (како носители на целоста) можат да стојат во постпозиција и во
препозиција. Во п о с т п о з и ц и ј а тие се однесуваат во акцентски поглед
во сите случаи како граматички морфеми чинејќи со основниот збор полна
'
акцентска целост, сп.: а) бр'ат-м с'ин-м ' TaTKO-T c ecTpaM ' бр'атучет:

братучед-му: братуч'еди' б) з'еми: з'еми-го, з'емете: земете-го,' земи:
земи-му-го: земете-му-го,' ,одете: одeTe-M 'изми-се: изми'ете-се: изми
ете-ми-се,' тепање: (што сторија) тепање-се,' НОС'ејќи: носејќ'и-муја (тор
бата падна), сме'ејќи-се: смеејЌ'и-му-се (Порече); в) 'еве: 'еве-го: ев'е-ти
го: еве-ми-ти-го,' к'амо: к'амо-го: камо-ти-го: камо-Ми-ти-го.
Во п р е п о з и ц и ј а владеат други законитости, а кратките заменски
форми можат да стојат само пред глаголите.
Во составите од глагол со проклитички збор имаме два начина на
акцентирање: кога акцентот редовно се задржува на глаголот, и кога ак
центот се префрла од глаголот (ако е едносложен или двосложен) на дру
гиTe членови од синтагмата. Тоа зависи од карактерот на исказот: во рас 
казниот исказ не се префрла, а во негиран или прашален исказ се префрла
акцентот. Сп.:

а)
б)

20-з'ел, ја-в'uдел, му-р'екле,' МУ-20-З'ел, u.м-20-д'але,·
су.м-з 'ел, си-р 'екол, беше-з'ел,' ќе-н'оси, бu-н'осел,' беше-сu

з'ел, ќе-сше-р'екле,'

В)

р'екол,'
г

)

СИ-20 з'ел, сШе-u.м-д'але, беше-је-д'але, Ќе-20-з'е.ме, бu-.му
сu-.му-20-З'ел,

беше-.му-20-д'але,

Ќе-.му-ја-д'аде (КНU2аша),

бu-.му-ја-да'але (КНU2аша);
д) беше-си-му-ја-дал (книгата), ќе-беше-му-ја-дале (книгата
ѓ) да-н'oc
е)

за-да-н'оси (треба да има), и-да-'оди (мора да се јави),'

(сака) да-се-ј'ави, (разбрав) дека-сше-б'uле, (чув) ошu-ќе

д'ошле, (сака) да-20-в'иди, (сака) да-.му-се-ј'ави, (рече) дека-ќе-сше
.му-ја-д'але (кНU2аШа).
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Во негираните искази и во прашања во сите приведениве случаи
акцентот (до колку е глаголот едносложен или двосложен) се префрла на
друг збор од синтагмата според генералното правило за третосложното
акцентирање. Сп. 1. во негираните искази: а) н'е-го-зел // не-го-зе4 не-Ја
виде4 не-м'у-рекле; б) н'е-сум-зел // не-с'ум-зе4 he-С'и-реКО4 не-б'и-ре
кол; в) не-си-го-видел, не-ќе-го-земе; г) не-сте-му-го-зеле,' д) не-беше
сте-Ја-дале; 2. Во прашања: а) к'ој-зел? зошто-си-го-викал? кога-сте-му
го-дале?

Во именските синтагми акцентирањето е нешто посложено. Тука
доаѓаат до израз повеќе моменти.
Во составите од предлог и именка (заменка) разликуваме два слу
чаја: кога акцентот се префрла од именката (ако е едносложна или дво
сложна) врз предлогот, и кога такво префрлање не е можно.
Акцентот може да се префрла кога именката со предлогот претста
вуваат адвербијализиран состав, сп. остана б'ез-рака, му стои врз-глава, го
фрли В'о-вода, се фати з'а-глава и сл. ЈЈ Префрлањето на акцентот не е

можно: а) кога предлогот врши граматичка функција, сп. Не се дава на-д'е
те (датив), нога од-ж'аба (со посесивно значење), потврд от-к'амен (компа

рација), ни капка од-в'ода (партитивност), куќа от-к'амен (потекло, мате
рија од којашто е направена), б) кога е именката особено истакната (логич
ки нагласена): тешко е без-р'ака, бес-иот, нема леп; в) и кога е именката
на некој начин определена (членувана, сопствено име и друго) или повто
рена: на-патот нашол воДа, од-' Охрид до-Стр'уга има 20 км.
Смислоразличителната функција на предлозите најјасно може да
се согледа во ваков вид противставувања: куќа от-к' амен, от-к' амен е
направена куќата : скочи 'от-камен.

Овде не ги земаме пред вид неколкуте предлози кои обично не го
примаат акцентот, како: поради, заради, освен, против, според, или пред
лозите со, уврз кои акцентот се префрла само во состави со лична замен
ка: с'о-мене, 'у-него.
Повеќе случаи на образување акцентски целости има и во атрибут
ските синтагми. И тука семаlrrичкиот момент игра важна улога.
а) Именките како атрибутски детерминанти по правило се
проклитики: ЙоЙ-М'арко, дед о- 'Арсо , баба-М'ара.
б) Составите од придавка и именка, ако тие з а едно означуваат
еден поим, образуваат таква целост во која акцентот се префрла врз
а трибутот: су'о-iрозје, ц'рн-ЙuЙер, Кllсел'о-млеко, членувани: суоill'о
iрозје, кuселоill'о-млеко. Исто и во двочлените имиња на празници:
веЛllк'u-i1еillОК, вел 'и-ЙеШ0К, велј'а-среда, чuсil1u-i10Н 'еделнuк, illреќ'а
вечер,

во месните имиња: Ц'рнu-Лаз, Б'ел-Ка.мен, Нов'о-село, во

адвербијализирани состави од типот: ц'ела-ноќ, цел'а-зu.ма и сл. Во
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сите овие и слични случаи се работи всушност за еден вид сложени
'
зборови. Атрибутот о j
никогаш не може да дојде во постпозиција.
в) Кога атрибутот со именката нема ново семантичко един
ство, туку секој член има независно значење, се јавува двојно акцен
тирање: се акцентира одделно атрибутот и одделно именката, или пак
тие се подведуваат под еден акцент. Во првиот случај имаме логичко
истакнување на зборот: куиuв б'ело iiл'ашно, зедов 'убаво с'uрење,
или со друг редослед: куиuв iiл 'ашно б'ело. Овде се подразбира извес
но противставување со друго качество на истиот предмет: куиuв б'ело
Кога е атрибутот
uл'ашно, не од друzа боја (црвено, зелено, итн.)
во определената форма, тој со именката се подведува под еден акцент
и акцентот се префрла врз атрибутот: дај мu од црнu'ош-леu, дај мu ја
зрелаШ'а-дuња. Тоа акцентско единство се руши штом придавката ќе
дојде зад именката: дај ми од л'ебон u/рн, бидејќи определеноста се
изразува морфолошки преку именката.
Ќе укажеме сега на еден друг проблем, кој во граматиката на
стандардниот јазик се покрива со терминот "исклучоци од третосло:жното
акцентирање". Не мислиме на туѓите зборови, на интернационалната лек
сика, која е доста застапена во стандардниот јазик и не подлежи на споме
натото акцентско правило (барем еден голем дел од неа).
Станува збор за случаи од типот:
а) топана,
шами- шам'и:те (шам'иите),
б) л'еп - л'ебој - леб'ојте ( f- лебовите),
полbјна - пол'ојната (ПОл'овина),
вод'ејца ( f- вод'еница),
вик'ајќи, од'ејќи,
в) м'аштја - машЈј'ата (машт'еата),
почј'ало (поч'иало f- ПОЧ'ивало),
р'аќЈа - р8Ќј'ата (р'акиа - рак'иата),
П'етрјо - Петрјbто (Петр'еото f- Петревото) и др. (во струшкиот
говор). Во овие и други случаи од сличен тип се работи за два вида
Фонетски појави:
контракција на два вокала (топаана),
- слевање на два вокала во дифтоншка секвенца
(а, о, е, у + и -) ај, OJ еј, Y.I . еа, ео -) јо; и + а, о, е -) ја, јо; 08, ое -) ва, ве, и
др.).
Во такви случаи бројот на морите во дифтоншките секвенци и/или
во удошкениот вокал се задржал, така што акцентот и понатаму останува
на третата мора (а може да биде вториот слог!)
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Во некои говори ДОffiкините потоа се скратиле и акцентот се поме
стил да се закрепи на третата мора, сп. во тетовскиот говор: пbлојна,
л'убејнца, или Л'убенца, bдејќи, н'апрајле и др.

3.3. На еден тесен појас околу Малото Преспанско Езеро на п ра
вецот на селата Гра:ждено
Рул'а - Оштима - Желево има иницијален
акцент, сп. мbзок - мbзоци - мbзоцнте, bбрас

bбразо - bбрази - bбра

знте, л'ендина - л'ендината, ј'арамбицата, кр астајца - кр'астајцата (Граж
дено), бр'егови - бр'еговите, в'алевица, 'истругае (Рул'а), тенџере - тенџе
рина, 'избрико -'избрикоме (Ошчима), и во предлошки синтагми: Itо-улица
(Желево). Meiyтoa, не се непознати и примерите со два акцента (вториот
на пенултима): сФ'ifршен'ица, чешлин'ата (Желево), ждр'игов'ина (Граж

дено).

ЛИТЕРАТУРА
Слободан Реметиh, Српски призренски говор 1 (гл асови и облици),
Српски дијалектолошки зборник, XLll, с. 319-614, Веоград 1996.

1.2.2. ИМА ЛИ КВАНТИТЕТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК,
ПОСЕБНО ВО ДИЈАЛЕКТНИОТ ЈАЗИК
Овој проблем во македонистичките лингвистички студии било
поставувано повеќе пати. Поопширно на него се задржува Влоѓимјеж
Пјанка во статијата под наслов "Квантитетот како фонолошки фактор
во македонскиот јазик" (Пјанка 1961). Проблемот Пјанка го анализира
на поширок дијалектен материјал и врз материјал од стандардниот јазик
и заклучува дека во македонскиот јазик има Фонолошки должини. Но на
крајот на статијата дава белешка во која допушта можност и за поина
ков третман на приведениот од него материјал.
Мојата намера е да го актуализирам овој проблем и да предизви
кам размислувања на таа тема.
Во македонските дијалекти долги вокали се добивале на повеќе
начини.
1. Должини со контракција на секвенци од два исти вокали:
/ии!

[и:}:

змии

зми:

змииче
чии

зм'и:че,

чи:/ н,'ечи: / н,'ичи:
куши:,

Kyiiiu u

куiiiииче
/ее/

[е:}:

куш'и:че,

Hee,eciua

н,еесша

ире2еска

ир'ееска

i1едесеш

i1еесеш

деведесеiu
/аal

[а:}:

ир'е:ска,
ii'е:сеш,

девеесеш

сн,аха

cн,aa

cн,'a:,

2лава

2лаа

lЛ 'а:,

i1'ocluaea

н,'е:сша

i1'осшаа

дев'е:сеiu,

i1'oclua: // i10сш'а:ша,
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'одаја
иајак

а'аак

-+

'имааш
'имаа

'одаа

-+

-+

'оваа

-+

ов'а:,

iJ1aja

-+

шаа

iJ1ou'aaHa
/0 0 / -+ [о:}:

H'eioeo

-+

( 3 л. МН. през.),
(3 л. МН. импф.),

-+

iJ1a:,

-+

upoi'oopu

H'eioo

-+

леiIiо-ово

иа:к // и'а:ко(ш),

шоа'а:на,

-+

upoi'ooopu
јаС'еново

-+

им'а:ш

и.;',{'а:

-+

'ода: //од'а:ша,

-+

-+

јас'еноо

-+

-+

иро2о
' :ри,

н'е20: //Hei'o:iIio,
-+

јас'ено: //јасен'о:шо,

леiJ1'о:во.

ЗАБЕ.1ЈЕШКА:
а) Во сите случаи дошло до контракција на два исти вокала по
испаѓањето на консонанти во интервокална позиција, што е честа
појава во западните и југозападните македонски говори (ј,

Х,

в, д, 2.

и др.).
б) Контракцијата

се

врши во следните слогови, најчесто на

зглобот со флексивна морфема.

В) На зглобовите на

лексичките морфеми по правило контракција

не се врши, сп.:

/ии! : ир'иu.мa,
/ее/: Йр'еече (Йресече), Йр'еесаilU, с'еедно, црно'око,
/аа/: з'аака, н'аака,
/00/ : Й'ооди, il'оосШро.
г) Можеме да npиведеме дури и парови со краток и долг вокал, сп.

[aJ-[а:Ј : Пак - Па:к (lшјак),
ша - ша: (шаа),
ова - ова:,
в'ика (1 л. едн. през.) - в'ика: (3 л. МН. и мпер.)
в'uкаш (3 едн.) - в'uка:ш (3 мн.),
саш (сад) са:ш,
м'ала (адј) м'а:ла (махала),
[oJ-[о:Ј: н'е20 (ак. шој) - н'е20: (не20во),
ш'ашко - ш'ашко: (шаково) // ср'ико, в'ујко,
.м'ажо (член) - .м'ажо: (.мажово),
[е] - [е:Ј: сме (мн. од сум) - сме: (смее),
се // се - се: (сее).
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ЗАКЛУЧОК: Врз основа само на овие примери произлегува
заклучок дека на овој начин добиените lи:/, lе:/, lо:/, lа:1 се посебни фо
неми, респ. должината е Фонолошка. Тука Пјанка има право.
Но:
а) контракцијата на два исти вокала не е автоматска, сп. з'аака,
иp'иuмa, ilр'еече} [јр'ооди.

б) Таа се врши во одредени морфолошки позиции.
в) Каде се наоѓа границата на слогот: дали таа поминува низ
долгата самогласка или не? "Ако :м:орфемската граница поминува низ
долгата самогласка - според Стојко Стојков - таа претставува состав од
две кратки самогласки" (СтоЙков, 1961: 80), значи не е вистински долга
самогласка. Во нашиве примери границата поминува баш низ долгата
самогласка: сп. 'о-ва-а, 'u-ма-аш (не: 'и-ма : ш), см'е-е : сме} м'а-ж-о-о :
м'а-жо, итн.).
г) И местото на акцентот може да биде еден од показателите за
карактерот на должината, сп. шоil'а:на, H'e'io: и не'i'О:ШО} ilpo'i'o:pu, а
според правилото за третосложното акцентирање во западните говори,
респ. и во стандардниот јазик, би очекувале изговор: Ш'оilа:на, н'е'iО:ШО,
ilp'o'io:pu!

Во бројни македонски говори на контракцијата Й: претходела
асимилација на вокални секвенци, прогресивна или регресивна, сп.:
lае/ -+ lееl -+ [е:] : в'uкаеш (3 л. мн. през.) -+ в'uкееш -+ в'uке:ш
(Дебарско, Струшко, Охридско),
lое/ -+/eel-+[е:] : ч'овек -+чоек -+ч'еек -+ че:к (Преспа),
2.

/еа/ -+/ееl -+ [е:] :см'еа -+ см'ее -+сме:,

или:
/ое/ -+/00/ -+[о:] : ч'оек -+ ч'оок -+ чо:к (Преспа),
Ш'овар -+ ш'оар -+ шоор -+ Шо.р, Шо.ро(ш) 1 Ш'о.рuШе, с'оха -+ с'оа -+
соо -+ со:, 'основа -+ 'осноа -+ 'осноо -+ 'осно: / осн'о:ша, ков'ачнuца -+
ко'ачнuца -+ к'очнuца -+к'о:чнuца / ко:чн'uцаша;
/ао/ -+/00/ -+[о:] : 'убаво -+ 'убао -+ 'убоо -+'убо: / уб'о:шо,
/уо/ -+/00/ -+[о:] : С'уводол -+ С'уодол -+ С'о:дол,
/ау/ -+/ао/ -+/001-+[0:]: Нау_wНаумче -+Н'аом -+Н'оом -+Но:м
/ Н'о:мче,
/ео/ -+/00/ -+[о:] : н'евол'а -+н'еол'а - н'ол'а -+н'о:л'а / н'о:л'аша;
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така настанале и збороформите: 20диН'а:ва, зu.м,'а:ва, леш'о:во,
есен'а:ва (- 20дина-ова --)- 20дин'аава --)- 20диН'а:ва), кои во стандард
ниот јазик се третираат како исклучоци од третосложното акцентирање,

заедно со шоii'ана и др.

И асимилацијата на вокалите не

се

врши на зглобовите меѓу лек

сички морфеми, сп. се н'аежи, Йр'еа1Са, ii'оарчи, Й'оарно, Й'аун.
Сп. и примери

со

минимални парови: че1С - ч'е:к, смеа --)-сме: - сме

(од сум), со (предлог), со: ( соа).
По однос на границата на слоговите и местото на акцентот важат
споменатите правила.

3.

Во

еден

дел

од

долновардарските

говори,

особено

во

кукушкиот, дојранскиот и гевгелискиот, на асимилација и контракција
подлежат скоро по правило вокалните секвенци во финална позиција,
поретко и во средни слогови, сп.:

lае/ --)-Iаal

[а:Ј : бае --)-ба:, зн'ае --)-зна:,

lие/ --)-lии! --)-[и:Ј : в'ие --)-ви:, н'ие --)-ни:,
lиal --)-Iии! --)-[и:Ј : Илија --)-Илиа --)-Или:,
lеal --)-Iееl --)-[е:Ј : н'еа --)-не:, ii'еаш --)-iiе:ш,
ii 'еа.м --)-Йе : м, л'еа --)-ле:,
lоal

[о:Ј: 'одаш --)- 'оаш --)-о:ш, бр'оам --)-бро:м,

с'оа --)-со:, в'одаша --)-в'оаша --)-в'о:ша,
lое/ --)-[о:Ј : м'ое --)-мо:, сш'ое --)-сшо:,
Iуal --)-[у:! : м'уа --)-му:,
Iуе/ --)-[у:Ј : дуе --)-ду:, убу: (убуе (-обуе), лу:шо (луZеШо).
3.1. Во говорот на неколку дојрански села (Фурка, Николиќ)
според Пеев (Пеев 1979) асимилацијата

се

врши според втората компо

нента во секвенците, сп.:

lеоl --)-[о:Ј : н'е20 --)-нео --)-н'00 --)-но:,
lеal --)-lааЈ --)-[а:Ј : --)-н'еа --)-на:,
lиal --)-[а:Ј : н'осеа --)-н'оса:.
Iи! како втора компонента во истиот говор
образуваат надолни дифтонзи, бидејќи Iи! се десилабизира во /ј1, сп.
3.1.1. Во секвенци

се

со
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/аul
[а ј] : к'асаи
к'аса ј, р'ашаи
раша ј;
обича ј, л'иtUај
л'иtUаи
л'tUuа ј
/оul [о.ј] :.мои
.мо:ј, н'екој-н'екои-неко:ј.
4. Покрај должините добиени со контракција во бројни македон
ски говори се среќаваат и

Т.Н.

ко.мUензациски должини.

4.1. Еден вид такви должини можеме да следиме кај дифтоншките
секвенци што настанале со десилабизација на еден член од вокалните
секвенци. Такви дифтоншки секвенци (дифтонгоиди) особено се чести
во западните и југозападните македонски говори, каде што често се
губат консонанти во интервокална позиција. Најбројни се оние секвенци
во чиј состав се наоѓа преден вокал. Сп.:

/еul [e:j] :сшр'еи
ciup'e:j, сл'авеи
сл'аве:ј,
/аul
[а:ј} : снаи
сна:ј, ирави
ираи
ир'а:ј, uр'авише
uр'аише
ир'а:јШе, наuр'а:јше (: н'аi1рајше), кук'авица
кук'аица
куК'а.јца (: кук'ајцаша +- кука'ицаша), красш'а:јца,
[о:ј} : л'ебови
л'ебои
л'ебо:ј / леб'о:јше, uол'овина
/оul
uол'о:јна / i10Л'О:.iнаШа, кucл'о:јна,
i10Л'оина
.му:ј, буржуј - б'уржу:ј (:
/уul
[у:Д : .му(х, 6)а, МН .муи
буржу:jiiiе);
•

Во говорот на с. Чеган (Леринско) во оваа позиција и секвенцата

luul

[и:;7, сп. з.м'ии

з.м'и:ј, с'удии

с'удu:ј.

со префикси и во овие случаи /u1 не подлежи на
не'ucииен, н'аиде (: н'ајде), з'аиде (: з'ајде), u'оиша, и др.

На зглобот
промена, сп.

Во долцовардарските говори:

[е.ј] :ж'е:јнше (+-ж'еинше +-ж'енише),
[а.ј] :бр'а.јШе (брадише), .мл'а::iШе (.младише),
[о:ј] : к'о:јсше/к'о:јзше (козише),
[у:ј} : др'у:јсше/др'у:јзше (др'уuзше +- друзише),
['ii:;] :.м'ii:јш.Ше (.м'iiuжШе +-.м'iiжиШе),
[и:Д :в 'u:јш. (+-в'ииш +-в'идutи) (сите примери се од селото Чеган);
од тиквешкиот говор:

[а:ј] : .м'а:јш.Ше (.м'ажиШе),
[о:ј]:
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[е:Д: л'е:јш11lе (л'ежui1lе),
[а.ј]: M'a:ici1le (м'азui1lе).
Поограничен е бројот на примерите во кои /е1 се десилабизирало
во/jI, сп.:
/ае/ -7[а:Д: кл'а:јнц (кл'аденец),
/оel-7[О:Д: 'г'о:јдо, г'о:јдар (г'оведо, 'г'оведар),
/ее/ -7[е:Д: П'аi1lевец -7П'ai1leel{ -7П'аi1lе:,iц.
На струшкото говорно подрачје има и нагорни дифтонзи, бидејќи
на десилабизација подлежи првиот член од вокалните секвенци, сп.:
/иel -7[је:] : с'ошuе -7с'ошје:,
/ual-7[ja:l : р'акиа -7р'акја: (-7р'аќа), чл.раЌ/а:i1lа, ш'амuа -7
ш'амја:, ша.м/а:i1lа, Макед'онја:, Иi1l'алја:,
/ио/ -7 [јо:] : б'елјо:i1l (б'елuоi1l), зел'енјо:i1l;
/eal-7[ја:] : б'еа -7 бја:, с'едеа -7с'едја:,
/ео/ -7[јо:] : ч'ерево -7ч'ерео -7ч'ерјо:.
Во сите приведени случаи, и во бројни други примери со вакви
вокални секвенци во споменатите говори, се работи за компензациска
должина од Фонеi1lскu карактер. Дека дифтоншките секвенци се дво
морни (со две мори), покажува местото на акцентот во случаите како:
вод'е:јнца, ilол'о:јна, осi1l'а:јле (осi1lавuле), Макед'онја:, како и формите
на глаголскиот прилог како во стандардниот, така и во дијалектниот
јазик, сп. вик'а:јјќи, од'е:јќи, покрај дијалектните вик'аеќи, нос'ееќи, одн.
вuк'аешi1lu!вuк'аешчu, НОС'ееZULUu!НОС'еешчu, нос'еешчем.
Во долнополошките говори (тетовскиот, вратничкиот) и во гово
рот на областа Гора (Призренско) овие должини се скратиле поради
што и акцентот се пренесол на третиот слог во збороформи со три И по
веќе слогови, сп. к'аиајца, кр'асшајца, U'олојна, 'ОСi1lајле, в'икајќ.u.
5. Посебен вид компензациска должина во некои македонски го
вори се јавува по полното губење на консонанти.
5.1. Во бројни наши источни говори на правецот Крива Паланка

- Кратово - Куманово - Штип Радовиш, како и во тиквешко-мариов
ските и леринско-костурските говори Фонемата /х/ по правило се губи во
сите позиции. Во иницијална и интервокална позиција загубата на /х/ не
оставила последици, сп. рана, леil, сн'аа, с'ааш, в'uкаа (f- викаха, 3 л. мн.
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импф.), одн. вик'аа (3 л. мн. аор.). Во некои локални говори во интерво
кална позиција по испаѓањето на Iхl зевот се пополнува со хијатски глас,
сп. сн'ава, С'аваш, в'икава во кумановскиот и скопскоцрногорскиот, или
в'икаја, за да се избегне омонимијата со 3 л. мн. през. во системите каде
што се загубила наставката -iu, сп. в'икаа (3 л. мн. през.) : в'икаја (3 л. мн.
импф.) во полошките говори.
Во финална позиција во тие говори по загубата на Iхl како ком
пензација се јавува удолжување на претходниот вокал, сп. гра: (грах), вр:
(врх), ду: (дух), ни: (них) во леринскиот (Mazon 1923: 30), но гр'ао(ш), в'р
оОП), сшр'ао(ш), .мео(Ш).

Ако бараме минимални парови за да ја провериме Фонолошката
вредност на должината и за оваа позиција, ќе исчепкаме некој пример,
сп. ира: (арах) - ира (3 л. едн. аор.), .ме: (.мех) - .ме (зам.), ipe: (грех) - ipe
(3 л. едн. през.). Меѓутоа, во оваа фонетска позиција должuнаша на
вокалuше не е еднаква на два KpailiKU вокала, повеќе можеме да збору
ваме за Uолудолжuна .
Компензационата должина е нешто поизразена во случаите каде
што се загубило Iхl во средuнаша на збороформите пред консонант, каде
што често влегува во состав на флексивните морфеми (сп. -х.ме, -xiue во
1 и 2 л. мн. на аор. - импф.).
Нашите источни говори даваат материјал за сите фази од фонет
скиот процес при загубата на х.
ВО говорите во Осоговијата на правецот Крива Паланка - Кра
тово - Злетово - Кочани во оваа позиција во одделни лексеми се чува
едно слабо издишно понекогаш само како аспирација со истовремено
удолжен претходниот вокал, сп. бу.,хн'а, б,о.,хча, в'е:'шо, uзве.,хШ'ело, uз
дu.,хн'ало, покрај д'у:ни, ду:Н'а, [ј'р:не, Йр:н'а, f1'а:ша во источните криво
паланечки села, .ме.,х, шu:r, сШра.,х, в'е.,хшо, ZUu.,xH'a, бу.,хН'а, н'и.,хно (Кочан
ско, с. Тркање), обр'а:Хче, оiлу.,хн'ал, а:Хч'uка, покрај: сиро.м'а:, .ме:л'е.м
(Лезово). Нешто позападно од споменатата линија х се загубило напол
но, останала само должината на претходните вокали: ду:Н'а, О'iлу:н'а,
ч'е:ре, в'е:шо, .ме:л'е.м, кај глаголите во имперфект: 'u.мa:.мe, 'u.ма:Ше, аор.
u.м'a:.мe, u.м'a:zue (Тркање, Лезово). Во западните кривопаланечки и кра
товски села и во Овчеполието се до Штип долгите вокали се разбиле на
два кратки гласа, бидејќи системот на тие говори не трпи долги вокали,
сп. б'ооча, в'еешо, .меел'е.м, дуун'а, ii'ааша, импф. 'u.маа.мо - 'uмааше, н'осе
е.мо - H'oceelue, (Крива Паланка, сп. Видоески 1962 : 77), б'ее.ме - б'ееше,
х,
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в'икнаа.м.е - в'uкнааше (Лезово, Кочанско), н'осеемо - н'осееше и н'осеамо
- н'осеаше (спрема глаголите од а-основи како наставки се генерализи
рале -а.м.о, -аШе .. в'ика-а.м.о, в'uка-аше, н'осе-амо, Н'осе-аше) (Немањинци,
Овчеполско)

.

Еве и во овие говори мuнuмалнu uарови со долг и краток вокал:
в'ика (3 л. едн. през.) : в'ика: (1 л. едн. имперф.): вик'а: (1-3 л. едн.
аор); в'uкамоlв'uкаше (1-2 л.

МН.

през.) : в'uка:моlв'uка:ше (1-2 л. мн.

импф.) : вuк'а:.моlвuк'а:Ше (1-2 л. мн. аор.) (Немањинци),
'uмамеl'uмаше (през.) : 'uма:ме/'uма:ше (импф.),
б'ере.ме/б'ереШе (през.)

:

б'ере:.меlб'ере:Ше (импф.),

н'осеме/н'осеше (през) : н'осе:ме/н'осе:ше (импф.) (Штипско).
Слична појава можеме да следиме' и во разлошкиот говор. Во
говорот на

С.

Елешница забележани се збороформите: је:л'а/lјеел'а, .ме:

л'еМ/Iмеел'ем, ј'а:не, ја:н'ија (јахнија), гл'еда:ме//2л'едааме, Н'осе:ме, ур'е:
.ме (ораме), U'и:ме, изм'u:.ме, ч'у:меllч'уу.ме (м. чух.ме).
Во истиот говор вокалите се удолжуваат и во случаите каде што
дошло до редукција на групата Iждl во Iжж/ -,; Iж/, сп. в'u:жа (вuжда -,;
в'uжжа -,; в'u:жа), .ме:ж'а, uр'е:жа, р'а:жа, с'а:жu, д'а:жуве (д'аждове),
гр'а:жан'UН, да:ж'е (членска форма од да.жд), д'о:жа, ч'у:жу; сп. и: са:з'а
(*slbza). Нешколуваните претставници на овој говор долгите вокали ги
предаваат како двојни гласови (вuuжа, раажа, доожа, ЧУУЖU).
Врз основа на претходниов материјал произлегува како ЗАКЛУЧОК:
ПРВО, во говорите каде што се јавила компензациска должина
по загубата на фонемата 1хЈ, како во елешничкиот говор во Разлошко, и
по упростувањето на секвенцата Iжд -,; жж

-f

ж!, шаа е Фонолошка;

долгите вокали се реализираат со единствена артикулација, што значи
дека слоговната.. респ. морфемската граница не поминува низ нив, сп.
в'ика:.ме (: аор. вик'а:ме : през. в'ика.ме).
ВТОРО, долгите вокали не зависат од местото на акцентот: мо
жат да бидат и акцентирани и неакцентирани, сп. д'у:ни (духни), н'и:но,
вик'а:ме, и: в'ика:ме, н'осе:ме, ме:л'ем, је:л'а.
ТРЕТО, долгите вокали во споредба со кратките во тие говори
имаат поограничена дистрибуција: се јавуваат, главно, во 1 и 2 л. мн. на
имперфектот и аористот, и во 1 л. едн. на аористот (вик'а:, рек'о:), што
значи дека се морФолошки условени, и во одделни лексеми во средината
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секогаш пред консонант (б'9:ча, бу:н'а, ме:л'ем) и во финална позиција

(КОЖ'у:, сиром'а:, бу: (бух), 2ре: (2рех).
Вокалните системи на тие говори се здобиле со нов диференци
јален признак - кваншuшеш, и со него се зголемил бројот на вокалните
единици:

/u/ /и:!
/е/ /е:/

/у/ /у:/
/iiI Ја:/

/0/ /0:/

/а/ /а:!
Во кривопаланечкиот и во дел од кратовско-овчеполското го
ворно подрачје во неакцентирана позиција долгите вокали'пред согласка
се разбиле на две кратки единици, сп. меел'ем, дуун'а, к'оааамо, н'осееме,
но: кои'а:, кои'а:мо, рек'о: - рек'о:мо, нос'и: - нос'и:мо, КОЖ'у:, сиром'а:.

6. Во јужните македонски говори на правецот Кајлар - Воден 
Солун - Серез многу често во определените форми вокалот пред член
ската морфема (а тој е секогаш флексивна наставка) се редуцира напол
но, значи,

се

елидира. Оваа појава особено е изразена во кукушко-во

денското говорно подрачје, подразбирајќи ги тука и дојранскиот, гевге
лискиот, мегленскиот и солунскиот говор. Во такви случаи доаѓа до
удолжување на вокалот во претходниот слог, сп.:

- б'абаша -+ б'аб9Ша -+ б'а:бша,
2Л'ав9Ша -+2Л'а:вша,
- р'uб9Ша -+р'u:бша,
[i'uл

о -+ [i'u:л'шо,

МУЛ'UН{lша -+мул'u:нша,
- с'ел9iiiо -+ с'е:лшо, с'елаша -+с'е:лша,
з'ел

о -+з'е:л'шо,

ж'ен9Ша -+ж'е:нша,
ж'енuше -+ж'е:нше // Ж'е.јнШе,
б'елuше -+ б'е:л'ше,
- [i'ол
вул'ов

'() -+[i'о:л'шо,
о -+вул'о:вшо,

к'оз9Ша -+к'о:зша,
к'озuше -+ К'о.јзше,
- р'уб9Ша -+р'у:бша,
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'ушеiJ10 -)'у:шшо,
др'уiошо -) др'у:г Ш0,
- iiiл' iiбиiJ1е -)2iiл'а:бше,
бiiлд'iJЗIJ.i11а -) бiiлд'а:зша, и др.
Исклучок претставуваат само случаите кога ќе се јават фонетски
пречки поради натрупување на повеќе консонанти, на пр.:
м'еiJ1Лl}i11а
м'еш?дiJ1а (со метатеза),

м'а2л?iJ1а -) м'а2л?шаlм'а2 ?Јlша,
ш'иквl}i11а -) iJ1'икв?ша,
ј'а2ушк'аiJ1а,
р'iJжд?ша,
ср'ебрушоlcр'ебwшо,
'осшр?ша, и др.
Во врска со оваа појава се поставуваат следниве прашања:
ПРВО, дали редуцираниот вокал пред членската морфема авто
матски испаѓа откога членската морфема ја презела граматичката
функција негова, и тогаш удолжувањето на претходниот вокал би се
објаснило како компензација?
Во истите говори наоѓаме и вакви примери: к'о:јсше (козише),
н'о: јсше (нозеiJ1е), к'о:јшше (кожише), л'о.јсШо (лозешо), др'у:јсше (дру
зише), л'е.јшiJ1е (лежише), и др. Процесот кај овие примери може да се
објасни на следниов начин: к'озише -) к'оизше -) к'о:јз(с)ше,' значи: прво
се извршила метатеза на квантитативно редуцираното /иЈ, кое во новата
фонетска позиција (зад вокал) се десилабизирало во (ј]. Дека се вршела
метатеза во таа позиција покажуваат и примерите од типот: м'ешл?ша -)
м'еш?дша, р'ебрl}i11а -)р'ебwша, вл'акн?ша
вл'аК{lНша и други слични.
Од некои кукушки села К Пеев (Пеев 1987: 50) приведува вакви
примери: з'еел'шо (зелешо), с'еемшо (семешо), БУ2'ааршо (БУ2арешо), на
К'О{lЛша (на колаша), н'ОО2ша и Н'О?2ша (ногаша), e'ol}i11a (водаша),

иун'ууша (ионудаша).

Во тиквешкиот говор се забележани следните форми: к'оашша

(кожаша), р'уашша (ружаша), бл'уасша (блузаша), с'аасша (сазаша),
н'uaсша (низаша), потоа: н'и.ј сШе (низиiJ1е), к'о .јсШе (козише), С 'а:iсше
(с8зише), д'ii:јсше (даЗllше) (Филиповски 1952: 10).
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Во моите записи од говорот на селото Чеган (Воденско): к'оilЦи
ше (кошлише), вfl'аК{l1lШО (влакношо), но: бра:jiilе (брадише), ж'еiнше
(женише), .м'ii:iшШе (.мiiжиШе).
Сите овие случаи ја потврдуваат тезата на Д. Иванов

(1932)

дека

прво се извршила метатеза на вокалот пред членот, кој во неакценти
рана позиција веќе бил редуциран, а потоа

се

извршила асимилација

спрема претходниот вокал кој бил во Фонетски јака позиција; на пример,

.мр'аваша -+ Mp'aB{lil1a -+ oМp'a{l6
ша -+ .мр'а:вШа; к'ожаша -+ к'ож{lil1а -+ к'о?Жша -+ к'оожша -+ к'о:шШа.
Тоа значи дека должината настанала во резулшаш на коншракција на

процесот се одвивал на следниот начин:

две самогласки! Се разбира, не се исклучуваат и аналогни образувања.
(На пример,

р'ибише

-+

р'иибше

-+

р'и:бше, според неа после и р'и:бша

(рибаша)!)
ВТОРО, може да биде дискутабилен И карактерот на долгите
вокали - во која мера се тие долги (дали долгиот вокал претставува два
кратки вокала?).
Димитар Мирчев (Мирчев

19..)

во неговиот опис на кукушко

воденскиот говор искажа мислење дека односниве должини претставу
ваат остаток од стариот квантитет. Оваа теза беше отфрлена од другите
испитувачи на долновардарските говори. Според Димитар Иванов тие се
НОВИ должини (Иванов

1932: 60).

Георги Христов удолжувањето на вока

лите го смета како компензација за загубените гласови (Христов

107).

1936:

Според Стојан Романски на овој начин добиените долги вокали

немаат вредност на два кратки (удолженото

о не е еднакво на 00, туку е

малку продолжено), тоа би значело дека тој чувствувал полудолги вока
ли какви што се во разгледуваниве говори сите акцентирани вокали. Тој
смета дека редукцијата не е причина за продолжениот изговор на вока
лите (Романски

1932: 39).
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1.2.3.

РЕДУКЦИЈА НА НЕАКЦЕНТИРАНИТЕ ВОКАЛИ
ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ

[За да ја заокружам сликата на прозодиските состојби во
македонските дијалекти приведувам овде краток извадок од син
тетскиот дел на статијата на Б. Видоески за редукцијата на вока
лите во македонските дијалекти со морФолошки подвижен акцент
(Vidoeski 1992). -z. Т.Ј
1. Кога станува збор за редукцијата во македонскиот дијалектен
јазик, треба да имаме предвид две појави како основни: а) скратување
времетраењето на артикулацијата на неакцентираните вокали, и б) про
мена на бојата на вокалите во истата акцентска позиција. Првата има
квантитативен карактер и за неа е прифатен терминот к.ванШuШаШuвна
или к.олuчесШвена редукција. Неа ја познаваат готово сите македонски
дијалекти со слободен акцентски систем, што значи и говорите во Кај
ларско, Леринско и Костурско.
Количествените промени можат да бидат придружени и со про
мени во квалитетот на гласовите и тогаш имаме к.валuШazТiuвна или к.а
чесшвена редукција. (Можеби поадекватен термин за неа би бил кванти
тативно-квалитативна редукција, бидејќи содржи елементи и од кванти
тативен и од квалитативен карактер). Овој тип редукција може да биде
со различен интензитет и ги опфаќа само ниските (отворените) вокали
(а, е, о ) ; тие во таквата (ненагласената) позиција ја повишуваат артику
лацијата во правец на соодветните повисоки корелати. Целиот систем
при таква ситуација се реперкуира на следниот начин:
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б) во неакцентирана позиција

а) под акцент:

/иЈ

/у/

[и]

/0/

[ ]

/iiI
/е/
/0/

[а]

[у]

[l

Како краен резултат од редукцијата се јавува неутрализација
меѓу ниските вокали и нивните високи корелати, што значи дека систе
мот под б) може да се сведе на три основни алофонски вредности:

/у/

/иЈ
[а]

бидејќи /е/ -ј. [ ]-j. [и]: з'елен -ј. з'елUн - зU л'енU, /0/ -ј. [Q]-j. [уЈ, 'OKQ -ј.
'оку, /0/ -ј. []-ј. [а]: рОб'ошО -ј. раб'оiuО (Видоески 1978: 63-64).
2. Како причина за редукцијата во литературата се истакнува воз
дејството на силниот (динамичниот) акцент. Според оваа теорија дина
мичниот акцент придонесува на акцентЙраниот слог да се aHгa
pa
толку многу издишна енергија што неакцентираните слогови се артику
лираат сосема лежерно, поради што доаѓа до скратување на вокалите и
до промена на нивниот тембар (Мирчев, 1955: 130). Тоа значи - според
ова мислење
треба да се разликуваат на Фонетски план силни вокали
(под акцент) и слаби вокали (во неакцентираните слогови). Оваа конста
тација најдобро може да се демонстрира на примери од говорите со под
вижен акцент, сп. zр'еда - zрид'аша, д'ер'а - дир'еш, м'ори - мур'ешу,
'оку - ук'ошу во сушко-височкиот говор, б'ајiiч - баГачи, 'елин - ил'е
ни, ч'ов к - чуб'еци Тремно (Кајларско).
Во некои локални говори во одредени позиции врз квалитетот на
редукцијата можат да влијаат и некои други, дополнителни Фонетски
околности. Така, на пример, во гевгелискиот, дојранскиот и во дел од
кукушкиот говор, И во некои локални говори во Серско и Драмско,
неакцентираното /е/ во соседство со сонантите /м, н, л, л', р/ се редуцира
во правец на вокалот /iiI или со него се неутрализира, сп. ј'арем -ј. j'apEi..м,
-

к'орен -ј. K'OP H -ј. к'оран, 'орел -ј. 'op
-ј. 'орiiл, iiриГашел' -ј.
iiриј'аш л' -ј. iiриГашiiл', в'ечер -ј. в'еч р -ј. в'ечар. Тоа значи дека како

96
фактор што може да ја засили и/или да ја насочи редукцијата може да се
јави и консонантското соседство, карактерот на консонантите.

З. Во повеќето македонски дијалекти што ја познаваат редукци
јата како жив фонетски процес вокалите во отворена ултима не подле
жат на квалитативна редукција, сп. Hив'ecГUa (- Heв'ecГUa), ј'аzуда

(

ј'аzода), дuб'ело (- деб'ело), з'а чко .м'есо, уздрав'ее (- оздрав'ее),

Фурка (Фонолошки описи, 1981: 746); во некои говори во истата пози
ција не се редуцира само -е, сп. вр'еме, u'оле, р'аце, н'осu.м.е, но: в'ода,
куб ,uла(-кобuла), Kyи'иГUи(-кои'исПо), с'уу(-с'уо (-с'ухо) Кронце
лево

Воденско (Фонолошки описи, 1981: 792), u'оле: с'елу и б'аба

во

Разлошкиот.
Причините за ваквото ограничување на редукцијата во односнава
по:шција, без сомнение, се од граматички карактер, зашто во таа пози
ција вокалите по правило исполнуваат морФолошка функција. Поради
тоа Блаже Конески истакнува дека треба покрај фонетски силна и слаба
позиција да разликуваме и .м.ОРФОЛOluкu сuлна u слаба uозuцuја (Коне
ски 1978: 15-18).
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ЗАКЛУЧОЦИ

Овие забелешки се темелат, главно, врз претпоставката дека
јазичната историја се запишува во јазичната географија. Македонскиот
и полскиот дијалектен комплекс имаат заедничка, прасловенска, појдов
на точка. Со други зборови: системот "на влезот" е ист. Од друга страна,
како што видовме, максимално еволуираниот систем "на излезот", прет
ставен соодветно и во двата стандардни јазика, е истовремено и макси
мално сличен. Со други зборови: само на полската (а

со поограничена

доследност - на долнолужичката и на источнословачката ) и на маке- ,
донската (а - со поограничена доследност - и на дел од јужносрпската)
територија се создале акцентски системи Фонетски стабилизирани а со
местото на акцентот врзано за крајот на основната акцентска единица.
Покрај ова, и на полската и на македонската јазична територија посто
јат системи кои - по наше уверување - застанале на една од претходните
етапи на акцентската еволуција; да додадеме дека на македонската тери
торија тие се и побројни и подобро зачувани. Оваа ситуација сугерира
неколку серии интересни заклучоци:
Прво, во рамките на славистичката лингвистика, за развојните
патишта на македонскиот и полскиот прозодиски систем, и тоа:
- паралелни, поттикнати од заедничката појдовна ситуација,
- и различни, мотивирани со различно јазично окружение, пред
се: со балканскиот контекст во македонскиот случај.
Второ, во рамките на општата јазична типологија, за етапите и
механизмите на еволуцијата од моРФолошки подвижниот И Фонетски сло
бодниот кон Фонетски стабилизираниот акцент врзан со крајот на ак
центската единица.
Ќе

се

потрудам тука да ги скицирам тие заклучоци. За жал, како

што веќе спомнав во Предговорот, мојот коавтор, Б. Видоески, не успе
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ал на писмо да ги преточи во текст своите размислувања за развојНИ'l'е
текови на акцентскиот систем во македонските дијалекти. Ќе се потру
дам по можност верно да ги претставам неговите сугестии содржани во
синхронискиот опис на дијалектните системи, како и во бројните диску
сии, јавни настапи и приватни разговори.
Податоците со кои располагаме: "акцентираните" фрагменти од
текстот во писменитс споменици од доцното средновсковие наваму,
зачудувачката стабилност на акцентските изоглоси на двата ареала кои
не интересираат во последните сто години, т.е. од моментот кога тие се
нашле под лупа на лингвисти-истражувачи, сугерираат дека денешните
состојби се формирале прилично одамна како резултат на некој прозо
диски земјотрес и од тогаш претрпеле само незначителни промени и
поместувања. Најсериозен кандидат за таков земјотрес е реорганизаци
јата на стариот прасловенски прозодиски систем поттикната со слабе
ењето и губењето на полугласовите и преместувањето на акцентот кон
почетокот на акцентската единица. Корелати на овој процес на "на
шите" ареали се губењето на тонските разлики и губењето и/или значи
телно ограничување на Фонолошкиот квантитет.
Ќе ги разгледаме повнимателно условите и последиците на тој
земјотрес на двете територии. Ќе почнеме од полската, која е не само
подобро позната и подетално опишана туку и во почиста форма го пока
жува дејствувањето на развојните импулси никнати внатре во рамките
на наследениот словенски систем.
Како што се гледа од нашата анализа (сп. погоре 1.1.) на пол
ската, односно на целата полско-поморска територија, два процеса биле
од одлучувачко значење за правецот, темпото и резултатите на акцент
ската еволуција. Т(}а се: (а) повлекувањето на акцентот од слабите ерови
и како резултат на тоа повлекување раѓањето на новиот акут и скрату
вањето на старите должини освен под и/или непосредно пред новиот
акут (што автоматски значи и загуба на тонските разлики), и (б) сукце
сивното губење на Фонолошкиот квантитет и кодирање на соодветната
функционална дистинкција како разлика во висината и напрегнатоста на
вокалите. Првиот процес ја опфатил целата полско-поморска, долнолу
жичка и словачка територија уште во предисториското ( предписмено,
"предполско") време, додека вториот се зародил некаде во централната
(централноисточна) Полска и сукцесивно се ширел кон север и северо
запад. Би можело да се ризикува хипотеза дека огништето било на Ма
=
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зовше и дека не било неповрзано со процесите на губењето на квантите
тот на источнословенската територија. Резултатот на централнопол
ската еволуција - парокситонезата се должи, според расположливите
податоци, на правците на морФолошката аналогија, а изборот кој се
појавил бил избор меѓу иницијалната и парокситоничната локација на
акцентот. Со други зборови: пропарокситонезата како можен избор не
.

.

.

се ПОЈавува во ДИСКУСИЈата околу еВОЛУЦИЈата на основниот полски ак
центски систем.
Интересно е дека полската парокситонеза не успеала да ја совла
да границата меѓу кашупските и копнено-полските дијалекти па акцент
скиот развиток на кашупскиот ареал е независен од копнено-полскиот.
Тој ни се јави како резултат (а) од губењето на квантитетот и реоргани
зација на вокалскиот систем - еден процес што се шири од југ-југо
исток, И (б) сукцесивното намалување на морФолошката подвижност на
акцентот кое се шири од север-северозапад и, се чини, не е без влијание
од страна на германската акцентуација. Не треба да забораваме дека
почнувајќи од крајот на

17 век во северните кашупски села се појавуваат

германски доселеници, носители на долногерманските дијалекти и поле
ка расте бројот на билингвалите, а во последните неколку децении пред
Првата светска војна - во рамките на

BeCHO спроводената германиза

ција на населението - се појавуваат и германските училишта. Картата
на Т. Лер-Сплавињски

(1913)

ги

прикажува акцентските изоглоси на од

делните морФолоџIКИ формации, т.е. ги одбележува чекорите во повле
кувањето на акцентот кон почетокот на ОАЕ и ограничувањето на
неговата подвижност. Нашата шематска карта (сп. с. ) покажува како
можат да се повлечат границите меѓу квалитативно различни етапи на
вкрстувањето на двата гореспоменати процеса: преместувањето на ак
центот и губењето на квантитетот. Конечен резултат на тоа вкрстување
е: 1. на самиот кашупски север

зоната на слободен акцент со ограни

чена подвижност, 2. по на југ, на централниот кашупски ареал - зоната
на парадигматски врзан, т.е. морФолошки стабилизиран акцент (сп. ја
германската паралела!), и најпосле 3. на јужнокашупскиот ареал - фо
нетската иницијална стабилизација (т.е. локацијата на акцентот која е
доминантна во германскиот систем). ТOlС/.ау шие шри аони - нивношо
uрисусшво и нивниош редослед
донскаша шеришорија!

наоzааш неuосредна uаралела на маке
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Кога ќе ја погледнеме прозодиската карта на словенскиот Бал
кан, ќе видиме - покрај системите
ски разлики

со

дистинктивни тонски

И

квантитет

еден голем ареал: дел од југоисточните српски дијалекти,

целата македонска и целата бугарска јазична територија, кадешто тие
разлики се загубиле. Се работи за еден стар процес, започнат веројатно
како и прозодиската револуција на полско-поморската територија 
со повлекувањето на акцентот од слабите ерови и кој, можеме да прет
поставиме, се ширел во правецот: исток, запад. Можеме, натаму, да
претпоставиме дека губењето на тонските разлики му претходело на
губењето на квантитетските разлики. Бројни потврди за таквата претпо
ставка наоѓаме не само на словенскиот север, туку и на српската, хрват
ската и словенечката територија. За нас тука од посебен интерес е фак
тот дека во голем дел од црногорските дијалекти тонските разлики се
загубиле, додека квантитетот се уште е жив. Ако се потсетиме и на
фактот дека албанските гегиски дијалекти (т.е. оние меѓу црногорската
и македонската јазична територија) под акцент го чуваат Фонолошкиот
квантитет, би можеле и да пгетпоставиме дека временското растојание
меѓу моментот на губењето на тонските и оној на губењето на кванти
тетските разлики во западна Македонија било поголемо отколку во
источна. Со други зборови: би можеле да претпоставиме дека дистрибу
цијата на должините на западномакедонскиот ареал не била без влија
ние врз денешната дистрибуција на акцентот. Меѓутоа, останува фактот
дека квантитетските разлики на целиот македонски ареал се загубиле не
оставајќи никакви траrи во квалитетот на вокалите. Ова е суштествена
разлика во однос на порано опишаните полско-поморски состојби.
Можеме да претпоставиме дека губењето на тонските и

подо

цна - на квантитетските разлики предизвикало верижен процес на ана
лошки поместувања на акцентот кои воделе кон ограничување на него
вата подвижност, т.е. на неговата морФолошка функција. Посебна улога
одиграло и губењето на деклинацијата, т.е ликвидација на голем број
стари подвижни парадигми, генерализација на морФолошката форма на
акузативот, и др. (Конески 1986: 112). Сепак, отворено останува праша
њето зошто измените во дистрибуцијата на акцентот се засилуваат со
одење од исток кон запад, зошто во западниот дел на разгледаниот аре
ал никнуваат послаби или појаки огништа на различни типови Фонетска
акцентска стабилизација , зошто динамиката на акцентот со одење кон
запад слабее и темелно се менуваат принципите на Фонотактиката: од
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поголем кон помал контакт меѓу соседните елементи на звучната низа.
Одговорот на сите тие прашања мора да се крие во некој спротивставен
бран процеси кои се ширеле од запад кон исток. Пред да се потрудиме да
идентификуваме таков бран, да се потсетиме накратко за географијата
на акцентските типови во македонските дијалекти (сп. погоре 1.2.1.).
Основните акцентски изоглоси се движат по вертикални линии и наоѓа
ат продолжение на бугарската и/или

на

српската

територија

(сп.

Видоески 1994, картата). Источно од линијата Крива Паланка - Кратово
- Кочани - Радовиш - Струмица - Кукуш - Лагадин наоѓаме слободен
акцент со релативно широко зачувана подвижност. Привлекува вни
мание дека морФолошката подвижност на акцентот подобро се пази во
северниот отколку во јужниот дел на овој источен појас (пошироко за
типовите на подвижноста сп. Schallert 1988, Alexander 1993, 1994). Наред
ниот, позападен појас на правецот Куманово - Штип - Радовиш - Стру
мица - Солун се карактеризира со слободен морФолошки фиксиран (

=

неподвижен), т.н. парадигматски или колумнален акцент, при што ак
центот е редовно повлечен од отворената ултима. Исклучок прават само
турските заемки кои веројатно навлегле веќе по повлекувањето на ак
центот. МорФолошки акцентот најчесто е врзан за последниот слог на
основата што значи дека се наоѓа на пенултима или (на пр. кај членува
ните именки) на антепенултима. И тука може да се забележи разлика
меѓу северниот и јужниот дел од разгледуваниот акцентски појас. Име
но, во јужниот дел, во долновардарските говори се забележува тенден
ција кон ограничување на акцентот до последните три слога на зборо
формата; кај четворосложните и петосложните форми со првобитен ак
цент на првиот слог од основата тоа се постигнува на тој начин што
секундарниот акцент на пенултима станува Доминантен, или пак со ре
дукција и елизија на одделни поакценатски слогови (сп. погоре, пара
граф 1.2.1.). Пограничјето меѓу источното и западното македонско на
речје претставува преодна зона меѓу системите со морФолошки и оние
со Фонетски акцентски принцип. Се работи за еден тесен појас на праве
цот Скопска Црна Гора (Раштак - Булачани) - Клепа (Велешко) - Кава
дарци - Мариово - Лерин - Костур - Нестрам. Таквата состојба, со нај
фреквентен акцент на пенултима, е карактеристична за тиквешко-ма
риовската и леринско-костурската група говори. Најпосле, на западниот
дел од македонската јазична територија акцентот е фонетски фиксиран
- на најголемиот ареал таа фиксација е врзана за антепенултима, додека
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на перифериите наоѓаме и други решенија: парокситонеза во Бобош
тица (Корчанско) или иницијална стабилизација во Нивица, на јужниот
брег од големото Преспанско Езеро.
Горниот краток преглед на македонските состојби покажува дека
и покрај различните услови на прозодиската реструктурација, патот од
наследениот подвижен и слободен акцент кон Фонетски Фиксираниот е
типолошки уедначен и води преку морФолошката кон Фонетската ста
билизација. Паралелата меѓу полско-поморската и македонската слика е
комплетна. Се наложува прашањето од каде разликите во резултатите?
Како што забележавме во врска со полската ситуација (сп. погоре пара
граф

1.1.2)

суштествена улога во генерализацијата на парокситонезата

можела да одигра дистрибуцијата на Фонолошки долгите вокали. Во
македонскиот случај овој фактор отпаЃа. Ако се потсетиме дека маке
донските дијалекти низ векови се повлекувале на југ под притисок на
грчките и на запад под притисок на албанските дијалекти, мора да прет
поставиме дека долж Фронтот на грчката и албанската експанзија секо
гаш постоеле широки зони на јазично мешано и во голема мера билинг
вално население. Таквите зони, иако ареално поограничени, постојат и
денеска во северна Грција и долж македонско-албанската граница. Се
наложува претпоставката дека македонската акцентуација, со веќе рас
колебаниот морфолошки принцип, не била имуна на прозодиските нави
ки на несловенските соседи на македонското население. Ако додадеме
дека во грчките, албанските, ароманските и мегленороманските дија
лекти нема тонски ни квантитативни разлики, дека местото на акцентот
е ограничено до последните три слога на осно шите акцентски единици
(т.е. акцентогените облици со придружните клитички облици), дека во
албанските и во ароманските. а во нешто поограничена мера и во грч
ките дијалекти, 'доминира акцент на пенултима и/или антепенултима,
дека во сите тие дијалекти морФолошката подвижност на акцентот

е

мошне ограничена, тогаш врската меѓу западномакедонската и "балкан
ската" акцентуација се чини докажана. Со други зборови: оној друг, горе
споменатиот бран процеси кој до извесна мера ги определувал насоките
на поместување на акцентот во западномакедонските дијалекти можеме
да го определиме како влијание на соседните несловенски балкански ја
зици. Сепак, додека во некои гранични југозападни зони (на пр. костур
ската) акцентуацијата на македонските дијалекти може да се опише
токму како ограничено подвижна, сведена на последните три слога, итн.,
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основниот западномакедонски ареал по својата акцентуација принципи
елно се разликува од тој "балкански" прозодиски тип. Имено, таа е под
редена на чисто Фонетски принцип, со пропарокситонеза на основните
акцентски единици како надредено правило. Значи, се уште стоиме пред
прашањето кои биле факторите што одлучувале за токму таквата ак
центска фиксација. Барајќи го одговорот ред е прво да се потсетиме на
често потценуваниот факт дека при сите далекосежни површински пара
лели акцентуацијата на одделните балкански дијалекти се организира и
еволуира според наследените правила на дистрибуциј а на акцентот во
однос на морФолошката структура на збороформите, а тие правила во
одделните балкански јазици прилично се разликуваат. Следствено, одго
ворот на горепоставеното прашање би требало да се бара во наследе
ната или секундарно развиената морФолошка структура на македон
ските дијалекти и во наследената и секундарно преобразуваната морфо
лошка дистрибуција на акцентот. Како релевантни фактори би ги истак
нале, пред се: (а) акцентската маркираност на многуте номинални су
фикси, т.е. поврзаноста на акцентот на многуте деривати со последниот
слог на основата - појавувањето на постпозитивниот член предизвикува
пропарокситонеза кај сите образувања со слоговни категоријални нас
тавки, а тоа значи огромно зголемување на бројот на пропароџитона во
текстот (не и во речникот); (б) акцентската маркираност на многуте
глаголски корени иlили основи, што поврзано со релативно бројните
двосложни наставки Донесува сличен резултат кај глаголските зборо
форми. Со ова се објаснува и разликата меѓу полската и македонската
стабилизација. Имено, во полската ситуација

(1)

суштествен фактор е се

уште живиот квантитет во епохата на раѓањето на главното стабилиза
ционо огниште и, следствено, фреквентната должина на претпоследниот
слог која чини од него прозодиска кулминација на збороформата; по
горе се обидовме да ја образложиме претпоставката дека квантитетот
можел да одигра извесна улога и во процесот на западномакедонската
стабилизација, но таа улога
докажеме

и ако успееме еден ден позитивно да је

била поограничена во однос на полско-поморските состојби;

натаму: (2) отсуството на членот;

(3)

радикалната редукција и реоргани

зација на глаголските парадигми. Преминувањето од морФолошкиот до
Фонетскиот принцип на акцентуација и на двете територии е резултат на
притисокот на високиот број соодветно акцентирани polisillaba.
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Правејќи паралела меѓу полските и македонските акцентски сос
тојби, треба да се споменат и некои последици од ритмизацијата на гла
совната низа поврзани со фонетската стабилизација на акцентот. Една
од нив е раѓањето на т.н. акцентски целости. Тие се карактеристични за
системите градени врз Фонетски принцип, а позабележливи се во оние
системи во кои акцентот е врзан со крајот (а не со почетокот) на ОАЕ.
Се работи за синтагматски состави кои на семантички план претставу
ваат лексеми, односно

ако за критериум на лексема го прифаќаме зна

чењето - се работи за лексеми составени од повеќе од еден збор, нај

wielk'anoc, dobr'anoc, m!о
кисел b .млеко, сув b 'iрозје, и сл. Тие

често придавка и именка, од типот на полските

d'y раn, Bjal'ysto

или македонските

никнуваат слободно во дијалектниот јазик, додека во стандардот ги бло
кира нормата. Следствено, во двата стандарда тие се "наследени" од
нивните дијалектни бази и не се множат, додека во дијалектните системи
претставуваат отворена деривациска категорија. Се разбира, во маке
донскиот третосложен систем тие се позабележливи отколку во двосло
жииот полски систем. Еве неколку карактеристични примери од терен
ските записи на Б. Видоески:

ор.ж 'ан леu, ченк ан леu, окв b деше, шре
ши bш вечер, 'iол .м ueiiioK, uусш'а жена, zueu 'аф нож, lueua е KиpaJ нив
н и чоек (Клење, Дебарско), СИlU 20ClUU, своеш b вино, сшари bш uои,
нови bzu ку.м, свеш'а вода, секој ден (галички говор) - Привлекува вни
мание дека свеста за семантичкото единство надвладува над третослож
ниот принцип, во составите како

орж 'ан леu

или

сшари bш UоU

моно

силабите предизвикуваат поместување на акцентот на пенултима, иако
би можело да се очекува составите од типот

орж 'ан леi1, шеu 'аф нош

да

се однесуваат како монолитни тросложни облици. Се гледа дека природ
ната ритмизација на текстот во текот на кажувањето ВО периферните
западни говори допушта слободна игра на пенултима и антепенултима.
Акцентски целости слични на македонските им се познати и на грчките
дијалекти (Илиевски 1988: 76). Тие можеле директно да повлијаат врз
никнувањето на македонските акцентски целости, но поприфатлива се
чини претпоставката дека сличната дистрибуција на акцентот и неговата
(во грчки поограничена) Фонетска фиксација носат паралелни резул
тати.
Една друга мошне интересна балканска паралела претставуваат
механизмите на реализација на третосложииот принцип во македон
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ските, грчките и ароманските дијалекти. Имено, при приклучувањето на
енклитиките кон акцентогените облици, за да се одбегне акцент на чет
вртиот слог од крајот или се редуцира се до потполна елизија претпо
следниот слог (така се случува во ароманскиот) или се поместува акцен
тот кон крајот на ОАЕ (така во еден период било во латинскиот) или се
појавува секундарниот акцент на пенултима (така било во грчкиот)
(Илиевски 1988: 90, 95; G о !цb 1984: 47); како што произлегува од описот
на Видоески (сп. погоре

1.2.1., 1.2.2.),

македонските дијалекти ги знаат

сите тие механизми: до елизија на претпоследниот слог доаѓа во југоис
точните дијалекти со силен експираторен акцент, додека на другата
територија среќаваме или поместување на акцентот, или појавување на
секундарен акцент.
Во врска со ритмизацијата на текстот останува и процесот на
синкопирањето на вокалот во проклитиката пред почетниот вокал на
акцентогениот облик, тип: ќе i- Uзеда.м, ќ- ода да шр ажа, и сл.
Како што веќе спомнавме погоре, и во двата случаја, полскиот и
македонскиот, привлекува внимание неочекуваната стабилност на едни
навидум нестабилни состојби. За последните сто години, т.е. откога прв
пат станале објект на лингвистички опис и анализа, полско-кашупските
и македонските акцентски изоглоси речиси не се поместиле, а судејќи по
скрm.шите податоци содржани во старите споменици - не се поместиле
значително ни откако се исцрпиле импулсите на верижната реакција
предизвикана со реструктурација на наследениот прасловенски прозоди
ски систем, т.е. од средниот век. Дури денеска влијанието на стандард
ниот јазик (чие влијание - иако од други причини - на Кашубите со
векови им било ускратено како и на Македонците) ги брише акцент
ските разлики и во повеќе случаи ја прави дистрибуцијата на акцентот
непредвидлива.
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2. СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

2.1. ПОЛСКА СИТУАЦИЈА
1. ОСНОВЕН ПРИНЦИП

НА АКЦЕНТСКАТА ДИСТРИБУЦИЈА
Речиси во сите полски граматики ќе го најдеме правилото кое
гласи дека акцентот паѓа на претпоследниот слог на зборот. Со ова
автоматски се поставува прашањето за дефиницијата на зборот, т.е.
- поради многузначноста на овој термин

едно вечно отворено пра

шање. Термините со коишто се служиме овде, т.е. акцентската еди
ница, акцентогениот облик и клитиката, ќе ни дозволат таа многу
значност да ја одбегнеме. Во стремеж нашиот одговор да биде што
попрецизен, одговорот на прашањето за основното акцентско пра
вило во полскиот стандарден јазик ќе го разбиеме на низа подпра
шања

за границите на акцентската единица, за Допуштената вари

јација во местото на акцентот, за динамиката и правецот на еволу
ција на полскиот акцентски систем. Дури откако ќе ги скицираме
одговорите на наведените прашања, ќе се обидеме да го формули
раме правилото и тргнувајќи од таа формулација да ги доопределиме
одделните типови акцентски варијанти и акцентски исклучоци.
Добро е познато дека во полскиот јазик владее фонетски
(фонолошки) акцентски принцип, т.е. местото на акцентот зависи од
присуството и од ДИстрибуцијата на клитиките и од слоговната струк
тура на акцентската единица. Меѓутоа, како што ќе видиме, има и
акцентогени облици кои како на примарен му се подложни на мор
Фолошкиот принцип. Состојбата е многу покомпликувана од онаа,
карактеристична за копненополските говори (сп. погоре глава 1.1.1. )
а тоа од две причини: прво, поради Фреквентниот полилингвизам на
образованите кругови на полското општество во време кога се фор
мирале акцентските конвенции, поточно: поради интерференции од
другите акцентски системи предизвикани од споменатиот полилинг
визам (пред се од латинскиот); второ, поради свесните интервенции
на граматичарите што го кочеле спонтаниот акцентски развиток.
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ЗАБЕЛЕШКА: За да ги одбегнеме недоразбирањата, ред е да додадеме дека
зборуваме паралелно за Фонолошки или Фонетеки принцип
бидејќи под Фоно;шшки принцип подразбираме не принцип
што генерира Фонолошки дистинктивен акцент, туку прин
цип според којшто местото на акцентот зависи од Фоно
лошката структура на акцентската единица.

Акцентската единица ја чинат, како што знаеме, акцентоге
ниот (конститутивен) облик и придружувачките клитики. Праша
њето за границите на акцентската единица (во натамошниот текст
АЕ) се сведува на прашање на однесувањето на клитиките. Полските
клитики можеме да

ги

поделиме во три групи: оние кои можат да

се

појават само во енклиза (т.е. кои се неспособни да стојат на апсолут
ниот почеток на исказот, по пауза), оние кои можат да се појават
само во проклиза - и првите и вторите имаат ригорозно определено
место во соодветните синтаксички конструкции

и најпосле, оние

кои зависно од контекстот се јавуваат или во енклиза или во про
клиза (т.е. во принцип претставуваат енклитики, но способни се и да
стојат на апсолутниот почеток на исказот). Поделбата е фундирана
граматички: секогаш во енклиза се јавуваат (а) подвижните претери
тални наставки, (б) частичката за можниот начин by, (в) т.н. кратки
заменски форми вклучително со (г) подвижната морфема сие; секо
гаш во проклиза стојат (д) предлозите, (е) сврзниците (поточно: оние
сврзници, односно оние сегменти од сложените сврзници што по син
таксичко правило се сврзани со почетокот на синтаксичките кон
струкции воведувани од нив), (ж) частичката за приглаголска нега
ција

nјс; зависно

од позицијата во проклиза или во енклиза се јаву

ваат (з) експресивните частички по, to,
спрема P'odcjdz по

Йс ... , сп. на пр. No to ch'odzmy!
bJizej! или То za wi'eJe! спрема Kt'6гy to Jurek?, и сл.

Покрај ноторните клитики, има и група морФолошки облици

КОИ

-

иако потенцијално акцентогени - се јавуваат како такви само под
синтагматски контрастивниот акцент (сп. подолу параграф 2.2.), до
дека во прозодиски немаркирана говорна низа се однесуваат како
клитики; такви се на пр. едносложните облици на помошниот глагол
copula

byc,

частичката-прилог

јuЙ,

и др. Од кажаното произлегува

дека во принцип сите клитички елементи имаат константна дистри
буциона карактеристика. Следствено, прилично ретки се контекс
тите кога границите на одделни акцентски единици би можеле да
бидат под прашалник. Проблемите можат да се појават (1) кога во
рамките на една секвенца која по дефиниција би требало да претста
вува АЕ се јавуваат повеќе пред- или по-акцентски клитички слогови
отколку што тоа го дозволува вграденото во нас правило на природ
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на (физиолошка) ритмизација на говорниот поток (базирана врз ри
тамот на нашето дишење) или (2) кога енклитиките место за акцен
тогените облици се залепуваат за проклитиките. Меѓутоа, и двата
случаја

се

решаваат автоматски: (1) секвенците клитики

се

подложни

на иети правилности во дистрибуцијата на вторичниот акцент како и
многусложните акцентогени облици (сп. подолу параграф

8),

сп. на

пр. 40 {о nа т'аnо . како p,orozrzuc'ane, или 'оnа by m,u ѕју wymkn'yla како
..

mlodzi'enc6w p,orozdziel'ano, и сл.; (2) составите од енклитИi(И и прокли

тики, инаку во денешниот стандарден јазик многу ретки и ограни
чени на позицијата на апсолутниот почеток на исказот (сп. подолу
параграфот 2.1.), се однесуваат како соетави од енклитики со акцен
тогени облици, сп. на пр. n'о {о m,y go d'aj/ како Ј'an by m,u go d'al! и сл.
Од кажаното произлегува дека предуслов за правилно размеетување
на границите на АЕ е да го знаеме како инвентарот на клитиките
така и правилата на нивната диетрибуција. Соодветните информации
можат да бидат дадени како список во граматиката или - подобро 
да се содржат во речникот.
Местото на акцентот во рамките на една АЕ може да варира
зависно од бројот и однесувањето на клитиките. Рековме (сп. погоре
глава 1.3.) дека (1) во јазикот каков што е полскиот, со местото на
акцентот врзано за крајот на акцентираииот сегмент, Дистрибуцијата
на акцентите во одделните АЕ зависи од начинот како се третираат
енклитиките и дека (2) со самиот факт на појавувањето на акценто
гените облици, или самостојно, или во придружба на енклитиките,
осигурена е извесна маргина на варирање во местото на акцентот во
енклитичките изрази. Таквата формулација може да задоволи во
описот на "органските" системи на народните, месни дијалекти.
Меѓутоа, во стаидардниот нормиран културен дијалект со текот на
времето се прифаќаат низа конвенционални решенија (што ја чинат
узуелната иlили проскриптивната норма) кои привилегираат едни
варијанти и отстрануваат други. ВО наредните параграфи ќе збору
ваме подетално за прифатените односно постојните решенија во рам
ките на денешната полска норма. Овде

се задоволиме со уште две

општи забелешки. Прво, дека денешните акцентски превирања во
стандардниот (нормативен) изговор се должат пред се на повлекува
њето на старата традиционална норма што владеела до 1945 година
под притисок на акцентските навики карактериетични за месните
дијалекти. Втората наша забелешка се однесува на општиот правец
на еволуција на полскиот акцентски систем, колку тој може да

се

здогледа и одвои од она што претставува привремена мода или кон
венција. Би можело да се каже дека развојот води од (1) Доминација
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на парокситонезата врзана за крајот на АЕ преку (2) парокситоне
зата врзана за акцентогениот облик кон (3) акцент врзан за акценто
гениот облик и којшто е парокситоничен само ако тоа го дозволува
слоговната структура на тој облик.

ЗАБЕЛЕШКА: Се гледа дека ова е интерпретација со помош на овде упо
требуваните термини на погоре (сп. глава 1.1.2.) наведената
теза на Х. Турска за акцентот врзан за акцентската единица
(а не за акцентогениот облик); освен во термините, разли
ката е и во хронологизацијата на појавата, како И во издво
јувањето на три, а не само две етапи.

Ќе ги претставиме сега подетално состој бите во клитичките
изрази.

2. АКЦЕНТУАЦИЈА НА ЕНКЛИТИЧКИТЕ ИЗРАЗИ
Овде ќе ја разгледаме како вистинската енклиза така и ситуа
ции кога од семантички, синтаксички и/или прозодиски причини од
два линеарно поврзани акцентогени облика вториот ја губи акцент
ската самостојност во полза на првиот.

2.1. ВИСТИНСКА ЕНКЛИЗА
Енклитичките изрази ќе ги разгледаме редум според катего
риите што ги издвоивме погоре во параграфот 1.
а) АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК

+

ПОДВИЖНИ ПРЕТЕРИТАЛ

НИ НАСТАВКИ -ет, -еѕ, -ѕту, -Ѕсје.

-

норма во составите од глаголска основа

Класичната традиционална
+

-ет, -еѕ прифаќа парокси

тонеза, додека во сите други ситуации препорачува пропарокситони
чен изговор, значи chodz'ilem спрема wcz'orajem ch'odzi/, chodz'jJjsmy,

wcz'orajescie chodz'j/i, и

сл.

Меѓутоа, во денешната узуална норма над

владуваат две нови тенденции. Првата е се построго ограничување на
подвижноста на наставките (За "полската зона на подвижност" сп.
погоре, глава 1.1.2.), т.е. нивното залепување за глаголската основа;
исклучок прави позицијата зад сврзник, сп. 'аЈеѕту јт pokaz'aJi!, пје

czek'a1ismy b'oscie п'аѕ пје uprzedz'jfj, и сл. (сп. исто така подолу за сврз
ниците .ieby, aby), инаку подвижноста на наставките се пази пред се во
јужнополскиот културен дијалект и пред се кај постарата генерација
говорители. Втората тенденција, која без сомнение останува во при
чинска врска со првата, е ширењето на парокситонезата

ограничу
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вање на подвижноста значи сраснување во еден морФолошки облик,
во еден акцентоген облик, "во еден збор";
б) АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК + ГЛАГОЛСКАТА ЧАСТИЧКА
by(+ ЛИЧНИТЕ ПОДВИЖНИ НАСТАВКИ НА МОЖНИОТ НА
ЧИН -вту, -Ѕсјс).

Класичната норма гласи дека частичката bунико

гаш не го поместува акцентот. Надвор од тоа правило од разбирливи
причини остануваат сраснатите сврзнички состави како az'cby. Мно
жинските двосложни подвижни сегменти -byimy, -byicic носат втори
чен акцент. Значи, во рамките на старата прескриптивна норма се
очекува акцентуација од типот ch'odZl/bym, wcz'oraj bym ch'odzi/, chod

z'ilib,yimy, wcz'oraj b,yimy chodz'jJj, и

сл.

Меѓутоа, и овде, иако во по

мала мера отколку во случајот а), се шират тенденциите кон срас
нување на by со соодветната глаголска основа и кон парокситонеза
на така настанатата целост, што во случај на двосложна енклитика се
одразува во изменетата хиерархија на вторичниот и главниот акцент.
Значи, се шири типот chodz'ilbY11l, с hоdzДib'уiсi с, и сл.

- Mutatis

mutan

dis, истото тоа се однесува на сврзничките состави aby, zcby, azcby,

gdyby, јсѕlЉу + Јmу, -ѕсјс; типот ,abysmy chodzl1i преминува во ab,ysmy

chodz'iJJ; и сл. Според полската граматичка традиција, соодветните
конструкции не спаѓаат во можниот начин,' т.е. би требало да се
разгледаат горе во точката а);
в) АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК + КРАТКА ЗАМЕНСКА ФОР
МА. Прескриптивната и узуалната норма овде се поклопуваат, под
вижноста е запазена согласно со полското правило: од позицијата на
Вакернагел до позицијата по глаголот (сп. погоре глава

1.1.1.),

мес

тото на акцентот е она што е карактеристично за акцентогениот
облик: wlazr; go, d'obrzc go w'idzy, zuр сlлiс d'obrzc go wlazy, и Сл., сп.
'

исто така 'ол by Ѕ1;у go лi'c bal, и

сл.

Клитичкиот дативен облик се

лоцира пред клитичкиот акузативен облик;
г) АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК + ПОДВИЖНАТА МОРФЕМА
И овде во принцип подвижноста се чува и енклитиката не
влијае врз местото на акцентот, меѓутоа се чувствува тенденција кон
sif.

-

залепување на ѕју за глаголот, значи:
(почесто)

IV l'ссјс

IV

l'ссјс ѕју ch'odzi ла ѕрас'сгу и

ch'odzi ѕју ла ѕрас'сгу.

Редоследот на досега разгледаните енклитики е како во: Мс
b'alib,yicic S y go prz'ccicz/, и сл. Заменската клитика му претходи на ѕју
речиси без исклучок ако се работи за дативниот облик, а најчесто и
во случај на акузативниот;
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д) АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК + ЕКСПРЕСИВНИТЕ ЧАСТИ
ЧКИ по, to, Йе... - И овде двете норми се поклопуваат и владее парок
ситонеза на акцентогениот облик.
Извршениот преглед на вистинските енклитички изрази води
кон следните заклучоци:
АЕ перципирани како енклитички изрази се карактеризи
раат со .пропарокситонеза (се разбира, под претпоставка дека енкли
тиката е едносложна),
- АЕ перципирани како монолитни збороформи се каракте
ризираат со парокситонеза,
значи:
- акцентот е врзан за акцентогените облици,
- покрај АЕ со акцент на претпоследниот слог не ретко има
АЕ со акцент на третиот слог од крајот.
Другите изнесени детали имаат лексикализиран карактер.

2.2. КОНТЕКСТУАЛНА ЕНКЛИЗА
Контекстуалната енклиза се врзува со изговор во темпо аllе
gro. Вториот задолжителен предуслов е семантичката и синтаксичка
поврзаност на двата акцентогени облика кои во темпо allegro можат
да се однесуваат како еден енклитички израз. Самата појава се должи
на фактот дека акцентот на АЕ (т.е. таканаречениот зборовен акцент)
хиерархиски му е потчинет на Фразниот акцент. Фразниот акцент
(познат и како реторичен акцент, интонациска реченична контура,
реченична мелодија и др. - сп. подолу, глава

3.)

има своја кулмина

ција која по дефиниција се поклопува со еден од акцентите на АЕ
што ја сочинуваат фразата. Следствено, не сите акценти на АЕ во
конкретна реализација имаат исти физикални параметри. Тие се
издиференцирани зависно од положбата во однос на фразната про
зодиска кулминација. Секои две наредни АЕ такви што првата се
карактеризира со посилен, поизразен акцент претставуваат потенци
јален пример на контекстуална енклиза. Појавата е интересна од
гледна точка на овој наш опис, бидејќи во неутралниот, немаркиран
изговор тесно е поврзана со Функционалната оптовареност на оддел
ни граматички категории. Се чини дека енклитичкиот карактер на
глаголските клитики разгледани во параграфот 2.1. под точките а) и
б) се должи токму на механизмот на контекстуалната енклиза. Функ
ционално контекстуалните енклитики претставуваат предвидвидливи

(

=

помалку значајни, никогаш рематични!) елементи на двокомпо
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нентните синтагми. Интересно е дека во полскиот текст денеска очи
гледно надвладува контекстуалната проклиза што можеби не е без
врска со општиот принцип акцентското место да е врзано за крајот
на акцентираниот сегмент. Следствено, најтипичните случаи на кон
текстуалната енклиза се поврзуваат со инверзијата, т.е. како надре
ден фактор се појавува инвертираниот ред на зборовите, сп.
синтагмите како br'acia ll1,ОЈ: :iycz'enia J,ego, или czl'owiek

ги

на пр.

еn, wyp'adek

,6wспрема немаркираните m,oi br'acia, еn czl'owiek, и сл.

3. АКЦЕНТУАЦИЈА НА ПРОКЛИТИЧКИТЕ ИЗРАЗИ
Земајќи предвид дека полската акцентуација е врзана за Kpa
јот а не за почетокот на АЕ, овде ќе не интересираат само два вида
проклитички изрази: а) во доменот на вистинската проклиза KOH
струкциите со едносложни акцентогени облици, т.е. конструкции во
кои парокситоничниот акцент мора да ја пречекори почетната гpa
ница на акцентогениот облик, и б) состави од проклитики и енкли
тики, кои од наша гледна точка се однесуваат како енклитички
изрази.

3.1. ВИСТИНСКА ПРОКЛИЗА, ИЗРАЗИ ОД ТИПОТ:
ПРОКЛИТИКА

+

АКЦЕНТОГЕН ОБЛИК

Денеска во културниот дијалект доминира окситонезата, Т.е.
акцентот е врз акцентогениот облик. Сп. ги составите од предлог и
именка како (wejsc) nа 1l1'оѕ!, (nie dorastac k01l1u) do pift, (pгzechowywac

соЅ) we 1l1ch 'и, и

сл.

Меѓутоа, има и бројни предлошки изрази, денеска

употребувани пред се во прилошка функција, со акцент врз предло
гот, сп. (1l1ieszkac) n'а wsi, (jechac) n'а wiei, (wyrzucic kogoi) z'a drzWJ:

(czytac) n'а glos, и Сл., сп. исто така (kolysaC) d'o ѕnи и do ѕn'и, (wypic) d'o
dna и do dn'а, и сл. Освен тоа парокситонезата е редовна во составите
со едносложни заменски форми, сп. d'o mnie, 'о nаѕ, pгz'ed nich, kol'o nаѕ,
pгzed'e 1l1Шl, и сл. Другите неправи предлози освен kolo не се однесу
ваат како проклитики, т.е. секогаш носат парокситоничен акцент, сп.

w,edlug ni'ego како w,ed!ug .f'anka, dZ yki nГе1l1и, w,obec ni'ego, и сл. 
може да стане збор само за контекстуалната проклиза којашто инаку
е доминантна во полскиот текст. АЕ како n'а wsi, n'а glos, и сл. обично
се толкуваат како лексикализирани архаизми; во предлошките изра
зи

со

неологизми или со понови заемки акцентот е задолжително врз
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акцентогениот облик, т.е. на последниот слог. Во месните дијалекти
парокситонезата е многу почеста, но и таму е во повлекување.
Во составите од сврзник и едносложен акцентоген облик,
како

i ј'а... , а 'оn... , bo (у. . , и сл. владее без исклучок окситонеза.
.

Регистрираните примери на парокситонеза во среднополската пое
зија

(16-18

в.) во тој тип состави треба да се толкуваат како licentia

poetica.
3.2. СОСТАВИ ОД ПРОКЛИТИКА + ЕНКЛИТИКА
Отстранети се среднополските состави од типот: предлог
заменска енклитика, како
замениле составите

со

+

*n'а сЈу, *prz'ed ѕЈу, *do тЈу, и сл. Нив ги
(nа ci'cbic, przcd si'cbic,

полни заменски форми

d'o тnЈс, и сл.), што како да ја поддржува тенденцијата акцентот да се
врзува за акцентогениот облик. За составите од типот: сврзник

+

енклитика веќе стана збор погоре. Видовме дека, општо земено,
сврзниците во ваквите состави преземаат улога на акцентогени обли
ци, што може да се препознае по однесувањето на енклитиките, сп.

'aby, a'Zeby, 'ZebYf>wy /ab'yiwy, 'аlеѕсЈе /аl'еЅсЈе., и сл.
4. АКЦЕНТУАЦИЈА НА СЛОЖЕНКИТЕ
Овде ќе се занимаваме само со сложенки од два директно
сраснати првобитно самостојни облици (во полската терминологија:

zrosty),

а не и со оние во кои двата дела се сврзани со посебен интер

морф (во полската терминологија:

zlozenia).

Со други зборови: ќе се

занимаваме само со сложенките чија морфолошка структура е с и г 
н а л и з и р а н а, а не само потврдена

со

местото на акцентот или со

хиерархијата на главниот и вторичниот акцент. Меѓу нив најинтерес
ни се конструкциите со едносложниот втор дел, бидејќи кај нив доказ
за извршената лексикализација е токму местото на акцентот. Во
полскиот културен дијалект тие се прилично ретки конструкции. Во
+ именка спаѓаат Wielk'anoc, dobr'anoc, и топоними
Bia!'ystok, Bab'imost спрема N'owy T'arg, и сл. Зависните падежи
варираат: G Wielkan'ocy / W clkiejn'ocy, Bia egost'oku /Babim'ostu, и сл.;
во шемата: заменка + именка спаѓаат прилозите wDwczas, dot'ychczas,
nat'ychmiast, најпосле, во шемата (вистински или невистински) број +
именка во Орl спаѓаат броевите si'edemf1et /sied'emset, 'osiem,sct /оѕЈ'ет
ѕе!, dzi'ewiycf1et / dzicwi'ycset и k'ilkas,ct / kilk'asct, k'ilkakr;oc / ki1k'akroc,
м'сlсц06 / wiсЉkrос, 'Јlец06 / i'lekroc. Сите тие се изолирани случаи

шемата: придавка
како
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чија семантичка и морФолошка еволуција се одразува во акцентот,
но не ја одразува еволуцијата на акцентот.

5. АКЦЕНТУАЦИЈА НА КРАТЕНКИТЕ
Од досега кажаното јасно се гледа дека покрај клитиките,
акцентското шаренило на полскиот текст го потенцираат еднослож
ните акцентогени облици чија структура не дозволува никаков избор
на местото на акцентот. Видовме дека како компоненти на сложен
ките или на проклитичките изрази тие создаваат окситонични АЕ.
Втор типолошки важен извор на окситонеза по потекло полска
позајмена) се кратенките како eS-еF-еR-Ј'o

(=

не

Ре-Ка- Wu-'еN, Pe-еR-'еL, и

сл. Тие се само еден од многуте видови кратенки, меѓутоа, веројатно
најпроширениот. Структурно претставуваат секвенци составени од
имињата на првите букви во збороформите што го чинат полниот
назив, во нашиов случај соодветно SocjaJistyczna Fedeгacyjna Republ1ka
Jugoslawia, Polski Komitet Wyz volenia Narodowego, PolskaRzeczpospolita
Ludmva. Се случува во разговорниот јазик кратенките од тој тип да
прераснуваат во "обични" зборови, на пр. Ре- Те- Те-К'а

Polskie То

waгzyst vo TurYStycZ11o-Кгајоznаwсzе), во фамилијарна варијанта pete
t'eka, L w petet'ece, итн., но многу почесто ја пазат првобитната струк
тура со окситонеза и спаѓаат во indeclinabilia, сп. N eS-еF-еR-Ј'o

G do

eS-еF-еR-Ј'o А przez eS-еF-еR-Ј'o и сл.

6. АКЦЕНТУАЦИЈА НА ЗАЕМКИТЕ
Нашиов опис јасно докажува дека во рамките на полскиот
акцентски прннцип има место за АЕ со акцент на последниот, прет
последниот

И

на третиот слог од крајот. Не е ни чудо во тие услови

дека повеќето другојазични заемки можат - барем во првиот период
по позајмувањето - да го зачуваат оригиналниот акцент без да го
нарушат полскиот акцентски систем. Најчесто по првиот период на
фоно-морфолошката адаптација тие ја прифаќаат и полската парок
ситонеза. Така, денеска имаме на пр. pr'esti:i или k'olai од француско
потекло, ak'urat / akur'at од германско потекло, и др. Меѓутоа, меѓу нив
има и такви кои - најчесто од фонолошки причини - тешко се адап
тираат и остануваат за секогаш како цитат со изворна прозодиска
карактеристика, сп. на пр. attach'6 wojskowy, attach'6 kulturalny, и сл.
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За нас овде од најголем интерес се една група прилично стари
грчко-латински заемки кои според прескриптивната норма до ден
денешен си го чуваат оригиналниот акцент. Тука спаѓаат, на пр., жен
ски именки како grаш'аtykа, шаtеш'аtykа, f'jzyka, 'opera .

. ..

и машки

именки како fi'zyk, kat'oJik, teor'etyk и др. Сите тие во облици со нулта
или едносложна наставка го чуваат акцентот на претпоследниот слог
од основата (т .е. според колумналниот принцип:

af.i),

додека во

облиците со двосложни наставки го префрлуваат врз првиот слог на
наставката (наизглед

РЈ, de Jacto (J'f.i)

,

сп. Nsg grаш'аtykа, ОѕС grаш'а-

tyki ..., ОрЈ grаш'аtyk ... , ЈрЈ graшаtyk'ашј, Nsg teor'etyk, ОѕС teor'etyka... , ЈрЈ
tеоrеtуk'аШl: и сл. Со други зборови: насекаде каде што тоа не го нару
шува експлицитно полскиот систем позајмените именки си го пазат
првобитното место на акцентот, но таму каде што се работи за чет
вртиот слог од крајот, т.е. за слог кој во рамките на полскиот систем
не смее да го носи акцентот, надвладува полската парокситонеза.
Претставената кодифицирана состојба веројатно се должи на при
лично раширениот полско-латински билингвизам (сп. погоре глава

1.1.2.)

во периодот на позајмувањето.

Novum

што таа го внесува е

пропарокситонеза не само на АЕ, но и на монолитните акцентогени
облици. Денеска во узуелната норма пропарокситонезата се повле
кува под притисокот на парокситонезата.

7. ИСКЛУЧОЦИ ОД ПОЛСКОТО АКЦЕНТСКО ПРАВИЛО
Лексикализираните исклучоци не се многу. Тука спаѓа rzeczpo
sp'olita мотивирана со латинската

res p'ublica,

тука спаѓа натаму ok'o

Пеа и најпосле наддвосложните облици на именките szeeg6! и ос6!
('оg6leш,

w

'ос6Је, szez'cg6!y и др.); последните веројатно одразуваат

реторичен, фразен контрастивен акцент (сп. подолу).
Многу поинтересен за нас е живиот механизам кој постојано
продуцира нови, спорадични,

ad hoc генерирани исклучоци. Се работи

за асоцијацијата зацврстена дури и кај многу високо образовани луѓе
меѓу туѓото потекло на зборот и неговата пропарокситонеза. Асоци
јацијата се базира, веројатно, од една страна врз отсуството на пол
ските многусложни збороформи со таков акцент, од друга - врз при
суството на серијата gramatyk, gramatyka (сп. погоре, параграфот

6).

Како резултат на таа асоцијација, многу Полјаци а) ги акцентираат
врз третиот слог од крајот бројните заемки по потекло парокситони
чни, како atm'osfcra, 'epoka, f'araon, и сл.; б) ги акцентираат врз третиот

119
слог од крајот полските збороформи што погрешно ги вбројуваат во
серијата gramatyk,

gramatyka, сп. л'аukа, ОрЈ pr'awпik6w, и сл.
8. ВТОРИЧЕН АКЦЕНТ

Веќе неколку пати споменавме дека АЕ може да има и втори
чен акцент. Ќе се обидеме сега да определиме кога и каде се јавува тој.
Вторичниот акцент е асемантичка појава обусловена со при
родниот ритам на нашето дишење. Во полскиот текст тој се јавува во
темпо lento, за еден или два слога пред конститутивниот акцент на
една АЕ, евентуално - во енклитичките изрази - за еден или два
слога по конститутивниот акцент. Значи, вторичниот акцент може да
се појави во АЕ од четири или повеќе слогови, и тоа:
- во 4-сложен акцентоген облик врз првиот слог, сп.

к,аtаг'yлkа,

р,оЈоw'алiе, и сл.,
- во 4-сложен проклитички израз врз проклитиката, сп.

л,а

zab 'awie, ,i dziewcz ta, и сл.,
во 5-сложен акцентоген облик врз првиот слог, сп.

л,аѕlо

лссzлi'елiс, р,оwулајm owac, и сл.,
- во 5-сложен проклитички израз врз првиот слог на акценто
гениот облик или врз проклитиката, сп.

о bl,yskaw'icy /,0 blyskaw'icy,

ub porozb'ijac/ ub porozb'ijac, и сл.,
во 5-сложен енклитички израз со двосложна енклитичка
секцвенца врз првиот слог од секвенцата, сп.

рјѕ'аЈј b,ysm

d'ajcie т,ј

go/, и сл.,
во 6-сложен акцентоген облик можат да се појават дури два
вторични акценти, посилниот врз првиот, послабиот врз третиот

' Ц
слог, сп. роwул,ајdоw'а
Од кажаното се гледа дека вторичниот акцент статистички
најчесто паѓа врз првиот слог на АЕ.

9. КОНТРАСТИВЕН ФРАЗЕН АКЦЕНТ
Секое минимално јазично коминике (натаму: исказ) има опре
делена мелодија (определена мелодична контура) на којашто и се
потчинуваат и којашто

меѓу другите фактори - ја сочинуваат кон

ститутивните и вторичните акценти на АЕ опфатени со исказот.
Токму со помош на мелодијата се издвојуваат и се идентификуваат
трите основни класи искази: недовршените и довршените, а меѓу пос
ледните: констатациите

И

прашањата. Секоја од трите класи има за
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неа карактеристична немаркирана линеаризација (= ред на зборови)
и - како корелат на линеаризацијата - немаркирана мелодија опре
делена пред се со местото на прозодиската (мелодичната) кулмина
ција на исказот. Како што рековме погоре, местото на кулминација
по дефиниција се поклопува со еден од конститутивните акценти на
АЕ опфатени со исказот.
Местото на кулминацијата од разни семантички и прагмати
чки причини може да варира, обично - но не

И

секогаш - како функ

ција на варирање во редот на зборовите. Се појавуваат маркирани
мелодии и - според овде предлаганата терминолошка конвенција 
контрастивни фрастични кулминации или контрастивни фрастични
акценти (опишувани исто така како логични, реторични, експре
сивни... акценти). Од гледна точка на нашата проблематика важно е
дека контрастивната кулминација во полскиот текст може да биде
поврзана со поместувањето на конститутивниот акцент на соодвет
ната АЕ од претпоследниот на почетниот слог. Од разбирливи при
чини најдрастично делува поместувањето кај тросложните АЕ. Во
однос на некои збороформи кои особено често - од семантички при
чини - стојат во кулминација, слушателите коишто не го совладале
механизмот на таа појава остануваат под впечаток дека се работи за
лексикализирани измени - за

TP HO

поместување на лексичкиот

акцент. Таков е случај, на пр., со наведуваните дури во граматичките
описи, збороформи NpJ ('уѕјЕ}се) ОрЈ ('уѕјусу, gr'anica, и др. Така се објас
нува и споменатата пропарокситонеза во облиците како 'og6lem)

w

szcz'eg6Iach, и сл.

10. ЗАКЛУЧОЦИ
Од нашиот опис се гледа дека во рамките на полскиот парок
ситоничен принцип "легално" сосуштествуваат АЕ со акцент на пос
ледниот, претпоследниот и третиот слог од крајот. Привилегиран е,
се разбира, претпоследниот слог како акцентиран во изолирани мно
гусложни збороформи од полско потекло, т.е. во главнината од ја
зичниот материјал. Се гледа

И

дека местото на акцентот се опреде

лува пред се во однос на акцентогениот облик, а не на границите на
конституираната од него АЕ, со други зборови: клитиките не се
бројат.
Од чисто статистички, но не и Функционални причини, вто
риот по ред според прозодиската оптовареност е првиот слог на АЕ.
Се работи за коинциденција меѓу

1)

редовната парокситонеза на мно

губројни двосложни збороформи во полскиот текст,

2)

вторичниот
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акцент на бројните многусложни АЕ, 3) пропарокситонезата во тро
с ложни збороформи перци пирани како заемки и 4) к онтрастив ната
фразна кулминација.

ЛИТЕРАТУРА
Dluska М., Akcent i atona w jyzyku polskim, ЅРРЅ 2, Warszawa 1957, 92

121.
Dluska М., Prozodiaj<;zyka polskiego, Krak6w 1947.

W., О akcencie we wѕрбlczеѕпym inteligenckim jyzyku polskim, Spra
wozdania z posiedzen Komisji Jyzykowej TNW IV/1952, 64-74.

Doroszewski

2.2. МАКЕДОНСКА СИТУАЦИЈА
1. ОСНОВЕН ПРИНЦИП

НА АКЦЕНТСКАТА ДИСТРИБУЦИЈА
Македонската стандардна акцентуација, како и другите под
системи на стандардниот јазик, се темели врз акцентскиот систем на
централните говори. Се разбира,

со

оглед на потребите на стандард

ната комуникациј а, тој систем бил доградуван и нормиран.
Во граматиките на македонскиот стандарден јазик читаме
дека местото на акцентот е Фонетски (= не морФолошки) опреде
лено, дека зависи од слоговната структура на збороформата и дека
акцентот е пропарокситоничен, т.е. паѓа на третиот слог од крајот на
повеќесложниот збор. Ова правило секако важи, меѓутоа, бара ела
борација по неколку линии. Како прво, бара одговор на основното
прашање, што е тоа "акцентски збор", односно, како ќе ја дефини
раме основната акцентска единица (во натамошниот текст: ОАЕ). За
одговор на ова прашање ќе се послужиме со терминологијата на Пол
Гард

Раиl Garde (Garde 1968), т.е. ќе зборуваме за акцентогената и за

на неа спротивставената клитичка збороформа. Под акцентогена
збороформа се подразбира формата која - во каков контекст

и

да се

најде во текстот - секогаш ќе повлекува појавување на еден зборо
вен кулминативен акцент, т.е. со други зборови: таа е конститутивна
форма за ОАЕ. Ова не значи дека акцентогената форма секогаш и
ќе го носи акцентот врз себе, сп. на пример: С'еКО2аш на il'очеiuок на
учеН'Ul{uше д'авај

u.м

л'еснu з'адачи! наспроти Не.му ј'а давај 'оваа

З'адача!, и сл. - во вториот контекст формата давај не го носи ак

центот, но сепак останува акцентогена: токму таа ја конституира
соодветната ОАЕ. Од друга страна, клитиките се збороформи неспо
собни да генерираат акцент, што не значи дека не можат и да го
носат - сп. ја заменската клитика ја во нашиот пример.
Во понатамошниот текст ќе видиме дека

"третосложното

правило" речиси без исклучок важи кај ОАЕ кои претставуваат пое

123
динечни повеќесложни збороформи, додека кај ОАЕ кои ги вклучу
ваат клитиките се појавува извесна маргина на слободна варијација.
Македонскиот стандарден јазик (како и македонските цен
трални говори) со својата Фонолошки (

=

не морфолошки) стабили

зирана пропарокситонеза - според актуелните сознанија на лингвис
тичката типологија

претставува уникатен случај меѓу познатите и

опишани јазици на светот.
Третосложното правило по дефиниција не важи за сите дво
сложни и едносложни акцентогени форми, што значи дека бројните
ОАЕ се конституираат надвор од тоа правило. Судејќи по инвента
рот на заглавните зборови во речниците, двосложните и еднослож
ните акцентогени форми претставуваат значаен дел од лексичкиот
фонд на еден словенски јазик. Така е и во случајот на македонскиот.
Сепак, за нас овде меродавни се состојбите во текстот, а не во речни
кот, при што треба да имаме предвид дека во текстот повеќето дво
сложни лексеми како и еден дел од едносложните мошне често се
претставени со тросложни и/или повеќесложни форми. Кај именките
тоа го прави присуството на членот, а и на некои множински нас
тавки; кај придавките показателите на родот и бројот; кај глаголите
показателите на лице, род и број како и формантите на одделните
категоријални парадиг:м:и. Меѓутоа, останува фактот дека многуте
акцентогени облици во македонскиот стандарден акцентски систем
по самата природа на сопствената слоговна структура не можат да
бидат опфатени со основното акцентско правило. Оваа ситуација од
една страна ја прави мелодијата на македонскиот текст побогата и по
милозву<ша, а од друга страна - како што ќе видиме - им отвора врата
на разните типови трансакцентации и варијации во ОАЕ коишто
содржат клитики и го олеснува прифаќањето на лексичките заемки
со нетретосложна акцентуација. Општо земено, треба да се конста
тира дека дистрибуцијата на акцентот во рамките на ОАЕ е во многу
случаи непредвидлива.
Секако, третосложното правило најредовно се остварува во
тросложните и подолгите збороформи од наследениот словенски
лексички фонд. Меѓутоа, и во тој фонд на облици наоѓаме исклучоци
од општото правило кои бараат историско објаснување, а во описот
на стандардната акцентуација треба да се вградат како посебен.
список.
Како што веќе спомнавме, современата стандардна акцентуа
ција се темели врз акцентуацијата карактерIIстична за централните
говори. Меѓутоа, акцентот во тие говори попрецизно ќе го опреде
лиме зборувајќи не за третиот слог туку за третата мора од крајот на
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збороформата (сп. Видоески

1969,

Брозовиќ

1975).

Причината за

ваквата состојба лежи во неколкуте фонетски процеси коишто ја
имаат изменето слоговната структура на дел од збороформите. Се
работи за процесите како губењето на' интервокални консонанти,
метатези од типот -на-, -ин (-јн-), И сл., т.е. за процеси чиј резултат е
непосредниот допир на два вокала, и - како нареден чекор - појаву
вањето на секундарни, неФонолошки должини добиени или по пат на
контракција на двовокалниот состав или преку неговата дифтонгиза
ција

и

повторна моноФтонгизација. Измените како воденица

нца, носеејќи

>

>

водеј

носе:јќи, и сл., во чиј резултат акцентот се сели на

продолжената ( 2 мори) пенултима, води кон реформулација на
акцентското правило дека е врзано за третата мора, а не за третиот
слог од крајот на збороформата. Подоцна, во дел од говорите фонет
ската должина може повторно да се скрати и акцентот може пов
торно да се повлече на третиот слог од крајот.
=

Стандардниот јазик има преземено од централните говори дел
од "готовите продукти" на споменатите процеси, во смисла на новата
слоговна структура и новата локација на акцентот, но не го има пре
земено и прекумерно продолжениот изговор на акцентираниот прет
последен слог. Тука спаѓаат прилошките лексеми како зu.мава, лешо
во, и сл., како и целата морФолошка категорија на глаголските при
лози со суфиксот -јЌи. Меѓутоа, стандардната норма ги кочи тенден
циите кои би воделе кон настанување на нови ОАЕ од сличен тип.
Следствено, споменатите форми треба да се толкуваат како заемки
од централните говори и како исклучоци од стандардното акцентско
правило, кое останува врзано за слоговната (а не за супслоговната)
структура на збороформата.
Покомnликувана и - во извесна мера

послободна е дистри

буцијата на акцентот во оние ОАЕ кои содржат клитики.
Македонскиот стандарден јазик (како и целото западномаке
донско наречје) спаѓа меѓу оние малобројни словенски акцентски
системи кои најдрастично се оддалечиле од наследениот принцип на
дистрибуција на клитиките во однос на акцентогените облици што
тие ги придружуваат. Според споменатиот принциn (т.н.-то правило
на Вакернагел - Wackernagel) постои јасна функционална граница меѓу
проклитиките и енклитиките при што последните се сместуваат ди
ректно зад првиот акцентоген облик во дадената синтагматска низа.
Вториот, конкурентен, принцип, романски по потекло, а којшто
доминира во системите на т.н.-от балкански јазичен сојуз, ги врзува
клитиките непосредно за конститутивниот член на соодветната син
таксичка конструкција (на реченицата или, вторично, во деривира
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ните синтаксички модели, на именската синтагма), т.е. примарно ги
врзува за глаголот. Оставајќи

ги

на страна ноторните проклитики како

предлозите, сврзниците и сл., границата меѓу енклизата и проклизата
е функција на (семантичката и) морФолошката категорија на гла
голот.
2. ДИСТ РИБУЦИЈА НА АКЦЕНТОТ ВО ОАЕ
КОИ СОД РЖАТ КЛИТИКИ
Нема посебно да се занимаваме со (семантички и синтакси
чки) контексти во кои извесни, инаку акцентогени, облици се подло
жни на клитизација, односно со контекстите во кои прозодиското
однесување на една збороформа е резултат на нејзината специфична
функција. Како пример за таквите контексти можеме да наведеме
синтагми со лексемата еден во функција на неопределен член, како
во Ми р'ече една ж'ена.. , В'идов една к'уЌа , и сл., или конструкции со
..

релативни про-форми од типот Шшо с'ака нека z'oBopu, Кој 'оди,
'оди. , и сл. (сп. Савицка, Спасов 1997: 202).
.

Земајќи го предвид семантичко-Функционалниот принцип на
распределба на клитиките ќе ги разгледаме овде редум: 2.1. клити
ките врзани за глаголот (за предикатскиот израз), 2.2. клитиките
врзани за именската синтагма, и на крајот, 2.3. клитиките чие однесу
вање треба да се разгледа на ниво на реченицата.
2.1. КЛИТИКИ В РЗАНИ ЗА ГЛАГОЛОТ
Се работи за 2.1.1. клитичките форми на помошните глаголи,
2.1.2. адвербалните партикули како да, ќе, бu, 2.1.3. негацијата и 2.1.4.
кратките заменски форми. Првите три категории речиси без исклу
чок функционираат како проклитики, додека дистрибуцијата на чет
вртата зависи од карактерот на глаголската форма.
2.1.1. КЛИТИЧКИ ФОРМИ НА П ОМОШНИТЕ ГЛАГОЛИ
Во сите перифрастични глаголски парадигми што ги вклучу
ваат формите на перифрастичните глаголи 'сум' и 'има' овие форми
покажуваат тенденција за клитизација. Се разбира, таа тенденција е
најјасно изразена кај едносложните форми на помошните глаголи,
послаба кај двосложните, додека тросложните форми обично носат
акцент, иако послаб од оној на "матичниот" глагол, сп. Р"ано сме
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д'ошле, Ч'есil1o су.м "одел Ш'а.му, Тој в'еќе има р"ечено шill"о .м'uслu,
Н'ие 'имаме д"обuено н'аiрада, и сл., но - со контрастивен акцент
и: Н'ие "има.ме д'обuено н'а'iрада, и сл. Во својата примарна егзистен
цијална и/или посесивна функција глаголите 'сум' и 'има' имаат ре
довно акцентоген карактер. Ги вклучивме во нашиов преглед, и тоа
на прво место, бидејќи во нивната вторична функција на помошни
глаголи тие претставуваат задолжителни компоненти на повеќе пе
рифрастични предикатски изрази. Инаку, во рамките на и.ма-кон
струкциите како и во состав со л-формите тие редовно стојат во
проклиза, додека во серијата:

'сум'

+

глаголската -н-I-ill-придавка

можна е инверзија, сп. Д'ојден су.м д'а il1u к"ажа.м, и сл.

2.1.2. АДВЕРБАЛНИ ПАРТИКУЛИ
Адвербалните партикули: да за субјунктив, ќе за кондиционал
и бu за потенцијал секогаш стојат во проклиза. Додека ќе и бu меѓу
себно се исклучуваат во една синтагматска низа, да може да дојде во
состави со двете нив и во таквите случаи секогаш стои на второ
место. Објаснувањето на овој редослед има семантичка база и исто
риски корени. Партикулите бu и ќе се од вербално потекло (соод
ветно од глаголите *byti и *xotetl) и како такви се врзани за позици
јата пред Iматичниотв глагол, додека да е по потекло сврзник, па е
врзан за позиција пред целата реченична конструкција. Во составот
ќе да, кој е носител на едно специфично модално значење на претпо
ставка, ќе функционира како самостоен модален предикат со зна
чење 'веројатно е така што...' и како таков се надградува врз да-ре
ченицата. Во составот бu да} кој има колоквијален карактер, бu исто
така се појавува како самостоен предикат со значење 'би сакал, со
задоволство би направил ..' кој се надградува врз да-реченицата.
Парткулите во синтагмата се редат пред помошните глагол
ски форми.

2.1.3. НЕГАЦИЈА
Негацијата (се мисли на т.н. приглаголска негација) во својата
основна употреба прет(,,'Тавува самостоен предикат со парафраза 'не
е вистина дека. .'. Оваа семантика автоматски Й го обезбедува првото
место во синтагматската низа што ја создава предикатскиот израз
таа ја негира вистинитоста на пораката содржана во исказот што го
конституира соодветниот предикатски израз. Оттука негацијата не
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само што по дефиниција е во проклиза, туку и се мести пред сите
други проклитики врзани со даденото глаголско јадро: пред помош
ниот глагол, пред партикулите ќе и би и, како што ќе видиме скоро,
пред заменските проклитики, сп. Н'е еи д'ошол н'а вре.ме, Н'е zIiu 20
д'ава.м! покрај Н'е ши 2'0 дава.м!, Н'е .ме ир'еерешна, и сл. Исто

времено, токму поради својата капитална семантичка улога, негаци
јата е активна во процесот на дистрибуција на акцентот и предизви
кува трансакцентација, сп.: Тој н"е ч'шIiа, А'на н'иК02аш н"е илаче,
Не ши 2'0 дава.м!, Не .ми е'е оди!, Не би 2'и зела!, и сл. Со други

зборови: негацијата го маркира почетокот на предикатскиот израз и
наложува тој да се толкува како монолитен "акцентски збор", т.е.
акцентот во неговите рамки да паѓа редовно на третиот слог од
крајот.
Се разбира, се она што го кажуваме се однесува на пригла
голската негација во нејзиниот основен облик не; другите, дополни
телно модално маркирани облици на негација како не.ма (да.. .), не.мој
(да)... експлицитно ја покажуваат својата предикатска функција на

површината на текстот и се однесуваат како главни конституенти на
соодветните реченици, сп. Ј'ае н'е.ма да д"ојда.м, Н'е.мој да з"уцнеш!, и
сл. Тие, ако не го носат контрастивниот реченичен акцент, се однесу
ваат како проклитични помошни глаголи.

2.1.4. КРАТКИ ЗАМЕНСКИ ФОРМИ
Горе споменавме дека местото на кратките заменски форми,
соодветно во проклиза или во енклиза, зависи од (семантичко)мор
Фолошката карактеристика на глаголскиот израз што тие го придру
жуваат. Обемот на проклизата најлесно може да се определи нега
тивно. Имено, неа ја исклучуваат само формите на заповедниот на
чин и на глаголскиот прилог. Во позитивна формулација би можело да

се

каже дека проклизата важи во сите контексти во кои предикатскиот
израз е конституиран од финитна, морФолошки модално немарки
рана глаголска форма. Впрочем, таквата дистрибуција, карактерис
тична пошироко за романските и балканските јазици, им послужи на
некои лингвисти како аргумент дека императивот е инфинитна фор
ма (сп. на пример Joseph 1983).
Кратките заменски форми во проклиза не предизвикуваат
трансакцентација, сп. Му р'еков, Ја в'идов, Ќе ши д'ада.м, Би 20 з'ел, и
сл., додека во енклиза тие се однесуваат различно зависно од тоа
каква глаголска форма придружуваат. Енклитиките поврзани со гла
голскиот прилог не предизвикуваат трансакцентација (сп. Зе.м'ајЌи
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.му 20 Ќе .му Н'аuравuш д'обрuна, и

)

сл. ,

додека во позиција по заповед

ните форми заменските енклитики обично го поместуваат акцентот
на акцентогениот облик, сп. Лроч'uшај20! и, поретко, ЛРОЧUШ'ај.мu

20! покрај ЛРОЧ'uШај.мu 20! Можеме да претпоставиме дека таа раз
лика во однесување на енклитиките се должи на прозодиски марки
раниот карактер на глаголскиот прилог чија наставка (по потекло
тросложна - сп. погоре) по дефиниција е акцентирана. СО други збо
рови, се наложува констатацијата дека глаголскиот прилог во денеш
ниот стандарден јазик има морФолошки, а не фонетски, стабилизи
ран акцент.
Во експресивно маркирани изрази заменската клитика може
спорадично да се појави и до глаголската именка во експресивно мар
кирани искази од типот М'оре, 1Сачув'ање се! / бор'ење се! 'А.ма фа

л'ење се! / М'оре, са1С'ање се! - примерите сум ги добила по пат на
анкета од постарата генерација говорители од западна Македонија,
помладите не ги акцептираат. Ако повратната заменка врши функ
ција на вистински "медијален" објект, можни се решенијата со срас
ната проклитичка форма себе, сп. себеразрушување, себеUре.молчу

вање, себеuз.мачување, и сл. (Чашуле
кото си одење

1989: 257-258), сп.

и проклитич

(ibid.).

Заменските клитики им припаѓаат на две различни морФоло
шки категории (го изразуваат дативниот или акузативниот падежен
однос) и како такви способни се да се појавуваат по две во една ОАЕ.
Во таквите случаи нивниот редослед е строго определен, сп. И 20

д'адов, Му 20 р'е1Сов, Тој ни се с.м'ее, Не зе.м'ај .му 20! и сл. Како што се
гледа од примерите, дативните форми секогаш им претходат на
акузативните.
Кратките заменски форми во синтагматска низа се редат ди
ректно до матичниот глагол, т.е. по негацијата, по партикулите и по
помошните глаголи.
Од овој краток преглед произлегува дека една проклитичка
секвенца врзана за едно глаголско јадро може да брои максимално
пет елементи, соодветно средени, на пет
т.е. о. да, 1. негација,
форма,

5.

2.

"проклитички позиции",

ќе, бu, 3. помошен глагол, 4. кратка дативна

кратка акузативна форма, сп. на пр. Јас б'оже.м н'е ќе су.м

.му 20 р"е1СОЛ, и сл. Позициите о. и 2. во принцип меѓусебно се исклу
чуваат. Една енклитичка низа може да ги опфати, во принцип, един
ствено позициите 3. и 4.; по исклучок може во енклиза да се појави и
формата на помошниот глагол су.м во секвенците од типот д'ојден си,

ј'аден су.м, и сл.
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Посебно би требало да се споменат ОАЕ конституирани од
неглаголски збороформи во функција на предикативи и во придруж
ба на кратките заменски форми во енклиза. Тоа се обично скаменети
изрази, (а) клетви и сл. или (б) посочувачки искази со облиците еве,

еше, ене како конституенти, сп. (а) л'еба .мu/, крсша .ми/, наШ'е.ма 20/
I наШе.м'а го!; (6) 'еве го! I ев'е ши го!, 'еше 2и!, к'а.мо ја! I ка.м'о ши ја!,
и сл. Можеме да претпоставиме дека енклизата овде има mutatis
mutandis иста мотивација како кај нефинитни глаголски форми. Кли
тиката е способна да предизвика трансакцентација, што кај синтак
сичките формули од типот (б) води кон "пропишаната" пропарокси
тонеза, додека кај формулите од типот (а) имаме работа со архаични,
скаменети изрази кои не дозволуваат генерализации.

2.2. КЛИТИКИ ВРЗАНИ ЗА ИМЕНСКАТА СИНТАГМА
се работи тука за две разли пш серии конструкции, т.е. за имен
ски јадра придружувани 2.2.1. од предлози и 2.2.2. од дативни замен
ски клитики во посесивна функција.

2.2.1. ПРЕДЛОЗИ
Македонските предлози по дефиниција се од проклитички ка
рактер. Тие се сместуваат пред целата именска синтагма. Во поглед
на дистрибуција на акцентот во границите на ОАЕ тие се однесуваат
различно зависно од составот на синтагмата и од морфолошкиот ка
рактер на нејзиното јадро.
Ако јадрото на синтагмата е именка тогаш местото на акцен
тот се одредува во зависност од тоа дали синтагмата е сведена на кон
ститутивната именка или опфаќа и нејзини придавски определби.
Ако синтагмата се сведува на својот конститутивен член, тогаш
06врзува едно семантичко (што значи: не многу строго) правило кое
гласи дека предлогот може да се најде под акцент ако именката е
нечленувана, а целиот предлошки израз функционира како адверби

ален, т.е. врши прилошка функција: определува место, начин и сл., сп.
Тој с'едu и'од дрво, Ми д'ојде д'о 'iуша; дури и кај двосложните пред
лози може да се чуе ilрек'у река, ilрек'у ден
ова последното дури со
-

отстапување од третосложниот принцип. Ако синтагмата содржи
придавски определ6и, предлогот не го привлекува акцентот: На

.мл'ади Л'у:fе 'ова н'е

u.м.

се д'оиага, Под в'исоки д'рвја е 'оиасно, и сл.
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Нема трансакцентација ни кога по предлогот следи конјункција, сп.
од iр'ад и с'ело (примерот е преземен од Савицка, Спасов 1997: 206).

Ако синтагмата е конституирана од лична заменка, акцентот
обично се префрлува на предлогот независно од слоговната струк
тура на заменката: д'о нас, д'о .мене, б'ез Heio, ир'ед нив, и сл. Сп. и:
Mez'y себе и (по аналогија?) Mez'y нас. Меѓутоа, има еден мал број

повеќесложни предлози неспособни да примат акцент; тоа се заради,
iioради, насuроши, освен, сп. заради ш'ебе, насuроши н'ив, освен н'ас,

и сл.
2.2.2. КРАТКИ ЗАМЕНСКИ ДАТИВНИ ФОРМИ

Дативните клитики во посесивна функција по природа се
енклитички. Во стандардниот македонски јазик тие

ги

придружуваат

само оние именски јадра кои претставуваат роднински називи. Поја
вувањето на клитиката повлекува трансакцентација на акцентоге
ниот облик, сп .м'ајк:а .ми, с'есшра ши, каде што нема услови за транс
.

акцентација, но и: браШ'учед.ми. Да додадеме дека така употребените
дативни клитики обично (т.е. во експресивно немаркираните изрази)
би можело да се каже - ги преземаат
се исклучуваат со членот и
неговата позиција и неговата улога како носители на еднозначна
определеност. Имено, македонскиот постпозитивен член редовно
предизвикува трансакцентација и се толкува како сегмент од морфо
лошката структура на соодветната (именска и/или придавска) лек
сема.
2'з. КЛИТИКИ ЧИЈА ПОЗИЦИЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВА

НА НИВО НА РЕЧЕНИЦАТА
Кон овој тип клитики спаѓаат збороформи кои поради својата
слоговна структура се подложувани на клитизаЦИЈа, а кои согласно
правилата на топикализација и/или на линеаризација заземаат опре
делена позиција во реченичната низа. Ќе видиме, дека тие ни функ
ционално ни морФолошки не претставуваат еднородна класа.

2'з.1. ПРОКЛИТИКИ
Како проклитики многу често се јавуваат едносложни иlили
двосложни сврзници И

Т.Н.

реченични партикули (частички) кои de

Jacto претставуваат сврзнички предикати

со

еден аргумент отсечен со
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меѓуреченичната граница. Ни едни ни други не предизвикуваат тран
сакцентација. Сп. И П'еluре д'ојде, ШlUОМ д'ојде П'еzuре, д'ојдов U ј'ас,
Н'е знаев дека лав'овUluе ж'uвеаш во 'АФрuка, А В'ики д'оцни како
c'eKo'iaul, и сл.
2'з.2. ЕНКЛИТИКИ
Во оваа точка треба да се опише однесувањето на прашалната
партикула ЛU. Како што ќе видиме (сп. подолу

3.1.)

прашалните фор

ми поради нивната прагматичка маркираност имаат низа прозодични
специфики. Што се однесува конкретно на лu

-

таа го придружува

како енклитика акцентогениот облик кој Функционира како семан
тичко тежиште на прашањето. Статистички најчесто се работи за
глаголска збороформа којашто заедно

со

прашалната клитика се

сместува на почетна позиција во реченичната синтагматска низа, сп.
Д'ојде лu П'еluре? , Н'ајдовше лu KHUZU?, 'Имаше лu време? , и сл.
Како што се гледа од примерите, присуството на лu не влијае врз
поместувањето на акцентот на акцентогениот облик. Ако тежиш
тето на прашањето е врз еден од аргументските, а не врз предикат
скиот израз, маркираниот аргументски израз исто така најчесто ќе се
појави во иницијалната позиција, сп. П'ешре лu д'ојде?, Т'оика лu му
к'уuuвше на д'ешешо? , П'одарок лu ми Н'ОСИlае?, 'Ушре лu 'одиме на
'uзлеzu ? ,

М'ене ЛU ми ја н'осuше KH'zazua? - оваа серија примери

покажува (а) дека лu редовно се држи до правилото на Вакернагел,
дури и тогаш кога тоа значи разбивање на секвенцата од типот мене
ми,

И

(б) дека придружувајќи именска синтагма лu не секогаш е спо

собно за трансакцентација. Без пообемни истражувања тука тешко
може да се формулираат некои подетални правила; во единствениот
пример горе кој отстапува од правилото причината е, можеби, во
присуството на членот. Најпосле, можна е употреба на лu при инвер
тираниот, маркиран редослед, Т.е. конструкции од типот: П'еzuре д'ојде лu?, и сл., каде што ОАЕ која содржи лu стои по една семи
каденца. Можеме да заклучиме дека лu

-

со извесни мали отстапува

ња неизбежни во рамките на македонскиот акцентски систем - дос
ледно

се

држи до правилото на Вакернагел. Од тоа правило не отста

пуваат н и трајните состави д'алu? и н'елu? , и двата

со

статус на само

стојни ОАЕ со акцент на пенултима, првиот секогаш на маркираната
почетна, вториот - на маркираната крајна позиција во исказот.
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2.3.3. ПРОКЛИЗА ИЈИЛИ ЕНКЛИЗА
Во оваа точка ќе го опишеме однесувањето на глаголот сум/е
во функција на copula. Имено, додека како помошен глагол во пери
фрастична конструкција тој е еднозначно определен како прокли
тика (сп. погоре 2.1.), како copula во определени услови тој може да
се појави и во енклиза. Споменатите услови се од семантичко-синтак
сичка природа: се работи за експресивно маркираните искази и

нај

често - за почетната позиција на соодветната ОАЕ во исказот, сп.
немаркирано Тој е учuШел. и - под реченичен, реторички акцент

-

Учuiiiел е шој!, и сл. Mutatis тutandis слична слобода на преместување
покажува сум/е и во конструкција со глаголска придавка, сп. А.
П'ешре - д'али е ш'ука? Б. Д'ојден е., и сл. Значи, според прозодиски
критериум, можеме да зборуваме за су.м/е 1. - помошен глагол, и
су.м/е 2.
copula.
3. ПРАШАЛНИТЕ ИСКАЗИ
Прашалните искази претставуваат посебна категорија што се
однесува до дистрибуцијата на акцентското место. Оваа специфика
произлегува, чинам, од нивната прагматичка маркираност и од повр
заната со неа карактеристична инт�)Нација.
Во досегашниот опис неклоку пати веќе спомнавме дека
некои лексеми и/или збороформи, зависно од нивната функција и
контекстот во кој се јавуваат, се однесуваат како акцентогени или
пак како клитики, односно (можеби попрецизно): дека некои, инаку
акцентогени, облици во нукои контексти покажуваат тенденција кон
клитизација. Кога се работи за одделни синтагми со повеќе или по
малку лексикализирано значење, зборуваме за т.н. акцентски цело
сти (сп. подолу 3.), но кога се работи за цела една морФолошко-син
таксичка категорија и интерпретацијата мора да биде категоријална.
Прашалните зборови како шшо?, кој?, К02а?, каде?, како?

колку?, врз основа на нивната прагматичко-семантичка природа за
земаат почетна позиција во исказот. Ако самите не стојат под рече
ничен акцент, тие создаваат ОАЕ со збороформите што следат, а кои
претставуваат тежиште на соодветното прашање. Следствено, би мо
жело да се каже дека во изразите како Шш'о рече?, КоГа дојде?, Кој

ш'и рекол?, Как'о мислиш?, прашалните зборови се однесуваат како
проклитики способни да го преместуваат акцентот. Меѓутоа, ваквата
определба не може да се примени на исказите како К'ако б'и сакал?,

К'О2а б'и одел?, К'ој ши 2'0 рече?, Шш'о си 'изу.мил?, и сл., ниту на
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исказите од типот: Как'о шu е?, К'аде да е?, К'олку шu се?, и сл. каде
пrrо прашалните зборови се однесуваат како акцентогени.
4. АКЦЕНТСКИ ЦЕЛОСТИ
Спомнавме веќе неколку пати дека механизмот што го стаби
лизира акцентот на третиот слог од крајот на соодветната синтагмат
ска низа не може да го опфати целото лексичко богатство на еден
јазик со типична словенска морФолошка (и слоговна) структура.
Како прво, секаков тип на фонетската (а не на морФолошката) ак
центска стабилизација автоматски раѓа варијација мотивирана со
разликите меѓу границите на акцентогените форми од една страна, и
ОАЕ од друга. Како што видовме, во еден стандардизиран систем
проблемот се решава конвенционално, на различен начин кај раз
лични типови морфо-синтаксички низи. Како второ, богатите фон
дови на едносложни и двосложни акцентогени форми автоматски се
наоѓаат надвор од зоната во која правилото е применливо. Во овие
услови се појавува Феноменот во македонската граматичка традиција
познат под име "акцентски целости". Имено, извесни синтагми со
"лексикализирано" зацврстено значење во една поширока или поте
сна средина почнуваат да се однесуваат како монолитни акцентогени
облици.
Најчесто се работи за именски синтагми составени од при
давка и именка, сп. сув'О грозје, кuсел'о .млеко, Uрв'а вечер, сш'ар
ерген, цел'а зима, .мрШ'ов uешок, вел'u UеШок.. , сп. и во топонимија:
Гладн'о uоле, Шарен'а чеш.ма (повеќето примери се преземени од КО

нески

1982: 169-171).

Сите тие состави ако се појават како семанти

чки отворени синтагми

(

=

синтагми чие значење е само сума на

значења на комnонентите), добиваат предвидлив двоен акцент, сп.
К'uсело .мл'еко н'е .може да се уu'ошребu со шој С'осшав, Прва в'ечер
во Кр'аков оШ'uдов.ме на uр'ошешка, и сл. Досега приведените при
мери спаѓаат во основен фонд на македонските "перифрастични лексе

ми", иако не сите носители на стандардот ригорозно

ги

применуваат.

Меѓутоа, како што веќе спомнавме, самата структура на акцентскиот
систем раѓа можност сличните состави да никнуваат и во потесните,
на пр. семејни средини. Така, на пример, едно семејство со две куќи,
стара и нова, ќе се служи со ОАЕ сшараш'а куќа и новаш'а куќа, и сл.
Секако, таквите целости полесно ќе се раѓаат кај говорителите со
регионална западно-македонска позадина.
Поретки и посилно Фолклорно обоени· се акцентските цело
сти составени од две форми на заповедниот начин со "номинализи
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рано" значење како име на некој процес или активност, сп. шур'u
iiечu, иојд'и-дојди, и сл.

5. АКЦ ЕНТУАЦИЈА НА 3АЕМКИТЕ
Третосложното правило, акцентската варијација во рамките
на ОАЕ кои содржат клитики, присуството на едносложните и дво
сложните акцентогени облици - сето тоа создава услови за лесно
прифаќање на заеманите лексеми вклучувајќи го и нивниот изворен
акцент како и тој да е лоциран во однос на слоговната структура на
дадената лексема и/или збороформа. Ова важи не само за совреме
ниот стандарден јазик, туку и за појдовниот систем на западните цен
трални дијалекти, а да не зборуваме за другите дијалектни системи во
кои уште се чуваат остатоци од старата слободност и морФолошка
подвижност на акцентот. Низ векови македонските системи прифа
тиле доста лексички заемки како од престижните јазици на Балка
нот: старогрчкиот, латинскиот и подоцна турскиот, така и од сосед
ните балкански дијалекти: ароманските, албанските, новогрчките.
Следствено, процесите на акцентската адаптација на македонската
почва се побавни во однос на другите словенски јазици со Фонетски
стабилизираниот акцент. Големиот бран западноевропски заемки со
кој денеска се преплавени речиси сите словенски јазици релативно
полека и селективно се подложува на акцентска адаптација. Впро
чем, во овој бран доминираат англиски лексеми коишто се најчесто
едносложни иЈили интернационализмите кои често навлегуваат пре
ку филтерот на другите словенски јазици: српскиот, рускиот .., и соод
ветно се однесуваат.
Повеќето позајмени лексеми во поглед на акцентската адап
тација треба да се разгледуваат индивидуално, една по една и проце
сите на нивната адаптација да се следат со оглед на семантичката и
општествената зона на употреба. Блаже Конески

(1982: 155-156)

пи

шува: "Интересно е да го споредиме местото на акцентот на пр. во
овие два збора, дојдени од Францускиот јазик: шрUК'о

е'ако. Вто

риот се приспособил кон нашиот начин на акцентирање, бидејќи е од
подолго време влезен во нашиот јазик, и тоа во битовиот обрат;
додека првиот, како понова заемка, и означувајќи предмет што не е
особено познат во нашиот бит

останува со својот акцент на последниот

слог." Денеска, по педесет години од првото издание на "Грамати
ката" и двете посочени именки се појавуваат кај одделни говорители
со двојно акцентско место. Сепак, во рамките на одделни морФоло
шки класи (зборовни групи) можат и да се одбележат извесни дери

135
вациски серии со акцент на пенултима или на ултима, односно: има
извесен број позајмени прозодиски маркирани суфикси кои редовно
го привлекуваат акцентот. Таков е, на пр., именскиот суфикс -uсш
кај nотјnа agentis од машки род, сп. арш'uсш, ко.мун'uсШ, сеilара
Ш'uсШ.. , или суфиксот -ин во имињата на лековите: ilенuцuл'uн, асilи
р'ин, и сл.

во членуваните еднински и/или во нечленувани множин

ски форми акцентот е на пенултима, а во членуваните множински 
на третиот слог од крајот, што ја потврдува нашата претпоставка
дека се работи за еден маркиран суфикс, т.е. за морФолошка, а не
Фонетска локација на акцентот. Во зборовната група придавки таков
карактер имаат суфиксите -'ален, -ј'ален, -'аншен, -'ашеll, -ивеll, -'и
раll, -'озен и др. (Конески 1982: 160), кај глаголите - суфиксот -'ира.

СО други зборови: во македонскиот лексикон постои еден издвоен и
не мал фонд деривати чиј акцент е регулиран според морФолошки, а
не според фонетски принцип. Тој фонд може да биде определен само
преку список на позајмените маркирани суфикси.

*

Спроведениот преглед јасно покажува дека тросложниот
принцип во еден јазик чиј лексикон има "словенска" слоговна струк
тура не може да осигури предвидлива дистрибуција на акцентот во рам
ките на одделните ОАЕ. Фонетскиот принцип трпи бројни морфо
лошки ограничувања, а реалната дистрибуција на акцентот е функ
ција на цели серии хиерархизирани правила, делумно од морфо-син
таксички карактер. Непредвндливоста на местото на акцентот до
некоја мера ја ублажува доста широката зона на потенцијална вари
јација, пред се во рамките на оние ОАЕ кои содржат подолги кли
тички низи.
Полидимензионалноста на акцентските правила раѓа посебна
мелодија на македонскиот текст, различна од онаа карактеристична
за другите словенски јазици, поблиска до балканскиот мелодичен тип
(сп. пошироко за ова во главата 3).
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2.3. ЗАКЛУЧОЦИ
Како паралелите така и разликите потекнуваат или од внат
решните, системски, или од надворешните фактори. Ќе

ги

разгле

даме овде редум тргнувајќи од она што е во функција на самото т.н.
ак:центско правило.
1. Основната, појдовна паралела е содржана во фактот (а)
дека се работи за Фонетска (фонолошка) а не морФолошка фикса
ција на акцентот и (б) дека местото на акцентот е врзано со крајот, а
не со почетокот на основната акцентска единица (ОАЕ).
Основната разлика е поврзана со фактот дека македонскиот
стандарден акцент се лоцира на антепенултима, а полскиот на пенул
тима. Во резултат на таа разлика значајно поголем дел акцентогени
форми се наоѓаат вон зоната на дејствување на основното акцентско
правило во македонскиот отколку во полскиот јазик.
1.1. Суштествена паралела индуцирана од основното акцент
ско правило е преДВидЛива варијација на местото на акцентот во ОАЕ
кои содржат клитики. Варијацијата ја внесува самиот факт дека
акцентогените форми еднаш

се

појавуваат во текстот самостојно а

друг пат во придружба на клитики кои претставуваат потенцијален
извор на трансакцентација (т.е. на поместување на акцентот во гра
ниците на акцентогената форма).
Разликите поврзани

со

начинот на остварувањето на акцент

ската варијација во клитичките изрази се многубројни. Тие се повр
зани со различен инвентар, различни функции и различна дистрибу
ција на клитики во двата јазика. Не без значење е и фактот дека тре
тосложното правило карактеристично за ма едонскиот јазик олес
нува контекстуална клитизација на двосложни збороформи. За раз
ликите поврзани со надворешните фактори сп. подолу во т. 2.
1.2. Друга една важна паралела, исто така индуцирана од са
мото акцентско правило е можноста лексемите составени од повеќе
инаку акцентогени збороформи да образуваат монолитни акцентски
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целосги од типот на сув'о г.розје во македонски и/или dоbг'апос во
полски.
Се разбира, и тука доаѓа до израз разликата во месгото иа ак
центот. Имено, македонскиот систем како втора компонента на ак
центските целосги ги допушта и двосложните збороформи, а пол
скиот само едносложиите.

1.3. Најпосле, наоѓаме паралела и во начинот како двата сис
тема ги прифаќаат и ги адаптираат заемките. Имено, Фонолошката
фиксација на акцентот и постоењето на едносложии акцентогени
облици како и акцентската варијација во клитичките изрази прави и
во двата сисгема да постојат ОАЕ со акцент на ултима, на пенултима
и на антег';нултима. Се разбира, оние со антепенултимната стаби
:IизаЦИJd ќ, бидат, предвидливо, најбројни во македонски, оние со
пенулт мната - во полски, додека оние со акцентот на ултима и во
дват<) система се реткост.
Разликата што ја придружува оваа паралела е врзана главно
со надворешните фактори, т.е. со главните извори на заемките и со
времето и условите на стандардизацијата, сп. подолу, т. 2.

2. Дејсгвувањето на надворешните фактори е одговорно пред
се за разликите, а во помала мера и за извесни паралели меѓу двата
система. Се работи, пред се, за разликата во време на стандардизаци
јата соодветно на македонскиот и на полскиот јазик, а во врска со тоа
и во време на посгавувањето на акцентската норма.
Полскиот писмен јазик, засведочен во подолги текстови, пред
се со религиозна содржина, од крајот на 13 и почетокот на 14 век, се
до почетоците на 16 век се нормализирал спонтано и покажувал
доста регионални разлики. Од прилика во истото време, според на
шите актуални знаења, дошло до пенултимната фиксација на акцен
тот на поголемиот дел на полската територија. Во 16 век инструмент
на кодификациј а биле пред се печатниците кои рано се нашле пред
задачата да го униформират правописот и граматичките норми. Се
разбира, печатарите не биле заинтересирани за ортоФонските норми.
Меѓутоа, исто така во 16 век, во првите полски граматики кои биле
пишувани главно за потреби на странските доселеници, се појавуваат
забелешки за коректниот и некоректен акцент. Она што се претста
вува како некоректно се пред се некои емотивно маркирани изрази,
псовки, клетви и

СЛ.,

во кои доаѓало до трансакцентација и до созда

вање на нови акцентски целости. Граматичарите паралелно ги тре
тираат консгрукциите со енклитики и акцентските целости од при
давка и едносложна именка, при што повеќето од нив прифаќаат
трансакцентација во тие конструкции. Низ целиот 16 и 17 век, кога
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цути полската уметничка поезија, метричката анализа на стихот
пока

ва бројни трансакцентации под влијание на енклитиките а

исто така сугерира присуство на акцентските целости со инаку ак
центогени тonosillaba како втора компонента. Првите авторитатив
ни правила за кодификација на акцентот се појавуваат кон Kpajo

18

на

век во граматиките наменети за редовни Доманастирски учили

шта. Тие правила ја елиминираат клитичката трансакцентација и
инсистираат на парокситонеза во повеќесложни збороформи од сло
венско потекло, додека во бројните латински заемки се препорачува
пазењето на изворниот акцент. Сепак, низ целиот 18 а неретко и во

19 век поезијата покажува постоење на клитичка трансакцентација
од типот kochaj'my ѕјУЈ и

СЛ.

(сп. погоре глава

1.2.).

Значи, стандард

ниот акцентски систем се формирал паралелно со дијалектните сис
теми и дури почнувајќи од крајот на

18

век можеме да зборуваме за

артикулирана норма во акцентирањето. Од друга страна, како што
знаеме, македонскиот стандард акцентскиот систем го има преземен о
од централните говори како резултат на административно-политич
киот чин на кодификација во 1945 година. Првите македонски стан
дардни граматики ја прифаќаат узуалната акцентска норма што му
била својствена на тој систем. Опишаната разлика во условите на
акцентската кодификација е извор на редица други разлики, пред се
во формите на имплементацијата на системот.
Како прво, на полската јазична територија стандардниот ак
центски систем нема сериозна конкуренција. Претставените погоре,
во главата.. , кашупски и јужнополски системи претставуваат марги
нални појави и не се јавуваат како пречка во совладувањето на стан
дардниот систем од страна на нивните носители. Македонската ситу
ација е темелно различна: на голем дел претставници на источното
наречје совладувањето на стандардниот акцентски систем претста
вува сериозен проблем и, посебно кај постарата генерација која не
поминала преку македонски училишта, грешки во акцентирањето се
честа појава.
Втората разлика ја носи со себе карактеристичниот процес за
годините по втората светска војна на масовната миграција на рела
ција: село-град. Овој процес во Полска ја минира традиционалната
акцентска норма и ја "демократизира". Имено, општата тенденција
кон упростувањето на системот значи воопштување на пароксито
неза и таму каде што класичната норма со векови се бранела пред
трансакцентација, т.е. кај членовите на глаголските парадигми на
минатото време и на можниот начин (сп. погоре, глава

2.1.).

Истиот

процес ги засегнува и бројните заемки кои со векови го чувале ориги
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налниот акцент. Во македонската ситуација последиците на опишува
ниот процес тешко можат да се издвојат од гореспоменатите проб
леми со имплементацијата на акцентската норма и, што е од клучно
значење, со оглед на младоста на официјалната норма, не_се поста
вува прашањето за нејзиното менување, туку за елаборација и за по
стриктна имплементација.
*

Споредбата на македонските и полските акцентски состојби
сугерира заклучоци интересни од типолошка гледна точка. Имено, се
чини дека и на дијахрониски и на синхрониски план се пројавуваат
извесни универзални тенденции:
- патот од тоничниот морФолошки подвижен и слободен
акцент кон системот без дистинктивна висина на гласот води преку
еден период на живи квантитетски разлики;
- патот од морФолошки подвижен кон фонетски фиксиран
акцент води преку морФолошки фиксиран акцент;
- навидум неурамнотежените системи со силно ограничена
подвижност и слабо ограничена слобода на акцентот покажуваат
зачудувачка стабилност во време;
местото на Фонетски стабилизираниот акцент - барем во сло
венските услови

не е независно од надворешните фактори, т.е. од

интерференција на соседните системи;
- стабилизацијата поврзана со крајот на основната акцентска
единица (а) автоматски раѓа акцентска варијација во ОАЕ кои содр
жат клитики и (б) создава услови за акцентско сраснување на лек
семи составени од две збороформи од кои втората е надвор од
акцентското правило.

2.4. ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО ФОНЕТСКАТА
КОРЕЛАЦИЈА НА АКЦЕНТОТ
Се чини дека извесен прозодиски костур како конвенционален
факт им е својствен на збороформите во одделните јазици (сп. на пр.
Лекомцева, Николаева

1993).

Во индоевропските јазици тоа е моде

лот во којшто на почетокот на зборот (на акцентската единица) се
појавува релативно високо ниво на интензитет кој слабее кон крајот
на артикулацијата на зборот, а истовремено и темпото станува по
бавно (артикулацијата се продолжува). Ова принципиелно влијае врз
зборовниот акцент, така што при реализација на акцентската кулми
нација врз почетните слогови на зборот автоматски зајакнува интен
зитетот, а при реализација на кулминацијата врз крајните слогови 
се зголемува времетраењето на вокалите. Сепак, ниту овие модифи
кации ниту самата прозодиска контура не се универзални појави 
тие се типолошки диференцирани. И полскиот и македонскиот јазик
спаѓаат меѓу јазиците што го поседуваат опишаниот костур иако
македонскиот граничи со зона каде што владее друг тип зборовна
прозодија (сп. Лекомцева, Николаева

1993).

И во двата јазика збо

ровниот акцент е стабилизиран (неподвижен), што дозволува во
извесен

степен

да

се

предвиди

неговата

фонетска

реализација.

Бидејќи во полскиот јазик акцентот се лоцира кон крајот на зборот,
можеме да очекуваме дека ќе го придружува, макар како додатно
обележје,

продолжувањето на артикулацијата.

Во

македонскиот

јазик иако местото на акцентот се определува во однос на крајот на
зборот, сепак - бидејќи акцентот е врзан со третиот слог од крајот 
практично почесто тој е поблизок до почетокот отколку до крајот на
зборот. Во врска со тоа во реализацијата на македонскиот акцент
можеме да очекуваме учество на интензитетот. Таквите претпо
ставки ги потврдува анализата на јазичниот материјал - наведените
фактори учествуваат во реализацијата на акцентот иако ни во пол
скиот ни во македонскиот јазик тие не се единствени акцентогени
фактори. Освен тоа, се чини дека тие не се главни, туку додатни
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акцентогени фактори. Впрочем, резултатите на експерименталните
истражувања не се сосем еднозначни; хетерогеноста на фонетските
средства посебно е забележителна во полскиот јазик. Оцената на
материјалот ја отежнуваат два факта: како прво, иако акцентот е
стабилизиран на одредени слогови што се определуваат во однос на
крајот на зборот, практично акцентот зазема различни позиции во
однос на почетокот и крајот на акцентската единица. Ова зависи
пред се од бројот на слоговите и од отсуството/присуството на
фонетски релевантните морФолошки граници; како второ, фонет
ската реализација на акцентот е појава со статистички, а не детерми
нистички карактер. Со оглед на тоа сите досега спроведени експери
ментални анализи на акцентот во двата јазика имаат статус на проби,
а постигнатите резултати (несигурни и нееднозначни) - статус на
хипотези што треба да се верифицираат врз многу обемен корпус. Во
натамошниот текст ќе се обидам да ги претставам нашите знаења за
фонетската реализација на зборовниот акцент во полскиот и во
македонскиот јазик. Моите заклучоци ги градам врз резултатите пос
тигнати при анализа на реченичните искази, а не на изолирани ак
центски единици; овие последните исто така се носители на опреде
лениот модел на фразната мелодија, но се работи за секогаш иста
интонациска структура, што би можело да ги фалсификува резулта
тите на анализата.
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
За македонскиот јазик позната ми е само една експеримен
тална анализа на зборовниот акцент: Sawicka 1993. Извесни податоци
има и воНиколаева 1977.
Резултатите претставени во наведените трудови докажуваат
дека прозодиската структура на зборот во македонскиот јазик ја кре
ираат два фактора: времетраењето и интензитетот, при што во реа
лизацијата на зборовниот акцент активен е пред се темпоралниот
фактор, додека интензитетот претставува придружен фактор - тој се
користи главно како делимитативно средство. Почетокот на зборот
се карактеризира со релативно високо ниво на интензитетот; краЈОТ
- со јако паѓање на интензитетот поврзано со продолжување на арти
кулацијата. Најслаби се предакцентските неиницијални и поакцент
ските финални вокали, најсилни - иницијалните акцентирани и/или
неакцентирани вокали. Разликата меѓу најсилните и најслабите вока
ли изнесува над 5 dB. Значи, линијата на интензитетот во зборовите
со иницијален акцент и со акцент врз вториот слог на зборот сукце
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сивно паѓа, додека во зборовите чиј акцент паѓа на третиот слог од
почетокот на зборот (т.е. обично во најмалку петосложните збо
рови), високиот интензитет на првиот слог контрастира со неговото
ниско ниво врз предакцентските слогови, а потоа доаѓа до извесен
пораст на интензитетот врз акцентираниот слог и натаму негово
сукцесивно паЃање.
Линијата на Fо не е - така се чини - релевантен фактор во
прозодиската структура на македонскиот збор - таа недвозначно
зависи од прозодиската структура на фразата. Податоците добиени
по елиминацијата на лексичкиот материјал врз којшто се реализира
фразната каденција и антикаденција покажуваат лесен и сукцесивен
пораст на Рона поакцентските вокали (средната разлика е нешто над
10 Hz). Највисоки се поакцентските вокали, посебно нефиналните;
најниски се предакцентските, посебно неиницијалните. Иницијалната
позиција и акцентот предизвикуваат незначително зголемување на
F() Средната разлика меѓу акцентираниот и неакцентираниот вокал
изнесува околу половина тон. Значи, во зборовите со иницијален
акцент Fонезначително расте во перспектива на целиот збор со изве
сно, минимално паѓање на крајот. Во петосложните и подолгите из
рази со парокситоничен акцент Fослабо паѓа пред акцентот и натаму
расте по'tПIувајќи од акцентираниот вокал.
Одлучувачки во креирањето на зборовната проминенција во
македонскиот јазик е, според мене, темпоралниот фактор. Средната
разлика во траењето на акцентираниот и неакцентираниот вокал
изнесува 11 mѕес., што претставува околу 1/12 од средното времетра
ење на сите вокали. Сепак, проминенцијата се реализира пред се
како контраст меѓу акцентираниот и поакцентскиот вокал (во случај
на пропарокситоничниот акцент) и/или меѓу акцентираниот и пред
акцентскиот вокал (во случај на неиницијалниот акцент) - во тие па
рови разликата може да изнесува дури над 40

mѕес.,

а соодносот на

времетраењето меѓу акцентираниот и соседниот вокал во таков слу
чај изнесува 4/3 или 5/4. Значи, најкратки се вокалите во првиот слог
по акцентот ако е тој нефинален и во предакцентските неиници
јални слогови. Најдолги се Финалните и акцентираните вокали, при
што обично финалните се подолги од акцентираните. Релативно
долги се и вокалите во иницијалните слогови (нивното траење може
да се спореди со времетраењето на акцентираните слогови). Значи,
во зборовите со иницијален акцент темпорално силно истакнат е
почетокот и крајот на зборот, во зборовите

со

неиницијален акцент,

а кои имаат најмалку пет слога, времетраењето на вокалите во
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почетните

СЛОГОВИ

е релативно големо; тоа изразито се скратува во

наредните предакцентски слогови, изразито расте во акцентираните
слогови и паѓа по акцентот, по што пак изразито расте на крајот. Во
двосложните зборови често вториот финален слог (посебно ако е
отворен) е подолг од акцентираниот (којшто од своја страна се ка
рактеризира со поголемиот интензитет). Во секој случај финалните
отворени слогови се значително подолги од затворените (подетално
сп. Sawicka 1993).
Значи, во македонскиот прозодиски збор почетокот на зборот
е сигнализиран со релативно висок интензитет, акцентираниот слог
со продолжено времетраење на вокалот и мал пораст на интензите
тот, крајот на зборот

со значително продолжено времетраење на

вокалот и силно паѓање на интензитетот. Може да се каже дека
македонскиот акцент користи два фонетски фактора чие учество
зависи од местото на акцентот во зборот. Николаева (1977) му дава
приоритет на интензитетот. Податоците од трудот Sawicka 1993 збо
руваат за Доминација на темпоралниот фактор во создавањето на
зборовната проминенција.
ПОЛСКИЈАЗИК
За разлика од македонскиот, за полскиот јазик располагаме
со голем број експериментални трудови посветени на акцентот.
Меѓутоа, оцената на резултатите се уште побудува дискусии. Истра
жувањата докажуваат учество на сите три прозодиски фактори во
создавањето на зборовната проминенција; степенот на ангажирано
ста на дадениот фактор зависи од позицијата на акцентираниот слог
во рамките на акцентската единица. В. Новаковска (1977) анализи
рајќи
teraz

ги

паровите од типот

widzjcjc w nосу

wldzj cj

y

nосу и pytajEJ

pyta јЕЈ teraz констатира "obiektywn1\ zgodnosc pomi1\dzy analiz1\

trzech parametr6w fizycznych

а

analiz1\ psychoakustyczn1\

со

do miejsca

akcentu badanych wypowiedzi".
Фактор најтесно зависен од позицијата на акцентот во зборот
е интензитетот. Зголемениот интензитет е карактеристичен за поче
токот на зборот, следствено иницијалниот акцент во поголем степен
го искористува интензитетот во споредба со неиницијалниот. Сп.
"Pierwsza sylaba wyraz6w dwusylabo"'Ych miewa poziom intensywnosci
wyzszy, nizby to wynikalo ze zwi1\zk6w poziomu z barw1\ i intonacj1\ oraz z
zasady czystego przypadku. Element dynamiczny objawiaj1\cy siy akustycznie
wyzszm poziomem intensywnosci m6glby byc uwazany za akcesorycZn1\ cechy
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akcentu polskiego" (Јаѕѕет 1962: 20). Кон крајот на зборот интензите
тот значително опаѓа (сп. го на пр. материјалот содржан во Skorek
1981, 1984). Во двосложните зборови со иницијален акцент интензи
тетот е основен корелат на акцентот. Само пред пауза финалниот
вокал може да биде подолг од акцентираниот.
Вторичниот иницијален акцент, или емфатички иницијален
акцент што се појавува во подолгите зборови, се темели пред се на
зголемувањето на интензитетот.
За разлика од македонскиот, во полскиот јазик го нема карак
теристичното забавување на артикулацијата кон крајот на зборот.
Поизразито продолжување на финалните вокали се појавува пред
пауза и не зависи од типот (отворен/затворен) на Финалниот слог.
Акцентираните вокали исто така се продолжуваат, според Јасем за
1/4 од должината на неакцентираните вокали (Јаѕѕет 1962: 97). Учес
твото на темпоралниот фактор го потврдуваат и резултатите на
други автори, сп. на пр. fmiorczyk, Nowak, Demenk:o 1993. (За разлика
од Јаѕѕет 1962, овие автори ја прифаќаат врската меѓу времетрае
њето на Финалниот слог и типот на слогот.)
Продолженото времетраење на вокалите сигурно претставува
главен акцентоген фактор во регионалната варијанта на полскиот
јазик, карактеристична за источните периферии.
За разлика од повеќето европски јазици со неФонолошки тон,
измените на РО исто така учествуваат во креирањето на зборовната
проминенција во полскиот јазик. Според Јасем, повеќето тонски
врвови се сместуваат врз пенултимата (1962: 60). Релевантно е тука,
сепак, не толку повишувањето на F(), колку измената во неговиот
правец, т.е. висинската разлика меѓу акцентираниот и пред- или
поакцентскиот слог. Обусловен од фразната интонација, акцентот
дури може и да се реализира како пониско ниво на FоВрЗ акцентира
ниот во однос на наредниот слог. Од моите инструментални опсерва
ции произлегува дека во зборовите со окситоничен акцент како тел;,

atase, iiri

и

сл. (при интонација карактеристична за незавршена фра

за) доаѓа до силно паѓање на ро врз последниот акцентиран слог.
Imiolczyk, Nowak, Demenk:o 1993, 1993а и др., во трудовите пос
ветени на синтезата на говорот прифаќаат дека акцентираните сло
гови во полскиот јазик имаат повисоко ниво на ро во однос на сосед
ните неакцентирани слогови, додека варијацијата на интензитетот ја
оценуваат како несуштествена, одговорна единствено за извесни мо
дификации на крајот на исказот.
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Со оглед на разликите во објективните резултати на анали
зите, треба да прифатиме дека акцентот во полскиот јазик се служи
со различни Фонетски средства, чија дистрибуција е во голема мера
корелирана со позицијата на акцентираниот слог во рамките на про
зодискиот збор. Иницијалниот акцент, веројатно, обична се реали
зира како зајакнување на интензитетот и лесно продолжување, доде
ка неиницијалниот како измена во висината на РО и/или продолжу
вање.
*

Полната библиографија на п редметната литература користена во
овој па раграф читателот ќе ја најде на крајот на глава 3.

3. ФРАЗНА ИНТОНАЦИЈА
ВО СОВРЕМЕНИОТ ПОЛСКИ И СОВРЕМЕНИОТ
МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

1. ВОВЕД
Обележјата кои одлучуваат за акустичката карактеристика на
суперсегменталните единици (при толкување дека тие се градени ана
логно) се: висината на гласот, јачината и времетраењето на арти
кулацијата. Нивни носители, разбирливо, се низи од помали фонет
ски I Фонолошки единици.
Во однос на текстовите подолги од еден "прозодиски збор",
носител на релевантната информација во европските јазици е пред се
висината на гласот. Варирањето на јачината на гласот и на времетра
ењето на одделните фрагменти на фразата имаат системски карактер
во значително помала мера. Ако ги оставиме на страна оние измени
на нивната вредност коишто имаат универзален или квазиуниверза
лен карактер

а коишто се поврзани со фрагментите на фразата

определени од мелодијата - овие обележја доаѓаат до израз во ситуа
циите кога звукот е ограничен (на пр. во шепотот

тука се пројавува

пред се темпоралниот фактор) или во емотивно маркираниот говор.
Следствено, разгледувајќи го системот на фразните прозодиски обе
лежја во натамошниот текст ќе се сосредоточиме пред се врз прет
ставувањето на висинската линија (варирањето во висината) на грк
ланскиот тон.
Инхерентните (релативни) вредности на сегментите поврзани
со висината на гркланскиот тон не се толку големи да бидат реле
вантни за структурата и перцепцијата на реченичната интонација.
Исто и висината на гркланскиот тон на почетокот на фразата не е
комуникациски релевантна - типот на интонацијата се определува
преку разликата меѓу висинската линија на FOBO однос на завршниот
дел на фразата. Особините на Fo на почетокот на фразата, т.е.
таканаречениот носечки тон во полскиот, во македонскиот и во низа
други јазици слична карактеристика и претставува
ките на индоевропското јазично семејство

-

барем во рам-.

universale. Висинската

линија на FO на првиот збор е слабо нагорно-надолна. Почетната
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висина (во однос на нејзиното натамошно варирање) ја определуваме
како средна. И полскиот и македонскиот спаѓаат меѓу јазиците во
кои релевантните отсечки на фразната интонациска линија се оства
руваат врз определена низа слогови независно од тоа дали тие се
акцентирани или не; посебно значење има ро во поакцентските сло
гови на последниот збор во фразата.
Фрагментите на фразата коишто се истакнати со помош на
интонацијата и во двата јазика обично се малку појако и подолго
артикулирани. Некои заеднички карактеристики на интонацијата се
обусловени со универзалните карактеристики на говорот - со потре
бата гласилките да се напрегнат на почетокот на зборувањето и со
нивно олабавување кон крајот на артикулациониот отсечок. Вредно
ста на тие карактеристики е, општо земено, директно пропорционал
на во однос на должината на отсечокот. Значи, почетокот на фразата
(а особено почетокот на зборувањето) се карактеризира со поголема
јачина, а крајот на фразата со побавно темпо на артикулацијата. Се
продолжуваат, пред се, отворените крајни слогови на фразата. Сепак,
помаркантни продолжувања претставуваат индивидуална особина,
често поврзана и со емотивната маркираност на говорот. Сите прозо
диски обележја можат во поголема мера да дојдат до израз во емо
тивно маркираниот говор. Сепак, се чини, во споредба со некои други
словенски јазици (на пр. со рускиот) варирањето на ДолЖината на
артикулацијата во стандардните културни реализации на полскиот и
на македонскиот е поумерено. Темпоралниот фактор посилно е коре
лиран со контурата на ро Во полскиот јазик се појавуваат изразити
проДолжувања на акцентираните вокали во интонациски истакнатите
зборови (сп. на пр. Skorek 1984). Покрај тоа прашањата се обично
подолги од асерциите.
Подолу претставениот функционален систем на контурите на
фразната интонација е определен со оглед на единиците коишто на
таму ќе ги викаме фрази, а коишто се дефинираат на следниов начин:
Ф р а з а е отсечок на текстот остваруван обично во текот на
едно издишување ("на еден здив"). Фонолошки тој отсечок се дефи
нира како низа од сегменти меѓу две јунктури од определен тип. ФО
нетските показатели на тие јунктури се определени (неполни) грани
чни сигнали со сегментален карактер (на пр. обезвучувањата) иlили
со прозодиски карактер (на пр. обнижувањето на нивото и побавното
темпо кон крајот на фразата), а исто така паузата и некои контури на
РО Паузата е доволен граничен сигнал на фразата - не бара содејство
на другите показатели. Правилата на коректната дистрибуција на
I
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паузите во текстот имаат семантичко-синтаксичка мотивација. Пер
цепцијата на паузата во принцип зависи од нејзината должина, иако
тој објективен показател во праксата може да варира

native speaker

обично перципира паузи на места каде што ги очекува врз основа на
семантичко-синтактичката структура на текстот. Како пауза се тол
кува и ситуацијата кога се прекинува линијата на Р(), па продолжува
на друго ниво.
Паузата е најважното средство на фразната сегментација; неј
зиното појавување често е и значенски релевантно, сп. на пр. Poniewa.i
pracowa! w domu

wszyscy chodzili nа paJcach, наспрема Poniewa.i ргасо

wa! - w domu wszyscy сhоdzШ nа paJcach (примерот е од Dukiewicz 1978).
Обележјата на граничниот сигнал можат и да се содржат во
самата контура на Р(} Финална контура, која не бара содејство на
паузата, во двата разгледувани јазици е надолната интонација. Дру
гите интонациски завршоци се многузначни. Значи, Ф р а з а е отсе
чок на текстот кој завршува со пауза и/или со каденција и настапува
по пауза иlили каденција. Фразата може да има облик на реченица, на
дел од реченица, дури и на изолирана збороформа, а при брзо темпо
на артикулација дури и две или повеќе кратки реченици можат да се
оформат како една фраза.
Според повеќето автори контурите на фразната интонација
имаат арбитрален карактер и вршат дистинктивни функции во однос
на категориите својствени на комплетните реченици. Маркиран, зна
ченски релевантен е последниот такт на фразата (последната акцент
ска единица). Освен тоа во фразата може да се појави и еден друг
маркиран такт како "рематски" истакнат. Во извесни случаи ремат
ската интонација се наслојува врз основната интонациска контура,
Т.е. се лоцира врз последниот такт, а во некои типови фрази ремат
ското истакнување е формално задолжителен елемент.
Разгледувајќи ја натаму интонациската линија на фразата, ќе
ги споредуваме н

зините вредности со почетната вредност на РО

(која обично е блиска до средната). Определбите како "слаб пораст/
опаѓање на Ро" се однесуваат на измените не поголеми од половина
октава. Измените на висината на РО под +/- 4 полутона ги толкуваме
како отсуство на измена. Во фраза со асертивна интонација во пол
скиот јазик, а најчесто и во македонскиот, разликата меѓу релативно
високиот почеток и нискиот крај изнесува околу една октава. Во
долгите фрази контрастот може да биде послаб.
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Долупретставените системи на полската и македонската рече
нична интонација се темелат - за полскиот јазик врз трудот на л.
Дуќевич

(Dukiewicz 1978),

- за македонскиот јазик врз експеримен

талниот материјал што беше собран за потребите на вториот том од
трудот ФОНОЛО2ија на современиош македонски сшандарден јазик од
И. Савицка и љ. Спасов (1997). Овде репродуцираните илустрации на
типичните фразни висински линии на гркланскиот тон доаѓаат од
горенаведените извори.

2. СИСТЕМОТ НА ФРАЗНИ ИНТОНАЦИИ
ВО ПОЛСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК
Релевантните измени во висината на F() коишто се оствару
ваат врз последниот збор во фразата, во полскиот јазик се определу
ваат како однос меѓу висината на акцентираниот слог (или на почето
кот на акцентираниот слог) и на поакцентските слогови. Се издвоју
ваат следниве контури на F(j
К а д е н Ц И ј а - јасно изразено паѓање на Fo по акценти
раниот слог.
П р о г р е Д и е н Ц И ј а

нема јасно изразена измена во

правецот на FOBO границите на последниот такт. Тешко е да се опре
дели границата меѓу слабата измена и отсуството на измена. Пове
ќето автори не ја издвојуваат прогредиентната контура и таквите
контури на Fo ги вбројуваат меѓу антикаденциите.
А н т И к а Д е Ц и ј а - силно зголемување на Fo кое почнува
врз акцентираниот слог или зад него.
Термините "каденција" и "антикаденција" се однесуваат на
јасно изразени, силни измени во насоката на F(} кои сепак, најчесто,
имаат прилично сложен тек. л. Дуќевич во рамките на каденцијата
опишува изразено надолна контура на FO со краток слаб пораст на
крајот, но исто така и една контура во која на силното паѓање на Fo
му претходи слаб пораст, т.е. јако надолно-нагорна и слабо нагорно
надолна контура. Аналошки, во рамките на антикаденцијата се опи
шуваат слабо надолно-нагорна и силно нагорно-надолна контура.
Трите гореприведени контури го исцрпуваат инвентарот на
фразните завршоци во полскиот јазик

тоа е т.н. основна интона

ција. Со нејзина помош се сигнализира прашалната модалност во
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опозиција кон асерцијата. Меѓутоа, интонацијата врши дистинктивна
функција само тогаш, кога претставува единствен показател на наве
дената содржина. Така е во асертивните реченици и во да/не-пра
шањата без морфолошки (лексички) експонент на прашањето. Во
останатите случаи типот на контурата во полскиот јазик е редундант
но средство кое сепак припаѓа на јазичниот код - во коректната
изведба дистрибуцијата на контурите не е произволна.
Каденцијата се појавува во завршените искази, т.е. тогаш кога
крајот на фразата се поклопува со крајот на реченицата, која било
реченица со исклучок на да/не-прашањата. Линијата на гркланскиот
тон на една асертивна реченица во K a нема посебно истакнати
елементи почнува на висина на сопствената средна висина, обична е
нагорно насочена врз првиот такт, а потоа линијата на FOce одржува
плус-минус на рамно ниво или благо опаЃа. Врз последниот такт, поч
нувајќи од акцентираниот вокал, доаѓа до силно паѓање на F{} Каден
цијата може да биде поизразена на крајот на еден подолг текст,
посебно во случаи кога крајот додатно е сигнализиран со слабиот по
раст на тонот пред измената на насоката на F(/, внатре во еден кохе
рентен врзан текст каденцијата може послабо да доаѓа до израз. Во
полскиот јазик каденцијата се појавува на крајот на сите завршени
искази со исклучок на да/не-прашањата, т.е. заповедните и извичните
искази и комплементарните прашања

(

=

прашања-молби да се до

полни информацијата).
Незавршените искази, т.е. некрајните фрагменти на речени
ците, завршуваат со антикаденција или со проигреД:иенција. Антика
денцијата е контура својствена за да/не-прашањата, со или без части
цата czy. Факултативно таа се јавува и во комплеметарните прашања.
Основната Функционална опозиција е опозицијата меѓу при
суствотоlотсуството на каденцијата. При отсуство на лексичките по
казатели на прашањето антикаденцијата ја претвора асертивната
реченица во прашање, а паралелно едно прашање може да се прет
вори во асерција со помош на каденцијата, сп. Idziesz teraz do рта6у 
асерција, на према Idzicsz ter z do ртасу? - да/не-прашање; Czy idziesz

teraz do ртасј? Czy idt; do ргасу7 Tak, czy idziesz do piicy (

=

'Те прашувам

дали одиш на работа').
Понекогаш како посебни интонациски типови се разгледуваат
интонацијата на адверсативните реченици од типот Bartek siedZ1 а 01а

stoi, или интонацијата на набројувањето. Во светлината на овде при
фатената дефиниција на фразата, се работи за искази составени од
повеќе фрази, во кои некрајните фрази завршуваат со прогредиен
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ција или со слаба антикаденција. Истото тоа се однесува и на алтер
нативните прашања, на пр. 2Jcsz eia.stko ezy tort? (='Која од двете
работи ќе ја изедеш?') - таквата интерпретација бара да се внесе
пауза, во пишуваниот текст
запирк; , во опозиција со едноставното
да/не-прашање 2Jcsz eia.stko ezy tort? (='Дали воопшто ќе изедеш
некоја од двете работи?').
Покрај наведените три финални контури, во една фраза мо
жат да се појават и посебно интонациски истакнатите елементи, т.н.
логички или рематски акценти. Тие се реализираат со релативно сил
ниот пораст на РО врз акцентираниот слог на издвоениот збор и со
паѓањето на РО по акцентот, при што обично вокалот на акцентира
ниот слог се продолжува. Оваа фигура е показател на "зборот за кој
што се работи"

(word in Јосuѕ)

- значи, се јавува во ремата (посебно

ако претставува единствен експонент на ремата) и врз емотивно мар
кираните изрази (сп. подолу). Во посебни случаи рематскиот акцент
може да врши и референцијална функција, сп. Dzicei р I
'секое дете плаче') наспрема D z i

се

а. е z 1Ј
i pla.ez1J (= 'овие/некои деца

плачат'). Послабата варијанта на оваа фигура може да се појави врз
прашалната заменка во комплементарните прашања, сп. К

dy
wr6eiles? - комплементарно прашање, наспрема Kiedy wr6ciles.

1"

е

-

асерција (= 'по твоето враќање').
Рематската интонација може да се појави во сите реченични
типови врз секоја акцентска единица. Во посебни случаи таа може да
се комбинира со антикаденцијата - станува Toгa
плементарно прашање (на пр. Czy В

а ѕ

i

а.

показател на ком

przyszla? = 'Дали Баша е

таа што дојде?'), или на посебно мотивирана маркираност, израз на
изненадување, недоверба. Како резултат на појавувањето на ремат
скиот акцент во една фраза со антикаденција обично слабее каден
цијата; кога таквиот акцент паѓа врз последниот такт, тој може да се
реализира како засилена антикаденција, при што порастот на ро поч
нува малку порано, акцентираниот слог е веќе висок. Таквата фраза
изразува чудење, на пр. Przyszcdlcs d

о

р

г а. е

у? Рематската инто

нација од антикаденцијата се разликува меѓу другото со тоа дека во

рамките на антикаденци.iата порастот на Рое врзан дури со поакцент
скиот слог, додека при рематскиот акцент акцентираниот слог веќе е
висок, а по него доаѓа до паѓање на F()
Покрај интонацијата на последниот такт и фигурата во форма
на лак (т.е. рематската интонација) , понекогаш станува збор и за
третиот тип на интонација - емотивниот акцент: По форма тој во
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принцип не се разликува од рематскиот акцент, меѓутоа, измените на
Fо обично се посилни и придружувани со зголемен интензитет и вре
метраење на артикулацијата на целиот збор. Често се појавуваат и
карактеристични скршнувања на линијата на Fо Во полскиот јаз.ик
отстапувањата од неутралната норма најчесто се изразуваат со заси
лување на сите три прозодиски параметри, па може да се прифати
дека емотивната интонација претставува посебен случај на ремат
ската. Сепак, треба да водиме сметка и за можноста да се појават
други отстапувања од неутралниот тек, а утврдувањето на инваријан
тите на одделните типови на емотивната маркираност се чини неоп
равдано. Емотивната интонација се реализира врз издвоениот збор
(којшто ја именува причината на емотивната реакција) или, ако се
однесува на една цела случка

врз глаголот или едноставно среде

фразата. Исто така е возможно соодветната фигура на FО (силен по
раст и опаѓање) да ја опфати целата фраза, или обратно - да се по
јави на секој збор одделно (сепак, тогаш, според нашата терминоло
гија, се работи за повеќе фрази). Општо земено, можеме да констати
раме дека рематскиот акцент автоматски се претвора во емфатичен

K<:Ir

доаѓа до потсилување на еден од прозодиските параметри, на пр.

е

robisz? - комnлементарно прашање, но со потсилувањето на

о

акцентот врз прашалната заменка ова

оже

И

да значи на пр. <во ни

кој случај немој да го правиш она го правиш!сакаш да го направиш!'
На крајот на оваа глава ќе ја сумираме дистрибуцијата на
фразните контури во полскиот јазик:
Фигурата што ја нарековме рематски акцент е показател на
"зборот за којшто се работи" - таа се појавува врз рематскиот збор,
врз зборот што го именува предметот/фактот којшто предизвикува
емотивна реакција и - факултативно

врз клучниот збор во праша

њето (врз прашалната заменка во комnлементарното прашање).
Антикаденцијата се појавува во да/не-прашањата и во фразите
кои претставуваат незавршени искази, а кои можат да завршуваат и

со

рамниот тон. Таа може да се појави и во комnлементарните прашања.
Сите останати фрази завршуваат со каденција.
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Значи, показател на прашањето во полскиот јазик е антика
денцијата, партикулата czy и прашалната заменка.
Комплементарните прашања завршуваат со каденција, да!не
прашања - антикаденција. По исклучок, антикаденцијата се појавува
и во комплементарните прашања како факултативна (ретка) кон
тура, посебно во т.н. обр,атни прашања, на пр.

W zcszlym miCSIEt.CU

bylcm w РагуЙи. А w RzyzЛ} ? ( = 'кога беше во Рим?'), сп. W<\sik 1979.
Антикаденцијата

се

јавува и во

Т.Н.

надоврзувачки прашања за пот

врда, како во да/не-прашањата така и во комплементарните, на пр.
'

)'

"

W"

Bylcm тт wczoraj Kicdy? Wczoraj Bylcs тпЈ? Bylcm.
, "

•

Во табелата подолу прогредиенцијата се толкува како вари
јанта на антикаденцијата:
КАДЕНЦИЈА

АНТИКАДЕНЦИЈА

ФИГУРАТАВО

сите непрашални

да/не-прашања

рематски акцент

Прекинати искази

емотивна маркираност

ФОРМА НА ЛАК
искази

Комплементарни

Факултативно:

прашална заменка во

прашања

комплементарни

комплементарните

прашања

прашања

3. СИСТЕМОТ НА ФРАЗНИ ИНТОНАЦИИ
ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК
Дистрибуцијата на контурите на каденцијата, на антикаденци
јата (прогредиенција) и на фигурата во форма на лак во македон
скиот јазик личи на онаа во полскиот. Меѓутоа, се појавува една до
датна контура, тн. reverse pattern, а опозицијата меѓу каденцијата и
антикаденцијата се темели врз друго обележје (сп. подолу и во Заклу
чоците).
Каденцијата е карактеристична за македонските завршени
искази - асертивни и сите други со исклучок на оние да/не-прашања
во кои отсуствува морфолошки показател на прашањето. Поинаку
отколку во полскиот јазик, во македонскиот се јавува како силна,
така и слаба каденција. Николаева (1977) во македонскиот јазик
издвојува четири варијанти на каденција: 1. каденција со подигнување
на тонот врз акцентираниот слог по којшто доаѓа до паѓање на F() 2.
целиот последен збор е опфатен со рамномерно паѓање, додека
акцентираниот слог со ништо не се истакнува, 3. на акцентира:циот
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слог му претходи рамен тон, а од тој слог почнува паѓањето на F(ft 4.
брзо паѓање почнува по акцентираниот слог. Во стандардниот мате
ријал (од водителите на.телевизиски и радио емисии) со којшто рас
полагаме доминира вrориот тип (додека за полскиот јазик каракте
ристичен е четвртиот). Земајќи ја предвид големата Фреквентност на
каденцијата и нејзината способност да ги преТВОР<i прашањата во
'
асерции (сп. на пр. во дијалогот Ќе дojдeи�? Ќе дојда.м ? ( Ме прашу
=

ваш дали ќе дојдам?), Да, ќе дојдеш? ( Да, те прашувам дали ќе дој
деш), треба да прифатиме дека во македонскиот каденцијата функ
ционира на ист начин како и во полскиот, т.е. како показател на
отсуство на модална маркираност на исказот. Сепак, функционал
ната вредност на каденцијата е - се чини - во некои случаи под пра
=

шалник. Имено, има случаи, пред се во колоквијалниот јазик, асер
тивните искази да не завршуваат со каденција, туку

со

своевИДна

антикаденција (сп. подолу); покрај тоа, во македонскиот исто толку
често се појавува силната како и слабата каденција (понекогаш дури
блиска до прогредиентната контура).
Каденцијата се појавува и во завршоците на комплементар
ните прашања. Меѓутоа, иако доста типична, оваа не е задолжителна
контура за таквите фрази. Во нашиот материјал во македонските
комплементарни прашања се јавуваше и послаба или посилна антика
денција. Каденцијата се појавува и во македонските да/не-прашања
кои содржат морфолошки показател на прашањето, т.е. или прашал
ната иницијална партикула дали или партикулата ли ПОСТПОЗИТИБна
во однос на првиот збор во фразата иlили на глаголот - во таквите
прашања се појавуваат прашалните контури (фигурата во форма на
лак и т.н. reverse pattem) внатре среде фразата. Каденцијата за так
вите фрази е типична, но не и задолжителна завршна контура - покрај
неа се појавуваат и слаби антикаденции, посебно во подолгите фрази,
во кои прашалната фигура на Fo е оддалечена од крајот на фразата.
Доста често се појавува слаба антикаденција во прашањата со дали.
Прогредиентната интонација се појавува во прекинатите,
незавршени искази, паралелно со антикаденцијата. Николаева (1977)
приведува неколку контури карактеристични за македонските неза
вршени искази, но не и за оние со антикаденција - според неа оваа е
една од особините што го делат словенскиот јазичен свет. След
ствено, треба да нагласиме дека во нашиот материјал во незаврше
ните искази Доминираше антикаденцијата.
Силната антикаденција, како и во полскиот јазик, регуларно
се појавува во македонските да/не-прашања во кои отсуствува лекси
чки/морфолошки показател на прашањето. Меѓутоа, спротивно во
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однос на полскиот, во македонските да/не-прашања со прашалната
иницијална партрикула дали антикаденцијата не е задолжителна кон
тура, туку се појавува паралелно со каденцијата. Врз дали обично се
појавува една контура со форма на слаб лак (варијанта на reverse
pattern со помали разлики во висината на

Ро).

Колку што е поизразен

лакот, толку поблага е антикаденцијата и vice versa. Се разбира, во
овие прашања се појавува и каденцијата. Покрај контурата на лакот
врз дали може и (ретко) да се појави второ слично истакнување врз
предикатскиот израз (ова го потврдува и Николаева

1977: 219).

Сла

бата антикаденција факултативно може да се појави и во комплемен
тарните прашања, паралелно до ТИIIичната за нив каденција. Во так
вите прашања контурата на лакот се појавува врз прашалната заменка.
Како што се гледа, контурата на лакот почесто се применува
во македонскиот отколку во полскиот текст. Иако нејзините функ
ции, како и функциите на финалните контури, во принцип се исти во
двата јазика, сепак тие се разликуваат по фреквенцијата на појаву
вање на одделните контури и зоните на нивната факултативност/за
должителност. Посебен случај на рематската интонација (на контурата
на лаКО1;) е Т.н. reverse pattern, една специфична прашална контура што
за балканските јазици ја имаат опишано И. Лехисте и П. Ивиќ

(1980).

Reverse pattern е симетрична (или речиси симетрична) фигура која се
темели врз силен (барем за една октава) пораст на FО и негово брзо
паЃање. Според наведените автори, за реализација на оваа фигура
потребни се минимум два слога. Обично веќе акцентираниот слог на
истакнатиот збор се реализира многу високо, а по него тонот паѓа. Се
случува, високото ниво да се пази уште и врз поакцентските слогови,
а потоа паѓањето е поблаго. Во случај на помалку типична реализација,
на извесни отстапувања од опишаната фигура, тешко е да се пресуди
дали тие се уште го претставуваат reverse pattern-от, или т.н. рематски
акцент, т.е. фигурата што овде конвенционално ја опишуваме како
лак, а која се реализира како пораст на

FоВрЗ

акцентираниот слог на

истакнатиот збор по кој следи паѓање на F() но без посебни ограничу
вања на висината и темпото на измена на правецот на

Р(}

Значи, Функциите на интонацијата во форма на лак во маке
донскиот се исти како во полскиот, иако фреквенцијата на оваа фи
гура е многу повисока; во македонскиот текст контурата на лакот се
лоцира врз "word infocus", т.е. врз прашалниот збор (заменката, пар
тикулата дали), врз рематскиот збор или врз зборот чии референти пре
дизвикуваат определени еМОЦИИ. Но покрај сето тоа, една варијанта на
таквата интонација - reverse pattern - останува показател на прашање.
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Типичен reverse pattern во македонскиот јазик се појавува во
да/не-прашањата со постпозитивна партикула
(еrn

ли.

Самиот reverse pat

е доволен експонент на прашањето и обично

се

поврзува со

каденцијата на крајот на фразата. Антикаденцијата е во оваа пози
ција нетипична, но не и невозможна. Слаба антикаденција може да се
појави посебно во подолги прашања. Меѓутоа комбинацијата на ла
кот и/или на reverse pattern со антикаденција е показател на "делум
ното" да/не-прашање, на пр. ПеzТiре
Петре? (сп. Кiizkova 1968:

202).

Лll

чuzТiа?

=

Дали оној што чита е

Таквата комбинација на контурите

може исто така да изразува некоја посебна маркираност: желба за
потврда, недовсрба, изненадување, и сл.
Во светлината на кажаното, интонациското истакнување кое
не претставува завршна интонација на фразата е многузначно. Ако
фразата завршува со каденција, истакнувањето среде фразата може
да се поврзува како со прашањето, така и со емотивната маркираност
или со посочувањето на ремата. Ова може да стане проблем за оние
што го учат македонскиот јазик, но не и за Македонците за кои кон
турата на лакот и reverse pattern-от

се

две независни единици. Тие се

разликуваат по брзината и големината на измените на РО

-

парамет

рите се значително повисоки во случај на reverse pattern-от. Покрај
тоа, обично reveгse pattern-от во македонскиот текст се појавува во
значи, не претставува самостоен
комбинација со партикулата Лll
-

показател на прашање.
Значи, функционално reverse pattern-от е еквивалент на анти
каденцијата. Во да/не-прашањата и двете контури остануваат во
принцип во комплементарна дистрибуција. Прашањата без лекси
чки/морФолошки показа:ГfЛ на прашалноста содржат само антика
reverse
денција (на пр. Беше до.uа?), прашањата со чартикулата ли
-

patlern (на пр.

Д о м а i и беше? или Б е ш е

л'и

дома?), прашањата

со иницијалната партикула дали имаат слаб лак врз дали и најчесто
каденција, иако слаба антекаденција исто така не е ретка во таа пози
ција. Отстапувањата од опишаниот систем се многу ретки, но сепак
ги има. Лакот или reverse pattern-от може по исклучок да се појави во
да/не-прашањата без морФолошки/лексички показател на прашално
ста
тогаш се истакнува глаголот, под услов да не се работи за
делумно да/не-прашање (сп. Б е ш е до.uа?
Дали беше Дома?, Беше

д о

Ai

а ?

:;:::

Дали токму дома беше, а не на друго место?). Меѓутоа,

таквите контексти се нетипични за reverse pattern-от И обично се
поврзани со посебна емотивна маркираност на исказот.
Како што веќе спомнав, прашалната заменка во македон
скиот јазик во комплементарните прашања, посебно интонациски се
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истакнува (понекогаш истакнувањето може да биде блиско до reverse
раttеrп-от), на пр.

К о '2

ilашуваш?

Ако го поместиме ова истакну

вање на друга позиција (слично како во случајот со антикаденцијата),
комплементарното прашање ќе се претвори во да/не-прашање:

il а ш у в а .м ?

=

Кога

Дали прашуваш кога патувам? Оваа ситуациј а

претставува нареден доказ дека во македонскиот јазик reverse patterп
от е функционален еквивалент на антикаденцијата. Според Никола
ева

(1977),

повторените прашања од опишаниот тип, а исто така и

прашањата од типот А

во СкоЙје? А .мојоШ Иванчо?

имаат или анти

каденција (при што порастот на Роја опфаќа целата фраза) или кон
тура на лакот (исто така обично растегната на целата фраза).

fo[HzJ

440

220

('

\

\

110

0,5

Ј
([5]
1.0

1.5

Дали во сабота ?

fо[Нz]

440

220

110

([ѕ]
0,5

1.0

1.5

Во сабота ли ?
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fo[Нz]

440

220

110

([ѕ]
0,5

1.0

1.5

Дали бешедома?
fo[Hz]

440

220

110

([ѕ]
0,5

1.0

1.5

Бешедома?
fo[HzJ

440

220

/\

\

110

/

"v
([ѕ]

0,5

1.0

1.5

Дома ли беше?
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fо[Нz]

440

::J/ ,
0,5

1.0

t[s]
i

1.5

Беше ли дома ?

fo[Hz]

440
220

\

110
t[s]
0,5

1.0

1.5

Кога патуваш ?
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fo[Hz]

fo[Hz]

440

440
220

110

220

\(f\\л.,'i
0,5

1.0

110
([ѕ]

/
0,5

1.5

fo[Hzj

fo[Hz]

440

440

110

1.0

Дојди бргу!

Ајде свари едно кафе !

220

([ѕ]

1.5

..1\

t

220

""
0,5

\

\
1.0

Петар чита.

110

I

/

\

([ѕ]

1.5

ј[ѕ
0,5

1.0

Петар чита.

1.5
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Рамномерно растечката интонација во перспектива на целата
фраза претставува, се чини, македонска специфика. Таа е каракте
ристична за разговорниот јазик и се појавува како факултативна кон
тура како во прашања, така и во асерции, меѓутоа поврзана е со една
посебна маР.скираност, на пр.

КО2а i1аiUув UI.?

;::

Ќедојдам

=

Ма да, сигурно ќе дојдам.,

Рече дека ... кога патуваш? - дали добро те чув?, и

сл. Таквата интонација може да се појави во заповедните искази и
тогаш да означува нетрпеливост, поттикнување. Инаку, заповедните
искази имаат интонација аналогна со завршените асерции со заси
лени контрасти на Р(), или пак се појавува контурата на лакот врз гла
голот, или растегната врз целата фраза. Таквите искази се каракте
ризираат и со поголемо ниво на интензитет.
Николаева

(1977)

во македонскиот текст ги издвојува и извич

ните искази, со контура на лакот врз секој збор во фразата и со про
должено времетраење и зголемен интензитет. Исказите од таквиот
тип веројатно содржат повеќе фрази.
Во разговорниот македонски јазик рамномерно растечката
интонација во перспектива на целата фраза може да се ПОЈави во
секаков ТИП на искази, дури и во прашањата

со ЛU.

fo[Hz]

440
220

/!'c

110
t[s]
0,5
1.0
Дај едно кафе

1.5
!
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fo[Hz]

440

220

110
t[s]
0,5

1.0

1.5

Богато ли живее?
Значи, системот на фразните интонации во македонскиот
јазик изгледа вака:

КАДЕНЦИЈА

АНТИКАДЕНЦИЈА

ФИГУРА
НАЛАКОТ
рематски акцент

завршени

да/не-

непрашални

прашања без

искази

морфолошки
показател на
прашање

сите прашања
со морФолошки
показател на
прашањето

прекинати
искази

REVERSE
PAYТERN

да/не-прашања
со партикула ли

емотивна
маркираност
прашална заменка
во комплементарни прашања
партикула дали во
да/не-прашања

Се работи, значи, за систем сличен со оној што го претста
вивме за полскиот јазик. Разликите имаат морфосинтаксичка моти
вација, а на фонетски план се сведуваат на присуство на т.н. reverse

pattern. Сепак, потребна е една дополнителна ограда. Приведениот
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систем на Дистрибуција на интонациските контури во однос на основ
ните т.е. завршни интонации не е - се чини - задолжителен. Тој е ти
пичен за културната официјална варијанта на изговор. Во разговор
ниот јазик функцијата на каденцијата е ослабена со спорадичното
појавување на антикаденцијата во непрашалните искази. Покрај тоа,
интонациските истакнувања неповрзани со крајот на фразата имаат 
се чини - поголема информациска вредност отколку самиот завршок
на фразата.

4. ЗАКЛУЧОЦИ
Во предметната литература наоѓаме, засега, две концепции во
однос на типолошкото претставување на словенската интонација.
Според првата (Николаева

1977)

- словенскиот јазичен свет е поде

лен на два дела коишто се разликуваат по мелодискиот тек во заврш
ниот такт на фразата зад акцентираниот слог во Т.Н. прашална инто
нација. Во источно- и јужнословенските јазици по акцентираниот
слог, врз којшто се појавува пораст на F(} мелодијата паѓа. Од друга
страна, во западнословенските јазици во да/не-прашањата по послед
ниот акцентиран слог доаѓа до пораст на FО Втората XIШотеза (Lehiste,

Ivi6

1980)

кажува дека фигурата на Fo наречена "reverse pattern" спаѓа

меѓу балканските особини.
Во светлината на нашите денешни знаења за словенската
интонација, и двете теории треба да се верифицираат. Како прво, во
јужнословенските јазици се појавува како reverse pattern-от така и
антикаденцијата, што ги разликува и од источно- И од западнословен
ските јазици. Како второ, reverse pattern-от е - се чин и - не толку бал
канска, колку средоземноморска особина. Соодветните интонации се
појавуваат и во италијанските и во шпанските прашања. Меѓутоа,
најважен проблем претставува разликата меѓу reverse pattern-от И пра
шалната интонација од источнословенскиот тип. Фигурата reverse pat
tern задолжително е "висока и кратка" и речиси симетрична. Врвот на
Fообично се постигнува веќе врз акцентираниот слог, по којшто поч
нува брзо паѓање. Значи, оваа фигура личи на други интонациски
истакнувања (на рематскиот или емотивниот акцент). Еден типичен
reverse pattern лесно ќе го издвоиме од другите ТИIIОВИ истакнувања,
но во случај на помалку типични фигури (нешто порастегнати или
поплитки) разликата се брише, а за функцијата на соодветната инто
нација (за тоа каков тип содржини се истакнуваат) одлучува значе
њето на фразата.
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По мое мислење (а знам дека не сите истражувачи мислат
така), прашалната интонација од источнословенскиот тип не спаѓа
меѓу финалните фразни интонации, туку е лексички мотивирана како
и сите други истакнувања во рамките на фразата. Тоа е фигура во
форма на лак којашто сместена врз зборот кој го именува она за што
се прашува а не врз последниот збор на прашањето.
Како резултат на една ваква коректура добиваме два место
три типа прашања во словенските јазици: антикаденцијата и истак
нувањето кое зема облик на пораст на Fo врз акцентираниот слог на
"word in Јосuѕ" и паѓање на FO по акцентираниот слог. Првиот тип на
прашалната интонација има Фонетска мотивација - антикаденцијата
се појавува врз последниот такт на прашањето независно од неговата
функција. Вториот начин на интонациското сигнализирање на пра
шањето има лексичка мотивација. Reverse pattem-от претставува посе
бен случај на фигура на лакот.
Ова не значи дека јужнословенските јазици имаат ист систем
на интонација како источнословенските. Југот ја има својата специ
фика во обликот на reverse pattem-от, а пред се тој ги поврзува како
источно

така и западнословенските особини. Додека во полскиот

јазик во да/не-прашањата

се

појавува антикаденцијата, како во оние

со czy, така и во оние без лексички показател на прашањето, во маке
донскиот се појавува и антикаденцијата и фигурите

со

лексичка мо

тивација. Изборот на типот на прашалната интонација во македон
ските да/не-прашања не е сосем произволен

во повеќето случаи

постои корелација меѓу типот на контурата и лексичкиот состав на
прашањето.
Основните интонациски средства ја имаат следната дистрибу
ција:

ЗАВРШЕНИ
НЕПРАШАЛ
НИ
ИСКАЗИ

КОМПЛЕ
МЕНТАРНИ
ПРАШАЊА

ДА/НЕ-ПРАШАЊА

ПОЛСКИ

каденција

каденција
(антикаденција)

антикаденција

МАКЕДОНСКИ

каденција

каденција

БЕЗ ЛЕКСИЧКИ
антикаденција
ПОКАЗАТЕЛ
СОЛИ
СО ДАЛИ

гeyeг. e pattern

каденција (слаба
антикаденција)
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Преземањето на дел од функциите на завршната интонација
од страна на лексички мотивираните интонациски средства влијае врз
слабеењето на каденцијата и на нејзините функции. Сепак, вистин
ската причина за оваа појава веројатно е меѓујазичната интерферен
ција и не е без врска со балканскиот ја:шчен сојуз, а посебно со сосед
ството на грчкиот јазик којшто се карактеризира со посебни интона
циски контури. Во македонскиот разговорен јазик често среќаваме
ослабнување на каденцијата во асерции. Таквите реализации за пол
ското уво се нееднозначни или дури еднозначно се перципирани како
прашања. Во врска

со

тоа основната опозиција сврзана

со

финалните

интонации, и покрај навидум идентичниот систем, мора за двата ја
зика да се формулира различно. Во полскиот јазик основната опо
зиција е 'силно паѓање на

FоПО акцентираниот слог' наспрема

тво на паѓањето на Fd, додека

'отсус

во македонскиот јазик се работи за

'силен пораст на РЈ наспрема 'отсуство на порастот'. Тоа значи дека
сите нееднозначни завршоци на фразите (т.е. без силен пораст или
силно паѓање на

F

во македонскиот ќе бидат перципирани како

асерции, во полскиот - како прашања.
Основното информативно обележје во македонскиот јазик е
јакиот и брз пораст на РО (поврзан како со антикаденцијата така и со
reverse pattern-от) или неговото отсуство. Каденцијата, барем така се
чини, престанува да биде задолжителна контура.
Второто карактеристично обележје што се појавува во раз
говорниот македонски јазик се посебните прашални и заповедни емо
тивно маркирани интонации кои се реализираат како сукцесивен
пораст на РО во перспектива на целата фраза. Слични интонации
постојат и во бугарскиот разговорен јазик. Во случај на прашање,
таквата интонација означува изненадување од слушнатата информа
ција и, следствено, барање таа да се повтори. Во случајот на заповед
ните искази се работи за дополнителен поттик, засилување на наред
бата. Возможно е дека и ова обележје се поврзува со слабеењето на
каденцијата и со

ТУѓОТО влијание. Тука сме соочени со мошне интере

сен балканолошки проблем што допрва треба да се преиспита.
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POLSKI - MACEDONSKI
(Konfrontacjа gramatyczna)

2. PROZODIA
Kiedy piytnascie lat temu formulowalismy zadania i cele gramatycznej
konfrontacji jyzyk6w polskiego i macedonskiego (Topolinska, Vidoeski 1984),
stwierdzilismy, ze w granicach slowianskiego swiata jyzykowego systemy
gramatyczne tych dwu jyzyk6w Sq maksymalnie spolaryzowane, со pozwala w
polsko-macedonskiej konfrontacji gramatycznej widziec drogy do opracowania
okreslonego modelu typologii jyzyk6w slowianskich. Jeden tylko, nie niewa
zny, fragment systemu nie poddaje siy temu uog61nieniu - system prozodyczny
standardowej polszczyzny i macedonszczyzny wiqze te dwa jyzyki i przeciwsta
wia је lqcznie pozostalym jyzykom slowianskim,

а

i na szerszym tle wykazuje

szereg cech specyficznych i niepowtarzalnych. W tej sytuacji przystypujqC do
publikacji konkretnych wynik6w naszej

са

30 lat systematycznie prowadzonej

konfrontacji postanowilismy przedstawic najpierw wlasnie dwa paralelne i ba
rdzo wzajemnie b1iskie standardowe systemy prozodyczne, polski i macedon
ski. Przedstawiamy је, zgodnie z og61nymi zalozeniami naszego projektu (por.
Topolinska, Vidoeski 1984) na tle dialektalnych system6w prozodycznych istni
ejqcych dzisiaj na terytorium etnicznego jyzyka polskiego i macedonskiego.
Przedstawiamy takZe naSZq pr6by rekonstrukcji tcndcncji rozwojowych odpo
wiednich dwu diasystcm6w.
Nic jest i nic mozc byc zadanicm tej pracy wklad w rekonstrukcjy
praslowinskicgo systemu prozodyczncgo. Jyzyki, kt6rymi siy zajmujemy, Sq
pod tym wzglydem maksymalnic nieinformatywne. Przcciwnic, wyniki, jakie
osiqgnyla w tym zakrcsie slowianska akccntologia,

а

przede wszystkim najno

wsza rosyjska synteza (por. Дblбо et al. 1990) posluzyla nam jako hipotctyczny
punkt wyjscia naszej rckonstrukcji rozwoju polskicgo, rcsp. macedonskiego.
Wspomniana bliskosc systcm6w prozodycznych polskicgo i maccdon
skiego wspiera siy na faktach dwu ktegorii.
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Ро pienvsze, w gry wchodzi fizykalny charakter akcentu: wzglydny
czas trwania, wysokosc tonu, ѕЙа wydechu

wszystkie te parametry mutatis

mutandis sluzq w obu jyzykach wyr6znianiu sylab akcentowanych (por. nizej
rozdzial 2.4.). Skala r6Znic jest r6zna, najmniejsze ѕц опе w unormowanej
wymowie standardowej. Wyjqwszy ty zasadniczq opozycjy zwiqzanq z pozycjq
род i poza akcentem, wszystkie pozostale r6Znicc czasu trwania i tonu ѕц w obu
jyzykach standardowych nicrelewantne, а fonologicznie relewantny iloczas w
pewnych dialektach macedonskich, jakkolwiek typologicznie doniosly, jest dla
odpowiednich system6w zjawiskiem marginalnym.
Ро drugie, bliskosc system6w wynika z tozsamosci ѕатеј zasady ak
centowcj. W obu jyzykach standardowych тјсјѕсе akcentu jest dzis pochodnq
fonologicznej, а пје morfologicznej budowy wyrazu akcentowego, w obu zwiq
zane jest z koncem tego wyrazu. W dialektach obu jyzyk6w obserwujemy r6w
niez јппе zasady stabilizacji, а takZe systemy z akcentem morfologieznie stabili
zowanym i morfologicznie ruchomym.
W zapisie geograficznym zar6wno па terytorium etnicznego jyzyka pol
skiego (w dialektach kaszubskich) jak i - w znacznie szerszym zakresie

па

terytorium etnicznego jyzyka macedonskiego utrwаШу ѕју poszczeg61ne etapy
ewolucji 'od akcentu ruchomego okreslonego morfologicznie do akcentu okre
slonego fonologicznie а zwiqzanego z koncem wyrazu akcentowego. Jedna z
istotnych r6Znic па drodze tej ewolucji to fakt, ze па terytorium polskim odby
wala ѕју опа, przynajmniej cZysciowo, w warunkach zywych opozycji iloczaso
wych. Konfrontacja ѕтпи dzisiejszego sugeruje okreslone wnioski оdnоѕпје ѕа
mego mechanizmu i tempa ewolucji па obu obszarach.
Zadania autor6w tej pracy byly dysproporcjonalne. Niepor6wnanie wiy
kszy ciyzar spadl па barki autora macedonskiego, а to z dwu przyezyn. Ро pier
wsze, dialekty macedonskie ѕц prozodyczni znacznie bardziej zr6znicowane. Ро
drugie, opublikowany material i bogata literatura przedmiotu роzwоШу doko
пас syntezy polskiej w zasadzie bez specjalnych badan terenowych, podczas
gdy synteza maceedonska wymagala zbaadania i о рјѕапја szeregu system6w w
dotychczasowych opracowaniach nieuwzglydnianych.
*

Копсерсја tego tomiku wielokrotnie ulegala zmianom.Pierwotnie miala
to byc praca dwojga autor6w, В. Vidoeskiego i Z. Topolinskiej. P6zniej z przy
јеmnоѕсјц skorzystalismy z mozliwosci wlqczenia do zespolu autorskiego dr
Ireny Sawickiej, doswiadczonego badacza prozodii slowianskiej i balkanskiej.
Јеј wejscie do zespolu wzbogacilo ty pracy о dzial poswiycony intonacji frazo
wej (3.), oraz о uwagi па temat fonetycznej korelacji akcentu w obu jyzykach
standardowych (2.4.).
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Коlејпа ѕепа zmian oznaczala, niestety, zasadnicze zubozenie tekstu.
Choroba i przedwczesna smierc пје роzwоШу akad. В. Vidoeskiemu dokon
czyc analizy i орјѕи macedonskich stosunk6w akcentowych. Opracowai оп
pelny, jednak w Jego ројусји пје definitywny, opis system6w akcentowych w
dialektach macedonskich (rozdzial 1.2.1.) oraz tekst poswiycony zagadnieniu
iloczasu w tych dialektach (rozdzial 1.2.2.) - oba te rozdzialy wl<\czylam do
tomu bez zmian, tj. bez planowanych pierwotnie przez Autora uzupelnieri. W
rozdzialach tych implicitc zawarta jest wypracowana przez Vidoeskiego kon
серсја rozwoju prozodycznego segmentu diasystemu macedonskiego. Staraiam
ѕју (w rozdziale 1.3.) przedstawic ty koncepcjy cxpIicitc wykorzystuj'1c

obok

0publikowanych tekst6w - zapamiytane fragmenty naszych licznych rozm6w
па ten temat, а takZe twierdznia innych autor6w zajmuj'1cych ѕју t'1 problema
tyk'1. Tak wiyc, па mniе spada odpowiedzialnosc za ew. blydy, kt6re zakradiy
ѕју do tak pomyslanej kompi1acji. W podobny spos6b, choc z wiyksz<\ dawk<\
moich oryginalnych przemyslen, sformuiowalam rozdziai 2.2. о akcencie w
standardowym jyzyku macedoriskim.

z. Topolinska

POLISH

MACEDON1AN

(Contrastive analysis)

2.PROSODY
Fifteen years ago, when we first formulated Ље tasks and goa1s of а
Macedonian-Polish contrastive grammar (cf. Topolinjska and Vidoeski 1984),
we stated that the grammatical systems of these two languages were тахјmаllу
differentiated within the boundaries of the Slavic linguistic world and therefore
such а comparison could be taken аѕ mеапѕ to а Slavic linguistic typology.
However, а not insignificant portion of the system cannot be included јп such а
generalisation: The prosodic system of the Macedonian and Polish standard
languages connects the two languages and contrasts them with the rest of the
Slavic linguistic group and

taken јп а broader context - it displays manу

unique features. Given this situation we decided to begin the systematic publi
cation of our more than thirty years of work оп this contrastive analysis with
precisely the two para1lel and mutually close prosodic systems of the Macedo
пјап and Polish standard languages. In keeping with the genera1 principles of
our project (cf. Topolinjska aJ)d Vidoeski 1984), we present them against the
background of the dialectal systems сuпепtlу present оп the territories of the
Macedonian and Polish ethnic languages. We are also giving our attempt at а
reconstruction of the developmental tendencies of Ље two systems, respectively.
It јѕ not, nor could it be, the intent of this work to contribute to the
reconstruction of the Common Slavic prosodic system. Оп the contrary, the
results achieved јп this area by comparative Slavic accentology - above аll the
latest Russian synthesis (Дblбо et а1. 1990) - serve аѕ thе hypothetica1 starting
point of our reconstruction of the respective Macedonian and Po1ish liпеѕ of
development.
The abovementioned сlоѕепеѕѕ of the Macedonian and Polish prosodic
systems јѕ founded оп two types of facts.
First of аll, there јѕ the matter of the physical character

of the stress:

The relative time-span, the height of the tone, the intensity of the expiration 
аll of these parameters јп both languages, mutatis mutandis, are used for the
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distinction of accented syllables (cf. below, chapter 2'з.). Тhе dimensions of the
differences vary, with the smallest being јп normative standard pronounciation.
Aside from the basic opposition associated with whether the position јѕ under or
outside the stress, the remaining differences ЈП length and tone of vowels are
irrelevant ЈП the two standard languages, while phonologically relevant quantity
ЈП ѕоте Macedonian dialects, although typologically significant, represents а
marginal phenomenon пот the point of view of the respective systems.
Secondly, thе closeness of the two systems сотеѕ from the fact that the
accentual principles are identical. Iп both standard systems, the рlасе of the
accent ЈЅ defined by the phonological, not the morphological, structure of the
accentual unit, and јп both it јѕ connected with the end of the unit. In the dia
lects of the two languages there еХЈЅ! other тodеlѕ of accentual stabilization, аѕ
well аѕ systems with morphologically fixed and morphologically mobile stress.
The geographical distribution of different accentual pattems оп the
territory of the Polish language (јп the Kashubian dialects), аѕ well аѕ оп the
territory of the Macedonian language  (о а much greater extent

presents а

projection of various stages of the evolution Пот mobile, morphologically
fixed, to phonologically fixed stress, connected with the end of the accentual
unit. Опе of the significant differences јп the route of this evolution ЈЅ the t'act
that оп Polish territory it took рЈасе, at least ЈП part, under conditions of living
phonological quantity. The contrastive analysis of the current situation suggests
definite conclusions with regard to both the mechanism itself and also the
(еmро of the accentual evolution оп the two territories.
The tasks of the authors of this уоlите were disproportionate. The
much larger burden fell оп the Маседопјan author for two reasons. Firstly, the
Маседопјап dialects are prosodically much more differentiated. Secondly, the
already published material аѕ well аѕ а rich secondary literature permitted the
Polish synthesis to be formulated almost without апу ѕреСЈаl field work, whe
reas ЈП order to achieve the Macedonian synthesis it was necessary to study and
describe numerous systems that had not yet been the objects of prosodic апа
lysis.
The reader will find а survey of the basic literature оп the subject at the
end of every chapter of the book.
*

Тhе conception of this book was changed and revised тапу итеѕ. At
the beginning it was conceived аѕ thе work of two authors, В. Vidoeski and Z.
Topolinjska. Later, with pleasure we accepted the possibility of including
among the authors Dr. Irena Sawicka, ап experienced researcher ЈП Ѕlаујс and
Balkan prosody. Her inclusion enriches the book with the section dedicated to
phrasal intonation ЈП Macedonian and Polish аѕ well аѕ with observations оп the
phonetic correlates of stress ЈП the two languages.
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Тhе next series of changes, unfortunately, caused а fundamenta1 impo
verishment of the text. The illness and premature death of Acad. Bozhidar
Vidoeski did not allow him to complete the description and ana1ysis of Масе
donian accentua1 systems. Не prepared the basic but not the final version of the
chapter on the accentual systems of the Macedonian dia1ects and on the open
problem of phonological length in these dialects. We have published Феѕе two
chapters here without any changes, ј.е. without the elaboration that was plan
ned. The chapters implicitly contain Vidoeski's conception of the development
of the prosodic segment of the Macedonian diasystem. 1 have attempted to
expound this conception here explicitly, utilizing аѕ supplementary materia1 the
suppositions that Vidoeski formulated in numerous discussions and conversa
tions аѕ well аѕ the achievements of other authors who have studied or are stu
dying Фе relevant problems. Of course, 1 bear the responsibility for а11 the шiѕ
takes that might have occurred in such а complied text: In а similar manner, but
with а larger dose of mу own, origina1 conceptions, 1 formulated the chapter on
accent in the Macedonian standard language.

Z. Topolinjska
Translated from Macedonian
by Victor Friedman
The University of Chicago

