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ПРВ ДЕЛ
АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА
1. Видови класификација на јазиците
Определувајќи ги јазиците, лингвистите се користат со три вида
критериуми: генетски, типолошки, како и географски критериум. Во согласност со тие критериуми јазиците соодветно ги групираме во семејства,
типови и јазични лиги. Почетоците на трите вида класификации датираат
од деветнаесеттиот век и се поврзуваат со важните лингвистички откритија – почетокот на генетската класификација – откривањето на санскритот, типолошката класификација – откривањето на егзотичните јазици,
географската класификација – откривањето на балканската јазична лига.
Предмет на класификацијата се таканаречените природни јазици, што
значи таквите кои одредена општествена заедница ги користи од раѓање,
но исто така и пиџините (мешаните јазици), како и креолските јазици (т.е.
пиџини кои станале стандардни јазици на определени општества). Бидејќи
ниту еден од денешните јазици не се развивал во целосна изолација, во
основа речиси секој јазик што постои во денешницата е во поголема или
во помала мера креолизиран.
За тоа кои јазични единици ќе бидат објект на класификација одлучуваат лингвистичките критериуми. Меѓутоа, оцената за тоа што е јазик, што
дијалект, а што сленг, или дали се работи за еден јазик, за два или дури и за
три или повеќе јазици, често зависи од фактори што не се поврзани со
јазикот. На пример, со кои јазици се користат жителите на германскиот дел од
Швајцарија, на Луксембург и на Германија, од јазична гледна точка тоа се три
различни јазични единици, а сите тие се нарекуваат германски јазик. Од друга
страна, на пример, холандскиот и фламанскиот јазик се две варијанти на една
иста единица. Идиомите кои не влегле во стандардниот јазик, најчесто заради
недостаток на државност на одредени народи коишто се користат со нив,
вообичаено ги нарекуваме дијалекти, што често не соодветствува со лингвистичката оцена. Таков пример имаме кај кашупскиот јазик, кој лингвистите
често го вреднуваат како посебен јазик, а нелингвистите како дијалект на
полскиот јазик. Од друга стана под поимот арапски јазик често се подразбираат заемно неразбирливи јазични единици.
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Таквата терминолошка практика како и недостатокот на лингвистички критериуми за определување на јазиците, дијалектите и сленговите, прави, во официјалните извори, бројот на постоечките светски јазици
да се движи од неколку илјади до повеќе од десет илјади. Од тој аспект
изгледа разумна примената на терминот етнолект (Majewicz 1989), иако и
тој термин не ги исклучува сите нејасности во оценувањето за тоа што
претставува посебна единица, а што варијација на истата, но барем ги
решава проблемите поврзани со разграничувањето меѓу јазик и дијалект.
Во секој случај, единиците што подлежат на класификација се етнолекти,
традиционално разликувани од лингвистите, и нивната поделба вообичаено се врши само врз база на лингвистички критериуми.
а. Генетска класификација
Генетската класификација е најстара и како прва, таа постигнала
значителни истражувачки резултати. Таа го определува сродството меѓу
природните јазици и ги групира јазиците во семејства и потсемејства,
јазични групи и подгрупи. Почетокот на генетските истражувања на јазиците воопшто е поврзан со влегувањето на лингвистиката во научна фаза,
со изработката на автономен методолошки апарат и на сопствена лингвистичка терминологија. Тој вид на современи лингвистички истражувања
е предизвикан од откривањето на санскритот од страна на европските
истражувачи и поставувањето на мошне плодната хипотеза за заедничкото
потекло на старогрчкиот, латинскиот и санскритот. Во деветнаесеттиот
век преовладувале споредбено-историски истражувања, чијшто плод подоцна е промовирањето на атрактивната хипотеза за постоењето на праиндоевропски јазик, а во подоцнежниот период – кога се забележало дека
меѓу јазиците како што се старогрчкиот, латинскиот, готскиот, санскритот,
ирскиот, како и литванскиот, постојат соодветности – и реконструкција на
тој јазик. Во тие истражувања преовладувала фонетската проблематика.
Најпознатиот центар за историско-споредбена лингвистика се наоѓал во Лајпциг и било прифатено да го нарекуваат младограматичка школа.
Теоретските основи на младограматичарите биле поврзани со формулирањето на „безисклучителните“ гласовни законитости, кои го покажувале
развојот на јазиците. Истражувањата го задржале истиот правец до денес
без да го променат суштински теоретско-методолошкиот карактер. Тоа
довело до создавање на генетска класификација на светските јазици, со
посебни достигнувања на полето на индоевропските јазици. Семејството
на индоевропските јазици денес е најубаво истражено и опишано. Во тоа
не пречат општите потешкотии при определувањето на тоа што е јазик, а
што дијалект, отсуството на определувачки критериуми при формулирањето на дефиниција за поимот јазик, како и доста инцидентното знаење
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што се однесува на одредени индоевропски јазици. Некои јазици одамна
се добро документирани, на пример анадолиските јазици, кои биле мртви
уште во дамнина, за други пак знаеме малку, како на пример за случајно
откриените тохарски јазици, а сигурно има и такви што исчезнале не оставајќи зад себе траги. И покрај тоа, достигнувањата на индоевропеистиката
се апсолутно невообичаени и дозволуваат дури и формулирање на текст на
јазикот на нашите индоевропски предци. Тоа не значи дека во развојот на
европските јазици е сè јасно. Постои цел список на конкретни проблеми
чие толкување е контроверзно. Меѓу другото, се случува дека понекогаш е
тешко да се определи дали сличноста меѓу јазиците произлегува од нивното заедничко потекло, или пак е резултат на подоцнежните процеси на
конвергенција. Таквата ситуација најчесто се однесува на воневропските
јазици, кои немаат доволно историска документација и долга традиција на
писменост – во таквите случаи при генетската класификација на јазиците
научниците се служат со географски критериуми и со географска класификација – но проблемите со утврдувањето на сродност не им се туѓи дури
ниту на добро документираните и истражени јазици како што се јазиците
што се користат во Европа. На пример, до денес не успеваме задоволително да го утврдиме потеклото на баскискиот јазик (најубедливо изгледа
кавкаската хипотеза, но не е неспорна). Малку знаеме за некои историски
добро документирани јазици на античките жители на Балканот – кои се
сметаат за индоевропски – илирскиот и тракискиот. Толкувањето на малобројните скромни записи што се сметаат за илирски или тракиски е несигурно, а хипотезите што се наоѓаат во литературата и се однесуваат на
генетските врски на тие јазици се мошне контроверзни.
Сериозна нејаснотија сретнуваме дури и меѓу јазиците чијшто
историски развој припаѓа на најпознатите меѓу индоевропските јазици –
балтичките и словенските јазици. Не успеваме безрезервно да утврдиме
дали исклучителната сличност меѓу тие две јазични групи, која се заснова
за заеднички иновации, е резултат на потекло од непосреден заеднички
предок (тоа значи дека не знаеме дали веќе во основата на индоевропскиот
јазик се формирал балтичкословенски дијалект), или пак балтичките и
словенските дијалекти се издвојувале од праиндоевропскиот јазик независно, а заедничките карактеристики се резултат на подоцнежната конвергенција во рамките на јазичната заедница што има карактер на јазична
лига. (види во понатамошниот текст).
Исто така не е доволно разјаснето потеклото на албанскиот јазик,
кој со оглед на неговиот степен на значителна романизација, на почеток
бил толкуван како романски. Во дискусиите на таа тема се укажува дека
постои паралела во развојот на албанскиот со севернословенските јазици,
на неромански врски со романскиот, на структурни сличности со ермен-
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скиот, кој пак е поврзан според потеклото со тракискиот. Модерната официјална теза на албанската лингвистика е дека албанскиот потекнува од
илирскиот јазик.
Основната, првична поделба на индоевропските јазици е поделбата
на кентум јазици (од латинското centum „сто“) и сатем јазици (од санскритското śatam „сто“) и дури и таа главна дихотомија не е ослободена од
контроверзии. Таа поделба е врзана со продолжувањето на три вида на
праиндоевропски заднонепчени согласки:
Од чист вид: [k], [g], [gh]
Од лабијализиран вид: [kw], [gw], [ghw]
Од палатален или палатализиран вид: [kj], [gj], [ggj]
Во кентумовите јазици исчезнала палатализацијата, а палаталните
континуанти се слеале со континуантите на чистите согласки. Во сатемовите јазици пак исчезнала лабијализацијата. Првично лабијализираните
[kw], [gw], [ghw] се развиваат понатаму како [k], [g], [gh], а палаталните [kj],
[gj], [ggj] во сатемовите јазици дале теснински согласки, за разлика од
многубројните подоцнежни палатализации на веларните согласки, коишто
претежно дале африкати. Контроверзиите што се однесуваат на поделбата
на јазиците на сатем и кентум се поврзани со следниве хипотези: 1. кентумовите јазици произлегуваат од централната група на индоевропските
дијалекти, а сатемовите во тоа семејство заземаат периферна позиција; 2.
кентумовите јазици го сочинуваат западниот дел на индоевропското семејство, а сатемовите источниот (таа хипотеза добива поткрепа во денешното
разместување на индоевропските јазици); 3. кентумизацијата и сатемизацијата претставуваат редица независни процеси, својствени за определени
потсемејства, или дури за поединечни јазици, но не и за дијалектните
комплекси во рамките на индоевропското семејство.
Индоевропските јазици се или кентумови или сатемови. Единствено албанскиот јазик денес покажува различни континуанти за секоја
од трите редици, што дополнително ја компликува теоријата околу неговото потекло.
И покрај определени нејаснотии, индоевропската јазична група е
најубаво проучена. Во моментов се прават обиди да се утврдат подалечните роднински врски на индоевропските јазици со некои јазици од Азија
(таканаречена ностратична теорија) како и со семитските јазици.
Треба да памтиме дека во модерните генетски јазични класификации се појавуваат „семејства“ чии членови не ги поврзува фактичко сродство или тоа е несигурно. Тоа се однесува на одредена јазична периферија
за која ни недостига знаење околу потеклото, а реконструкциите се несигурни. Како што е веќе кажано погоре, со оглед на структурните слич-
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ности што ги поврзуваат тие јазици, научниците во такви случаи користат
географска класификација. На пример „палеоазиското семејство“, (наречено и палеосибирско) го создаваат групички луѓе во автохтон Сибир што
емигрирале преку Беринговиот премин до двете Америки – сродството
меѓу членовите на таа група (нивниот број е различно прикажан во разни
трудови), е широко оспорувано. Слични сомнежи се појавуваат за сродството во рамките на „кинеско-тибетското семејство“. Овие два случаи не
се единствени случаи на несигурност во класификацијата што се смета
како генетска. Редицата австралонезиски или австралиски јазици се класификува исклучително потпирајќи се на критериумите на лингвистичката
географија.
б. Типолошка класификација
Малку помлада е типолошката јазична класификација, која се потпира врз критериумите на сличност и не е зависна ниту од потеклото на
јазикот ниту од неговата географска положба. Во рамките на таа класификација групираме јазици во јазични типови чија основа може да биде
определена јазична карактеристика. Почетокот на синхроно-споредбените
истражувања се врзува со почетоците на истражувањата на егзотичните
јазици и на јазиците на американските Индијанци. Типолошката лингвистика е нераскинливо поврзана со изделувањето на општата лингвистика
како одделна лингвистичка дисциплина како и со развојот на концепцијата
за постоење на јазични универзалии. Исто така, таа е поврзана со настанокот на теоријата за културен релативизам, која учи дека најсуштествените обележја на природниот јазик претставуваат дериват на духовните
својства на народот. Тоа гледиште подоцна опстанало во разни варијанти,
меѓу кои има и таква која вели дека, спротивно, погледите кон светот на
еден народ зависат од јазикот.
Во рамките на типолошката класификација зборуваме за јазичен
тип. Основа за определување на јазичниот тип може да претставува определено својство на јазикот. Сепак, претежно определувањето на јазичниот
тип се одвива врз база на определена група на обележја. И тој правец на
јазични истражувања создал сопствена терминологија и постигнал високи
остварувања. Термините кои ги определуваат фонетскиот, морфолошкиот
или синтаксичкиот тип на јазикот, како што се вокалски јазик, консонантски, флексивен јазик, аглутинативен, алтернативен, полисинтетички,
аналитичен јазик, позициски јазик, ергативен јазик, номинативен, и др.,
денес припаѓаат на класичната терминологија на општата лингвистика
(интересни примери на типолошка класификација види кај Мајевич (Majewicz 1989).
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в. Географска класификација
Најмладиот вид класификација на јазиците е географската класификација. Таа се засновува на комбинација на типолошки критериуми и на
географската положба на јазикот. Во рамките на географската класификација можат да се определат јазичните лиги. Јазична лига создаваат јазици
со заеднички определени елементи, со кои се служат народите што живеат
на компактни простори. Почетокот на оваа класификација е поврзан со
откривањето на балканската јазична лига, а развојот на лингвистичката
географија со истражувањата на механизмите на јазичната интерференција, која е одговорна за создавањето на јазичната лига. Најважен елемент
во концепцијата на лигата е тоа дека е неважно потеклото на јазиците што
влегуваат во составот на лигата. Заедничкото потекло, кое се јавува како
образложение за типолошките сличности, е банален факт што наоѓа доволно објаснување во првите два вида класификација. Интересот на лингвистите е пред сè насочен на тие јазични подрачја, во кои јазиците што таму
се сретнуваат припаѓаат на различни семејства, но како резултат на
долгиот соживот и длабоките процеси на конвергенција предизвикани од
мултилингвизмот, имаат заеднички граматички елементи, иако тие не се
резултат на заедничко потекло.
Најчесто се сретнуваме со ситуации во кои јазиците со заеднички
корен се распространети во соседни земји и имаат заеднички структурни
обележја – значи припаѓаат на исто семејство, на ист јазичен тип и создаваат јазична лига. Тоа е очигледен и тривијален факт. Распростирањето на
јазиците во светот имало такви последици, што на границите на териториите до каде што се простира едно јазично семејство доаѓа до средба со
јазиците од друго семејство и друг јазичен тип, не зборувајќи, притоа, за
неретките случаи на јазични острови, кога една јазична група се сели на
територија од друго јазично семејство. Јазичните периферии се токму такви
места во кои се зачувуваат најмногу архаизми и се создаваат најмногу
иновации. Во значителна мера за тоа се одговорни меѓујазичните контакти. Еден од најинтересните ефекти на процесите на конвергенција при
пресретнувањето низ јазичните контакти е формирањето на јазична лига.
Значи, ја имаме генетската класификација на јазиците, која се потпира врз критериумот на заедничко потекло, во чии рамки одвојуваме
јазични семејства, типолошката класификација, која се потпира на сличностите на структурата на јазикот, во рамките на која одвојуваме јазични
типови, како и географската (ареалната) класификација, која се потпира на
типолошките сличности на јазиците кои се користат на заеднички територии, користејќи го поимот јазична лига. Најчесто се сретнуваме со таква
ситуација, кога јазици што потекнуваат од заеднички предок, се распространети на соседни територии и укажуваат на заеднички структурни
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обележја – значи тие припаѓаат на исто јазично семејство, се од ист
јазичен тип и создаваат јазична лига.
2) Географска класификација на јазиците. Ареална поделба на Европа
Во периодот пред лингвистиката да стане наука, научниците ги
интересирало исклучително божјото потекло на јазикот – тие се концентрирале на докажувањето дека сите јазици потекнуваат од хебрејскиот. Во
првата половина на деветнаесеттиот век се оформила историско-споредбената лингвистика, која завладеала со јазичните истражувања – во еден
долг период се занимавала исклучително само со востановувањето на
сродство меѓу јазиците и со создавање на генетска класификација на јазиците. Ареалната класификација не се развила, иако балканската јазична
лига била откриена веќе на почетокот на деветнаесеттиот век. Почетоците
на систематските географски јазични истражувања припаѓаат дури на
крајот на првата половина на дваесеттиот век. Теоретската концепција за
јазичната лига ја имаме благодарение на прашките структуралисти Николај Трубецкој и Роман Јакобсон, додека пак првиот монографски опис на
појавата бил создаден дури во 1948 година (Becker 1948).
Порано веќе спомнавме дека географската класификација ја надополнува понекогаш генетската јазична класификација – во случаите кога е
недоволно количеството неопходен материјал за да се определат генетските врски меѓу одделни јазици на некоја територија. Значи географската
класификација е суштествено поврзана како со генетската класификација
така и со типолошката (со оваа последнава, затоа што го определува
јазичниот тип, територијално ограничен).
Основна единица на географската класификација на јазиците е
јазичната лига (ligue). Во руската јазична литература се користи терминот
сојуз (союз). Во западната литература, а со тоа и во англојазичната, најчесто се користи германскиот термин Sprachbund. Лигата ја создаваат
јазици што поседуваат определени заеднички јазични обележја, кои се
користат на одредена географска територија. Сосема е природно кога таквите
лиги се составени од јазици со заеднички предок. Кога би се ограничила
оваа појава само на такви ситуации, сигурно дека на научниците не би им
паднало на памет да го предложат концептот на јазична лига. Географската лингвистика или лингвистичката географија се родила со откривањето на балканската лингвистичка лига, која е создадена од јазици со
различно потекло. Само таквите случаи денес се предмет на интересирање
на лингвистичката географија, иако се случува да може тешко да се утврди
дали определена сличност произлегува од заедничкото потекло или е

16

Ирена Савицка

резултат на подоцнежни процеси на конвергенција, како што тоа се случува, меѓу другото во случајот со балтичко-словенската заедница. Некои
факти укажуваат на тоа дека хипотезата за балтичко-словенската лига е
сосем реална. Се работи за заеднички иновации (на пр. политонија на
акцентот и др.) кои не се појавуваат во ниту еден друг индоевропски јазик.
Таквата заедница би требало да е создадена набрзо по отцепувањето на
прабалтичкиот и прасловенскиот дијалект од индоевропската заедница –
тоа би требало да е мошне силна врска. Со оглед на тоа дека недостига
историска документација, тешко е да се определи нејзиното времетраење.
Можно е единствено да се создаваат хипотези за местото и за времето кога
прекинала таа заедница – тој момент би можел да се поврзе со влегувањето на Словените во друг сојуз, кој не морало да биде од мирен карактер,
со некои алтајски народи (Хуни или Авари). На таа тема постои скромна
историска документација која главно се однесува на преселбите на Словените на Балканот, како што и главните обележја на прасловенскиот јазик,
особено синхармонизмот на слоговите, многу убаво се толкуваат како
влијание на некој турско-татарски јазик (преку влијание на вокалната хармонија). Словените тогаш се преселиле на југ, а балтичките народи на
север. Сепак денес немаме непосредни докази за постоењето на балтичкословенска лига и таа концепција останува на ниво на хипотеза – е веројатна како и постоењето на балтичко-словенски прадијалект.
Ефектите на конвергентните процеси, слични на тие кои функционираат во рамките на една јазична лига, во случај на малку испитаните
јазици без историска документација, денес се често толкувани како наследени елементи. Знаеме колку пиџини постојат на светот, знаеме како настануваат, знаеме дека речиси секој јазик на светот има во поголем или во
помал обем креолски карактер – сето тоа е дело на процесите на создавање
на лиги. Таквите процеси отсуствуваат единствено кога јазикот се наоѓа во
потполна изолација, како на пример исландскиот. Но дури и кај островските народи, одредени јазични обележја се распространуваат по должината на трговските водни патишта. Сигурно дека дамнешните меѓународни контакти не биле толку интензивни како денес, но ние немаме доволно
историско знаење за во секој случај да ги одделиме безгрешно наследените елементи од тие кои се многу одамна позајмени. Тој факт секако дека
влијае мошне песимистички во однос на можна потврда на хипотезите
коишто се однесуваат на подалечни сродства меѓу индоевропските јазици
и воопшто ни наложува претпазливост во односите на недоволно верификуваната сродност. Од друга страна, пак, тој факт ја подигнува тежината
на истражувањата во рамките на ареалната лингвистика.
Секој пиџин, или креолски јазик, создава јазична мини-лига најмалку со еден од јазиците кои учествувале во неговото создавање. Тоа се
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банални факти. За лингвистите се интересни пред сè случаите на структурно совпаѓање меѓу неколку јазици со различно потекло, но блиски во
поглед на географската положба. За да се создаде јазична лига потребен е
подолг период на многу блиски меѓујазични врски – неопходна е фазата на
мултилингвизам. Само тогаш кога говорителите се користат секојдневно
со повеќе јазици (на пример во зависност од тоа со кој од соседите комуницираат, или во која продавница купуваат), тогаш е можно да се пренесат
одредени функционални или формални својства на еден јазик врз останатите. Кој јазик ќе стане давател на заедничка структура може да зависи
од неговиот престиж, или од неговата структура, која е попроста, поедноставна за присвојување, или пак едноставно почесто користена – доколку
постојат во тој поглед некакви регуларности, тие нам уште не ни се познати. Понекогаш успеваме да го следиме или да го реконструираме процесот на формирање на лигата, но за да оцениме на што се заснова атрактивноста на јазикот давател потребно ни е знаење на надворешната историја на јазиците. Денес не располагаме со доволно количество примери за
да извршиме обопштувања.
Модерната географска класификација ги групира јазиците во јазични лиги како и јазични циклуси. Јазичен циклус е лига што се состои
од неколку лиги. Денес се зборува за циклуси во рамките на определени
огромни територии на Земјината топка. Т. Милевски во 1967 година (Milewski 1967) разграничил четири такви циклуси, но денес препознаваме
повеќе. Тие ги зафаќаат: Југоисточна Азија, Африка, двете Америки заедно
со Североисточна Азија, Европа заедно со Блискиот и Средниот Исток,
Океанија со Нусантара и северните острови, вклучително со Јапонскиот
Архипелаг.
Со оглед на тоа дека заеднички јазични обележја можат да се јават
во внатрешната структура на одредени јазици, но исто така да имаат и
надворешен карактер бидејќи се резултат на делувањето на многу фактори
– слични или исти општествени, историски, географски услови, но и
заедничко потекло – сегашните истражувања на јазичните лиги не се ограничуваат на јазичните обележја, туку тие ги земаат предвид и факторите
од општествена, историска, економска, географска и еколошка природа.
Со таквиот пристап на регионалната проблематика се разводнува дефиницијата за јазична лига. Јазичната лига во потесна смисла на тој термин
претставува единствено еден од елементите што го карактеризираат одреден регион, но се случува да се определуваат јазични лиги, наспроти дефиницијата на терминот, со поддршка на вонјазични чинители. На пример Г.
Дечи (Décsy, 1973) во својата ареална класификација на европските јазици
на прво место ја именува лигата САЕ (SAE – Standard Average Europеan).
Основен критериум за создавање на таа лига е големиот број на корисници
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на јазикот – минимум 50 милиони. Ареалот САЕ би требало да ја опфаќа
„латинизираната Европа“. Врз основа на количествениот критериум, Дечи
ги опфатил во лигата: англискиот, францускиот, германскиот, италијанскиот и рускиот јазик. Како следен чекор ги определил јазичните карактеристики на лигата САЕ, од кои речиси ниту една не е присутна во
рускиот, кој, меѓу другото, географски непосредно не се граничи со останатите јазици. Тоа се следниве карактеристики: аналитичен начин на
изразување, поедноставена падежна флексија реализирана со помош на
предлози, присуство на неопределени и определени членови, користење на
глаголите esse и habere како показатели на граматичката категорија во
сложените временски форми (што би требало да биде резултат од влијанието на народниот латински), аналитички јазичен тип и нееластичен ред
на елементите во реченицата, тенденција на префиксација на глаголите,
редица лексички, семантички и фразеолошки соодветности со латинско
потекло. Очигледно е дека единствено последните два елемента можеме
на некаков начин да ги поврземе со рускиот јазик, како и со речиси сите
други европски јазици, кои не се вклучени во САЕ. Исто така, неуспешни
се концепциите за други европски лиги од истиот автор: или имаме
територии со сродни јазици, или составот на обележјата не е убедлив, има
многу исклучоци како и поврзувања со други јазични терени, накратко
речено поголемиот дел од издвоените ареали не заслужува повнимателна
обработка, како што би требало да биде поставувањето на една јазична
лига (За СAE се зборува често, сп. на пр. Hinrichs 2010). Надвор од САЕ
Дечи ги набројува следниве лиги во Европа:
 Викиншка лига со дански, норвешки, исландски, фарски, ирски,
шкотски, велшки, бретонски, шведски, лапонски, фински и вепски (а исто така и изумрениот англосаксонски), што би значело
нордиските јазици (скандинавските), реликтните келтски јазици
како и уралските. Јазични определители на викиншката лига се:
присуство на меѓузабни теснински гласови, присуство на појави
од видот на liaison, присуство на преглас, исто така имаме алтернации на согласките, протеза во форма на аспирација (тоа обележје во Европа има огромна распространетост и сигурно е
тешко да се ограничи на тој начин), почетен акцент, поедноставена флексија, тенденција на исчезнување на категориите на род
на именките, исчезнување на показателите на категоријата на
лице, ограничена префиксација на глаголите, присуство на глаголите esse и habere како помошни, тенденција кон аналитизам,
често присуство на одглаголски именски форми во сложените
времиња, тенденција за стабилизација на редот на зборовите во
реченицата, присуство на т.н. силни форми во прашањата и во
одрекувањата, создавање на називи на извршители на дејства со
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елементот „човек“, големо количество на патронимични презимиња, очигледно определено влијание на латинскиот, раната
писменост во народните јазици. Веднаш може да се забележи
дека не сите од именуваните обележја можат да исполнуваат
функција на разликувачки елементи во таа лига. Некои имаат
многу поголем опсег, како на пр. присуството на прегласи и
звучни алтернации, присуство на помошните глаголи esse и habere и др. и, што е најважно, некои обележја се појавуваат во
јазиците коишто се во непосредно соседство со лигата;
 Литоралната лига која ги опфаќа фризискиот, холандскиот,
фламанскиот, баскискиот, шпанскиот, португалскиот и малтешкиот (што значи германски и романски јазици, еден арапски
дијалект, како и наводен кавкаски). Обележјата на таа лига се
препокриваат со јазичните показатели на САЕ, а отвореноста
кон морето не е доволен показател, со оглед на тоа дека тука не
се наброени сите литорални јазици;
 Пејпуската лига ги содржи естонскиот, вотскиот, ливскиот и летонскиот со следниве специфични обележја: иницијален акцент,
богатство од дифтонзи, присуство на отворена средна предна
самогласка (вид [æ]), отсуство на теснински [ʃ] [z], деназализација (што и да значи тоа), присуство на апокопа, фонетски
должини на самогласките, палатализација, изградена парадигма
на именките, ограничување на бројот на крајните согласки. Како
што се гледа од аспект на некои обележја тука би можел да се
стави исто така и литванскиот јазик, пред с# затоа што тој граничи со пејпуската лига;
 Рокитничка лига1, ги опфаќа полскиот, литванскиот, белорускиот и кашупскиот со следниве обележја: отсуство на фонетски
должини на самогласките (со исклучок на литванскиот и на делови на кашупскиот), подвижен акцент (со исклучок на полскиот и
на дел од кашупскиот), отсуство на редукција на неакцентираните самогласки (со исклучок на белорускиот), отсуство на
дифтонзи (со исклучок на литванскиот, а освен тоа не е многу
познато што влегува во таа карактеристика, впрочем дифтонг е
секое поврзување на самогласката со сонант, а најмалку со
глајд), изграден систем на теснински согласки, бројни алтернации на согласките и самогласките, вокализација на [ł] во крајниот слог, отсуство на гласови од типот [æ], широк опфат на
палатализација, изградена флексија на именките, синтетичко
______________________________

1

Името потекнува од украинското село Рокитно.
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степенување на придавките, присуство на категоријата actionsart,
присуство на нелични форми на партиципи, користење на посесивниот глагол habere (сигурно се работи за спротивставување
во поглед на рускиот каде што такви употреби нема), заеднички
фонд на зборови наречен рокитнизам;
 Дунавска лига, која ги опфаќа чешкиот, словачкиот, унгарскиот, словенечкиот, српскиот и хрватскиот, со почетен акцент (не
секаде), количество на самогласки, дифтонзи, отсуство на редукции на самогласките предизвикани од акцентот, тенденција на
појава од типот liaison (тешко се согласуваме со тоа), присуство
на заден звучен фрикатив ([h, γ]), отсуство на крајни согласки
(во повеќето именувани јазици го нема тоа обележје), моќна
синтетичка флексија, развиена префиксација, отсуство на синтетички форми на идно време, силно влијание на латинскиот и на
германскиот, релативно рана појава на писменост;
 Балканска лига – единствен сериозно издефиниран ареал, ќе
говориме за него посебно;
 Камска лига со јазиците: чувашки, мариски, татарски, башкирски, вотијачки, мордвињски, ненечки и калмутски. Тоа е поделба
според авторот на класификацијата „Задното предворје на јазична Европа“.
Од неразјаснети причини Дечи ги класификувал како изолирани,
односно како јазици што не влегуваат во ниедна лига, следниве четири
јазици: луксембуршкиот, ретороманскиот, лужичкиот и гагаускиот, додека
пет други јазици ги означил како јазици на дијаспора (што очигледно не
значи дека треба да го исклучиме нивното присуство во некои лиги):
јидиш, ладино, караимски, ромски како и ерменски.
Како што се гледа, горенаведената класификација е невообичаено
површна, во поголемиот дел погрешна, невистинита, да не речеме некомпетентна. Сигурно не би заслужувала да биде претставена доколку тие
називи на лигите не би биле толку распространети, а во основа самата
класификација засега нема конкуренција. Навистина подоцнежната обработка на Хаарман од 1976 година (Haarman 1976) е нешто подобра, но исто
така буди мноштво сомнежи и огради. Тие класификации се засноваат на
механичкото соединување на случајни обележја кои ги има во доволен
обем, со различно значење за јазикот, и кои понекогаш подлегнуваат на
нееднакви тенденции. Честопати тоа се обележја што не се ограничуваат
на даден простор, а нивното распространување во Европа не ни дозволува
со нив да се послужиме како со обележја што означуваат определен
регион. Меѓу именуваните критериуми има релативно многу исклучоци
(спореди САЕ), постојат исто така изразити грешки. Навистина Дечи не ја
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исклучува можноста за евентуални подоцнежни корекции на предложената класификација, но не можеме да се согласиме со неговото мислење
дека единствена класификација е неможна.
Како поткрепа на погоренаведените примери и на критичните забелешки можеме веднаш да ги формулираме следниве два постулата:
– јазичната лига не мора да биде хомогена – таа има свој центар,
кој содржи најголем број показатели, и периферии на кои јазичните обележја на лигата слабеат; границите на лигата можат да бидат нејасни –
еден јазик може во поголем или во помал обем да припаѓа на една лига, а
дури и да припаѓа истовремено на две или повеќе јазични лиги. Јазичната
лига исто така е „дифузно множество“ на јазични обележја со центар каде
што се појавува поголема концентрација на обележјата што ја дефинираат
лигата и периферии што се надоврзуваат на соседните ареали.
– Нема смисла една јазична лига да ја определуваме потпирајќи се
на голем број хетерогени показатели, кои исто така со голема фреквенција
се појавуваат во соседните јазични простори. Но, затоа можеме да оформиме една лига потпирајќи се дури и на едно јазично обележје, под услов
дека тоа е специфично на почвата на соседните јазици и е изолирано2.
Имајќи го предвид горенаведеното, би требало да ја заборавиме
предложената поделба на Европа и да предложиме нова покомпетентна.
Не ја исклучуваме можноста да се формира јазична лига потпирајќи се
само на едно јазично обележје, како и ситуација каде што од гледна точка
на неколку јазични обележја, еден јазик може да припаѓа на повеќе
јазични лиги. На пример, како што подоцна ќе биде покажано, граматичките обележја не секогаш, дури би се рекло и ретко, одат во пар со
фонетските. Очигледно, најинтересни и најспецифични се подрачјата што
се издвојуваат врз основа на комплекс на еднородни обележја, кои го
определуваат типот на јазикот.
Во денешните широко поставени истражувања на ареалната лингвистика, пред сè во обработката на јазичните атласи на европската територија, се издвојуваат главно два големи региони: балканската јазична лига и
карпатскиот регион. Овој вториот, и покрај тоа што првенствено е истражуван од јазична гледна точка, создава лига, пред сè во сферата на материјалната и на духовната култура поврзана со одгледување овци и други
активности и обичаи што се својствени за животот на планина и со миграции поврзани со пасењето овци. Значи, тоа е заедница на ниво на култура,
обичаи, етнографија, музика, танци итн. На ниво на јазик таа заедница се
______________________________

Како на пример можната „будиска лига“ чиешто главно обележје би
било присуството на одредени синтаксички конструкции во определени видови
текстови кои биле распространети благодарение на религиските текстови.
2
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појавува, пред с#, на лексичко ниво. Тоа е огромен простор – неговите
истражувачи ја ставаат во основа внатре и целата балканска јазична лига.
Од некакви причини карпатската лига не нашла место во делото на Дечи
(Déczy 1973).
Понекогаш во текот на лингвистичките дискусии се појавуваат
хипотези за други јазични лиги што се издвојуваат според некоја карактеристика. Со сигурност вреди да се замислиме над идејата за балтичка
прозодиска лига. Своевремено ја претстави Илсе Лехисте (Lehiste 1978) –
обележје кое ја издвојува би била политонијата на акцентите, а во состав
на лигата би влегувале јазичните германски и балтички елементи. Политонијата се појавува исто така во некои литорални естонски дијалекти
(Niite 1981). Можеби би било подобро малку поинаку да ја формулираме
дефиницијата на таа лига, да ја прифатиме политонијата како централно
обележје на таа лига, а тонската (монотонска, без релевантни тонски разлики) реализација на зборовното истакнување како обележје на нејзината
периферија. Истовремено би можеле границите на таа лига значително да
ги прошириме. Траги на тонскиот акцент се најдени во источнословенските дијалекти (Smułkowa 1978), полескиот акцент во поголем дел се
реализира како тонски (со исклучок на т.н. источно-полески говори).
Формирањето на таа лига сигурно е дискутабилно – тоа се потпира на
обележјата што исто се викаат, но не се исти; во едни јазици тоа е
иновативно обележје, во други архаично и изразито се повлекува. Во секој
случај идејата заслужува да биде верификувана.
3. Балканската јазична лига
Да се осврнеме сега на еден позитивен пример. Единствената недискутабилна јазична лига во Европа – балканската лига од која сè започна.
Уште во 19 век австриските лингвисти Јернеј Копитар и Франц
Миклошич обрнале внимание на присуството на определени заеднички
граматички карактеристики на Балканот, кои не можат да се објаснуваат
етимолошки. Набрзо тие обележја почнале да се нарекуваат балканизми.
На почеток балканизмите биле откриени од Јернеј Копитар во албанскиот,
бугарскиот и романскиот јазик. Сите тие се индоевропски јазици, но секој
од нив припаѓа на друго јазично семејство: бугарскиот е словенски, романскиот е латински, албанскиот гради семејство самиот за себе, значи е
тешко сличностите што се присутни во нив да се толкуваат со заедничко
потекло на зборообразувачките корени како и на зборообразувачките и на
флексивните форманти. Тој паралелизам се заснова на создавањето на
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нови заеднички граматички структури, тоа е ист граматички систем што се
реализира во различен лексички материјал.
На Балканот одамна постоеле погодни услови за јазична конвергенција. Во периодот на населување на Европа разни народи доаѓале до
Балканот, се населувале тука и, притоа, усвојувале дополнителни јазични
карактеристики од супстратот. Подоцна, во рамките на Отоманската Империја, нејзините жители слободно се преместувале во региони со различни
јазици, населувајќи се во „туѓина“ и ги користеле културните или образовните центри, како на пример: Константинопол, Букурешт, Софија, Битола
или Белград. Како последица на разни историски околности настанало
мешање меѓу народите, посебно јасно изразено во некои региони. Се чини
дека тоа е посебно присутно на територијата на денешна Република
Македонија. Статистиката забележува 25 народности кои живеат во Македонија. Во многу македонски села живеат Македонци, Албанци, Роми,
Турци или Власи – по неколку народности во исто село. Притоа, барем дел
од жителите во таквите села се користат секојдневно со најмалку два
јазика. На природен начин, во секој од тие јазици, тие почнале да формулираат искази на ист начин – така настанала балканската јазична лига.
Откривањето на балканската јазична лига иницирало развивање на
лингвистичка дисциплина наречена ареална или географска лингвистика.
Денес се користиме не само со поимот лига, туку оперираме исто така и со
поимот лига од лиги. Амбицијата на лингвистите што се занимаваат со
оваа лингвистичка дисциплина е класификација на сите светски јазици
според критериумите на лингвистичката географија. Во основата на тие
класификации лежи убедувањето дека секој јазик дефинитивно мора да
влегува во составот на некоја лига. Како што е истакнато претходно,
засега резултатите на тие напори не се задоволувачки. Определен број на
претпоставени ареали не заслужуваат да бидат именувани како јазична
лига. До денес ниту еден друг регион, барем не во Европа, не може да
биде споредуван со балканската јазична лига. Тоа е единствена појава од
многу гледни точки. Никаде во Европа не е утврдена толку силна конвергенција меѓу јазиците коишто припаѓаат во различни семејства и
оригинално се од различни типови јазици. Балканската јазична лига не е
само класичен пример на јазична лига, но е најизразита и, апсолутно без
конкуренција. Терминот балканизација во преносна смисла веќе означува
мешање; во денешно време се користи понекогаш не само кога зборуваме
за Балканскиот Полуостров, ами и за други територии со слични карактеристики како Балканот, може да се однесува на пример за Индија каде
што се користат повеќе стотици јазици. Употребата на терминот „балканизација“ излегува од сферата на лингвистиката – денес зборуваме за балканизација на културата, политиката, уметноста, општествените услови и
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друго, и не секогаш има позитивна конотација. Денес балканистиката
претставува веќе комплексна историско-филолошка дисциплина во чии
рамки се разгледуваат разноразни појави и проблеми на народите и на
државите од Балканскиот Полуостров. Сепак, лингвистичкиот елемент
како темелен останува најважен.
Како што спомнавме веќе претходно, во 1829 година Јернеј Копитар обрнал внимание на појавата на јазичните балканизми во албанскиот,
бугарскиот и романскиот јазик и, иако Бугарите и Романците имаат роднини со друга структура, утврдил дека балканизмите во тие јазици потекнуваат од албанскиот јазик. Тој забележал дека од Дунав до планината
Балкан владее една заедничка граматичка форма којашто се реализира во
материјалите на три јазици – романскиот, словенскиот и албанскиот.
Подоцна, кон таа јазична група Франц Миклошич го додал и новогрчкиот
јазик. Понатамошните истражувачи увиделе дека проблемите на таа
јазична група и соодветните народи не можат да бидат разгледувани без
учество на фолклорот и воопшто на народната култура. Најдени се бројните структурни сличности во мотивите и во градбата на басните, приказните, песните, во верувањата и обредите, во карактерот на музиката, во
наивното сликарство, во старите родови закони, во народната облека и
орнаментиката – тие сличности не можат да се објаснат со заедничко
потекло. За да можат комплексно да се истражат тие појави, земени се во
предвид географијата на регионот и пред сè, неговата историја – историјата на главните јазици и народи, како и на помалите етнички групи. На
тој начин се создала балканистиката или балканологијата како посебна
научна гранка со која започнале истражувања од ареално-типолошки
карактер како и географска класификација на јазиците. Со балканологија
се занимавале повеќе автори уште во 19 како и на почетокот на 20 век. Во
1930 година била објавена француската верзија на книгата на Кристијан
Сандфелд „Балканска лингвистика“ (данскиот оригинал бил создаден во
1926 година) – и тој факт генерално се зема како почеток на новата научна
дисциплина – балканологијата. Големо влијание за развојот на балканологијата имала и теоријата на Трубецкој за два различни типа на јазични
совпаѓања. Како прво, тоа се генетски совпаѓања, како второ – секундарни
совпаѓања што се толкуваат со паралелен развој и со услови на долга и
длабока конвергенција.
Во 1963 година е основана меѓународната асоцијација за истражување на проблемите на југоисточна Европа – Association Internationale
d’Etudes du Sud-Est Européen при што францускиот бил главен јазик во
истражувањата (моментално англискиот го истиснува). Во 1966 година во
Софија се одржал првиот конгрес посветен на проблемите на Југоисточна
Европа. Од тој момент такви конгреси, популарно наречени балканолошки
конгреси, се одвиваат регуларно на секои пет години. Моментално, во
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повеќе научни центри на Европа и Америка постојат институти или балканолошки центри, се издаваат многу периодични балканолошки научни
списанија, како на пример Zeitschrift für Balkanologie, Балканско езикознание и други. Се создале бројни општи трудови како на пример, H. Schaller
Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanologie, 1975, П. Асенова,
Балканско езикознание, Основни проблеми на балканския езиков съюз, 1989,
Основы балканского языкознания, т. I: 1990, т. II: С. Петербург 1998, К.
Steinke, A. Vraciu, Introducere in lingvistica balkanică, 1999, Miševska Tomić
2006, Banfi 1985, Demiraj 1994, Feuillet 1986, Hinrichs 1999, Rosetti 1985,
Solta 1980 и многу други.
Балканската јазична лига ја создаваат јазиците: албански, бугарски,
македонски, романски, како и многу дијалекти коишто немаат сопствени
држави и не создале стандардни јазични форми: влашки, мегленовлашки,
румелиски дијалекти на турскиот, ромски дијалекти, дијалекти на други
турски народи (неосмански) чии малобројни групи се појавуваат на Балканот, меѓу другите Јуруците (во помала мера балкански е и дијалектот на
Гагаузите), разни други мешани дијалекти, на пример на Каракачаните;
поголем дел од балканските особености има, исто така, и новогрчкиот
јазик; а балканска структура имаат и јужните српски дијалекти (косовскоресавските и посебно призренско-тимочките), а некои балкански особености се појавуваат исто така и во српскиот, црногорскиот и во босанскиот
стандард. Некои научници го спомнуваат, исто така, и турскиот јазик кој
навистина самиот не припаѓа кон балканските јазици, но им пренел определени карактеристики на сите или речиси на сите балкански јазици –
такви особености немаат соседните небалкански дијалекти. Кога се работи
за механизмот на создавање на балканизми не може да се исклучи дека
некои од нив се создале како резултат на судирите меѓу различни јазични
структури како нова граматичка вредност, но најверојатно е дека изворот
на еден балканизам е конкретна структура на определен јазик. Тешко е да
се оцени кој од балканските јазици го заслужува местото на главен давател, а кои се јазиците што се само приматели. Сигурно е дека балканската
граматика најмногу особености добила благодарение на средновековниот
балкански латински јазик, а со тоа, исто така, благодарение на албанскиот
кој примил многу особености од народниот латински. Сигурно дека како
единствен автохтон јазик тој и дал на лигата некои свои особености. Најмногу заеднички црти албанскиот има со романскиот и тука не се работи
само за латинските елементи. Првите пишани споменици на албански
јазик се од доста доцнежен период и веќе ги покажуваат денешните граматички особености3. Многу е веројатно дека пред сè албанскиот или
______________________________

Последно откриена е една албанска книга од 1210 година. Засега не се
познати детали. Сите стари албански текстови укажуваат на веќе изградена јазична форма што ја прави многу веројатна претпоставката дека постоеле претходни
3
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некој негов близок супстрат го овозможил најмногу создавањето на балканската јазична лига. Процесот на балканизација можеме без особен труд
да го проследиме во историските граматики на бугарскиот, македонскиот,
грчкиот, а исто така и на српскиот јазик чиишто поединечни фази на развојот се добро документирани. Влијанието на турскиот јазик врз балканската лига се покажува преку одредена заедничка лексика и неколку зборообразувачки форми како и кај имперцептивот (прекажаноста), еден од
начините кај глаголите.
Балканската лига е дефинирана преку множество од морфосинтаксички обележја. Тоа е всушност цела граматика. Општо кажано, таа се карактеризира со ограничување на именската флексија и со доизградување на
глаголската флексија. Најважни обележја што се сметаат за балканизми се:
• присуство на определен член во постпозиција до првиот член на
именската група (бугарски жена4 – определена форма женаtа,
добраtа жена, албански burrë ‘маж’ – определена форма burri,
vajzë ‘девојка’ – определена форма vajza, романски ot ‘човек’ –
определена форма omul, во македонскиот јазик се јавуваат дури
три вида определен член, со кои се изразува различен степен на
оддалеченост: неутрален -оt, за блиски предмети -ов, и за оддалечени предмети -он, пр. женаtа, женава, женана, зимаtа ‘таа
зима’, зимава – ‘последнава зима’, зимана – ‘таа далечна зима’);
само грчкиот има препозитивен член.
 отсуство на падежна флексија (во бугарскиот јазик определените
форми имаат два падежа: номинатив и casus generalis (општа
падежна форма), нечленуваните форми на именката имаат само
една форма, во македонскиот како неопределените така и определените форми се појавуваат само во номинатив, албанскиот
има аглутинативна секундарна флексија што настанала од енклитичните форми на заменките, исто така и романскиот и влашкиот
– кај нив исчезнала старата флексија на именките; во грчкиот
литературен јазик постојат четири падежи, но во разговорниот
само два како во бугарскиот, во српскиот во еднина локативот и
дативот имаат еднаква форма, а во множина дативот, локативот и
инструменталот), во црногорската варијанта локативот бил заменет од страна на акузативот кога е во предлошка употреба по
статични глаголи итн. Личните заменки насекаде се променливи;
______________________________

текстови. Може да се случи во ватиканските архиви да се најдат и други текстови
што сигурно ќе биде од помош за откривањето на загатката за создавањето на
балканската лига.
4
Примерите од литературата се дадени со оригинален правопис или во
фонетска транскрипција, дијалектните примери во фонетска транскрипција или во
речиси ортографска форма така како што се појавуваат во различни дела.
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 кратката форма на личната заменка во датив во словенските
јазици има посесивна функција, на пример во српскиот мајка му
‘неговата мајка’. Тој начин на изразување посесивност главно е
применуван кај именките што означуваат крвно сродство. Во
несловенските балкански јазици дативот кај личните заменки не
се појавува во таа функција, но во секој од тие јазици истата
класа именки е на некој морфосинтаксички начин издвоена и,
надвор од регуларните начини на изразување на посесивност,
има, исто така, специјални форми: во грчкиот таква функција има
генитивот;
 удвојување на заменките – определениот предмет, кој се појавува
во акузатив или во датив и $ припаѓа на темата на исказот, се
повторува преку клитична форма на лична заменка (македонски
Му ја давам книgаtа на Пеtар; Ја заpочнуваме дискусијаtа,
албански E njoh Rexhepin ‘Го знам Реџепа’, Ia ktheu librin
Rexhepit ‘Му ја вратил книгата на Реџеп’);
 проклитизација на глаголските и на заменските енклитики –
реченицата може да почнува со кратка заменска форма или со
глаголска клитика (мак. Те сакам; алб. Të dashuroj ‘Те сакам’ Do
të vij ‘Ќе дојдам’ мак. Ќе дојдам, Се нао|а итн.); во јазиците од
лигата единствено литературната форма во бугарскиот јазик сè
уште го применува таканареченото правило на Вакернагел, кое
бара заменските енклитики да се наоѓаат на втора позиција во
реченицата (но глаголските клитики во бугарскиот се појавуваат
во иницијална позиција, пр. Щe ходя). Од друга страна оваа особина е распространета во многу романски јазици – тоа е медитеранска карактеристика, на пример. итал. Ti amo, шпан. Te quiero.
 аналитичко образување на категоријата степен кај придавките
(буг. хубав – по-хубав – нај-хубав ‘убав – поубав – најубав’, алб.
bukur, më bukur, më i bukur ‘исто’); во дел од балканските јазици
присутно е и степенување на глаголите, на пример во бугарски
Аз по-обичам ‘Јас повеќе сакам’, Аз най-обичам ‘Јас најмногу
сакам’.
 отсуство на инфинитив, наместо инфинитив се појавуваат форми
на конјунктив или слично (мак. Сакам да чиtам, алб. Dua të
lexoj ‘исто’). Албанскиот има специјална форма на глаголски
прилог која во определени конструкции ја има функцијата на
инфинитив, на пример Shkoj për të punuar ‘Одам да поработам’ –
во северноалбанскиот (гегискиот) во слични конструкции се
појавува таканаречената форма на гегиски инфинитив Shkoj me
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punue, но структурно таа не се разликува од првата (литературна
и јужна форма);
создавање на идно време со помош на клитичната форма на
глаголот сака и соодветниот конјунктивен вид (мак. Ќе дојдам,
алб. Do të vij ‘исто’, српски Doći ću ‘исто’, или Ja ću doći, или Ja
ću da dođem). Како што се гледа од примерите постојат разни
фази во развојот на градењето на идно време: 1. Првата српска
форма се состои од променлива клитика на глаголот hteti ‘сака’ +
инфинитив, кој, како резултат на понапредниот процес на губење
на инфинитивот, може да биде заменет со лична форма на глаголот во сегашно време претходно поврзана со сврзникот да. 2. Во
албанскиот јазик клитиката веќе е неменлива, а во говорниот јазик
се случува испуштање на сврзникот të. 3. Во македонскиот и во
бугарскиот нема веќе сврзник. Во словенските јазици глаголот со
кој се гради идно време, слично како во конструкциите што го
заменуваат инфинитивот, има форма на сегашно време, а во албанскиот и вo романскиот јазик тоа е таканаречениот конјунктив;
изградена вербална флексија – меѓу другото, присуство на две
идни времиња (идно време со глаголот сака и таканаречен футурум егзактум (futurum exactum), а регионално и футур со има)
неколку минати времиња (аорист, имперфект, перфект и плусквамперфект). Во албанскиот постојат и таканаречени актуелен
презент и актуелен имперфект (со слична функција како англискиот present continuous);
во балканските јазици постојат, исто така, и повеќе глаголски
начини, поточно тука се работи за присуство на прекажаниот начин
(таканаречените времиња за засведоченост и за незасведоченост
во бугарскиот и во македонскиот, во албанскиот, пак, тие функции ги исполнува таканаречениот адмиратив кој, пред сè е таканаречен начин за изненадување). Во албанскиот јазик постојат,
исто така, оптатив и јусив во жива употреба.
во локативните и во егзистенцијалните конструкции, кои информираат за постоење или локација на објекти што се обележени по
неопределеност (а во основа се работи тука за рема), пред сè се
користат безлични форми на глаголот habere (алб. Në dhomën ka
disa karrige ‘Во собата има неколку столици’, српски U sobi ima
nekoliko stolica ‘исто’ – во српскиот во други временски форми се
појавуваат безлични форми на глаголот biti: U sobi bilo je nekoliko
stolica, во другите балкански јазици имаме безлични habere-конструкции, на пример во бугарскиот В стаяата имаше няколко
столове, алб. Në dhomën kishte disa karrige);
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 заедничка фразеологија, заеднички речник од турско потекло или
заемки дојдени преку турски, неколку заеднички турски форманти (на пример. -лук за апстрактни именки, -џија за различни
професии), голем број на повторувања кои означуваат некакво
интензивирање на нешто (на пример српски brzo-brzo ‘мошне
брзо’, албански ngadalë ngadalë ‘полека, пополека’ итн).
Карта бр. 1
Ориенtациски оpсеg на морфосинtаксичкаtа балканска лиgа
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Како што се гледа, во поголемиот број случаи тоа се еднородни
морфосинтаксички карактеристики посебно присутни во јазиците на тие
народи чии небалкански роднини користат поинаков начин на изразување.
Од другите словенски јазици бугарскиот и македонскиот дијаметрално се
разликуваат, тука се работи за целосно различен граматички тип кој, општо
земено, е поблизок до западноевропските јазици отколку до другите словенски јазици. Многу од тие обележја имаат своја паралела во латинските
јазици, но латинските јазици на Балканот исто така имаат своја специфика
којашто ги изделува од останатите романски јазици, иако некои балканизми се појавуваат во јужноиталијанските дијалекти, па дури и во шпанските.
Зачудувачка е сличноста на механизмите за градење на голем дел
од балканизмите, пред сè на балканизмите од именската фраза. Тој заеднички механизам би се засновал на повторување на информацијата којашто
од некаква причина претставува ‘word in focus’ – што значи информација
за темата, за определеноста и за интензивирање на лексичката информација. Тој е изворот од кој се создал определениот член, удвојувањето на
заменката, а на тој начин сигурно се создала и новата флексија во албанскиот и во романскиот јазик, која, конкретно во албанската фраза порано
функционирала како енклитика што значи дека зафаќа вторично место во
именската фраза (слично како член). Ако во именската фраза на прва позиција се појави придавка тогаш флексивните суфикси се додаваат на придавката, на пример, Vajzës së mirë ‘На добрата девојка’ (датив еднина) или
Së mirës vajzë. Исто така се однесува членот Djali i mirë ‘Добро момче’ или
I miri djalë, исто во бугарскиот и во македонскиот, на пример, Женаtа на
Пеtар или добраtа жена. Повторување на информацијата, нејзино
посебно подвлекување најчесто со лексичко евидентирање на референцијата, е, генерално гледано, често граматичко средство – на тој начин меѓу
другото се создала и словенската промена на придавките – но никаде тоа
средство не е толку често користено како на Балканот. Би можело да се
каже дека тоа е главно формообразувачко средство во рамките на именската фраза.
Очигледно е дека во споредба со лингвистичката дефиниција на
балканската лига карактеристиките на другите европски лиги изгледаат
мошне бледо и неубедливо.
Тоа воопшто не значи дека балканската лига е доволно истражена.
Изгледа дека е мошне занемарено прашањето за врската меѓу турскиот
јазик и балканската лига. Турскиот јазик нема балканска структура, впрочем тешко е да се прават структурни паралели меѓу така различни јазични
семејства како што се индоевропското и алтајското. Сите балкански јазици
припаѓаат на индоевропските јазици и оттаму нивното мешање е поед-
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ноставно и полесно. Сепак, петвековното присуство на Турците на Балканот оставило траги што не се само лексички и зборообразувачки. Постои
консензус дека создавањето на прекажаниот (ноневиденцијалниот) начин
во бугарскиот, македонскиот и во албанскиот е под турско влијание –
таков начин постои во турскиот јазик. Но, настрана од такви очигледни
ситуации, вреди да се загледаме во турската структура, која можела да
потпомогне во зголемување на фреквенцијата на некои балкански конструкции. Генерално, се работи за постпозитивната употреба на определувачките изрази и на граматичките морфеми како и на заменките (во турскиот јазик граматичките значења се изразени со суфиксација)5 како и
повторување на јазичните елементи со цел да се истакне нивната семантичка содржина. На последниов проблем веќе обрнала внимание Милка
Ивиќ на еден од балканските конгреси. Проблемот е во тоа што повторувања се случуваат во секој јазик. А во словенските јазици тие исто така се
мошне чести. Во врска со тоа единствена оцена може да даде споредбата
на фреквенцијата. Турскиот има најмалку седум начини на повторување
на придавките со цел да се интензивира значењето6 некои од тие начини се
познати и во словенските јазици (пол. szybko – szybciutko ‘брзо – брзичко’,
biały – bielusieńki ‘бело – бело-бело’). Навистина, овој начин на зборообразување е чест во албанскиот и во ромскиот, но и во словенските јазици.
Недостаток на знаење исто така имаме во врска со јазичната историја на регионот. Времето кое најмногу нè интересира (VII–XII век) е за
нас голема непознаница. Главно тука се користиме со византиските хроники, кои ни даваат многу драгоцени информации, но покрај тоа, исто така
и дезинформираат прекажувајќи слушнати факти и често користејќи исти
називи за разни народи. А тоа е време во кое се формирале современите
јазици, албанскиот и романскиот, кои како да се појавуваат од ништо –
првите текстови се мошне доцни. Изгледа дека не можеме да очекуваме
______________________________

5
На пример посесивноста ја изразуваат посвојните суфикси. Дали може
да се прифати дека словенскиот посесивен датив е честа појава на Балканот под
турско влијание? Определеноста ја изразува посвоен суфикс којшто се додава на
разни делови на говорот – изгледа дека тоа е паралелна појава со дистрибуцијата
на балканските членови.
6
Повторувањето на полната форма на придавката, повторувањето на
смислата на реченицата со изрази со блиско значење, повторувањата во кои вториот член создава рима или алитерација, повторување на целата форма со еден
вид префикс со поврзувачко м, повторување само на првиот слог на придавката и
додавање на крајната согласка, целосно повторување и додавање на крајната
согласка м кон втората придавка, како и, во функција на највисоко степенување,
таканаречената Изафетова конструкција, во која неколку придавки добиваат исто
така додатни самогласки и согласки (Majda 2004: 41).
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некакви јазични откритија од балканските терени кои барем нешто би
објасниле, но можеби најдобра насока на истражувањата би било истражување на средновековниот латински јазик на територијата на Италија,
пред сè јужна, како и на италијанските па дури и на шпанските дијалекти,
бидејќи јазичните врски со Балканот ги покажуваат тие романски дијалекти, кои биле повторно латинизирани (Шпанија, Калабрија, кои во определени историски моменти морале да бидат освоени и завладеани повторно од страна на Рим).
а. Балканската лига како дифузно множество
Изгледа секоја јазична лига треба да се третира како дифузно множество. Тоа значи дека јазикот припаѓа на определена јазична лига во
определен степен, помал или поголем, во зависност од тоа колку обележја
има коишто ја карактеризираат дадената лига. Би требало да се надеваме
дека географскиот центар на јазичната лига треба да ги има комплетно тие
особини, а периферијата на лигата само дел од нив. Како е тоа во случајот
со балканската лига? Да ги земеме предвид само најважните балкански
обележја: отсуство на именска флексија, постпозитивен член, удвојување
на заменките, отсуство на инфинитив, создавање на идно време со помошниот глагол ‛сака’, користење на глаголот ‛има’ како безлична форма со
локативна/егзистенцијална функција, прекажаниот начин (ноневиденцијал
/ адмиратив). Понекогаш е тешко еднострано да му припишеме на определен јазик определено обележје со оглед на тоа дека неговата стандардна
форма дозволува форми и балкански и небалкански. Таквите случаи во
подолната табела ги означуваме со знакот +/- (се случува исто така, балканските форми да се појавуваат само во дијалекти или само во разговорниот јазик). Освен тоа, не земаме во предвид некои вообичаени „балкански карактеристики“, бидејќи тие се поврзани главно со словенските
јазици (како дативот кај личните заменки со посесивна функција, иако
еквивалентноста во односот на ароманските форми е очигледна), бидејќи
нивната присутност е небанална главно на словенска почва, додека пак на
европска почва тие претставуваат норма (како на пример аналитичкото
степенување на придавките) – од друга страна присуството на аналитичко
степенување во некои балкански јазици се зема како сведоштво за влијание на лигата – кај словенските јазици и грчкиот. Состојбата кај именската флексија е претставена во посебна табела. Очигледно дека хрватскиот јазик не го сметам за балкански и го сместувам во табелата само за
споредба во однос на српскиот. Разликата на тие два јазика во однос на
другите, се поврзува со опозицијата на балкански јазик vs. небалкански
јазик.

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика

33

Табела 1
Присусtво на балканизми во сtандардниtе балкански јазици
Мак.

Буг.

Срп.

Хрв.

Ром.

Вла.

Алб.

Грч.

Ромски

Постпозитивен член

+

+

-

-

+

+

+

(-)

(-)

Удвојување
на заменките
Недостаток
на инфинитив
Идно време
со ‘сака’
Ноневиденцијал/
адмиратив
‘има’ во локативна
функција
Присуство
на заменски
и глаголски клитики
во проклиза

+

+/-

-

-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+/-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+/-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+/-

-

-

+

+

+

+

-

Коментар:
 Во грчкиот јазик се појавува препозитивен член. Слично и во
ромскиот каде што тој е нова категорија којашто се создала
сигурно под влијание на грчкиот.
 Во српскиот и во бугарскиот јазик удвојување на заменките се
појавува само во дијалектите, при што во бугарскиот тоа појавување е во значително поголеми просторни и временски рамки,
во избрани конструкции, а може да се појави и во стандардот.
 Во српскиот јазик инфинитивот се појавува опционално, сп.
понатаму во 3.б.
 Кога се работи за албанскиот јазик, поточно за неговата гегиска
форма, се зборува за таканаречен „гегиски инфинитив“, но морфолошки таа форма е еквивалент на тоскиските супститути на
инфинитивот, пр. тоск. Për të punuar – гег. me punue ‘работи’.
 Во основа, во бугарскиот јазик заменските и глаголските клитики
се појавуваат во енклиза, но постојат определени исклучоци, а
клитиката во идното време е секогаш пред глаголот. Освен тоа,
во стандардниот јазик навлегуваат дијалектни конструкции со
проклиза од кои некои се толерираат во разговорниот јазик.
 Кога се работи за ромскиот јазик, тој поседува некои балкански
обележја кои не постојат во ромскиот во другите делови од
светот. На пример, во некои североисточни дијалекти исчезнал
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членот, а во некои други (на просторот на Германија) се создал
инфинитив. Градењето на идно време со помошниот глагол
‘velle’ го има во ромскиот јазик само на Балканот. Удвојувањето
на заменките, исто како и евиденцијалот, во различни форми и во
не многу голем опсег се појавуваат во балканскиот ромски7.
Врз основа на тие неколку обележја можеме да ја формулираме
тезата дека центар на балканската лига се македонскиот и албанскиот
јазик кои имаат комплет од претходно разгледаните обележја. На второ
место би бил бугарскиот во кој две од разгледуваните обележја сè уште не
се во потполност образувани. На трето место се наоѓаат романскиот и
влашкиот. На периферијата на лигата се грчкиот и српскиот јазик. Слична
слика произлегува и од состојбата со именската флексија.
Табела 2
Именска флексија
Мак.
Редуцирана флексија
Две падежни форми
– номинатив и casus
generalis
Отсуство на флексија
Нова флексија

Буг.

Срп.

Хрв.

Х

Х

Ром.

Вла.

Алб.

Грч.
Х

Х

(X)

Х
Х

Х

Х

Во помал степен балканските јазици се тие кои зачувале сè уште
остатоци од флексија на именката, но сепак се карактеризираат со напреден синкретизам на падежните форми. Така, на пример, српскиот и хрватскиот јазик, во зависност од типот на промената и од бројот, имаат од шест до
две падежни форми, сп. понатаму во точка 3.б; додека грчкиот има четири
падежи (во колоквијалниот грчки само два). Понапредна форма во
процесот на балканизација имаат тие јазици кај кои именките не се менуваат по падеж, како во македонски и во бугарски. За волја на вистината во
бугарскиот уште се присутни две форми на падеж – номинатив и casus
generalis, но оваа појава ја има само во определените форми човекът –
човека – тоа е, всушност, промена на членот. Во македонскиот јазик нема
дури ни таква појава.
Сепак, како најбалканизирани би ги ставила тие јазици кои ја изгубиле старата флексија и создале нова со аглутинација на постпозитивната
______________________________

7
Извор на информации за ромскиот јазик за мене беше Виктор Фридман
кому му благодарам за консултациите.
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показна заменка како во албанскиот или во романскиот (заменката ille).
Тоа би било резултат на гореспомнатата тенденција на многукратно морфолошко означување на темата на исказот чијшто ефект е исто така создавањето на членот и удвојувањето на заменките. Таа нова флексија де
факто е иста таква структура како удвојувањето, но сепак ја изгубила таа
функција (и покрај постоењето на определена и неопределена флексија),
во врска со што, на пример во албанскиот кај зависните определени форми
на предметот задолжителнo е заменското повторување. Флексијата на
именките од тој тип го поминала истиот пат како словенската флексија на
придавките. Географскиот фактор сепак го усложнува непосредното поврзување на тие факти. Сепак, паралелата е фрапантна и можеби тој факт би
можел да помогне во донесувањето алтернативна наспрема официјалната
концепција за појавата на Словените во Европа.
Поединечни стадиуми во развојот на балканските структури
претставуваат, исто така, формите за идно време во балканските јазици.
Табела 3
Форма за идно време
Мак. Буг. Срп. Хрв. Ром. Вла. Алб. Грч. Ромски
Помошниот глагол
се менува
Помошниот глагол
не се менува
Присуство
на сврзник
Отсуство
на сврзник
Глаголот
се појавува
во лична форма
Глаголот
се појавува
во инфинитив

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

(Х)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Коментар:
 Сврзникот да во српскиот јазик се појавува тогаш кога глаголот
е изразен преку лична форма, ако е изразен со инфинитив –
сврзникот не се појавува: ја ħу да радим ~ ја ħу радиtи – радиħу
‘ќе работам’. Во хрватскиот јазик инфинитивната форма која се
појавува во идно време е скратена ако е поставена пред помош-
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ниот глагол: ja ću raditi ~ radit ću. Во српскиот скратувањето го
опфаќа целиот суфикс на инфинитивот, а помошниот глагол
станува флексивен суфикс за идно време пр. радиħу.
 Во албанскиот стандард се појавува сврзникот të кој во разговорниот јазик е често испуштен: do të punoj ~ do punoj ‘ќе работам’.
 И за ситуацијата во романскиот јазик е потребен коментар. Присуството на секакви можни конструкции, како што е претставено во табелата, произлегува оттаму што романскиот има две
форми на идно време. Во обете се појавува елемент кој произлегува од глаголот ‘velle’. Во првата конструкција помошниот
глагол е променлив и непосредно по него се појавува основата
на глаголот (вид на скратен инфинитив), на пример voi lucra ‘ќе
работам’, vei lucra ‘ќе работиш’. Во вториот тип на идно време
имаме непроменлив дел о, по кој се појавуваат променливи
форми на глаголот поврзани со конјунктивен сврзник, на пример: о să lucrez ‘ќе работам’, o să lucrezi ‘ќе работиш’8.
Кога се работи за градење на идното време, како најбалкански
треба да се сметаат формите во македонскиот и во бугарскиот јазик со
непроменлива клитика на помошниот глагол, без сврзник и со лична
форма на глаголот, на второ место ќе биде албанскиот во кој навистина
уште се појавува сврзник, но во секојдневниот јазик практично веќе го
нема. На трето место би бил романскиот во кој во една од формите за идно
време клитиката сè уште се менува и на четврто место би бил српскиот кој
дозволува повеќе форми за идно време од кои најбалканска е формата со
сврзник и со лична форма на глаголот ја ħу да радим. Нејзин помалку
балканизиран роднина ќе биде формата со инфинитив ја ħу радиtи. Освен
тоа, во српскиот се создала нова флексија на идно време која ја нема во
бугарскиот или во македонскиот: радиħу, радиħеш, радиħе, радиħемо, радиħеtе, радиħе. Таа разлика има врска со едно друго балканско обележје
кое го нема во српскиот јазик, се работи за функционирање на клитички
форми на заменките и помошните глаголи во проклиза што е карактеристично за сите медитерански и балкански јазици со определени ограничувања во бугарскиот. Во врска со тоа единствена можна позиција за
помошниот глагол во бугарскиот и македонскиот, а исто така и во другите
балкански јазици е проклизата: буг. ще работя, мак. ќе рабоtам, додека
пак во српскиот помошниот глагол е енклитика и се појавува на второ
место во реченицата, значи може, ако не е изразен подметот, да се појави
по глаголот и да се преформира во флексивна наставка (така како што се
случило, на пример, со полскиот перфект).
______________________________

8
Благодарност до Томаш Цихнерски за информациите поврзани со
романскиот јазик.
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б. Дијалектната хетерогеност на јазикот од аспект
на припадноста на јазична лига
Како што заклучивме, јазикот може да припаѓа во помала или во
поголема мера на некоја јазична група. Згора на тоа, јазикот може да
припаѓа на една јазична лига на нееднозначен начин. Таков е случајот кога
определени дијалекти на еден јазик покажуваат различно количество на
обележја кои ја дефинираат една јазична лига. Таквата ситуација во случајот на крајните јазици на балканската лига е правило. Ареалната лингвистика во однос на Балканскиот Полуостров би требало да биде, пред сè
дијалектологија. Притоа, како што веќе порано спомнавме, во случај на
сродни јазици (словенски), тешко е дури да се означат границите меѓу
јазиците – преодниот појас не може да се квалификува дека припаѓа на
некој од јазиците врз основа само на лингвистички критериуми. Историјата на таа територија била погодна за создавање на таквата ситуација
многу повеќе од каде било на друго место: мешање на сè повеќе народи и
јазици, промени на државните граници, бројни преселби. На пример, на
територијата на денешна Република Македонија во дамнешни времиња
сме имале последователно: Антички Македонци, роднини на Грците, римска
колонизација, словенска колонизација – во средниот век таканареченото
Второ бугарско царство, па Српското царство и најпосле Отоманската
Империја. Освен тоа, имало населување на Албанци, Власи, Турци од
разни етнички групи, Роми. Денеска во Македонија може да се пребројат
речиси 25 националности. Дури по ослободувањето од турскиот јарем,
Македонија станала предмет на аспирации од Србија, Бугарија и Грција
кои во различни периоди и во различен обем имале можност да ја реализираат својата политика и тоа го правеле меѓу другото и преку јазичната
политика. Таа ситуација предизвикала денес Македонија да можеме да ја
наречеме котел на балканскиот котел. Тоа се изразува не само во мултиетничноста на регионот, ами исто така, како што е случајот и со другите
јужнословенски јазици, во нејасните јазични граници и во големите
внатрешни разлики. Сепак, сите македонски дијалекти имаат еднозначно
балкански карактер. Во случајот со јазиците што претставуваат периферија на балканската лига е поинаку, на пример, во случајот со српскиот
јазик, за кој определувањето на границите врз основа на лингвистички
критериуми воопшто не е можно. Но дури само во границите на денешна
Република Србија констатираме големи дијалектни разлики што можеме
да ги толкуваме како различен степен на припадност кон балканската
јазична лига. Притоа, секој од главните дијалекти е исто така внатрешно
различен. Применувајќи определени обопштувања, таа ситуација можеме
да ја претставиме во табела 4.
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Табела 4

Присусtво на некои балканизми во шtокавскиtе дијалекtи на Реpублика Србија
Дијалект
обележје
Отсуство
на именска
флексија
Постпозитивен
член
Удвојување
на заменките
Отсуство
на инфинитив
Идно време
со ‘сака’
Ноневиденцијал

Шумадисковојводински
-

Смедеревсковршачки
-

Косовскоресавски
+

Призренскотимочки
+

-

+

-

+

-

-

+/-

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

?

?

‘има’
со локативна
функција
Аналитичко
степенување
Регуларна
примена
на имперфект
Често користење
аорист

+

+

+

+

-

?

+/-

+

-

-

-

+

-

+

+

+

Коментар:
 Во групата призренско-тимочки дијалекти флексијата се задржала само уште во јужноморавскиот говор. Во останатите поддијалекти од тој комплекс имаме два падежа: номинатив и casus
generalis.
 Во смедеревско-вршачките дијалекти удвојувањето на заменките
се појавува спорадично, а во косовско-ресавските нерегуларно.
 Во дел од призренско-тимочките дијалекти се појавуваат форми
за идно време со непроменлива клитика на идно време и без
сврзникот да.
 Во косовско-ресавскиот дијалект се појавува како аналитичко
така и синтетичко степенување.
 Во смедеревско-вршачкиот и во косовско-ресавскиот дијалект
имаме присуство на имперфект, но тој не се користи регуларно.
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 Во изворите не најдов информации на тема ноневиденцијална
употреба на вербалните форми во косовско-ресавскиот и во призренско-тимочкиот дијалект – претпоставувам дека ноневиденцијалот не се појавува во тие дијалекти.
Крајните српски дијалекти, во зависност од положбата, имаат
помалку или повеќе балкански карактеристики. Дијалектите поодалечени
од границата на лигата имаат стар тип на флексија (на пример екавскиот
дијалект на Славонија, дијалектите на Војводина), без типичните за литературниот јазик и за поголемиот дел на српските дијалекти нови падежни
наставки. Дијалектите што се граничат непосредно со јазиците од лигата,
независно од тоа дали имаат стара или нова флексија, не ги разликуваат
падежите за место и за правец (на пример: смедеревско-вршачкиот, српскиот
дијалект на Банат како и црногорскиот зетско-сјенички дијалект, при што
таа заедничка функција ја извршуваат различни форми – акузатив или
инструментал). Карактеристично е исто така мешањето на падежните форми
како и фактот дека во различни дијалекти, различни форми на падежот се
споиле во една. Во призенско-тимочкиот дијалект има само две падежни
форми.
По должината на границата со Романија, во српскиот се појавува
проклитичко користење на кратки заменски форми и на глаголски клитики. Проклизата исто така се јавува и во српските призренско-тимочки
дијалекти.
Сразмерно често користење на имперфектот имаме само во дијалектите кои непосредно припаѓаат на лигата (призренско-тимочките и
крајниот јужен црногорски зетско-сјенички). На другите граници на штокавскиот дијалектен простор (северно-западните) имперфектот веќе воопшто
не постои.
Влијанието на лигата е очигледно, иако точна инвентаризација на
обележјата на лигата во штокавските дијалекти би помогнала во надополнувањата или во допрецизирањата на некои податоци за некои од регионите за кои не наоѓаме информација.
Исто така, во типичните карактеристики за балканската лига се
ставаат такви обележја кои вообичаено се претставуваат како карактеристични за јужнословенските дијалекти. Се работи за историско-фонетски карактеристики кои претежно немаат врска со припадноста на балканската лига. Сепак, ширењето на изоглосите е изразито паралелно. Пр. „..
линија која иде од околине Видина до тачке западно од Ћустендила мора
се сматрати важном језичком границом. Она дели источну од западне
јужнословенске језичке области. Међутим, даље од ħустендилске околине
ова граница није више тако одређена. Сноп изоглоса које се од видинског
до ħустендилског краја протежу релативно сложно, овде заокреħе ка
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западу и југозападу, расипајуħи се при том. Готово свака изоглоса има свој
посебан правац, углавном преко земљишта македонског језика.“ (Ивиħ
1956: 16). Околу тој факт би требало да се размислува во врска со евентуалните врски на развојот на словенските дијалекти со супстратот (ерго
со лигата).
Од друга страна крајните северни дијалекти на Македонија, таканаречените у-дијалекtи покажуваат слични карактеристики со граничните
дијалекти од призренско-тимочката група (Ивић, 1956: 116).
Слични резултати дава анализата на оние фонетски карактеристики во штокавските дијалекти, кои понатаму (во делот 2) ги сметаме
како важни за балканската лига. Посебно невообичаено е ограниченото
присуство на долги самогласки, кое е најзабележливо на југ и на исток во
српскиот дијалектен простор, а исто така и редукцијата на неакцентирани
самогласки којашто се шири од исток.
Ситуацијата со акцентите на штокавското подрачје е „скалеста“.
Најстарата состојба со акцентска политонија (таканаречениот стар метатонски акут и надолен акцент на долгиот или на краткиот слог) е присутна
само во крајните северни дијалекти: славонскиот екавски и посавскиот
икавски. Кога одиме во правец на југ политонијата исчезнува. Смедеревско-вршачкиот, косовско-ресавскиот и зетско-сјеничкиот дијалект (како и дел
од Истра) имаат еден вид акцент којшто може да се реализира на кратки
или на долги слогови (таканаречен краток надолен и долг надолен). И на
крај, во призренско-тимочкиот дијалект дури нема ни разграничување
меѓу долгите и кратките самогласки. На тој терен мошне чудно изгледа
штокавската иновација (таканаречена новоштокавска акцентуација) која се
заснова на секундарно создавање на политонија, освен кога таа состојба се
развива непосредно од старата акцентска политонија, а не како што го
претставуваат тој проблем истражувачите, од фазата кога е веќе без стариот метатоничен акут. Географското лоцирање на дијалектите со новоштокавска акцентуација би одело во прилог на таквото толкување. Тоа е
широк појас (шумадиско-војводински, помладиот икавски и источнохерцеговскиот дијалект) кој ги одделува дијалектите со стара акцентуација од
тие дијалекти без политонија кои во дијалектолошко-историската традиција се третирани како замена на старата акцентуација без метатоничен акут.
Освен балканските фонетски карактеристики, изоглосите со други
фонетски карактеристики имаат, исто така, сличен правец и укажуваат на
скалест премин од еден кон друг дијалектен тип. Навистина, поголемиот
дел од тие карактеристики нема ништо заедничко со балканската јазична
лига, но во минатото во определен период на развојот, можно е некои од
тие карактеристики да се развивале под влијание на балканскиот супстрат,
иако од тој супстрат немаме изразити траги. За една таква ситуација ќе
зборуваме во вториот дел.
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ВТОР ДЕЛ
АРЕАЛНА ФОНЕТИКА
1. Фонетска конвергенција
Балканската лига ја дефинираат морфосинтаксички карактеристики.
Освен нив, научниците понекогаш исто така спомнуваат определени
фонетски карактеристики. Тие фонетски информации на око се површни и
немаат никаква вредност без развиен коментар. Тоа не значи дека балканските особености воопшто не се појавуваат на фонетската површина, сепак
сферата на конвергентните фонетски карактеристики што заслужуваат да
бидат издвоени не се покрива во потполност со сферата од морфосинтаксичката лига. Имајќи ја предвид оваа, а и други слични ситуации, научниците си поставуваат прашање дали воопшто се можни холистичката типологија и холистичката лингвистичка географија, бидејќи опсегот на определени територии со одредена фонетска и синтаксичка карактеристика општо
земено не се преклопуваат. Сепак од друга страна не ретко се преклопуваат
делумно. На пример, дозволувајќи си максимално воопштување, можеме да
кажеме дека најмоќните флексивни словенски јазици (источнословенските) припаѓаат исто така кон јазици со многу согласки, со развиена фонетска и фонолошка корелација на мекоста на согласките, додека „аналитичкиот“ пол на словенството се карактеризира со повисока вокалност
(поголемо присуство на самогласки во фонолошките инвентари – главно
благодарение на фонолошкиот квантитет, поголема фреквенција на самогласки во текстот и пред сè многу поголема фреквенција на самогласнички
групи). Меѓу тие два пола постои цел спектар на преодни ситуации.
Фонетската конвергенција се развива на малку поинаков начин
отколку граматичката. Во двата случаи објект на интерференцијата е формата, но во случајот на граматичките карактеристики зад формата стои
функција, благодарение на што дадената форма полесно се стабилизира.
Позајмувајќи определен начин на изразување, истовремено позајмуваме
одредена семантичка категорија и главно ја позајмуваме токму функцијата, а не само самите форми. Морфосинтаксичката конвергенција во рамките на јазичната лига се заснова на тоа дека секој јазик пред сè користи
сопствени морфеми кои неговите корисници ги третираат како еквивалентни на формите од другиот јазик и почнуваат да ги користат на ист
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начин. Кога определено користење се граматикализира, автоматски јазикот се збогатува за одредена семантичко-граматичка категорија. Најпрост
пример може да биде развојот на постпозитивниот член во балканските
словенски јазици. Тој процес се заснова на зголемената фреквенција на
присуство на заменки кои се наоѓале во постпозиција под влијание на
одредени супстрати – таа појава била добро позната во словенските јазици, главно во анафорска употреба (тип пол. Była sobie pewna pani, i pani
owa/ta ...)9. По определено време користењето на постпозитивната заменка
во одредени ситуации станува задолжително и со самото тоа таа станува
израз на категоријата определеност. Во понатамошниот развој користењето на членот може да почне да се поврзува со определени синтаксички
позиции, како во албанскиот, на пример, во кој дури и сопствените именки
се појавуваат со член, а, на пример, користењето на определените (со
член) или неопределените именки (без член) зависи од предлогот (алб.
Jam nga Prishtina, ‘Јас сум од Приштина’, определена форма, но Jam në
Prishtinë ‘Јас сум во Приштина’, неопределена форма). Друг пример се
формите еквивалентни на инфинитивот − во секој од балканските јазици
се користат разни видови граматички форми, тие се состојат зависно од
јазикот, од сврзник плус форма на конјунктив, герундив или форми од
сегашно време. Слично изгледа формата за идно време која се образува со
клитика која потекнува од глаголот velle и форми на конјунктивот (албански, романски) или сегашно време (словенските јазици). Фонетската конвергенција, пак, често се ограничува исклучиво на воедначување на фонетската реализација на слични гласови без навлегување во нивната фонолошка вредност. Како резултат на тоа, на пример, постојат широки територии со изедначена боја на латералниот тврд глас – веларно-забниот
изговор го зафаќа истокот на Европа (меѓу другите и источнословенските
јазици), а другиот дел на Европа има таканаречено средноевропско [l]
(венечно невеларизирано). Меѓутоа, местото на тој глас во фонолошкиот
систем може да биде многу различно. Во полскиот јазик приближувањето
кон европското [l] се случило кај мекиот член од латералната опозиција, а
во хрватскиот и во српскиот, кај тврдиот член. Оттаму денес опозицијата
на мекото [á] наспроти тврдото [l] во српскиот или хрватскиот има фонолошки карактер, додека пак, во полскиот исклучиво фонетски – тоа се
позициски варијанти. Чисто физичката сличност е излезна точка, а финална
точка претставува потполното изедначување на звукот (Weinreich 1974).
Тоа не значи дека конвергенцијата во доменот на системските односи не ја
придружува фонетската конвергенција, се случува и тоа, но почесто се
ограничува исклучиво на изедначување на фонетското звучење на елемен______________________________

Токму на истиот тој начин и првично со иста таква функција каква што
денес има постпозитивниот член се создале во прасловенскиот јазик долгите
форми на придавките и именската флексија во албанскиот.
9
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тите, со различна системска функција. Токму така би требало да се толкува функционирањето на согласничките групи од типот носен сонант +
оклузив во балканските јазици во чијшто извор се наоѓаат неколку различни појави и нивното место во одделните јазични балкански системи е
различно. Знаејќи го механизмот на фонетска конвергенција, која има пред
сè површен карактер, може да се надеваме дека таа ќе се реализира побрзо
отколку граматичкото влијание, како и дека нејзините резултати не мора
да бидат трајни – некои факти кои ни се познати од балканската лига ја
потврдуваат оваа претпоставка.
Дефинирајќи ја балканската јазична лига, научниците покрај морфосинтаксичките особености, вообичаено наведуваат уште две фонетскофонолошки карактеристики. Како прво, тоа е присуството на максимално
централизирана самогласка (средна по хоризонтала и средна по вертикала,
рус. „гласный неопределенного образования“) во ранг на посебна фонема.
Како второ, тоа е присуството на согласнички групи од типот [mb], [nd],
[·g] во почетокот на зборот. Се работи за тоа дека централизираните
самогласнички фонеми се појавуваат во бугарскиот и во романскиот (во
романскиот дури две), како и во јужниот албански дијалект, но и во
стандардниот албански (тој појас од исток се поврзува со севернословенските јазици во кои гласот [ɨ] подлегнал веќе на фонологизација, слична
фонема се појавува и во турскиот) додека пак во северноалбанскиот дијалект, во грчкиот и во стандардниот македонски тие самогласки како фонеми недостигаат, а пак именуваните почетни групи во зборот, од стандардните јазици постојат единствено во албанскиот. Како би можеле во тој
случај, тие карактеристики да го дефинираат целиот простор на лигата?
Сепак можат – првата карактеристика навистина се појавува како историска
појава, но вредно е да ја претставиме поблиску како пример на невообичаена конвергенција (види понатаму во 2.г.). Втората карактеристика има
потреба од преформулирање – тоа е исто така многу оригинална појава на
европскота почва што треба подетално да се опише (види во делот 2.д.).
2. Некои простори во Европа што се издвојуваат
од фонетска гледна точка
Балканската јазична лига изгледа целосно поинаку ако и пристапиме од фонетска страна. Границите на фонетските и фонолошките појави
не се поклопуваат со границите на лигата определени со морфолошкосинтаксичките карактеристики. Тоа сепак не значи дека појавите што ја
создаваат лигата не се појавуваат воопшто на фонетско ниво. Исто така
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земајќи ги предвид фонетските карактеристики на Балканот, можеме да
изделиме определени специфични простори коишто се карактеризираат со
висок степен на конвергенција. Целиот простор на балканската јазична
лига од фонетска гледна точка можеме да го поделиме на три дела.
а) Источнобалкански фонетски простор
Првиот дел се протега на територијата на бугарскиот и на романскиот јазик. Токму тој терен на почетокот на фонетските балкански истражувања Павле Ивиќ го нарекол фонетски центар на балканската лига (Ivić
1968), сигурно затоа што тие јазици на европска почва претставуваат
фонетика која е ретка, специфична и периферна. И покрај тоа, тешко е тој
да се определи како централен балкански појас. Поголема смисла би имало
кога тој јазичен ареал би се третирал како периферија на југозападната
територија на евроазиската фонетска јазична лига каква што ја предложил
некогаш Роман Јакобсон (Jakobson 1962). Карактеристики на таа лига според него треба да бидат отсуството на акцентска политонија и изградена
корелација по палаталност кај согласките. Таквата карактеристика е присутна во еден појас на азиски јазици (кои потекнуваат пред сè од алтајското семејство), како и кај сите словенски јазици што се наоѓаат на север
од Карпатите. Во Европа тој ареал се ограничува со словенските јазици,
романските дијалекти и определено влијание забележуваме, исто така, во
северногрчките дијалекти. Присуството на акцентска политонија во југоисточна Европа е ограничено на литванскиот, српскиот, хрватскиот и словенечкиот, кои исто така имаат долги самогласки, значи токму на Балканот тоа е карактеристика која изразито разграничува.
Палаталноста, истовремено фонолошка како и асимилативна, се
јавува како карактеристика што се повлекува. Истово ова се однесува и на
редукцијата на неакцентираните самогласки, кои исто така се појавуваат
во источнословенските јазици како и во бугарскиот, во романските дијалекти и во дијалектите на Северна Грција.
Ограничувањето на тие карактеристики е врзано со нивното слабеење, со процесот на исчезнување на некоја од нив и, општо со процесот
на унификација на фонетскиот тип во цела Европа. Границите меѓу определени простори постепено се губат. Повлекувањето на контрастните карактеристики се однесува од една страна на отсуството на акцентска политонија, а од друга пак, на процесот на дeпалатализација на согласките –
повлекување на позициската палаталност и затврднување на фонолошки
меките согласки. Фонолошката корелација на мекоста е подложена на
ограничување исто така преку десинхронизација на реализацијата на некои
палатални фонеми.

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика

45

Ограничувањето на присуството на палатални сегменти е појава
карактеристична за словенската фонетика низ вековите. Од мошне оригиналната таканаречена синхармонична структура на прасловенскиот слог
во кој сите елементи на слогот биле меѓу себе усогласени во поглед на
присуството/отсуството на палаталност (фонетската структура на зборообразувачките и на флексивните форманти секогаш била усогласена со
крајните согласки на основата што јасно укажува на алтајското потекло на
тоа обележје), словенската фонетика се стреми кон типична ситуација за
поголемиот број на европски јазици каде што меките согласнички фонеми
се ограничуваат на две или три сонанти, а понекогаш и на два опструенти,
додека, пак, асимилативната палаталност претежно се ограничува на смекнување на веларните опструенти и на факултативна јотација. Јазиците од
западниот дел на јужнословенската група многу брзо ги прифатиле тие
промени. На југот на словенската јазична територија важен елемент на таа
промена е исчезнувањето на самогласката [ɨ], која во прасловенскиот се
појавувала по тврдите согласки, а по меките се појавувало [i]. На север,
пак, настапил период на зајакнување на палаталноста и се одвивале мноштво
последователни асимилативни процеси пред предните самогласки што се
однесуваат веќе само на источно и на западнословенските јазици; заедно
со фонологизацијата на меките согласки се конкретизирал фонолошкиот
статус на [ɨ] како комбинаторична варијанта на /i/ по тврдите согласки.
Набргу, сепак, земајќи ја предвид опишаната тенденција, од групата на
севернословенските јазици се одделиле чешкиот и словачкиот кои успеале
да зачуваат квантитет кај самогласките. Денес фонетската карактеристика
ги поврзува тие јазици со западниот дел на јужнословенските јазици, а
границата меѓу фонетските типови се стабилизирала на Карпатите (извесни
рани промени на диспалатализација забележуваме исто така во украинскиот). Во бугарскиот јазик мекоста на согласките е богато присутна, но
нејзините извори се поинакви отколку тие на север. Мекоста во бугарскиот се зачувала исклучиво како резултат на смекнувањето пред еден од
континуантите на прасловенската самогласка *ě или како резултат на
јотација. Меките согласки во бугарскиот се појавуваат исклучиво пред
задни самогласки. За разлика од севернословенските јазици, сите тврди
согласки во бугарскиот јазик имаат свои меки парници во ранг на фонеми,
но текстовата фреквенција на палаталите е значително пониска отколку на
север. Од друга страна, бидејќи во бугарскиот недостигаат поврзувања на
согласките со јотата, а меките согласнички фонеми имаат поголемо дистрибутивно ограничување, палаталните согласки можат да се толкуваат како
фонолошко поврзување на тврдата согласка со јотата, со задолжително
правило на површинска реализација на смекнување и апсорпција на јотата.
Кога се работи за останатите позициски палатализации, бугарскиот јази-
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чен простор се дели на источнобугарски со силна асимилација пред предните самогласки и западен дијалектен простор со незначително смекнување или со општо отсуство на смекнување пред предните самогласки,
така што би можело да се рече дека границата меѓу фонетските простори
со различна типологија, каква што на природен начин претставуваат Карпатите, завршува на теренот на Бугарија кај планината Балкан и потоа
станува неостра. Во романскиот јазик нема многу палатални фонеми, а
спротивно од бугарскиот тие немаат специјални ограничувања на присуство, но слично како во бугарскиот се присутни комбинаторични смекнувања пред сите предни самогласки – степенот на смекнување зависи од
самогласката и од регионот.
До смекнување кај согласките доаѓа и во северногрчките дијалекти
пред [i] и [j], а во Тесалија исто така и пред [e]. Како последица на редукција на неакцентираните високи самогласки денес во тие дијалекти
смекнатите согласки се наоѓаат на различни позиции – на крајот на зборот,
пред согласка, и подлежат на фонологизација. Единствено во Епир (што
значи во западниот дел) контекстуалните палатализации се ограничуваат
на позицијата пред јота. Обемот на согласки кои подлежат на смекнување
е различен во зависност од дијалектот – насекаде во северногрчките дијалекти заднојазичните согласки подлежат на смекнување, додека пак на
некои од грчките острови преминуваат во предни меки африкати. Карактеристично е дека границата меѓу северногрчките и јужногрчките дијалекти не ја дели Грција хоризонтално, туку се протега косо од северозапад
од Коринт, кон југоисток, оставајќи го поголемиот дел од грчките острови
во делот на северните дијалекти, а Атика во јужниот дел. Таа граница би
требало да се прифати како граница на влијанието на некои источнобалкански фонетски карактеристики – на асимилативна палатализација и пред
сè на редукција на самогласките (северноалбанските редукции имаат
подруг карактер – не се актуелни, сп. Асенова 1989).
Асимилативните палатализации се сè уште релативно чести во романските дијалекти иако бројот на меки фонеми денес е мошне ограничен. Во
литературниот јазик исто така, веќе исчезнала палатализацијата на согласките пред [e]. Во историјата на романскиот јазик комбинаторната палатализација била силна и имала поголем обем. Моментално во литературниот јазик се реализира главно пред предните дифтонзи како и пред
редуцираното [i] во последниот слог (каде што е тоа невообичаено силно);
а во дијалектите присуството на мекоста, како асимилативна така и фонолошка, е пошироко (на пр. во влашкиот дијалект на Добруџа, Сараманду во
1972 година (Saramandu 1972) наброил дури 13 корелациски пара). Влашките
дијалекти кои се зборуваат во југозападниот дел на Балканскиот Полуостров немаат толку големо присуство на меки согласнички сегменти.
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Тенденцијата за комбинаторна палатализација во помал или во
поголем обем се појавува, исто така, и во појасот на турските и на гагауските дијалекти коишто се присутни во тој дел од Балканот.
Опишаната карактеристика се повлекува. Моментално во сите
јазици од тој регион како и во севернословенските јазици набљудуваме
низа процеси кои предизвикуваат намалување на количеството и на фреквенцијата на палатални и на палатализирани согласки. Тоа се стврднувања
на согласките во дел од позициите или пак, во некои случаи на фонолошка
мекост, разложување на мекоста. Така се создаваат нови ограничувања во
дистрибуцијата, кои ни дозволуваат друго фонолошко толкување на палаталноста10. На Балканот мекоста почнала да се повлекува многу порано (за
тоа ни сведочи недвосмисленото споредување на поранешниот стадиум на
романскиот јазик со современиот романски). Во северногрчките дијалекти,
на пример, согласките се меки пред првичното [i], но веќе не пред [i] кое
потекнува од редукција на неакцентирано [e]. Во понатамошниот стадиум
во романскиот и во некои северногрчки дијалекти силната палатализација
се повлекува пред јотата. Мутатис мутандис истото може да се каже за
бугарскиот јазик каде што навистина не постои група Cj, но појавата на
таканаречена јотација може да се набљудува на меѓузборовни граници11.
Друга појава карактеристична за источниот дел на Балканот се
редукциите на неакцентираните самогласки, а во основа тоа се алтернациите на самогласките поврзани со позицијата на акцентот и присуството
по мека или по тврда согласка. Генерално, средните самогласки подлегнуваат на повишување, [а] – на повишување и на централизација. Во детали
тоа се реализира на различен начин во зависност од јазикот. Во северногрчките дијалекти неакцентираните [е] и [о] преминуваат во [i] и [u], а [i] и
[u] надвор од акцентот испаѓаат. Во бугарскиот средните неакцентирани
самогласки се повишуваат (во поголем степен задната отколку предната),
а потполниот премин во високи самогласки има нелитерарен карактер.
Појавата во романскиот јазик е регистрирана главно во дијалектите каде
токму редукцијата се поврзува со преминувањето на задните самогласки
во предни во позиција по меките согласки. Прилагодувањето на бојата на
самогласките според претходната согласка (палатализација, лабијализација, веларизација) е регистрирано исто така кај дел од турските дијалекти
на Балканот.
Може да се заклучи дека источнобалканскиот простор сè уште се
карактеризира со значителен обем на акомодирачки појави што го разликува од западниот дел на полуостровот каде, општо гледано, изговорот е
______________________________

Како фонолошка група согласка + ј.
Пр. Град Ямбол во алегро [гратјамбол]. Повеќе детали на темата балканска палатализација, примери како и литература на таа тема в. кај Савицка 1997.
10
11
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попрецизен. Интересно е дека границата меѓу тие два фонетски простора
ја дели балканската јазична лига на два посебни дела оставајќи на различни страни од таа граница два словенски балкански јазици, бугарскиот и
македонскиот, кои и обата се карактеризираат со комплет од морфосинтаксички балкански карактеристики. Тоа можеме да го забележиме споредувајќи ја македонската фонетика, од една страна со српскиот јазик, со
дијаметрално поинакви карактеристики од тука опишаниот источнобалкански фонетски тип и, од друга страна, со бугарскиот (види табела 5 и 6,
каде што споредбата е направена според: а. од гледна точка на фонетската
типологија на словенските јазици и б. од гледна точка на балканските
карактеристики.)
Табела 5
Заеднички каракtерисtики на лиtераtурнаtа македонска фонеtика
со срpскаtа фонеtика и со буgарскаtа фонеtика
(обоpшtена сиtуација врз база на Савицка 2001)
Југозападни словенски карактеристики

српски

македонски

бугарски

Модел на едноврвен слог
Ограничено количество
на палатални фонеми
Отсуство на асимилациска палатализација
Изразени ограничувања на геминацијата
Отсуство на централизирана
самогласничка фонема
Долги самогласнички фонеми
Отсуство на редукција
на неакцентираните самогласки
Отсуство на санди
Висока честота на самогласнички групи

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+13

-12
-

+
+

-14
+

-

+
+

+/-15
+

+

______________________________

Силна асимилирачка палатализација е присутна пред с# во источнобугарските дијалекти.
13
Централизирана самогласка понекогаш се појавува во македонските
турцизми каде што секогаш може да биде заменета со [a].
14
Веќе се јавуваат обиди за толкување на геминатите кај самогласките
како долги самогласки во македонскиот јазик (Пјанка 1960/61).
15
Во македонскиот јазик санди има ограничено присуство. Според литературната форма се појавува, обратно од другите словенски јазици со санди, само
во позиции пред опструенти.
12
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Би требало да се истакне дека типолошките разлики подлегнуваат
на постепено ублажување. Не само што во западнобугарскиот исчезнува
асимилативната палатализација и се случуваат функционални промени во
делот на палаталноста на согласките, ами и од другата страна на границата
– во српскиот јазик, почнуваат да се појавуваат редукции на неакцентираните самогласки, а исчезнува должината кај самогласките и политонијата.
Табела 6
Фонеtски каракtерисtики на ценtралниоt pредел на балканска фонеtика
кај словенскиtе јазици (обоpшtена сиtуација врз основа на Савицка 1997)
Балкански обележја
Исчезнување на /х/
Мешање
на африкатите16
Ограничено количество
на палатални фонеми
Тежнеење
да се стабилизира
зборовниот акцент
на трите крајни слога
од зборот
Специјални појави
поврзани
со функционирање
на групи од типот
ND и D17
Висока фреквенција
на групите VV
Ограничено санди
Ограничување
на геминацијата
Присуство на долги
самогласнички фонеми
Проклитизација
на кратките заменски
форми

Српски
+
+

Македонски
+
+

Бугарски
-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+
+

+
+

-

+

-

-

-

+

+/-18

______________________________

Тоа е карактеристика која се појавува главно при стврднување на
меките африкати и нивна фузија со тврдите африкати.
17
Види понатаму во дел 2.д. Во понатамошниот текст ќе применуваме
обележување N – носен сонант, D – звучен опструентен оклузив, T – безвучен
оклузив, V – самогласки, C – согласки, S – сонант.
18
Во бугарскиот јазик таа појава не е целосна.
16
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Карта бр. 2
Ориенtационо pросtирање на исtочниоt ареал
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б. Фонетскиот центар на балканската лига
Од фонетска гледна точка како најспецифичен регион на Балканот
е регионот којшто ќе го наречеме централен и кој се наоѓа на местото каде
што се допираат македонскиот, албанскиот и грчкиот јазик.
Карактеристика на централниот регион, обопштено кажано, е фонетика која е спротивставена на источниот тип, иако би требало јасно да се
каже дека никаде на Балканот нема остри граници, посебно не меѓу роднинските јазици. Тоа значи дека, меѓу другото, преминот од бугарскиот
кон српскиот и кон македонскиот, што значи од еден фонетски тип кон
друг, има степенест карактер.
Во табелата број шест се наброени најважните карактеристики на
централниот регион на балканската фонетика. Општо зборувајќи, тоа се
карактеристики што ја приближуваат фонетиката на тој регион до фонетиката на западноевропските јазици (и изразито се поврзуваат со регионот на
српските дијалекти).
Во тој фонетски тип се издвојува македонско-албанско-грчкиот
регион каде што балканските обележја во западниот регион посебно силно
се концентрирани и тој дел, исто така, има своја специфика. Во текстот, во
целост гледано, има малку смекнати согласки, бројот на меките фонеми се
ограничува на два опструенти и на три сонанти. Карактеристичен, исто
така, е процесот што води кон ликвидација на тие два опструенти – тоа е
мешање на африкатите: српското [ʨ] [ʥ], албанското и македонското [c] и
[ɟ] се стврднуваат и се мешаат со [ʧ] и [ʤ]. Во српскиот јазик денес тој
процес изразито слабее, во албанскиот и во македонскиот е невообичаено
силен, пред сè на дијалектно ниво. Литературниот грчки јазик нема меки
опструенти, но во некои дијалекти непчените африкати се создаваат од
поврзување на веларите со јотата и од смекнувањето на веларите пред предните самогласки (што значи како резултат на палатализација и, понекогаш,
подоцнежно стврднување). Видот на меките африкати кои различно се
реализираат (исто како полумеки или тврди алвеоларни) се појавува во
многу турски дијалекти на Балканот – тие гласови се создаваат како
резултат на смекнувањето на веларните оклузиви пред предните самогласки (посебен опис на таа појава види кај Савицка (Sawicka 1997: 43)).
Важна карактеристика е отсуството на редукција на неакцентирани
самогласки. Опфатот на таа карактеристика сепак е поинаков – македонскиот простор од таа гледна точка се поврзува со штокавските дијалекти,
додека пак северногрчкиот дијалект има редукција на самогласките од
бугарски тип. Редукциите се појавуваат исто така и во северноалбанскиот
дијалект, но се поразлични и денес се всушност мртви.

52

Ирена Савицка

Следно обележје е исчезнувањето на [х] (буг. хубаво – мак. убаво).
Во македонскиот јазик [х] се појавува исклучиво во позајмена терминологија (пр. [хемија]), а во српскиот и во албанскиот овој глас постои во
литературната верзија, но кај многу зборови се појавува форма со исчезнато /х/ или со супституции (со премин во [в] или во [ј] во словенските и
во [ф] во албанскиот, сп. срп. [уво] – хрв. [uхo] ‘уво’, алб. [ɲox] ‘знам’ но
[ɲoftim] ‘знаење’). Во српските и во албанските дијалекти обемот на
исчезнување на [х] е релативно голем.
Присуството на геминација на наведениот простор е мошне ограничено. Геминатите се појавуваат многу ретко, само на силните морфолошки граници. Од двете страни на овој ареал геминацијата има голема
фреквенција (во италијанскиот и во турскиот, исто и во грчкиот кипарски
дијалект). Дури и бугарскиот прифаќа многу повеќе геминати.
Зборовниот акцент во овие јазици е речиси слободен, но се појавува изразена тенденција да се стабилизира местото на акцентирање на
вториот или на третиот слог од крајот на зборот. Во македонскиот јазик
акцентот веќе е стабилизиран на третиот слог од крајот на зборот, со мали
исклучоци.
Најважна карактеристика на балканската фонетика е комплексот прашања поврзани со функционирањето на групите од типот носни сонанти плус
оклузив на истото место на артикулацијата (ND, види понатаму во т. 2.д.).
Во однос на регионот на северноалбанскиот и на македонскиот
јазик може исто така да се зборува за балкански тип на санди којшто се
разликува од она санди во другите словенски јазици (западните, источните
и од бугарскиот) со тоа што има карактер на активна појава, помалку
регуларна, и на меѓузборовните граници се појавува главно меѓу опструентите. Гегиското и македонското санди се речиси идентични, а грчкото19
има своја специфика (подетално види кај Коритовска (Korytowska 2011)).
Како што се гледа, определените карактеристики се концентрираат
во центарот на опишуваниот простор – т.е. на допирот на западномакедонските, грчките и албанските дијалекти, но простирањето на тие карактеристики е различно: понекогаш се ограничува само на центарот, понекогаш оди многу далеку од него, во секој случај границите на определени
појави претежно не се покриваат. Може да се забележи исто така дека еден
јазик или дијалект од гледна точка на некоја карактеристика може да
припаѓа на еден тип, а од друга гледна точка на друг. Впечатлив е примерот на грчкиот јазик, кој претежно е давател на главната балканска
карактеристика од централниот ареал, т.е. на едносегментното разбирање
______________________________

19
Благодарение на редукцијата во северногрчкиот се создале комплетни
услови за меѓузборовно санди.
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на групата ND, а во северногрчките дијалекти се појавуваат карактеристики
својствени за источниот дел на Балканот (посебно редукција на самогласките), додека пак, јужниот дијалект и литературниот јазик, како што ќе
видиме понатаму, се надоврзуваат на средоземноморската фонетика. Гледаме исто така дека балканската фонетика не потекнува од некој конкретен јазичен идиом, но секој од нејзините учесници, додавајќи го тука и
балканскиот латински, го дава својот придонес кон неа. Исто така постојат
карактеристики чие потекло може да се припише на неколку дијалекти, а
начинот на нивно функционирање претставува резултанта на сродни или
различни појави.
в. Средоземноморски фонетски појас
Третиот регион што се разликува типолошки и е ограничен географски, исто така се надоврзува на балканската јазична лига и ги опфаќа
полуостровите или барем јужните делови на полуостровите што се навлезени во Средоземното Море од северната страна. Можеби во случајот на
овој регион би требало да се побараат понатамошни поврзаности надвор
од Европа, иако од друга страна особините што го прават поразличен
имаат мошне банален карактер – додека пак небанален е фактот дека тие
создаваат релативно цврст појас. Тоа се главно две карактеристики. Првата е
видот на слогот дефиниран врз основа на слоговните модели на крајот на
зборот – тоа е отворен слог или пак „релативно отворен“. Втората карактеристика е рестрикција на звучни интервокални оклузиви. Таа се појавува
како резултат на лениција во шпанскиот, португалскиот, каталонскиот,
италијанскиот, грчкиот, македонскиот. Леницијата е реализирана во различен обем и се појавува на различни начини во зависност од јазикот или
од конкретната согласка. Кај поголемиот дел јазици за кои станува збор –
а тоа се претежно романски јазици – теснинските согласки се создале од
преградните звучни и функционираат како комбинаторни варијанти или
како факултативно комбинаторни варијанти на преградни. Единствено во
грчкиот јазик ситуацијата е поинаква (види понатаму во 4). Значи, тоа што
денес ги поврзува опишаните јазици, тоа главно не е самиот процес на
лениција, туку претежно самата рестрикција или избегнување на појавувањето на звучни преградни опструенти меѓу самогласките. Во шпанскиот и
во каталонскиот леницијата /d, g, b/ е регуларна, иако не е задолжителна
во интервокална позиција. Звучните преградни, како и во грчкиот, се
појавуваат единствено како елементи на некои согласнички групи и во
почеток на зборовите, на пр. шп. pagar [paγar], sabe [saβe]. Во португалскиот истата појава е малку помалку регуларна, зависи од темпото на изговор, од дијалектната позадина како и од личните навики на говорителот.
Исто така обемот на контексти во кои се јавува оваа појава во порту-
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галскиот е потесен – во шпанскиот и во каталонскиот леницијата се појавува и тогаш кога определен оклузив е елемент на некои согласнички
групи, додека во португалскиот групи со можност за лениција имаме
многу помалку. Во ибериските јазици леницијата се случува исто така на
меѓузборовни граници во почетниот слог на зборот – иако поголемиот
број примери треба да ги прифатиме како лексикализирани, исто како и
примерите со комплетно исчезнување на согласката како на пример во
шпанската наставка -ado > [ao].
Во италијанскиот леницијата е карактеристика на дијалектен и на
колоквијален говор. Општо е прифатена како обележје карактеристично за
јужните дијалекти, но се наоѓа исто така во италијанските северни дијалекти, иако таму не доаѓа до создавање на рестрикција при појавувањето
на звучни преградни меѓу самогласките, бидејќи во таа позиција безвучните оклузиви подлегнуваат на озвучување. Во секој случај во северна
Италија тие појави се многу помалку раширени. Определени италијански
преградни согласки во различен степен се подложни на фрикативизација –
најчесто предмет на лениција е /d/, а најретко /b/. Во јужните дијалекти
леницијата се остварува не само преку фрикативизација, ами и преку
супституција, пред сè во Кампанија и на Сицилија каде што на пример /d/
е заменувано со /r/, или /l/, на пр. сицилијански [kririri] < credere, неаполитански [pelə] < piede. Се случува исто така преназализација (види во т.
2.д.). Мошне често се случува потполно отсуство на оклузивот (калабриски [kruele] < crudele, неаполитански [preo] < prego); на тој начин настанатото поврзување на самогласките понекогаш се разбива со друга вметната согласка, најчесто /v/, на пр. неаполитански [pavare] < pagare. Гласот
/v/ понекогаш се појавува како резултат на лениција на место на литературното /b/ во согласнички групи, на пр. неаполитански [livro] < libro.
Во италијанскиот во рамките на поврзувањето на зборовите, исто
така често доаѓа до израз опишаниот процес – тука, покрај досега спомнатите начини за реализација на овој процес, најчесто доаѓа до геминација
на пр. кампански [varva/bbarba] < barba.
Како во шпанските така и во италијанските дијалекти, терминот
лениција определува множество на супституции на согласки, а не само
фрикативизација или пак исчезнување на звучните оклузиви. Таа појава се
толкува со влијание на келтскиот, но и со влијание на внатрешни системски чинители (види: Penny 2002).
Леницијата на звучните интервокални оклузиви е позната исто
така од дамнешната историја на албанскиот јазик (pyll од латински padulem, ve од пр.и.е. *widhewa, kal < лат. caballus, mjek < лат. medicus и други), но
во модерниот албански јазик, како во литературната така и во дијалектната
верзија, нема траги во вид на ограничувањата на присуството на звучните
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преградни согласки. Се случуваат форми со лениција на /d/ кои може да ги
припишеме на народниот латински или на италијанскиот, нa пр. periudhë,
adhuroj. Во албанските дијалекти кои се зборуваат на југот на Италија (т.н.
арбарешки), /g/ во интервокална позиција регуларно се изговара како
теснинска согласка нп. rruga ‘улица’ [ruɣa] (додека пак во арванитика –
албански од грчките терени – имаме [ruŋga], види во т. 2.д).
Опишаната појава е позната, исто така, во македонскиот јазик.
Фрикативизацијата на звучните оклузиви меѓу самогласките е честа појава
во разговорниот јазик, претежно кај /d/ и /g/. Во дијалектите, најмногу во
западните, леницијата е многу присутна и често доведува до потполно
исчезнување на согласката и оваа појава опфаќа поголем број интервокални согласки, а најчесто /j/ и /v/ на пр. зап.мак. давам > [daam], ложица
> [lojtsa], човек > [tʃoek], сеgа > [sea], gледаш > [gleaʃ] и други. Губењето
на /х/ исто така може да се подведе под таа појава (сп. погоре). Постојат
многу заемни супституции и кај сонантите, посебно кај меките сонанти.
Во грчкиот јазик леницијата најверојатно потекнува од византискиот период (ситуацијата во Грција е опишана поопширно во точката
2.д). Грчкиот е единствен јазик од тој простор во којшто рестрикцијата на
интервокалните звучни оклузиви во стандардот има општ и задолжителен
карактер. Преградните звучни согласки се можни исклучиво како елементи на согласнички групи и во почеток на зборот, иако и во таа позиција
понекогаш се преназализираат (види во 2.д). Материјалите кои се однесуваат на греканко – грчки дијалект од јужна Италија, не ни даваат записи
кои би сведочеле за лениција, но не изгледаат од таа гледна точка многу
веродостојни. На некои, пак, грчки острови леницијата може да се реализира преку појавата на потполно исчезнување на согласката. Така е, на
пример, на островите Додеканез или пак на Кипар каде што исчезнуваат
дури и интервокални звучни теснински согласки ([foβos] > [foos], [maɣos]
> [maos]).
Леницијата како балканска карактеристика детално ја опишал
Лешек Беднарчук во 2005 година (Bednarczuk 2005).
Друга карактеристика што можеме да му ја припишеме на истиот
ареал, е видот на слогот, кој инаку се појавува во многу други јазици, а
тука е присутен на определена територија што е ограничена од остатокот
на Европа со линија на јазици со други слоговни модели. Средоземноморскиот модел на слог може да го наречеме несиметричен модел. Тоа е вид
на слог којшто дозволува во почетокот на зборот да се наоѓаат согласнички
групи со прости структури во кои, општо речено, сонантот може да се
појави само по опструент или по друг (послаб, помалку сонорен) сонант,
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но не и обратно (значи се работи за таканаречен едноврвен слог20). На
крајот на зборот, пак, се појавуваат обично самогласки, поретко определени согласки чијшто инвентар е ограничен; согласнички групи се појавуваат мошне ретко, во неколку позајмени зборови (на пример, во грчкиот
vamp во италијанскиот senf, ovest и само уште во неколку други примери).
Тоа е присутно во стандардниот грчки јазик како и во јужните грчки
дијалекти каде што на крајот на зборовите се јавуваат само самогласки, /n/
и /s/, а /n/ во разговорниот јазик воопшто го нема. Во греканко освен крајното /n/ често исчезнува и крајното /s/.
Во италијанскиот литературен јазик и во поголемиот дел јужни
дијалекти италијанските домашни зборови завршуваат исклучиво на самогласка. Некаде во крајниот слог се сретнуваме исто така со сонант, но
претежно тоа се позиции со скратен краен слог од збор кој со некој друг
збор образува акцентска целост, на пример: bel canto, buon giorno итн.
Во шпанскиот и во португалскиот јазик домашните зборови завршуваат на самогласка, /r/, /l/ или /s/, а во португалскиот уште и на /n/. Во
шпанскиот многу ретко се случува во крајниот слог да има /n/, а во многу
грижлива реализација исто и [θ], [d] и [x]. Но поновите заемки понекогаш
внесуваат во последниот слог едноставни согласнички групи, кои понекогаш подлегнуваат на адаптација. Регуларна адаптација се случува во
португалскиот во кој по последна согласка секогаш се појавува слабо [ə],
на пример [klubə]. Во италијанскиот процесите на прилагодување со
поголема сила се појавуваат во јужните дијалекти, на пример, lapisse <
lapis, tramme < tram, gasse < gas и други. Но, исто така и во литературниот
јазик изговорот на согласките во последниот слог е поинаков отколку во
јазиците со поголем процент на затворени крајни слогови. Во грижлива
реализација тој изговор е квазисилабичен, сличен како во португалскиот
или во францускиот.
Исто така, влашките зборови вообичаено завршуваат на самогласка или на поединечна согласка.
Такви се општите карактеристики на слоговната структура на
шпанскиот, португалскиот, италијанскиот, грчкиот и влашкиот јазик. Тоа
се несиметрични слогови отворени или речиси отворени кои дозволуваат
согласнички групи на почетокот на зборот, но не и на крајот. Би требало
овде да обрнеме внимание на фактот дека, на спротивниот брег од Средо______________________________

Едноврвниот слог е слог исполнет со гласови чијшто ред е соодветен со
линијата на растење на силата (гласноста, сонорноста) во слогот и со опаѓањето
по врвот на слогот. Определени гласови се карактеризираат со определен степен
на инхерентна сонорност кој тука е искористен. Следствено, во почеток на зборот,
несилабичниот сонант не може да стои пред опструент, а ниту по опструент на
крајот на зборот.
20
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земното Море, главно се појавува арапскиот јазик. Во арапскиот се појавуваат само отворени слогови или слогови затворени со поединечна согласка, а
во почетниот слог нема согласнички групи.
Италијанското влијание, кое се однесува меѓу другото и на структурата на слогот, достига, исто така, до источното крајбрежје на Јадранот.
Во чакавскиот дијалект на хрватскиот јазик се појавиле мноштво упростувања коишто се однесуваат на моделот на слогот, очигледно предизвикани
од италијанскиот модел. Тие се однесуваат не само на погоре опишаните
својства (упростувања на крајносложните согласнички групи), но и на
градбата на согласничките групи во почетокот и во средината на зборот
кои се составени само од опструенти.
Сите погоре опишани јазици имаат во почетокот на зборовите
согласнички групи што се состојат од опструент и од сонант. Разликите
меѓу нив, кои се поврзани главно со нивното потекло, се однесуваат на
градбата на согласничките групи што се состојат од два опструента.
Имено, во грчкиот и во албанскиот јазик се дозволени и чести групи кои
се состојат од две преградни согласки или од преградна и од теснинска
согласка. Во другите јазици од тој ареал таквите групи многу ретко се
сретнуваат во почетокот на зборовите и тоа исклучиво во поединечни
зборови позајмени од грчкиот, како на пример, италијански pterodactilo,
или psicologia (дијалектно pissicologia). Во италијанскиот јазик нема такви
групи дури ни на зборовните морфолошки граници – таа забрана се решава со геминација (нп. amministrazione, direttiva и др.). Таквите групи под
италијанско влијание се ликвидирани исто така и во чакавскиот (пр. vojka
< voćka, polkova < potkova, liši < lepši и други). Присуството на бројни
геминати го издвојува италијанскиот од сите други тука опишани јазици21.
______________________________

Геминатите се ретки во Европа. Главно се појавуваат во југоисточната
периферија – тие се мошне чести во италијанскиот, во турскиот, а присутни се
исто така и во севернословенските јазици. Интересно е дека јужнословенските
јазици се многу отпорни на геминација. И покрај силното влијание на италијанскиот врз структурата на слоговите во чакавскиот говор геминацијата не е
присутна. Геминација нема ни во хрватското село Aquaviva Collecroce кое веќе
неколку стотини години е населено на Апенинскиот Полуостров. Нема геминација ниту пак во поголемиот дел од арбарешките дијалекти, само во еден мошне
италијанизиран дијалект во селото San Marzano е веќе присутна. Во основа, исто
така не се сретнуваме со геминати во грчкиот јазик, но во кипарскиот дијалект тие
се присутни. Исто така, геминати имаме во поголем број на северот и на истокот
на словенските јазици. Во турскиот јазик, геминати се можни исклучиво во
средина на зборот. Во италијанските дијалекти како и во полскиот јазик геминати
се случуваат исто така во почетниот слог, на пр. пол. ssać ‘цица’, dżdżu, генитив
сингулар од ‘deszcz.’ дожд, италијански дијал. mmece < invece ‘пак’, и др. Значи,
21
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Во италијанскиот јазик определени рестрикции се однесуваат исто така на
почетните и на медијалните групи, во чиј состав влегуваат сонанти. Меѓу
другото, широко присуство има рестрикцијата којашто се однесува на
поврзувањето на согласките со /l/ (пр. chiara < clara, bianca < blanca и др).
Во некои италијански дијалекти исчезнуваат исто така групи со /r/, на пр.
во калабриски cancarena, aperire и др. < cancrena, aprire. Ибериските
јазици не дозволуваат почетни согласнички групи кои се состојат од /s/
плус согласка и оттаму имаме на пример, шпан. espada, escuola и друго.
Истата таа појава, иако веќе се губи, ја наоѓаме во турскиот јазик, на пр.
spor/ɩspor//sɩpor, sfenks//isfenks, istasyon, istatistik22. Веројатно се работи за
влијание на арапскиот, кој исто така ја има таа рестрикција и на ист начин
ја разрешува.
Овој слоговен тип со отворен или „речиси отворен“ краен слог, кој
претставува карактеристично обележје на јужната експозиција на Европа,
од север граничи (или поретко се преплетува во сродните дијалекти) со
слоговниот модел кој дозволува во последниот слог согласнички групи.
Разликата, пред сè, е поврзана со редукцијата на неакцентираните кратки
самогласки – појава којашто е многу честа во светските јазици, а на Балканот посебно, иако не дава секаде исти резултати. На шпанскиот јазик
соседни јазици му се каталонскиот и провансалскиот во кои редукцијата
на самогласките придонесла да се создадат согласнички групи во крајните
слогови – тие се подложни на упростувања, пред сè во окситанскиот, но
сепак и понатаму постојат. Слична ситуација имаме и кај дел од северноиталијанските дијалекти. Дијалекти со симетричен модел на слог се
сретнуваат дури и на југот на Италија каде што како последица на редукцијата на самогласки се создале не само крајни согласнички групи, но
дури и таканаречени двоврвни слогови во кои крајниот неслоговен сонант
се појавува по опструент. На пример, во дијалектот на Бари се појавуваат
такви форми како [tʃipr] ‘Кипар’, [sepwolkr] ‘гроб’, во кои крајното [r] е
неслоговно и дури безвучно23. Исти такви ефекти создале редукциите на
самогласките во северногрчките дијалекти (пр. [paterazm], [xtipisn], [lips],
______________________________

иако ограничувањето на геминацијата на согласки се смета дека е балканско
обележје, балканскиот појас е соседен со други јазични појаси во кои геминатите
се многу честа појава.
22
Сибилантите се најмногу сонорни меѓу опструентите. Во некои јазици
на Азија тие можат да бидат слоговни без да се условени од позицијата. Во шпанскиот дистрибутивната вредност на [s] од таа гледна точка може да се спореди со
вредноста на сонантите.
23
Приличен број такви примери наоѓаме во албанските дијалекти, посебно
во тие кои се говорат на југот на Италија: bukr, katr, vogl и др. (литературните
форми се: bukur, katër, vogël).
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[mits] итн.) Во некои од северногрчките дијалекти се изгубила двоврвната
комбинација пр. [pateras mu] ‘татко ми’, > [paterazm] > [paterazum]), а во
други тие тешки контексти се зачувале. Такви двоврвни крајносложни
комбинации на согласки понекогаш се појавуваат (ретко) дури на источното крајбрежје на Средоземното Море – во турскиот јазик, нп. atavizm,
dinamizm, fötr, monokl, albatr, sömestr (покрај sömester), кој инаку има, општо
земено, малку согласнички групи. Во романскиот јазик таквите крајни
групи можат да содржат исклучиво носни сонанти, нп. ritm, logaritm,
marasm, sadism, astm, regn, malign, но litru, teatru, titlu итн. Освен тоа,
воопшто во романскиот, за разлика од влашкиот, крајните согласнички
групи се нормална појава, спореди на пр. влашки sundu, cântu, ngustu,
mpartu, ncarcu – ром. sînt, cînt, gust, împart, încarc, итн.
Девијациите во однос на едноврвниот модел на слог можат исто
така да се однесуваат на почетокот на зборот/слогот. Почетни групи кои
почнуваат со назален сонант се мошне чести во италијанските дијалекти,
на пр. калабр. mbrellu < ombrello, mbumba (литерат. bombo), nducere (inducere) и др. Во италијанскиот јазик тие групи вообичаено се ефект на
редукцијата на неакцентираната самогласка, но исто така и резултат на
асимилација, на спонтаната преназализација или на спонтаната геминација, на пример, абруѕиски [nvetʃǝ]/[mmetʃǝ] (= invece). Почетните групи
ND се можни исто така во грчкиот јазик во изрази со емотивен призвук;
најверојатно е иста ситуацијата и во влашкиот од Пиндус (види точка 4 )24.
Воопшто, примери со двоврвни слоговни структури се концентрираат главно во источниот дел на Европа (на пр. полски rtęć, lśnić, wiatr,
cykl, krwi, brwi и други, со неслоговни сонанти). Сепак, не изгледа дека тој
дел на Европа би можел да биде признат како „слоговна јазична лига“
бидејќи тој е раздрпан, не е монолитен што е резултат на мошне интензивни процеси кои се стремат да ги изедначат падините на слоговите, а
пред сè падината на задниот слог (сп. го рус. [arcestr], [pjotr] со неслоговен
______________________________

Кај балканските јазици со симетричен модел на слог почетни групи
сонант + опструент се појавуваат во албанскиот и најчесто се однесуваат на комбинација со назални сонанти, на пр. mbret, ngushtë, nxënës, nga итн. Во литературниот јазик каде почетносложните назални сонанти можат да стојат пред звучните и беззвучните опструенти постои можност назалните сонанти да се толкуваат така како да припаѓаат на истата таа дистрибутивна класа како опструентите,
а во поголемиот дел од северноалбанските дијалекти можна е понекогаш монофонематска интерпретација на групата ND. Во двата случаја би се работело за
едноврвен модел на слог. Сепак, во албанскиот, пред сè надвор од стандардниот
на таа позиција се појавуваат и други сонанти, на пр. lkur (литер. lëkur), rrbythem,
rrgjull покрај rëgjull, lter < лат. altare и др. Лицата коишто користат такви форми
применуваат двоврвен модел на слогот во почеток на збор.
24
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и безвучен сонант како во полскиот, кое многу почесто (веќе е норма), е
изговарано како [arcestər], [pjotər]). Слични процеси кои се прекршуваат во
заемките или во деривацијата, и во почетни групи сонант плус опструент,
како и во крајни групи од типот опструент плус сонант, се исто така присутни во опишуваните балкански и средоземноморски јазици каде, на крајот на краиштата, најчесто придонесле за зацврстување на едноврвниот
модел на слог, на пример, српските примери со неетимолошка самогласка.
Пеtар, меtар, лиtар, добар, реализам, аtавизам, ансамбал и ансамбл со
слоговно [ ], лаgаtи, маgла (пол. łgać, mgła), буг. Петър, метър, добър,
реализъм, мъгла, мак. меtар, tеаtар, реализам, маgла25, алб. metër, realizëm, разни италијански дијалекти: Cipro, Cipre, Ciper, Cipri, покрај, Cipr,
ром. metru, cadavru, titlu, monoclu, filtru, ansamblu, ciklu, makabru, teatru,
тур. litre, metre, filtre, kalibre, şifre, tiyatro, kadro, manevra, kadavra, pudra,
logaritma итн. Земајќи ги предвид физичките обележја на слогот, изгледа
разбирливо тежнеењето на дистрибутивните системи кон ликвидација на
контексти кои го нарушуваат постепениот раст и пад на силата во слогот, а
со самото тоа и кон востановување на едноврвен модел на слог.
Карта бр. 3
Ориенtационо pросtирање на средоземноморскаtа фоноtакtика

______________________________
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Карта бр. 4
Ориенtациони gраници на tриtе балкански фонеtски ареали

г. Назално шва
Како што се гледа, балканската морфосинтаксичка јазична лига
може да се подели на најмалку три фонетски дела од кои едниот – тука
наречен како централен појас на лигата – може да се потврди дека е специфично балкански. Другите делови се врзуваат со други фонетски лиги –
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евроазиска и средоземноморска. Фонетските обележја на централниот појас
се концентрираат на допирот меѓу македонскиот, албанскиот и грчкиот и
се распространуваат на разни страни, а нивните географски територии не
се покриваат. Најинтересна изгледа е фонетската карактеристика на грчкиот
јазик, кој, во зависност од дијалектот и/или конкретната карактеристика,
се врзува со секој од трите горенаведени појаси. Како најкарактеристично
балканско обележје може да се земе целиот состав на разни фонетски и
фонолошки појави поврзани со однесувањето на групата ND. Тие појави
се од разно потекло и добиваат разни функционални толкувања, но нивниот допир и нивното препокривање довело до прифаќање на заеднички
именител – тенденција да се идентификува фонолошката опозиција на
звучноста на оклузивите со опозицијата +/- преназализација. Таа тенденција се појавува во бројни заемни супституции. Таа карактеристика поподробно ќе ја опишеме во следниот подраздел.
Во историјата на балканската лига вниманието го привлекува уште
една карактеристика којашто сведочи за посебно невообичаена конвергенција. Невообичаена затоа што нејзин ефект било создавањето на многу
редок заеднички сегмент – назално шва. Денеска се вели дека појавувањето на фонолошкото шва (неназално) е балканска карактеристика, но
таквата фонема не е присутна на значителен ареал од македонскиот јазик
(исклучувајќи неколку турски зборови во кои се појавува како опционална
реализација во однос на полната самогласка), а ниту пак на северноалбанскиот терен (шва во гегиските дијалекти нема карактер на фонема – се
појавува како неетимолошки елемент кој ја олеснува продукцијата на
тешки контексти и ги ликвидира двоврвните слогови). Од друга страна,
пак, назалното шва го реконструираме како паралелна појава во определен
историски период во сите одделни балкански јазици – албанскиот, романскиот, бугарскиот и македонскиот. Во секој од тие јазици таков сегмент
можел да се развива независно – со тоа не помалку е зачудувачки тоа што
овој невообичаен глас се појавил точно на таа иста територија на која се
развиле, исто така, заедничките граматички обележја на балканската лига.
Веројатно поединечните дијалекти заемно се поддржувале во развојот што
водел до создавање на тој глас, сепак не може да се избегне помислата за
улогата на супстратот – тој супстрат би можеле да бидат локалните протоалбанско-романски дијалекти, а тоа значи дека изворите можат да бидат
романски. Заедно со ограничувањето на географскиот простор на тој супстрат и со оформувањето на региони каде што изразита надмоќ имал еден
јазик, назалното шва почнало понатаму различно да се развива.
Распространувањето на тој балканизам, врз основа на словенските
податоци го врзувам со времето по исчезнувањето на т.н. слаби ерови и
вокализацијата на силните ерови во словенските дијалекти, што значи во
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десеттиот век и подоцна. Тоа не значи дека во останатите јазици таа појава
се појавила во истото тоа време. Албанските лингвисти се противат на
таквото определување на периодот, главно повикувајќи се на општо
прифатеното датирање на најважните фонетски појави во албанскиот – тие
појави би требало да бидат завршени до 7 век. Сепак, албанските научници располагаат со многу подоцнежни албански текстови, а главен извор
за историско знаење е временското определување на појавите кои се од
латинско потекло во албанскиот јазик, како и внатрешната реконструкција. Не постојат непосредни докази за тоа дека фундаменталните историски промени на албанската фонетика не би можеле да се случат малку
подоцна. Освен тоа, поголемиот број од тие промени се случиле само во
тоскискиот дијалект – јужната периферија на првичната балканска лига.
Во северниот гегиски дијалект определен статус кво се задржал многу
подолго – во основа присутен е сè до денес. Освен тоа не мора назалното
шва да се изградило во сите балкански јазици во исто време26. Овој елемент е сведоштво за невообичаено силната конвергенција. Во свое време
тој звук имал поддршка од широкоприсутната незадолжително фонолошка, назалност на самогласките. Назалните самогласки биле присутни
во старословенскиот јазик, во народниот латински, во протоалбанскиот –
потекнувале од асимилацијата на самогласките пред назалниот сонант: во
словенските јазици во контекстите /VNC/ и /VN#/, во албанскиот и романскиот сигурно во секоја /VN/ секвенца. Во словенските дијалекти назалната согласка по назализацијата на самогласката вообичаено исчезнувала,
во останатите дијалекти во групата /VNC/ претежно се зачувала. Назалното шва на поголемиот дел од балканската територија сигурно не се
задржало долго, назалноста со време станувала или опционална или се
зачувувала само како позициска варијанта. Во понатамошниот развоен
период, тој сегмент или ја изгубил назалноста или централизацијата или и
едното и другото.
Романскиот јазик има денес две централизирани самогласки: /ə/ (ă)
и /ɨ/ (ȋ). Самогласката /ə/ се создала како резултат на редукција на неакцентираното /а/, додека пак повисоката самогласка /ɨ/, се развивала од секое
/а/ (поретко од /е/) пред /n/ како и пред групата /mC/, независно од позицијата на акцентот: сп. lȋna < лат. lana, bȋne < лат. bene, cȋmp < лат. Campum итн. Повеќе од веројатно е дека создавањето на повисоката централи______________________________

Некои фонетски факти покажуваат дека се случува одредени фонетски
тенденции да се враќаат, да се повторуваат и да бидат во постојан стадиум на
промени, и притоа се трајни токму на тој начин. Се случува некоја појава што се
завршува во еден јазик, да останува или да се развива во друг јазик кој со него е
во контакт. Благодарение на тоа во првиот јазик таа појава не мора да исчезне.
Јазикот може да ја прифати или да ја позајми повторно по определено време.
26
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зирана самогласка се поврзува со назализацијата на самогласките. Во свое
време без сомнение [а], [ə] и назалното [ ]→ [ĩ], биле комбинаторни варијанти на една иста фонема: назалното [ĩ] пред назалниот сонант, [ə] во
неакцентирана позиција пред неназален глас и [a] акцентирано пред неназален глас. Сигурно дека во почетокот назалноста можела да биде обележје кое во прв ред ја разликувало високата централизирана самогласка
од другите алофони – со време, по повишувањето и поместувањето на
артикулацијата напред, како главна особеност се наметнало местото на
артикулација, а назалноста, по фазата на факултативност, ослабела и исчезнала. Токму таа факултативност изгледа дека била главен двигател на
интерференцијата бидејќи (слично како во групата со ND, сп. понатаму)
штом централизираниот глас е исто што и назален глас, тогаш сличните
централизирани гласови во друг дијалект или јазик во истиот регион
можат да се стекнат со назализација, а назалните гласови можат да подлегнат на централизација. Токму такво влијание набљудуваме во словенските дијалекти коишто располагале како со назални самогласки, така и со
централизирани (ерови).
Во албанскиот јазик, во кој поголемиот процент од зборовите
имаат заедничко потекло со романскиот јазик, паралелизмот на развојот на
акцентираната централна самогласка е збунувачки. Во албанскиот сите
самогласки подлегнале на назализација пред назалните сонанти, а неакцентираните самогласки на честа редукција. Денес, глас кој етимолошки
најчесто му одговара на романското /ɨ/ (î), во северноалбанскиот (гегиски)
е назалното [ã] (â), а во јужноалбанскиот (тоскиски) и во стандардниот –
акцентираното шва [ə] (ë) (сп. ром. mînz – алб. литературно mëz, ром. rînză
– алб. rëndës). Во албанскиот јазик назалното [ã] се создало од групата /an/,
а во латинските заемки исто така и од /en/. Во тоскискиот дијалект карактерот на овој назален глас бил централизиран. По завршувањето на ротацизмот во тоскискиот дијалект (премин на интервокално /n/ во /r/), назалноста ослабела и со тек на време се изгубила – останала централизираната
самогласка, што сведочи за тоа дека постоела фаза на централизирана
артикулација на таа фонема во позиција пред назален сонант. Во северниот гегиски дијалект се зачувала назалноста. Тешко е да се оцени дали во
тој дијалект дошло до централизација – денес во поголемиот дел од гегиските дијалекти назалното â е реализирано како долго, многу повисоко и
позадно позиционирано отколку неназалното /a/ (тоскиски është [ǝʃt] –
гегиски âshtë [ã:ʃt], тоскиски rërë [rǝrǝ] – гегиски rânë [r ã:n] < лат. arena)27.
______________________________

Централната самогласка која денес е присутна во гегискиот нема фонолошки карактер – служи за олеснување на реализацијата на тешките или системски недопустливите групи согласки и воопшто добро се толкува како фрагмент на
27
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Денес бугарскиот е единствен словенски јазик во кој се зачувала
централизирана самогласка, т.н. тврд ер (ъ). Исто така, токму тој глас е
континуант на старословенската задна назална самогласка во денешниот
бугарски јазик. Во бугарските пишани документи мешањето на *ъ ([ə]) и
*[õ] е забележано од XI век – а во тоа време во останатите словенски дијалекти еровите во силни позиции веќе се развиле во полна самогласка.
Најинтересна ситуација се создала во македонските дијалекти. За
тоа дека и тука бојата на задната назална самогласка морала да наликува
на назалното шва, дознаваме главно од заплетканите факти во функционирањето на групата ND (види во делот 5.д). Во некои македонски дијалекти, најмногу во Егејска Македонија делумно се зачувале (пред оклузивите) во форма на групата VN, прасловенските назални самогласки, на пр.
[dambi/dəmbi], литературно [dabovi], [zambi/zəmbi] литературно [zabi],
[pajaŋk] ‘пајак’, [gołamb] ‘гулаб’, [grəŋdi] ‘гради’ итн. За комбинаторното
условување на назалноста во тие дијалекти е одговорен грчкиот јазик, каде
што во разговорниот јазик се појавува функционална и перцептивна еквиваленција на групите од типот ‘назален сонант + звучен опструент’ и
поединечен звучен оклузив. Звучните оклузиви во заемките во интервокална позција подлегнуваат на преназализација ([paŋganini]), а групите со
безвучни оклузиви зад назални сонанти подлегнуваат на озвучување
([menta], [menda] и [meda] така што перцептивно звучат исто). Словенската ситуација е сведоштво токму на таквите односи – во понатамошниот
период во северногрчките дијалекти групата ND се упростила до поединечен оклузив, но словенската ситуација се развивала уште под влијание
на старата состојба. Така назалноста (во форма на назален сонант) се зачувала во македонските дијалекти само пред оклузиви.
Секундарните неетимолошки самогласки какви што се развиле од
слоговната варијанта на сонантот во почетните групи ‘сонант + опструент’
и во крајните групи ‘опструент + сонант’ звучеле исто како задните
назални самогласки. Тие неетимолошки самогласки во позиција пред
звучен оклузив аналогно морале да бидат исто така назални, бидејќи
задната назална самогласка пред оклузивите ја давалa групата [VN] нп.
[maŋgla]/[məŋgla] ‘магла’, [łanʤа]/[ łənʤа] ‘лажам’. Во времето кога во
овие дијалекти настапило мешање на бојата на задната назална самогласка
и на новата неетимолошка, почетно само централизирана самогласка,
дамнешните прасловенски ерови во македонскиот јазик морале веќе да
______________________________

реализацијата на согласките (вообичаено сонанти) на пр. [ləkur] фонолошки /lkur/.
Истата таа структура на гласови во литературниот јазик има друго толкување:
lëkur ‘кожа’ – [ləkur] и /ləkur/, бидејќи [ə] се појавува исто така без условување.
Редукцијата на етимолошките самогласки во гегискиот вообичаено довела до
нивно потполно исчезнување.
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имаат „полна артикулација“, бидејќи, за разлика од развојот во бугарскиот
јазик, се развивале поинаку отколку задната назална самогласка, на пр.
*sъnъ > мак. сон, но мьгла > м гла > мãгла > литературно мак. маgла, исто
како *рõка > рака. А развојот на секундарното шва морал да се одвива на
следниов начин: *mьgła > [mgła] (предниот ер во слаба позиција исчезнува) > [ gła] (сонантот по исчезнувањето на ерот се нашол во позиција
каде што ја нарушува линијата на растење на силата на слогот – така се
создал таканаречен двоврвен слог кој набрзо системот на македонскиот
јазик го отфрлил. Од додадениот врв – сонантот – се формирал нов слог
чиј центар го претставувало слоговното
[mgła]) > [ gła] (од слоговноста на сонантот се развила вокална потпора – централизирана самогласка) > [məgła] (централизираната самогласка се идентификувала со задната назална самогласка, која очигледно во македонскиот морала да има
централизирана боја во тоа време, а тоа значи во времето по исчезнувањето и вокализацијата на прасловенските ерови) > [m gła]. Понатамошниот развој е ист како кај назалната самогласка. Во литературниот јазик
и во повеќето дијалекти тој глас дал [a], а во дел од јужните дијалекти
назалноста се зачувала пред оклузивите под влијание на грчкиот јазик:
[magła]/[maŋgła]/[məŋgła]28.
Тие факти очигледно сведочат за тоа дека назалните и централизирани самогласки, на тој терен се мешале. Разликата во периодот на таа
појава меѓу бугарскиот и македонскиот јазик произлегува од таму што во
бугарскиот јазик задниот ер ја зачувал централизираната боја и во периодот кога настапило мешање на централизацијата со назалноста. Идентификувањето на назалноста со централизацијата можело, значи, да ги опфати
старите ерови и новите централизирани секундарни самогласки. Во македонскиот јазик не бил зафатен прасловенскиот ер. Таа појава е јасно територијално ограничена на тие простори каде што најрано се забележани
морфосинтаксичките балкански карактеристики. Сепак, овој процес не го
зафатил северниот агол на македонските дијалекти, таканаречените у-дијалекти, во кои задната назална самогласка поинаку се развивала од секундарното шва како и од прасловенскиот ер (сп. маgла – неетимолошки
секундарен вокализам, но рука (литературно рака) од назалната самогласка).
Обемот на дијалектно мешање на назализацијата со централизацијата во македонските дијалекти е различен – тоа исто така зависи и од
бојата на прасловенскиот ер – таму каде што се зачувала централизираната
боја, како во бугарскиот – главно во источниот дел на Егејска Македонија
______________________________

Кога се работи за македонските дијалекти, задржувањето на бојата на
централизираниот глас Божидар Видоески го третира како албанско-влашко влијание (1996 година), додека пак во источниот дел на Егејска Македонија централизацијата претежно би била поврзана со бугарската ситуација.
28
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– се забележуваат форми со назалност дури и кај континуантите на ерот на
пр. *bъzъ > [bənts].
Може да се направи определена паралела со рефлексите на ерот во
дел од црногорските дијалекти, но информациите на таа тема се многу
скромни, сп. „У неким деловима источне Црне Горе дуж албанске границе
рефлекс полугласника на крају речи изговара се назализовано (...). Слична
појава долази, додуше без доследности, и код вокала и у истом положају“
(Ивић 1956: 159). Фреквенцијата на назалност во тој регион ја потпомагаат, исто така, назалните самогласки кои се појавуваат во северноалбанските дијалекти и аналогните назализации во дел од западномакедонските
дијалекти (Vidoeski 1996).
Ако претпоставиме дека, како прво, балканската лига се формирала на теренот на некаков супстрат (албанско-романски?) и супстратот ја
предизвикал појавата на таа лига и, како второ, дека опишуваната карактеристика се развивала од истата таа причина, врз основа на словенските
податоци можеме многу точно да го определиме распространувањето на
тој супстрат во средновековието, или барем неговите северни граници.
Кога се работи за јужните граници таму работата е потешка бидејќи грчкиот јазик во тој период не располагал со гласовен материјал што би овозможил создавање на слична појава. Редуцираните самогласки, кои во
северногрчките дијалекти морале преодно да се појавуваат пред да се
заврши целосната редукција, несомнено се создале подоцна. Грчките редукции морале да се создадат по упростувањето на групата ND, бидејќи новото ND, создадено по редукцијата, не подлегнало на упростување. Самата
појава пак, на упростување на ND во D морала да се случи по тука опишаната појава, бидејќи грчката функционална еквиваленција на /ND/ = /D/
влијаела на задржувањето на македонските назални самогласки, а тоа
значи дека во периодот на исчезнување на назалноста кај словенските
назални самогласки, групата ND морала сè уште да постои.
Обемот на тој балканизам и механизмот на неговото создавање
изгледа дека е потполно ист како и кај граматичките балканизми. Тој факт
ни дозволува да претпоставуваме, што се однесува до времето во кое
постоела изразита меѓујазична конвергенција на Балканот – дека таа постои
веќе околу десеттиот век. Тоа е истиот тој период во кој супстратот сè
уште постоел на целата таа територија, а дури можеби доминирал над
другите јазици во регионот. Ако прифатиме дека главниот давател на балканската јазична структура е некаков супстрат на протоалбански-романски
(латински), тогаш опишуваната појава ја прави исто многу веројатна
источнобалканската хипотеза за потеклото на албанскиот јазик29.
______________________________

29
Самите Албанци ја прифаќаат западната хипотеза – дека потекнуваат
од старите Илири.
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Од друга страна територијалниот опсег на тукаопишаната карактеристика се разликува од какви било денешни поделби на Балканот на региони, повеќе или помалку фонетски еднородни. Тој факт, пак, фрла светлина на механизмот на конвергенција, дозволувајќи претпоставки дека
фонетските појави се помалку трајни отколку граматичките структури,
полесно подлегнуваат на влијанија и следствено на тоа, полесно можат да
исчезнат. Тоа ги објаснува денешните различности на морфосинтаксичкогеографското поле на Балканот од една страна, и на фонетско-географското од друга страна, а исто така ги прави поверодостојни сомнежите на
лингвистите во врска со смислата на создавање на холистичката типологија.
Вредно е да се спомене дека во дел од западномакедонските дијалекти е присутна назализација на самогласки во контекст на назални
сонанти која претежно нема непосредна врска со опишуваната појава. Тоа
е очигледно влијание на албанските гегиски дијалекти. Сепак, со тоа се
зголемува фреквенцијата на назалност и се меша со другите физички
слични појави – во минатото со прасловенската назалност или пак со
грчките појави опишани во следниот оддел. Ако македонскиот јазичен
простор можеме да го наречеме како јадро на балканската јазична лига
(како од морфосинтаксичка така и од фонетска гледна точка), тогаш дијалектите на западна и на југозападна Македонија можеме да речеме дека се
центар на центарот. На тој простор се сретнуваат словенски, албански и
грчки појави (сп. на пр. Vidoeski 1996). Овие последниве не се многу
доследно вреднувани, на пример кога се работи за редукција на самогласките, која во тој географски предел би требало да ја признаеме како
грчко влијание, иако нивниот фонетски карактер наликува на бугарската
редукција. Од друга страна, редукциите на самогласките во албанскиот
јазик имаат генерално малку поинаков карактер – тие подлегнуваат на
централизација на неакцентираните самогласки, а не на повишување како
во грчкиот и во бугарскиот јазик. Грчкото влијание е несомнено, кога се
работи за зачувување на назалноста во континуантите на прасловенските
назални самогласки на определени позиции.
д. Групите ND30
Присуството на согласнички групи од типот ND ([mb], [mp], [nd],
[nt], [ŋg], [ŋk]) во почеток на зборовите повеќето лингвисти коишто се
занимаваат со ареална лингвистика го определуваат како една од балканските карактеристики. Како што спомнавме погоре, тоа е обележје што го
карактеризира единствено централниот дел на балканската јазична лига, а
во источниот дел е неприсутно. Во суштина, тоа се мноштво обележја кои
______________________________

30

Подетално за таа појава види кај Савицка (1997, 2005а).
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се однесуваат на тие групи. Тие обележја се од различен карактер и во
различни јазици се јавуваат на различен начин, но нивниот судар во
неколку точки од опишуваниот простор на балканската лига придонесува
да се создадат аспекти што ги поврзуваат сите нив како појава на дејствување со општа тенденција. Тоа е невообичаено оригинално обележје,
кое и самото е доволно за фонетски да ја окарактеризира балканската лига,
иако множеството на поединечни појави што се однесуваат на групата ND
е различно. Изгледа дека е најважен грчкиот елемент.
Во раната историја на грчкиот јазик, звучните оклузиви во интервокална позиција преминале во теснински (како што спомнавме претходно). Во врска со тоа денес во грчкиот јазик звучните преградни опструенти се појавуваат единствено како елементи на согласнички групи или во
почетокот на зборовите. Така звучните теснински и преградни согласки се
наоѓаат во комплементарна дистрибуција во однос на самите себе, и затоа
би можеле да ги прифатиме како варијанти на тие исти фонеми. Сепак, тој
однос во денешното време веќе не е жив. Навистина, и денес преградните
звучни согласки не можат да се појават меѓу самогласки, но во новите
зборови при позајмувањето или при деривацијата веќе не се заменувани со
соодветни теснински согласки. Како супститут на звучните преградни
согласки во интервокална позиција се појавуваат групите ND. Затоа,
опозицијата на звучноста на оклузивите, која првично била заменета со
опозиција на начинот на артикулирање, денес е заменета со опозицијата на
Т наспроти ND. Звучните оклузиви автоматски се преназализирани.
Групите (фонемите?) ND имаат позициски варијанти без назализација во
почеток на зборовите. Сите оклузиви кои се појавуваат по назалните
сонанти се звучни, следствено во заемките претежно звучните оклузиви
кои се наоѓаат меѓу самогласки подлежат на преназализација (како во
[paŋganini]), а безвучните по назални согласки се озвучуваат (на пр.
[menda] < [menta]). Тоа е типична ситуација за јужногрчките дијалекти и за
колоквијалните форми на литературниот јазик. Во северногрчките дијалекти првичните групи ND (и ND < NT) подлегнале на упростување (назалниот сонант исчезнал), но се создале нови групи од типот ND, а исто
така и NT (со безвучни преградни согласки) како последица на исчезнувањето на неакцентираните високи самогласки (на пр. pente ‘пет’ > [pende]
> [pedi], но fenete ‘се појавува’ > [fenti], fenunte ‘се појавуваат’ > [fenunde]
> [fenude] > [fendi]). Необразован Грк дури и не прави разлика меѓу [D],
[ND] и [NT] и во странските зборови автоматски ги озвучува оклузивите
по назалните сонанти, а звучните оклузиви автоматски ги збогатува со
назална имплозија. Таквите појави се случуваат исто кај санди внатре во
прозодиски изрази, на пр. ton pono acc.sg. ‘болка’ > [tombono], ton ksero ‘го
знам тоа’ > [toŋgzero], [i porta] ‘врата’, acc.sg. [tin porta] > [tim porta] > [tim
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borta] – оттаму и реинтерпретацијата на номинативот како [i borta]. Се
случува, исто така, етимолошките назални сонанти во санди да почнуваат
да бидат толкувани како фрагменти на оклузивот и идентификувани како
еден вид спонтана преназализација, што во северните дијалекти доведува
до исчезнување на сонантот (до упростување на групата), на пр. [tin daksi]
– форма acc.sg. ‘ред’ > [ti ndaksi] > [ti daksi]. Така на дијалектно ниво, како
и во разговорниот јазик (надвор од нормата), групите ND би требало да ги
третираме како фонеми, а не како групи фонеми. Несомнено дека исти
такви фонолошки односи постоеле во минатото и во северногрчките
дијалекти (сигурно постоеле уште на почетокот на вториот милениум, по
вокализацијата на словенските ерови, сп. погоре) за што, меѓу другото,
сведочат формите на заемките кои се појавуваат во соседните словенски и
албански дијалекти на пр. [baraŋga], [juŋguslavija], [fambrika], како и зачувувањето на прасловенските назални самогласки во определени позиции.
Кога кај северногрчките дијалекти се случило упростувањето на групата
ND во D, словенските дијалекти не ја упростиле таа група, бидејќи на
словенски терен тие групи имале бифонематска вредност, т.е. тука се
појавувала и фонолошката и фонетската разлика меѓу [D] и [ND].
Во дамнешната историја на албанскиот јазик, исто така се појавила
лениција на звучните интервокални оклузиви (пр. mjek < лат. medicus, pyll
< лат. padulem, diall < лат. diabolus, итн.), но денес во албанскиот јазик
нема ограничувања во присуството на звучните преградни согласки. Сепак,
во албанскиот јазик наоѓаме повеќе аналогии со грчкиот јазик на полето на
функционирањето на тие групи. Слично како во грчкиот, во албанскиот
наоѓаме многу форми со неетимолошки назални сонанти пред звучните
преградни, или дури и со неетимолошки преградни согласки по назалните
сонанти (на пр. [amberika], [aspirind], [inderes], [pampor] ‘брод’, [mbδa]
‘големо’ – литературно mëdha, [mbrənda] ‘внатре’ – литературно brënda, и
други). Во албанските дијалекти на теренот на Грција преназализацијата
на звучните оклузиви е регуларна појава. Во северноалбанските дијалекти
(гегиски) исто така настапило озвучување на преградните согласки по
назалните сонанти.
Во албанскиот јазик се сретнуваме, исто така, и со упростување на
групите ND. На крајниот југ на Албанија тие групи се упростуваат на ист
начин како и во северногрчките дијалекти, тоа значи ја губат преназализацијата, додека пак во северноалбанските дијалекти тие групи имаат
мошне слиена реализација, назалноста е силна и влијае на изговорот на
оклузивот, реализацијата на групата личи на назален геминат (на пр. лит.
[mbret] < лат. imperator, гегиски [m:ret], а на крајниот југ [bret], kënga
‘песна’ – гегиски [kãŋ:a]). Во понатамошниот развој групата се упростува
до поединечен назален сонант. Со текот на времето, секоја од тие групи се

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика

71

развива поинаку (честа ситуација во косовските дијалекти е упростувањето на mb, nd во m, n, а ng во g). Карактеристични се, исто така, опциите
кои сведочат за тенденцијата на монофонематизација.
Покрај многуте спонтани преназализации и опции што се појавуваат во дијалектите и во разговорниот јазик, во албанскиот јазик се појавуваат, исто така, примери на функционирање на опозиција /ND/ наспроти
/D/ (dalë ‘излез’ – ndalë ‘одмор’, besë ‘чесен збор, заклетва’ – mbesë ‘внука’).
Слични појави имаме во јужноиталијанските дијалекти каде што
првичните групи ND преминале во геминати NN, а групите NT со безвучни
преградни согласки, се озвучиле (quando ‘кога’, > quannu, quanto ‘колку’ >
quandu).
Во италијанскиот јазик, исто како во албанскиот, како и во
мноштво словенски села од опишаниот регион, во влашкиот, а дури и во
ромскиот јазик, се појавуваат неетимолошки назални сонанти пред оклузиви, а исто и неетимолошки оклузиви по назални сонанти (на пр. Италијанските дијалектни форми [rimbresjun], [sumportare]).
Италијанските дијалекти ги поврзува со албанскиот јазик уште и
присуството на групите ND со неслоговен назален сонант на почетокот на
зборовите. Тоа својство потекнува од вулгарниот латински во кој неакцентираните кратки самогласки (како и во албанскиот) подлегнале на
редукција (итал. дијал. [mpetrunitu] < [impadronito], [mpamu] < in fame,
[mbale] < non vale, [mbrellu] < ombrello, алб. mbret < лат. imperator, ngushtë
< лат. angustus и др.). Почетните групи ND често настанувале со поврзување на предлогот in/en со акцентогениот збор. Потоа, одредени изрази
сигурно можеле да се појават, како во форма со N, така и со ND, што
можело исто така да потпомага други супституции (присуство на неетимолошки назални сонанти или оклузиви, нп. [mbjatu] < ubriaco, или
спротивно, упростувањата на групите од типот ND). Во влашките дијалекти на Балканот тие групи исто така имаат мошне висока фреквенција,
но не биле прифатени во почетниот слог – или пак во тој контекст не
дошло до целосна редукција, или пак, исто така од гледна точка на барањето на структурата на слогот, сонантот во тој контекст станал слоготворен. Кај Голомб (1984) имаме записи од влашки изрази од типот:
ə
nkl’idu < лат. includere, əmpartu < лат. impartire. Слично е и кај Даламетра
(Dalametra 1906): ‘mbitat, ‘ndires. Единствено Папахаџи (Papahagi 1963) не
ја означува слоговноста на групите (ndreptu, mpartu), што не значи дека
таа не се реализира. Во дакороманскиот пред ND секогаш се појавува
самогласка: влашки ntreb (примери од речникот на Papahagi 1963) – ром.
întreb, влашки ngrop – ром. îngrop, влашки ndes – ром. îndes, влашки
mpartu – ром. împart.
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Навистина, во грчкиот јазик принципиелно групите ND се појавуваат само во интервокална позиција, но сепак, во многу емотивно обоен
изговор се појавува изразена преназализација на звучните оклузиви и во
почеток на збор, на пр. грчки: bes epitelus! ‘влези’ [mbes epitelus], disu ipa!
‘облечи се’ [ndisu ipa].
Озвучувањето на оклузивот по назалниот сонант покрај во грчкиот,
во северноалбанскиот и во јужноиталијанскиот, се појавило исто така и во
ромскиот и во влашкиот јазик. Во влашкиот тоа не е распространета
појава – дијалектните записи ни даваат мноштво на опции – со звучен или
безвучен оклузив по назален сонант, или без сонант пред оклузивот на пр.
[amintu]/[amindu], [aprintu]/[aprindu], [munte]/[mundi], [dilikat]/[ndilikat],
[burire]/[mburire] и други. Во влашкиот во Пиндус озвучувањето е облигаторно.
Влијанието на грчкиот, а сигурно и на албанскиот јазик, е забележливо во словенските дијалекти, исто така и во формите на поединечните примери со неетимолошките N или D, како и во формите на регуларните процеси. Во најголем обем тоа се однесува на делови од дијалектите во Егејска Македонија, кои се сконцентрирани на запад околу местото
Костур и на исток околу Солун, како и во неколку села во Вардарска
Македонија, а и во Албанија околу местото Поградец. Тие дијалекти зачувале во одредени позиции назалност која потекнува од прасловенските
назални самогласки31, на пр. [dambi/dəmbi], литературно [дабови], [pajaŋk]
‘пајак’, [gołamp] ‘гулаб’, [grəŋdi] ‘гради’, [bənda] ‘ќе бидат’. Позициското
условување на назалноста е од двоен тип, прво ја опфаќа фазата на преминот на назалната самогласка во централизирана самогласка, нешто од
типот на назално шва, и второ назалноста се зачувува исклучиво пред
оклузивите – што несомнено претставува грчко влијание. Во тие ретки
македонски дијалекти во кои дамнешните ерови го задржале својот централизиран карактер се случува исто така присуство на неетимолошки
назални сонанти (во група N) на местото на силните ерови (за таа појава
види исто во претходниот оддел). Друга позиција во која се појавуваат неетимолошки назални сонанти е позицијата по неетимолошката самогласка
(што првично звучела слично како шва), пред преградна звучна согласка,
на пр. [mgła] > [məgła] > [məŋgła/maŋgła] ‘магла’ (повеќе види во 2.г.).
Обемот на зачувувањето на назалноста е уште поголем во тие дијалекти во кои се појавува една друга појава карактеристична за северногрчките дијалекти т.н. „буфорова согласка“ (термин од Њутон (Newton
1972)) – неетимолошки преграден опструент поставен меѓу теснинска
______________________________

31
Во јужнословенските јазици прасловенските назални самогласки претрпеле упростување до чиста усна самогласка во сите позиции.
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согласка и сонант, меѓу сонант и теснинска согласка, или меѓу два сонанти
[xamomilo] > [xamomlu] > [xamomblu] ‘боливач’, [pukamiso] > [pkamsu] >
[pkampsu] ‘кошула’ (слично како во словенските сtруgа, ждребе, јужноиталијанските [zdregolatu] < sregolato, [pentsa] pensa и др, (подетално за
таа појава во грчкиот види кај: Newton 1972). Во албанските дијалекти
така позиционираната согласка регуларно ги разбива групите [ml] и [mr]
(сп. [dimbri], [embri], [numbri], [zəmbra], и др. – литературно dimri ‘зима’,
emri ‘име’, numri ‘број’, zëmra ‘срце’). Истата таа појава е присутна во
македонските села на просторот на Албанија (на пр. млеко > [mbleko],
умри > [umbri], мбрамор ‘мермер’, мбравја ‘мравка’ итн.). На теренот на
Грција, посебно во словенските села околу Солун, преградниот опструент
се појавува, помалку или повеќе регуларно, меѓу назален сонант што
потекнува од разложувањето на назалната самогласка и теснинска согласка,
создавајќи со неа африкат и раширувајќи го на тој начин просторот на
зачувување на назалноста од прасловенските назални самогласки во тие
дијалекти на пр. *męsо > [menso] > [mentsu].
Како што веќе видовме, проблемитe поврзани со функционирањето на групите од типот ND претставуваат комплекс од повеќе хетерогени појави. Дел од опишаните појави како што е озвучувањето на
оклузивите по назалните сонанти има банален карактер, ја сретнуваме во
историјата на многу јазици, сепак никаде во Европа не наоѓаме таква
кондензација на разни процеси што се однесуваат на функционирањето на
групите ND, а исто така ни толку голема фреквенција на такви секвенци.
Меѓу тие појави постојат и такви кои се многу оригинални. Сите ги обединува една тенденција која се појавува со различна сила и во различни
историски фази и се однесува на функционалната еквиваленција на звучните оклузиви со групите ND. Пренесувањето на тоа грчко обележје на
другите балкански дијалекти овозможило невообичаена висока фреквенција на такви групи и на одредени опции, за што, последователно, одговорни се пред сè редукциите на неакцентираните кратки самогласки во
латинскиот материјал на тој терен (ерго во албанскиот?). Монофонематичноста на групите ND сепак останува трајно само тенденција, бидејќи
наместо D можеме да користиме ND, но исто така може и обратното.
Таквата можност се чини постојано е можна во дијалектите, додека пак кај
литературните форми е воведен одреден ред. Сепак на повеќејазичните
терени стабилизацијата на ситуацијата е мошне тешка бидејќи таа не
навлегува рамномерно во сите дијалекти, што предизвикува опциите да
бидат под влијание на соседниот или на коегзистирачкиот дијалект.
Во разгледувањата за причините на таквата бесконечна опционалност научниците понекогаш се повикуваат на супстратот. Слично и во
тракискиот јазик биле присутни алтернации од типот mb/b/m (колку
воопшто се работи за истите морфеми не е јасно, бидејќи засега зачу-
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ваните записи не се јасни). Фасцинираат пак, честите индоевропски дублети од тој тип, на пр. *abho:/*ambho: (пол. obojętny – ambiwalentny, и др.).
Да заклучиме: карактеристиката што можеме да ја наречеме „специфично функционирање“ на групите ND/NT се состои во:
 озвучување на оклузивите по назалните сонанти (грчки, северноалбански, јужноиталијански, ромски, делумно влашки);
 како карактеристика која е последица на претходната е тенденцијата за функционална еквивалентност на групите ND и на
звучните оклузиви (разговорен грчки димотики и јужните грчки
дијалекти, албанските дијалекти на грчка територија);
 понатамошна последица во балканските дијалекти и во разговорниот јазик на некои балкански јазици е појавувањето на следниве опции: NT~ND, ND~D, ND~N, каде што или се случува
редукција на етимолошките елементи или се појавуваат неетимолошки N или D;
 следна фаза е мошне течна реализација на групите ND, со приближување на оклузивот до сонантот, што како ефект дава назални
геминати, (јужноиталијански дијалекти) или пак продолжена
артикулација на назалниот сонант (северноалбански дијалекти),
со последователно упростување до поединечна назална согласка
(северноалбански дијалекти) или дури на поединечниот неназален оклузив (северногрчки и крајни јужноалбански дијалекти);
 редукција на неакцентираните кратки самогласки во средновековните латински дијалекти што влијаело на зголемената фреквенција на групите ND/NT во јужноиталијанските, влашките и
албанските дијалекти;
 последица на претходните појави е присуство на групите ND
(NT) во почетните слогови на зборовите (албански, јужноиталијански, разговорен емоционално обележен грчки, влашки – иако
во влашкиот назалните сонанти се појавуваат во таа позиција
најверојатно во слоговни варијанти);
 и на крајот, ефектот на сите погореопишани појави е мошне висока фреквенција на групите ND (NT) пред сè во албанскиот.
Би требало посебно да се подвлече дека тоа обележје во основа не
излегува надвор од источната граница од зацртаниот централен ареал на
фонетската балканска лига – со одредени исклучоци, не се појавува во
бугарскиот, иако е присутно во источнте дијалекти на Егејска Македонија,
ниту пак во романскиот, иако го наоѓаме во италијанските и во влашките
дијалекти. Во основа, во романскиот редукцијата на неакцентираните
самогласки не довела до потполно исчезнување на самогласките, што во
другите балкански јазици делумно условило да се создадат групите ND во
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почеток на зборовите. Единствените потполни редукции се однесуваат на
формите со заменски проклитики: îl trîneşte [ltrιneʃte] ‘го превртува’, îmi
spune [mspune] ‘ми зборува’.
Нешто поинаку изгледа проблемот на западната граница на таа
карактеристика, чии граници тешко можат да се определат со оглед на
фактот дека недостигаат соодветни описи на ибериските дијалекти. Во
историјата на фонетиката на шпанскиот јазик се појавуваат определени
појави што се присутни исто и во италијанските дијалекти, иако изгледа во
помал обем, пред сè епентеза на оклузивите меѓу назалните и сонантите
(по претходна редукција на самогласката) на пр. Humeru > (h)ombro, femina > hembra, tremulare > tremblar, ingenerare > engendrar. Редукцијата на
самогласките исто така се вршела во шпанскиот јазик, но многу поретко
отколку во италијанските дијалекти – благодарение на редукцијата и тука
се создале некои групи од типот ND нa пр. Manica > manga, limitera >
lindar, semita > senda, vindicare > vengar, bonitate > bondad и др. Сепак, во
шпанскиот не дошло до озвучување во групите NT – во горенаведените
примери звучноста на оклузивот е последица на леницијата во интервокална позиција (што се случила пред редукцијата на самогласките). Во
историјата на шпанскиот јазик наоѓаме и други паралели со јужноиталијанските дијалекти од кои дел се објаснуваат со оско-умбрискиот елемент
во процесот на латинизација на Шпанија. Така, на пример, се толкува преминот mb > mm > m во источниот и во централниот дел на Шпанија (види
Менендез Пидал (Menéndez Pidal 1960)). Сепак, такви појави во шпанскиот има помалку отколку во италијанскиот или во албанскиот – најмногу недостигаат почетни групи од типот ND/NT – навистина и тука се
појавуваат редукции на неакцентираните самогласки, но со многу помал
интензитет32.
Сумирајќи ги заклучоците утврдуваме дека обемот на тоа обележје, кое е основно за централниот дел на балканската фонетска лига е
многу различен од сите балкански морфосинтаксички карактеристики и од
опсегот на присуството на назалното шва во дамнина. Опишуваните појави се
концентрираат меѓу сферата на дејствувањето на грчката еквиваленција
D~ND и латинските (италијански и албански) редукции на самогласки,
меѓу другото, почетни.
Исто така се гледа дека фонетското влијание на грчкиот јазик е
територијално ограничено. Кога се работи за грчката фонетика таа се распрснува меѓу разните типолошки ареали.
ѓ. Хетерогеноста на јазикот од гледна точка
______________________________

Ми се случувало (не само мене) да слушам во шпанските народни
песни и дијалектни изрази почетно ND, но ниту специјалистите, ниту соодветната
литература не го потврдуваат тоа.
32
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на уделот во фонетската лига
Како што веќе порано спомнавме, грчкиот јазик на различен начин
учествувал во образувањето на секој од трите спомнати фонотактички
ареали. Тука се вкрстуваат разни аспекти на јазичните карактеристики –
дијалектни и историски.
Современиот поглед на тој јазичен простор го раскинува грчкиот
терен. Од гледна точка на структурата на слогот и леницијата, а, всушност
рестрикцијата на интервокални звучни оклузиви, литературниот димотики
јазик како и јужните дијалекти, на природен начин се надоврзуваат на
другите јужни делови на Европа, што значи дека грчкиот спаѓа во медитеранската лига, но, што се однесува до останатите дистинктивни обележја, ситуацијата е различна. Леницијата допирала очигледно повисоко,
ги зафатила исто така северните дијалекти, кои сепак не добиле рестрикции кај звучните интервокални опструенти (нови звучни оклузиви на таа
позиција се создале од упростените групи ND, сп. погоре). Исто така,
земајќи предвид други карактеристики како палатализација и пред сè
редукција на неакцентираните самогласки – северногрчките дијалекти го
продолжуваат источноевропскиот фонетски ареал, што значи на некој
начин се надоврзуваат на евроазиската лига. Меѓутоа, најважната карактеристика на балканската фонетика – специфичното функционирање на групите од типот ND – во сегашноста се појавува во јужногрчките дијалекти,
и во колоквијалниот грчки стандард. Тоа значи дека просторот што би го
определиле врз основа само на таа карактеристика е разделен: северните
дијалекти го одделуваат грчкиот југ од македонските дијалекти и од
албанскиот јазик каде што таа карактеристика се појавува со значителен
интензитет. Тоа со сигурност се поврзува со историските промени на
грчката фонетика. Обемот на лексички и на системски заемки во граничните словенски и албански дијалекти сведочи за тоа дека упростувањето
на ND во D во северногрчките дијалекти е релативно доцнежно.
Сепак, треба да се подвлече дека, покрај очигледните сличности,
постојат изразити разлики во функционирањето на таа карактеристика
меѓу јужниот и колоквијалниот грчки и македонско-албанскиот простор.
Во грчкиот јазик пред сè имаме функционална еквиваленција на тие групи
и на звучните оклузиви како и автоматска преназализација на звучните
оклузиви. Таа карактеристика оставила моќни белези исто така во македонските и во албанските дијалекти, но тие имаат друг карактер. Влијанието на таа карактеристика главно го набљудуваме на лексички план во
рамките на фонетските алтернации од типот D/ND/NT (пред сè во согласничките групи, види погоре за таканаречената буфорова согласка), како и
во појавите на специфични континуанти на прасловенските назални
самогласки во дел од јужномакедонските словенски дијалекти. На ист
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начин како во грчкиот, групите ND функционираат единствено во албанските дијалекти во Грција. Меѓутоа албанскиот и јужноиталијанскиот
ареал се карактеризираат пред сè со присуство на тие согласнички групи
во почеток на зборот што е резултат на латинските редукции на неакцентирани самогласки. Истата таа појава во разговорниот и емоционално
обоен грчки јазик, има друг извор (функционална еквиваленција на D и на
ND). Може да се заклучи дека постојат очигледни заемни поврзаности, но
исто така и разлики. Тука би требало да го спомнеме и тоа дека границата
меѓу северните и јужните грчки дијалекти не се простира хоризонтално
ами накосо – од северозапад, од Коринт, кон југоисток, оставајќи го на
јужна страна просторот на Атика, а на северна егејските острови (види:
Browning 1969, кој ни дава детална расправа за сите можни поделби).
3. Семејсtва, tиpови и јазични лиgи – словенска фонеtика
Некои од истражувачите не прават суштествена разлика меѓу лингвистичката географија и јазичната типологија. Пред сè, во последните
години се отвори дискусија дали треба тие видови анализа да ги третираме
како посебни или како еднородни видови на опис и на јазична класификација, а географската анализа да ја сметаме како подвид на типолошката
класификација. Во географската анализа доаѓа дополнителен дефинирачки
елемент поврзан со заедничка територија на која се присутни структурни
сличности – што може, но не мора да се земе како основа за воведување на
теоретска разлика меѓу типолошката и географската класификација. Точно
е дека многу често е тешко да се даде одговор дали одредени јазични
карактеристики треба да се опишуваат како обележје на лигата (резултати
на конвергенција) или како случајни типолошки сличности посебно затоа
што се тоа прашања на историски промени – нешто што произлегува од
дамнешната јазична конвергенција во рамките на сојузот кој има карактер
на јазична лига, како последица на историски промени, на теренски мешања, а дури и на цивилизациски процеси и престанува да биде читко и
добива поинаков карактер. Дури и некои појави кои се својствени на
мајчиниот јазик, и се третирани како генетски обусловени можат да бидат
и често се последица на импулс од надвор33. Независно од одлуката за
нивниот теоретски карактер, вреди да се испитуваат пространствата на
јазичните лиги – таму присутните појави поубаво ни овозможуваат да ги
разбереме механизмите на јазичките процеси. Територијата на балканската
лига сè уште е полигон на кој можеме во живо да ја набљудуваме еволу______________________________

33
На пример зачувување на некои глаголски времиња во балканските словенски јазици.
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цијата на јазиците. Лингвистичката географија е невообичаено важна
лингвистичка дисциплина, бидејќи повеќето, ако не сите јазични промени,
имаат свој извор во јазичната конвергенција. Често дури тие процеси кои
модерно ги формулираме како инхерентни развојни тенденции на јазикот,
започнуваат благодарение на надворешни импулси.
Како пример за таква ситуација може да ни послужи словенскиот
јазичен свет чиј развој укажува на разни алијанси во минатото: лига (или
семејство) балто-словенска, алтајско-словенска, балканска, европска (ако е
можно воопшто да зборуваме за таков циклус на лиги или за таква лига).
Модерните словенски јазици зафаќаат голем но релативно компактен географски простор. Ги пресекува германско-унгарско-романскиот
појас, но тој не го прекинува структуралниот континуитет на тој простор.
Многу поважна граница отколку таа туѓојазична бариера денес претставуваат Карпатите, барем кога се работи за денешната фонетска слика. Сликата на словенството е изградена врз основа на јазични обележја кои укажуваат на мошне големи типолошки разлики, но меѓу определените типови нема остри премини, туку тие се степенести. Тие типолошки разлики
кај Словените се благодарение на разните јазични контексти во чии рамки
се нашле словенските јазици како последица на силната територијална распространетост. Словенските јазици денес претставуваат релативно лесно поле
за набљудување на развојните промени во јазичното семејство, на конвергенциите во рамките на јазичните лиги и на типолошкото разграничување.
Традиционалната поделба на словенските јазици на западни (полски, чешки, словачки, лужички и кашупски), источни (руски, украински,
белоруски) и јужнословенски (словенечки, српски, босански, хрватски, црногорски, бугарски и македонски) не се покрива со разликите што можат да
претставуваат основа за модерна типолошка фонетска карактеристика, а
дури и за географска карактеристика. Уште повеќе, актуелната поделба од
гледна точка на граматичките карактеристики не оди во пар со сликата на
словенската фонетика. Главната морфосинтаксичка поделба на словенството се заснова на спротивставувањето на балканската граматичка структура на структурата на останатите јазици. Таа балканска структура е својствена на македонската и на бугарската граматика, на делови од српските
дијалекти, а навлегува во различен степен, исто така, и во останатите
терени на српско-хрватскиот простор. Таа се заснова на степенесто губење
на номиналната флексија, развивање на мноштво показатели на определеноста (или можеби повеќе на топикот), зачувувањето и развивањето на
системите на времиња и на начини. Денес знаеме од каде потекнува таа
балканска структура – таа е производ на конвергенција во рамките на
балканската јазична лига, и на влегувањето во алијанса со другите европски јазици, главно индоевропски. Општо зборувајќи, тоа е процес на евро-
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пеизација, нешто како враќање во утробата на семејството од кое словенството си заминало сигурно како резултат на друг претходен сојуз. Значи,
знаеме дека настапило губење на флексијата поради што кај балканските
словенски јазици се зачувал богат временски систем, но не знаеме зошто
во другите словенски јазици се зачувала флексијата, а временскиот систем
драстично се упростил. Сигурно тоа е поврзано со функционално оптоварување на показателите на глаголскиот аспект кое е поголемо отколку во
јужнословенските јазици. Тој аспект е помалку присутен во балканските
јазици – можеби затоа што тие се нашле најдалеку од центарот на таа иновација, од балтословенскиот допир? Тие прашања бараат конфронтативни
анализи и набљудувања на функционирањето на тие категории на преодните двојазични територии.
Во фонетиката денес изразита типолошка граница претставуваат
Карпатите делејќи ги од една страна западнословенската чешкословачка
подгрупа од западнословенските јазици и додавајќи ја кон јужните Словени – од друга страна таа граница се протега на бугарската територија
која од фонетска гледна точка јасно се дели на два дела. Сепак, треба да се
подвлече дека меѓу северот и југот преминот е степенест, а меѓу јужните
јазици воопшто не е можно да се постават граници – поделбите ги правиме
потпирајќи се на јазичните кодови на јазично-националните центри. Исто
така таа фонетска поделба на север и на југ можеме да ја идентификуваме
со поделбата на поархаичен и на поиновативен фонетски тип, од кои овој
вториот се надоврзува на европската фонетика, иако, како што веќе спомнавме, фонетската слика не одговара на граматичката слика. „Европската“
фонетика опфаќа многу поголема словенска територија отколку „европската“ граматика.
Изгледа дека во основата на разликите меѓу северот (кој е, всушност
североисточен простор) и југот на словенството лежи богато присуство на
палатални согласки – изградена корелација на мекоста на согласките, асимилативна мекост и/или фонолошка мекост, со еден збор, материјално
присуство на палатални согласки во севернословенските јазици, силна
чувствителност на алофонична реализација на гласовите во палатален
контекст и отсуство на таа појава во јазиците коишто се пониско од Карпатите. Отсуството на палатални согласки од една страна и присуството на
долги самогласки од друга во југозападниот дел влијае на квантитативните
разлики внатре во системите меѓу количеството на согласки и самогласки.
Првата јазична заедница на Словените која нам ни е добро позната
е балтословенскиот сојуз. Не успеваме денес да одговориме на прашањето
дали тоа било семејство или балтословенска лига. Ако е лига, исто така не
знаеме кој јазичен елемент бил главен давател. Исто така можеме само да
нагаѓаме дали, како балтичките народи така и словенските, биле под влија-
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ние на друг неиндоевропски јазичен елемент. Во секој случај, од тој период
(со несигурно временско определување) потекнуваат карактеристики кои
се туѓи за поголемиот дел од индоевропските јазици и кои се третирани
како заеднички иноваци, како на пример, акцентската политонија.
а. Словенската палаталност
Следен сојуз е хипотетичниот словенско-алтајски сојуз. Денес речиси
никој не се сомнева дека таква јазична лига постоела. Доаѓањето на Словените на Балканот е добро документирано како многукратни пљачкашки
наезди на Словените заедно со некаков турско-татарски народ (Авари или
поверојатно Хуни), што потоа резултирало со населување на Словените на
Балканот (види на пр.: Pritsak 1984).
Дури постојат хипотези што се однесуваат на алтајската етимологија на словенските називи и на самиот назив ‘Словени’ (види кај: Parzymes 2006), а исто така постојат и алтајски заемки (сп.: Stachowski 2005).
На полето на фонетиката постои несомнена врска со постулираниот
прасловенски т.н. синхармонизам и вокалната хармонија. Се смета дека
синхармонизмот се образувал под влијание на вокалната хармонија (види
кај: Galton 1989, 1997). Вокалната хармонија се заснова на тоа дека секој
граматички формант има две форми, палатална и непалатална – ако основата завршува со тврда согласка тогаш е избиран суфикс што започнува со
задна самогласка, ако основата завршува со палатална согласка, додавана
е варијанта на суфикс со предна самогласка. Синхармонизмот се засновал
на истите принципи – опозицијата +/- палаталност му била својствена на
целиот слог, а не на неговите поединечни делови, и тогаш слоговите, со
оглед на таа опозиција, биле еднородни. Одлучувачка била фонетската
вредност на согласките. Количеството на премини на задни самогласки во
предни и обратно во старословенската флексија не може поинаку да се
објасни. Сигурно од периодот на тој сојуз започнува исто и смекнувањето
на сите согласки пред предните самогласки. Се создале на тој начин
мноштво палатални звуци од коишто еден дел со времето подлегнал на
фонологизација. Меѓу тие смекнувања постојат и такви кои често се среќаваат во европските јазици, заднојазични смекнувања (таканаречени три, а
во некои дијалекти дури и четири палатализации) или јотувања (две, а во
некои дијалекти три). По доаѓањето на Словените на Балканот, тие се
нашле во друга, туѓа многујазична средина, и како возможен резултат на
тоа асимилативната палаталност ослабела, а кратко после тоа исчезнала.
Се задржале исклучително смекнувања што придонесле за значителни
промени на бојата на согласките – на пр. спореди ги современите резултати на палатализацијата и на јотувањето. На север палаталноста се зачувала, а дури и во определен период се зајакнала што предизвикало созда-
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вање на забни палатализирани опструенти. Како резултат на тоа, во јазиците на север од Карпатите денес имаме множество на палатални согласки
кои се во ранг на фонема или пак во ранг на комбинаторна варијанта,
додека пак на југ од Карпатите имаме малку палатални фонеми, а асимилативната мекост во принцип отсуствува. Таа разлика ја создава денес
основата на типолошкото разликување меѓу словенските јазици, а исто
така одлучува за нивната припадност кон различните фонетски еднородни
географски простори. Севернословенските јазици припаѓаат во различен
степен на евроазиската фонетска лига постулирана од Роман Јакобсон
(Jakobson 1962), чиишто главни обележја се присуството на бројни палатални согласки и отсуството на акцентска политонија. Денес, што подалеку е дадениот јазик/дијалект од својата колепка, толку помалку има
палаталност во него. Јазиците на југ од Карпатите значително го ограничиле присуството на палаталноста во фонетските системи, приближувајќи
се со самото тоа до мнозинството на европските јазици.
Јасен показател тука би било процентуалното присуство на
палатални согласки во текстовите: крајни вредности добиваме во рускиот
јазик од една страна, каде што вредноста е повисока од 30% од сите
согласки во текстовите, додека пак од друга страна во јужнословенските
јазици таа достигнува околу 10% (подетални информации види: кај
Sawicka, Grzybowski 1999).
Асимилативната палаталност би требало да се подразбере како
посебна чувствителност на контекстот при реализирањето на гласовите.
Значи денес можеме да ги поделиме словенските јазици на такви во кои
изговорот е течен, а реализацијата на соседните гласови се потпира врз
себе, се создаваат таканаречени транзиенти што се изразува на јазично
ниво со бројни адаптации (меѓу нив посебно во палатализациите) и неутрализации. Таквиот тип на реализација бил погоден за создавање или за зачувување на одредени други фонетски карактеристики, додека пак грижливата реализација е погодна за развивање на спротивставени обележја. Генерално, значи, типолошки спротивставените полови на словенството ги карактеризира денес не само палаталноста, туку и множество други обележја.
Јазиците со приспособлив (акомодирачки) изговор (севернословенските), освен поголемиот број на палатални фонеми и на множество
палатални согласнички алофони, исто така ја зачувале самогласката у/ы,
имаат поголеми и покомпликувани согласнички групи, а дел од нив ги
карактеризира, исто така, самогласничка алофонија (таканаречена редукција или акање) која зависи од акцентот. Од друга страна јазиците со
грижлив попрецизен изговор имаат помалку палатални фонеми, во нив
нема позициски смекнувања, консонантските групи се поедноставни, дел
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од нив (небалканските јазици) зачувале опозиција на должината на самогласки, а западно-јужните јазици зачувале, исто така, акцентска политонија. Во краен случај (во српски) дури и недостига санди.
И покрај таквото изразено разликување и двополовост и понатаму
словенството прави една определена целина бидејќи прави целина во географска смисла, а наведената фонетска карактеристика е степенеста – преминот од еден во друг тип е постепен (на таа слика не влијае јазичната
баварско-унгарско-романска бариера). Обележје што се повлекува е акомодацијата и сè што оди со тоа од типот на постепеното ограничување на
учеството на палаталноста во фонетиката. Тој процес можеме да го наречеме „европеизација“. Тој се пројавува во: фонологизацијата на у/ы, (во
претходниот стадиум тој глас бил комбинаторна варијанта на фонемата /i/
по тврди согласки), исчезнување на комбинаторните смекнувања пред
палатални гласови (/е/, а дури и /i/ и пред меки согласки), стврднување,
разложување на мекоста или дефонологизација на меките согласки –
фонеми, поедноставување на слоговните структури (види понатаму).
Денес најизразена бариера се Карпатите. Чешкиот и словачкиот
јазик, и покрај тоа што врз основа на поголемиот дел од дамнешните
фонетски процеси припаѓаат на западнословенската група, денес, од
гледна точка на фонетиката сигурно дека би требало да припаѓаат во јужната група. Карактеристика на преоден јазик, а во основа јазик што останува надвор од таа поделба, и е мешан, добива бугарскиот јазик. На
бугарскиот јазичен терен, во основа веќе во Романија, завршуваат Карпатите – за нивна јужна крајна точка (очигледно само во смисла на типолошка граница) може да се прифати планината Балкан, која ја дели државата на источен и на западен дел. Во бугарскиот недостигаат најтипичните
обележја на јужниот пол – политонијата и долгите самогласки, додека пак
тој ги има типичните обележја на североисточниот пол – редукција на
самогласките и богат инвентар на палатални согласки, но исто така има
сосем поинаква структура на системот на палаталност на согласките (делумно нивно поинакво потекло) отколку во севернословенските јазици. Од
друга страна, структурата на слоговите во бугарскиот е иста таква каква
што е во останатите јужнословенски јазици. Во бугарскиот не постои
самогласката [ɨ], но сепак бугарскиот зачувал една друга централизирана
самогласка, [ə] (ъ). Во денешно време во бугарскиот сите тврди согласки
имаат меки соодветни парови (според бугарските граматики во ранг на
фонеми), но тие согласки имаат посебна дистрибуција – се појавуваат
исклучиво пред задни самогласки. Во спротивност од другите јазици кои
се наоѓаат на југ од Карпатите, во источниот бугарски доаѓа до лесно
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смекнување на согласките пред /i/ и /е/, иако соодветно со нормата нивниот степен на смекнување не може да доведе до идентификација со
меките согласнички фонеми. Сепак, во источнобугарските дијалекти смекнувањето е поизразено што во основа ги менува дистрибутивните односи
и фонолошката репрезентација на морфемите. Општо гледано, денес бугарската фонетика е поблиска до северно и источнословенските јазици отколку
до другите јужнословенски јазици. Тоа произлегува од простата инвентаризација на фонетските обележја. Сепак, треба да памтиме дека нивното
функционирање и фонолошката интерпретација се поинакви.
Блискиот роднина на бугарскиот – македонскиот јазик – кој исто
така нема долги самогласки и тонски зборовен акцент, сепак се класифицира во потполна смисла на зборот како јужен јазик (повеќе детали
види кај: Sawicka 2001, Sawicka, Grzybowski 1999). Во минатото јазичниот
бугарско-македонски простор морал да се наоѓа во поинаков јазичен
контекст (протоалбански/проторомански супстрат, а потоа и силното влијание на грчкиот) отколку другите јужнословенски јазици – за тоа сведочи
пред сè балканизацијата на бугарскиот и на македонскиот јазик. Но, истовремено, долг период во средниот век, македонскиот јазик бил под влијание на друга фонетика (српска) што придонесло до создавање друг
фонетски тип различен од бугарскиот.
Надвор од изразената двополовост на фонетската мапа на словенството, можеме да издвоиме помали простори, периферни, еднакви од
аспект на некоја фонетска карактеристика, зачувана или развиена под
влијание на географско-јазичниот контекст, кој погодувал на таа или на
некоја друга фонетска карактеристика.
б. Консонантност
Во фонетската типологија на прв план доаѓа поделбата на јазиците
на консонантни и вокални. Во тој поглед сигурно скоро сите европски
јазици би требало да се окарактеризираат како умерено консонантни или
како јазици со средна големина на фонолошки системи – бројот на фонемите во секој од нив е повисок од 20, а помал од 40.
Во согласност со сите критериуми на количествена класификација
– како на тие што се потпираат на односот на согласките и самогласките
во фонолошките инвентари така и на тие што се потпираат на фреквенцијата на согласки и самогласки во текстовите – словенските јазици претставуваат согласнички тип, во смисла дека сегментите со согласки се бројно
поголеми од тие со самогласки (види: R. Jakobson 1931, A. Issatschenko
1939, E. Stankiewicz 1958, Т. Milewski 1962, H. Andersen 1978, A. Majewicz
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1989, I. Sawicka 2001). Сепак, во рамките на така oпределуваниот тип можеме
да издвоиме поттип со помалку согласки (понатаму самогласнички тип) и
со повеќе согласки (понатаму согласнички тип).
Кога се работи за класификација што се потпира на квантитативните односи во рамките на фонолошките системи, прифаќајќи дека односот на инвентарот во кој бројот на самогласки преминува една третина од
вкупниот број на фонеми, е т.н. самогласнички јазик, би требало дел од
словенските јазици да ги наречеме самогласнички. Во рамките на словенскиот простор може да зборуваме за јасно изразена двополовост. Тоа
има врска со присуството на опозиција на самогласките кратка наспроти
долга во самогласничкиот тип и развиена корелација на палаталноста на
согласките во консонантскиот тип. Бројот на фонемите – самогласки, во
словенските јазици се движи од 5 (на пр. во македонскиот) до 15 (во словачкиот). Рускиот, украинскиот, белорускиот, полскиот, македонскиот и
бугарскиот имаат 5 или 6 самогласнички фонеми (во зависност од фонолошката интерпретација на централизираната самогласка). Лужичките јазици
имаат 10 самогласки (се појавуваат високи средни самогласки) словенечкиот има 13 самогласки, а другите јазици 10 или 11. Разликите произлегуваат од присуството/отсуството на долги самогласки и од присуството
/отсуството на централизирана самогласка, од разликувањето на средни
самогласки (две нивоа се појавуваат во словенечкиот и во лужичкиот) како
и од воведување на множество дифтонзи во фонолошките инвентари (пред
сè во словачкиот, а според некои описи и во хрватскиот, сп.: Brozović
1968). Разликите во големината на инвентарот на согласките се поврзуваат
не само со присуството или отсуството на множество меки опструенти, но,
исто така, и со нивната фонолошка квалификација – оставајќи ја настрана
можноста за интерпретација на палаталните согласки како на пример групата /Cj/ во ред случаи, најмногу контроверзии се однесуваат на фонолошката интерпретација на меките лабијални и палатално-веларните согласки.
Во сите словенски јазици се појавуваат меки сонанти – вообичаено се два
или три (латерален, назален и јота, поретко мек вибрант). Јазиците со ограничена корелација на палаталност освен тоа имаат по два меки опструенти
(предни оклузиви или африкати) – така е во словачкиот, српскиот, хрватскиот, македонскиот и чешкиот јазик. Единствено словенечкиот јазик
воопшто нема меки опструенти. Во останатите јазици (на север од Карпатите) присутни се исто и преднојазичните меки фрикативи и меки фонеми
со периферни места на артикулација (лабијални и палатално-веларни).
Значи во групата што го претставува определениот самогласнички
тип се набројуваат српскиот, хрватскиот, словенечкиот, чешкиот и словач-
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киот. Другите јазици го создаваат т.н. согласнички тип. Лужичките јазици
имаат всушност, благодарение на фонолошкото разграничување на двете
височини на средни самогласки, поголем број самогласки, но имаат, исто
така, изграден консонантски систем (иако зачуваната опозиција во долнолужичкиот меѓу алвеоларните и палаталните опструенти полека исчезнува). На пример односот на /V/ со /C/ изнесува во српскиот и хрватскиот
јазик 1 : 2, во чешкиот 1 : 2,5, во словачкиот дури 3 : 4 (ако ги броиме /ä/ и
множеството дифтонзи), а на пример во „согласничкиот“ полски и во
македонскиот односот е 1 : 5, а во рускиот и во бугарскиот 1 : 6. Консонантскиот тип постепено добива нешто поедноставна форма како резултат
на процесот на дефонологизација на мекоста кај лабијалните и кај палатално-веларните согласки во севернословенските јазици како и на фонологизацијата на /у/.
Големите количествени разлики меѓу самогласки и согласки во
фонолошките системи сепак не се пренесуваат на фреквенцијата во текстовите. Тука разликите се минимални. Тоа се поврзува со заедничкото потекло на јазиците, а исто така е поврзано со наследството на истите морфеми со слична звучна репрезентација.
Класификацијата што се базира на фреквенцијата на самогласките
и согласките во литературните текстови незначително ја диференцира
сликата на словенството. Пред сè, меѓу јазиците не се појавуваат толку
изразити разлики. Врз основа на фреквенцијата во текстовите меѓу словенските јазици единствено што би можеле е да изделиме еден тип со
малку повеќе самогласки, во кои сегментите кои создаваат слог се појавуваат со релативно висока честота. Понатамошната поделба на јазиците
на две следни подгрупи – јазици со изразено присуство на согласки како и
јазици со преоден број на согласки, не е веќе така еднозначна – преминот
има степенест карактер. Во повокалниот тип фрекценцијата на самогласките е поголема од 44% од општиот број на единици во текстот34. Таквата
висока честота на присуство на самогласки е утврдена во текстовите на
српската, хрватската и македонската проза. Во јазичниот тип со повеќе
согласки бројот на самогласки изнесува помалку од 42,5% од сите елементи. Во тој тип ги ставаме бугарскиот, словенечкиот, белорускиот,
лужичкиот, словачкиот, како и полскиот кој е сигурно најконсонантски
јазик. Како преоден вид на јазици ги класифицираме украинскиот, рускиот
и чешкиот. Во тие јазици честотата на вокалните единици во анализираните текстови е во обемот меѓу 42,5 и 44%.
______________________________

34
Сонантите кои задолжително се реализираат како слоговни се сметани
како самогласки.
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Табела бр. 7

Поделбаtа на словенскиtе јазици на вокален и на консонанtски tиp врз основа
на анализаtа на чесtоtаtа на pојавување на соgласки и самоgласки
на tри сtрани tексt со формаt А4. (од: Korytowska, Sawicka 2007: 202)
Класификација врз основа
на анализа на текст
Јазици слабо
српски
консонантски
македонски
(вокални)
хрватски
Преодни јазици
чешки
руски
украински
Јазици
горнолуж.
поконсонантски
словачки
полски
бугарски

Број на самогласки
во текстот
45,75%
45,60 %
44,70%
43,16%
42,68%
42,55%
42,09%
42,04%
39,03%
37,33%

Сепак треба да се нагласи дека разликите во честотата меѓу V и C се мали
и не надминуваат во крајни случаи 8% и на никаков начин не можат да се
споредат со разликите што произлегуваат од споредувањето на инвентарот
на фонемите.
Најмногу противречности при оценувањето, применувајќи разни
јазични критериуми за класификација на словенските јазици (инвентар
наспроти текст) се појавуваат во случајот со словенечкиот јазик и секако
со македонскиот. Во фонолошкиот систем на македонскиот јазик согласките претставуваат значително мнозинство. Во словенечкиот јазик бројот
на вокалите и консонантите е еднаков. Начинот на оценување на двата
јазика врз основа на податоци од инвентарот ги соборува резултатите на
анализите на текстовите. Сепак разликите во честотата не се многу големи
и тешко е врз нивна основа да формулираме пообопштени заклучоци од
типолошки карактер.
Покрај фреквенцијата на вокални и консонантски единици во фонолошките системи и во литературните текстови, важен чинител на разграничување на словенските јазици е бројот и фреквенцијата на комбинации
на согласки и фреквенцијата на поврзување на самогласки. Од гледна
точка на разликите во фреквенцијата на појавувањето на согласнички групи,
словенските јазици се јасно разграничени. Најмногу самогласнички групи
се појавуваат во јазиците кои се погоре определени како слабо консонантни: во македонскиот, српскиот и хрватскиот. Уште поголема фреквенција на самогласнички групи се појавува во некои македонски дијалекти
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(види: Видоески 1998–1999). Релативно многу комбинации на вокали се
забележани, исто така, во текстуалната проба на бугарскиот јазик (од гледна
точка на односот V : C во текстот забележуваме дека тој јазик е изразито
консонантски). Умерена фреквенција на самогласнички групи во литературните текстови имаме и во полскиот, рускиот, чешкиот, како и словачкиот јазик. Јазици со најмала фреквенција на самогласнички групи се:
лужичкиот, украинскиот и белорускиот. Исто така малку самогласнички
состави има во текстот на словенечки јазик.
Табела 8
Број на вокални секвенци на 3 сtрани pрозен tексt со А4 формаt
кај словенскиtе јазици (од: Korytowska 2001)

Врз основа на претходните податоци меѓу словенските јазици можеме
да определиме три групи:
1. балканска група – со најголема фреквенција на групи /VV/ во
текстот. Во таа група припаѓаат: македонскиот, хрватскиот и
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српскиот јазик. Бугарскиот јазик би требало да се третира како
преоден јазик меѓу балканската и централната група којашто се
состои од рускиот, полскиот, чешкиот и словачкиот јазик35.
2. централна група – со умерена честота на самогласнички групи
во текстовите. Таа група е најмногу присутна меѓу словенските
јазици: руски, полски, чешки и словачки.
3. група со минимално количество на комбинации од самогласки – во таа група спаѓаат тие јазици што ги зачувале прасловенските протези пред задните самогласки: лужички, белоруски
и украински.
Словенечкиот претставува преодна форма меѓу умерената централна група и групата со минимално количество на /VV/36.
Основен извор на самогласнички групи во словенските јазици се
поврзувањата на морфемите и туѓата лексика. Состави од вокални сегменти првично не биле својствени на словенските морфеми. И денес поголемиот број комбинации /VV/ се појавуваат на морфолошките граници и,
најчесто имаат вредност на фонетска јунктура37. Така е во чешкиот, словачкиот, полскиот, рускиот, украинскиот, бугарскиот како и словенечкиот
јазик.
Табела 9
______________________________

Од фонетска гледна точка поделбата на словенските јазици на балкански и небалкански изгледа малку поинаку од резултатите на анализа на
морфосинтаксичките факти. Македонската фонетика заедно со српската (и хрватската) припаѓа на „централниот балкански тип“, додека пак бугарската фонетика е
од источнословенски тип со дијаметрално спротивни фонетски обележја (види
погоре).
35

Тоа е западнословенска периферија која од многу гледни точки се
надоврзува на лужичките јазици (на пр. два степена на височина на средните
самогласки, зачувана двоина). Одреден паралелизам меѓу словенечкиот јазик и
лужичките јазици е очигледен исто така во редукцијата на неакцентираните
самогласки присутна во разговорниот јазик како и во бројните дијалекти.
36

На тој начин ги определуваме морфолошките шевови кои, на некој
начин, макар и преку помалку конфлуентно поврзување, се означени во фонетската реализација. Морфолошките шевови кои не се во функција на фонетски
показатели (на пр. шевовите пред суфикс или пред флексивна наставка) ги прифаќаме како еднозначни со внатреморфемска позиција.
37
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Присусtво на самоgласнички gруpи во домашнаtа и во tу|аtа лексика
во словенскиtе tексtови (врз основа на анализа на pроза на tри сtрани
со А4 формаt)38

македонски јазик
хрватски јазик
српски јазик
бугарски јазик
руски јазик
полски јазик
чешки јазик
словачки јазик
словенечки јазик
белоруски јазик
украински јазик
лужички јазик

во текстот
173
100
92
51
30
30
25
17
11
10
6
4

број на групиVV
во домашни
152
96
85
49
22
25
22
13
8
4
5
0

во заемки
21
4
7
2
8
5
3
4
3
6
1
4

Табела 10
Присусtво на самоgласнички gруpи на морфолошкиtе шeвови со вредносt
на јункtура како и внаtре во морфемиtе во словенскиtе tексtови
(врз основа на pрозен tексt на tри сtрани А4 формаt)
во текстот
македонски јазик
хрватски јазик
српски јазик
бугарски јазик
руски јазик
полски јазик
чешки јазик
словачки јазик
словенечки јазик
белоруски јазик
украински јазик
лужички јазик

173
100
94
51
30
30
25
17
11
10
6
4

број на групи VV
на морфолошкиот шев
70
38
47
34
22
24
22
13
9
4
5
2

внатре
во морфемата
103
62
47
17
8
6
3
4
2
6
1
2

Големите разлики во честотата на присуството на самогласничките
групи меѓу словенските јазици сведочат за тоа дека барем во еден дел од
______________________________

38
Сите податоци што се однесуваат за групите од самогласки се цитирани
од Коритовска (Korytowska 2001).
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нив се случиле темелни промени што се засноваат на прифаќањето на
состави /VV/ внатре во зборот/морфемата. Тоа се поврзува со определени
историски промени, како на пример со преминот /Vl/ → /Vo/ на крајот на
слогот во српскиот и во хрватскиот јазик, исчезнување на протезите пред
предните самогласки во почетниот слог во македонскиот и во бугарскиот
јазик, како и исчезнување на интервокалната јота во истите тие јазици,
очигледно под влијание на грчкиот јазик. Во неколку други јазици
дамнешните рестрикции се задржале, а задржувањето на согласничките
протези предизвикува самогласничките групи да бидат мошне ретки дури
и на морфолошките граници. Фактичка потврда за актуелната состојба на
нештата може да ни понуди споредувањето на внатреморфемските вокални
секвенци во домашните зборови.
Табела 11
Присусtвоtо на самоgласнички gруpи на морфолошкиtе шевови со вредносt
на јункtура како и внаtре во морфемаtа во домашнаtа лексика во словенскиtе
tексtови (врз основа на анализа на pрозен tексt од 3 сtрани А4 формаt)

македонски јазик
хрватски јазик
српски јазик
бугарски јазик
руски јазик
полски јазик
чешки јазик
словачки јазик
словенечки јазик
украински јазик
белоруски јазик
лужички јазик

Домашна
лексика

Силни
морфолошки
шевови

152
96
85
49
25
22
22
13
8
5
4
0

70
36
43
34
24
22
22
13
8
5
4
0

Внатре
во морфемата
и на фонетски
немаркирани
шевови
82
60
42
15
1
0
0
0
0
0
0
0

Во повеќето словенски јазици во домашната лексика самогласничките групи се забележуваат исклучително на морфолошките шевови. Таквата состојба на нештата е присутна во сите јазици коишто се наоѓаат на
север од Карпатите како и во словенечкиот јазик. Исклучок претставуваат
лужичките јазици. Со оглед дека согласничките протези во нив се многу
добро зачувани, комбинации /VV/ воопшто не се појавуваат во домашната
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лексика дури ни на морфолошките граници. Слична ситуација имаме и во
белорускиот и во украинскиот јазик. Во пробните текстови на македонски,
српски, хрватски и бугарски, комбинациите со два вокални сегменти во
домашни зборови се забележани како во внатреморфемска позиција или на
фонетски немаркирани шевови, така и на силен морфолошки шев. Во македонските, хрватските и српските текстови бројот на секвенци од самогласки внатре во морфемите е близок до или повисок од бројот на VV на
морфолошките граници. Карактеристично е дека единствено во групата
што ја нарекувавме „балканска“, секвенците /VV/ беа присутни внатре во
морфемата.
Фонетските групи VV во полскиот и чешкиот, во зависност од
морфолошката позиција често се реализирани како [VʔV] или [VјV].
Првиот начин на реализација во финална позиција е сè уште редок,
иако во нефиналните позиции на зборот почнува веќе да преовладува
(Kulis 2002, Sawicka 2003, Korytowska 2004).
Резултатите на анализата на текстовите ги потврдуваат очекувањата предизвикани од историските фонетски процеси (зачувување/создавање/губење на протези пред почетна самогласка на морфемата, исчезнување на интервокална согласка, вокализација на согласките, глајдизација
на самогласките). Заклучоците се следниве: како прво, се издвојува балканската група со најголемо присуство на групи, пред сè во финална позиција и, второ се издвојуваат лужичките јазици, украинскиот и белорускиот
со мошне ниска бројност на /VV/.
Во литературните руски, белоруски, украински и бугарски се
појавува редукција на неакцентираните самогласки. Промените на бојата
на слоготворните самогласки во позиција надвор од акцентот се забележани, исто така, и во разговорниот горнолужички јазик и во словенечкиот
како и во некои словенечки, лужички и источномакедонски дијалекти.
Треба да спомнеме тука дека таа појава не води кон елиминација на некои
секвенци на самогласки и до зголемување на бројноста на геминати од
самогласки, со оглед на тоа дека при реализацијата на странските зборови
кои содржат комбинации на самогласки вообичаено се случува нарушување на основите на редукцијата. Истово ова важи и за реализацијата на
поединечните самогласки во туѓата лексика. Често во системите на поединечни јазици функционираат повеќе варијанти на изговор на самогласките
во туѓите зборови што се прифатени во литературната норма.
Во словенските јазици се забележува множество на појави врзани
со ликвидирање на непосредното соседство на вокални сегменти. Меѓу
другото тоа се контракциите, поништување на слоготворноста од страна
на еден од компонентите на групата, вметнување на интервокална согласка

92

Ирена Савицка

([ј] пред предна самогласка, [w] пред задна самогласка) или гркланска
преграда. Дел од наведените појави се присутни во литературниот говор.
Дел од нив имаат задолжителен карактер (на пр. алтернациите [i-ј] како и
[u-w] во белорускиот јазик), дел се незадолжителни, иако регуларни (на
пр. алтернацијата [u-w] во украинскиот и во словенечкиот), други се
нелитературни, но мошне распространети во разговорниот јазик (на пр.
/Vi#/ → [Vј] во македонскиот јазик). Повеќе детали види кај Коритовска
(Korytowska 2001).
Во последните години во западните словенски јазици со невообичаен интензитет се појавува гркланската преграда. Таа појава можеме да ја
третираме како една од типичните обележја кои ги разграничуваат словенските јазици – во јужнословенските и во источнословенските јазици
гркланската преграда се појавува спорадично, а пополнувањето на зевот се
остварува пред сè преку согласнички елементи – глајдови. Сепак, карактеристично е дека во балканските словенски јазици имаме тенденција на
исчезнување или ослабување на јотата, која исполнува улога на пополнувач на зевот при вокалните поврзувања. Во полскиот јазик гркланската
преграда се појавува пред почетна самогласка на морфема на таканаречените силни морфолошки граници, но, пред сè е потврдено присуството на
гркланската преграда во групите од самогласки и, исто така, кај групи
коишто не се разделени со посилна морфолошка граница. Присуството на
гркланската преграда во полскиот јазик е забележано во околу 50% од
испитуваните текстови (Kulis 2002, Korytowska 2004, Sawicka 2003). Во
чешкиот јазик гркланската преграда се појавува уште почесто (Mlůvnice
1986: 57, 96–97).
Групите од согласки се многу посвојствени за словенската фонотактика отколку групите од самогласки. Исто така се многу квалитетно
поразлични. Генерално, количеството и честотата на согласничките групи
се обратно пропорционални од фреквенцијата на самогласничките групи.
За разлика од самогласничките групи, согласничките групи често претставувале предмет на лингвистичка анализа.
Додека инвентарот на самогласничките групи во сите словенски
јазици е речиси еднаков (безмалку сите самогласнички сегменти се поврзуваат меѓу себе во слободен редослед – исклучоци постојат само кај централизираните самогласки), инвентарот на согласничките групи е различен. Сепак, и покрај постоењето на множество обработки на таа тема,
тешко е да се утврдат прецизно количествените податоци, бидејќи не
секогаш е познато дали нивните автори, служејќи се со речнички материјали ги земале, на пример при регистрацијата на финалните групи,
флексивните форми на зборовите, а при регистрацијата на почетните групи
изразите со предлози од согласки. Исто така немаме попрецизни инфор-
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мации на тема на морфолошката структура на групите (иако изгледа дека
групите што се разбиени со морфолошки шев во основа не се разликуваат
структурно од внатреморфемските групи). Иако непрецизни, литературата
на оваа тема ни дава сепак ориентациони количествени податоци. Главен
критериум при класификувањето на согласничките групи е, во основа,
позицијата во прозодискиот збор. Инвентарите на групите види ги кај Толстаја (Толстая 1968а, 1968б, 1974), Савицка (Sawicka 1974), Лекомцева
(Лекомцева 1968) и др.
Словенските јазици се разликуваат меѓу себе во поглед на структурата на согласничките групи. Кога се работи за разлики, било да е во
количеството или во честотата, тие се изразити, но не толку многу како во
случајот со самогласничките групи.
Најмногу имаме групи составени од два елементи, и тие имаат и
најголема фреквенција. Групите од три или четири согласки се мошне поретки, а тие со пет елементи се појавуваат многу ретко (на пр. во полскиот
/-mpstf/ następstw).
Како во текстот, така и во инвентарот на единици, најмногу имаме
медијални групи, а најмалку крајни. Односот на консонантските групи на
почеток и на крај на зборот во инвентарот на единици осцилира во границите 6 : 4 или 7 : 3 (Sawicka 2001). Разликите во фреквенциите се мошне
поголеми.
Најбогат со согласнички групи е полскиот јазик – има повеќе од
720 почетни и крајни групи; чешкиот и украинскиот имаат околу 200
групи помалку (малку над 500); рускиот има приближно исто почетни и
крајни групи – малку над 470; над 400 има во словачкиот; следи белорускиот со околу 350; лужичкиот има во границите на 300 групи; другите
јазици – сите јужнословенски, имаат по околу 250 почетни и крајни групи
заедно; најмалку има македонскиот – помалку од 23039.
Кога се работи за количеството на комбинации од согласки словенските јазици можеме да ги поделиме на три групи:
– најбогата, во која припаѓа само полскиот јазик;
– средна група која ги опфаќа другите западно и источнословенски
јазици, како и
– најсиромашната група со комбинации од согласки во која припаѓаат сите јужнословенски јазици.
Оваа поделба укажува на изразита поврзаност со структурата на
слогот (види понатаму): полскиот без измени ги зачувува двоврвните
______________________________

39
Врз основа на Савицка (Sawicka 1974: 121). Бројчените податоци се
заокружени.
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слогови; јужнословенските јазици имаат исклучиво слогови со еден врв;
во останатите јазици присуството на двоврвни слогови е ограничено,
зависно од позицијата во зборот и/или се појавуваат процеси што ги
отстрануваат двоврвните слогови од некои контексти.
Да го споредиме полскиот јазик, најбогатиот со согласнички групи,
со еден од јазиците со најмалку групи – српскиот.
Табела 12
Број на pочеtни и крајни соgласнички gруpи во pолскиоt и во срpскиоt
врз основа на pодаtоци од речник (Sawicka 1974 и 1979)
почетни

крајни

полски јазик
245
198
17
460
203
53
14
1
271

CCCCCCCCCзаедно:
-CC
-CCC
-CCCC
-CCCCC
заедно:

српски јазик
124
59
0
183
64
9
0
0
73

Разликите во поголем обем се видливи во фреквенцијата, а посебно
големи разлики имаме кај крајните групи:
Табела 13
Број на pочеtни и крајни соgласнички gруpи во исt tексt (4 сtрани срpска
pроза pреведена на pолски јазик); врз основа на Савицка (Sawicka 1974)
почетни

крајни

CCCCCCCCCзаедно:
-CC
-CCC
заедно:

полски јазик
272
38
1
311
39
4
43

српски јазик
231
23
0
254
3
0
3

Споредувањето на фреквенцијата на согласничките групи во текстови
во сите словенски јазици ги дава следниве приближни резултати:
– најмногу согласнички групи се појавуваат во медијална положба
на зборот. Во повеќето текстови се забележани комбинации од
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два, три или четири елементи. Најбројни се секвенците составени
од две единици. Нивната честота е неколку пати повисока од групите со три елементи. Секвенците во чиј состав влегуваат четири
консонанти се многу поретки, а во чешкиот и во бугарскиот
текст воопшто не се појавиле;
– релативно големо количество согласнички групи се појавува исто
така во почеток на зборот. Слично како во средината, очигледна
е разликата во фреквенцијата на групи со два или три елементи.
Групите составени од четири согласки во анализираните текстови
можеме да ги земеме како маргинални. Забележани се едвај во
три јазици: во полскиот, словачкиот и во рускиот.
– Фреквенцијата на крајни групи во споредба со почетни и со
медијални е мошне ниска. Исто така, на таа позиција имаме претежно комбинации составени од две единици. Групи со три елементи се забележани во полскиот, рускиот и украинскиот текст
(види ги табелите 16, 17 и 18 врз основа на Коритовска (Korytowska 2001).
Табела 14
Број на pочеtни соgласнички gруpи во словенскиtе јазици
(анализа на tексtови pроза на 3 сtрани А4 формаt)

полски јазик
лужички јазик
чешки јазик
словачки јазик
руски јазик
белоруски
јазик
украински
јазик
словенечки
јазик
македонски
јазик
бугарски јазик
хрватски јазик
српски јазик
Табела 15

CC254
175
197
246
189
158

вид секвенца
CCC62
5
11
28
7
10

CCCC7
0
0
3
1
0

заедно:
323
180
208
277
197
168

146

16

0

162

224

41

0

265

171

14

0

185

106
242
166

5
23
9

0
0
0

111
265
175
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Број на медијални соgласнички gруpи во словенскиtе јазици
(анализа на tексtови pроза на 3 сtрани А4 формаt)

полски јазик
лужички јазик
чешки јазик
словачки јазик
руски јазик
белоруски јазик
украински јазик
словенечки јазик
македонски јазик
бугарски јазик
хрватски јазик40
српски јазик

-CC426
279
371
414
405
360
333
380
425
252
370
288

вид секвенца
-CCC46
42
34
43
26
15
39
73
71
14
26
21

заедно:
- CCCC7
10
0
1
6
2
2
14
6
0
3
4

479
331
405
458
437
377
374
467
502
266
399
313

Табела 16
Број на крајни соgласнички gруpи во словенскиtе јазици
(анализа на tексtови pроза на 3 сtрани А4 формаt)
вид секвенца
полски јазик
лужички јазик
чешки јазик
словачки јазик
руски јазик
белоруски јазик
украински јазик
словенечки јазик
македонски јазик
бугарски јазик
хрватски јазик
српски јазик

-CC
34
20
13
11
9
11
1
10
24
1
7
8

заедно:
-CCC
1
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0

35
20
13
11
12
11
2
10
24
1
7
8

Податоците пресметани врз основа на текст од три страници укажуваат дека пробата не била доволна, сепак врз основа на истата можат да
______________________________

Разликата меѓу српскиот и хрватскиот во почетните и во медијалните
групи во зборовите е резултат главно на разликата во континуантот на прсл. долго
*ě: /е(:)/ – во српскиот; /(i)je/ – во хрватскиот.
40
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се извлечат определени заклучоци. Очигледно е дека фреквенцијата на
согласнички групи, колку и да е различна, не ги дели толку изразито словенските јазици како бројот на самогласнички групи. Паѓа во очи фактот
дека разликите меѓу бројот на групи со два елементи и подолги групи како
и разликите меѓу бројот на почетни и крајни групи се многу поголеми во
текстовите отколку во инвентарот на единици.
Разликите меѓу словенските јазици во количеството и честотата на
самогласнички групи и согласнички групи очигледно дека се поврзани со
фреквенцијата на различни структури слогови. Во словенските јазици
најмногу се појавуваат слогови од типот CV (преку 50% од сите слогови),
тие се почести во т.н. вокални јазици. Многу почести се исто така отворените слогови отколку затворените. Подолу претставуваме ориентациона
споредба на крајни ситуации: во полскиот и во српскиот.
Табела 17
Фреквенција во pроценtи на слоgовни сtрукtури во pолски и во срpски tексt
(една сtранa tексt; Sawicka 2001)41
Вид слог
V
CV
CCV
CCCV
VC
CVC
CVCC
CCVC
CCVCC
CCCVC
CCCVCC
заедно отворени слогови
заедно затворени слогови

полски
5
50
16
3
0,5
18
1
4,5
1
0
0,5
74
25,5

српски
9,5
61,5
15
0,5
1
10
0
2
0
0
0
86,5
13

Во спротивност од геминатите од самогласки, кои се присутни во
сите словенски јазици, присуството на геминати од согласки претставува
обележје кое типолошки ги разграничува словенските јазици. Геминатите
од согласки се присутни во јазиците на север од Kарпатите како и во
бугарскиот – во јужнословенските јазици, во чешкиот и во словачкиот ги
______________________________

Интервокалните групи во целост се третираат како почетни, со исклучок на групите кои започнуваат со сонант што се смета како дел од претходниот
слог. Вибрантите кои создаваат слогови во српскиот јазик се третирани како
самогласки.
41
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нема. Тоа не значи дека во тие второнаведени јазици воопшто не се појавуваат геминати, но тие се мошне ретки и ограничени на позиции на силните морфолошки граници (главно на шевови од прилози и од префикси,
како и од сложени изрази на пр. во срп. pреддржавни, најјачи, мак. Одделение, бессемеен (често употребувани со упростување), чешки bezzubý –
иако во тој израз се појавува, исто така, опционална реализација со поединечна согласка, půllitr итн. Се случува дека и на силните морфолошки граници се појавуваат упростувања, на пример во мак. рашири, исече, дури се
случува и изговор од типот дај ја [даја], хрв. bez šuma [beʃuma]. Исто и во
севернословенските јазици во домашната лексика геминатите главно се
појавуваат на морфолошките шевови, но тоа се меѓу другото шевови од
таков вид што немаат никакви други фонетски показатели на границата
(шевови пред суфиксот или пред флексивна наставка), а во другите јазици
геминатите на тие шевови се редовно упростувани. Тука постои, исто така,
разлика во приспособувањето на странските зборови, на пример, во пол.
willa, libretto, рус. вилла, либретто – чеш. vila, libreto, срп. vila, libreto, буг.
гюлле – мак. ѓуле. Изгледа дека на целиот простор на словенските јазици
била своевремено присутна тенденција за упростување на геминацијата
(на пример во пол. Wilanów < villa nuova), иако е тешко да го определиме
тоа време, дури и отприлика. Во чешкиот, судејќи по пишаните текстови
сигурно се појавила релативно доцна. Изгледа дека таму каде што не била
реализирана во потполност, се сопрела, сп. на пример во полскиот варијативни форми на имиња Violeta/Violetta, Izabela/Izabella, Bożena/Bożenna42
итн. Во последните години во полскиот јазик геминатите се изговараат
мошне јасно и се сретнуваат таму каде што пред дваесет години била изговарана поединечна самогласка, на пр. westerplatte> [vesterplatte], pizza>
[pjitstsa], getto >[getto], miękka> [mjjeŋkka] и др. Колку што е повеќе нагласен нивниот изговор толку повеќе во оклузивниот геминат појасно се
слушаат две плозии.
Посебно висока честота имаат геминатите од согласки во белорускиот и во украинскиот јазик како резултат на прогресивната асимилација
на јотата во таквите примери како во укр. збiжжа, колосся, белорус.
калоссе, брацця, ноччу итн.
Геминатите од согласки се појавуваат вообичаено во интервокална
позиција. Од таа гледна точка се издвојува полскиот јазик и во помал обем
украинскиот, каде што во внатрешноста на морфемите наоѓаме геминати
исто така и во почеток на зборот, на пример, во пол. dżdżownica, dżdżu,
czczy, во украинскиот само во лляти, лляний. Иницијална геминација во
______________________________

42
Во определен период постоела дури и мода за геминација без причина
во полскиот јазик.
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секвенци на едносогласнички предлози и префикси се појавува во сите
севернословенски јазици. Исклучително во многу грижлив изговор во
последно време геминатите може да се слушнат во полскиот јазик дури и
на крајот на зборот, на пример, во полски ген. множина, fontann, stall (но
не и во формите од номинатив со опструенти такви како на пр. miąższ less,
каде што слично како во рускиот класс, грамм се реализирани поединечни
согласки).
Како што се гледа, количествените разлики се придружуваат кон
другите типолошки разлики. Југот е пол на „самогласки“, незначително
повисока е фреквенцијата на самогласки во текстовите отколку на север;
многу повеќе имаме комбинации од самогласки; меѓутоа имаме многу
повеќе согласнички групи во севернословенските јазици каде што тие
некогаш се мошне компликувани. Најконсонантски јазик од гледна точка
на количеството и на честотата на согласнички групи е полскиот јазик;
највокален јазик од гледна точка на честота на самогласнички групи е
македонскиот јазик.
Од овој аспект погледнато, од општата слика на Европа повторно
се издвојуваат севернословенските јазици – тие ја сочинуваат североисточната фонетска периферија на Европа.
в. Фонетската поделба на словенскиот јазичен свет
Генерализирајќи ги фонетските типолошко-географски разлики во
внатрешноста на словенскиот јазичен свет можеме да ги поделиме на
следниве микро-региони:
Од гледна точка на прозодиски обележја:
 Јазици со фонетски детерминирано место на акцентот (западнословенските јазици, меѓу кои најмалку ингеренции од морфологија имаме во јазиците со иницијален акцент – во чешкиот, словачкиот и лужичкиот) наспроти јазиците со подвижен акцент и
со морфолошки детерминирано место на акцентирање (останатите јазици меѓу кои подвижноста на акцентот најдобро е зачувана во источнословенските јазици). Таа група се дели на две
подгрупи: 1. јазици со зачувана дистинктивна политонија (српски,
хрватски, словенечки – тука акцентот е веќе морфолошки стабилизиран) и 2. останатите јазици од таа група – кај нив се појавува
таканаречената редукција на неакцентираните самогласки;
 Јазици во кои во да-не прашањата се појавува антикаденција
(западнословенските и јужнословенските јазици освен бугарскиот – во останатите антикаденцијата не е единствена финална
контура за да-не прашањата);
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Кога се работи за сегменталните обележја можеме да ги издвоиме
следниве опозиции:
 Вокални јазици наспроти консонантски јазици. Вокалните јазици
се карактеризираат со поголемо количество на самогласнички
фонеми, што главно зависи од присуството на фонолошка опозиција од типот долга наспроти кратка самогласка (чешки, словачки, словенечки, хрватски, српски) – разликите во текстовите
во фреквенцијата на поединечни сегменти се мали; поголема
честота на самогласнички групи е присутна во македонскиот
јазик, српскиот, хрватскиот и бугарскиот. Консонантските јазици
се карактеризираат со поголемо количество на согласнички фонеми, што главно се врзува со изградената корелација на палаталност како и со поголемото количество согласнички групи,
како во инвентарот на групите така и во текстовите, вклучувајќи
ги геминатите, кои во јазиците јужно од Карпатите во основа не
се појавуваат (освен во бугарскиот).
 Јазиците со големо присуство на консонантска палаталност (палатални или палатализирани фонеми) како и со асимилативна палаталност и со централизирана самогласничка фонема наспроти
јазиците со ограничено присуство на меки фонеми и со отсуство
на комбинаторни смекнувања и без централизирана самогласка.
Освен меките сонанти, сите словенски јазици, освен словенечкиот (кој има три палатални сонанти), имаат две палатални или
палатализирани преднојазични оклузиви или африкати. Во североисточната група (полски, источнословенските јазици, бугарскиот)
се појавуваат, исто така, меки или смекнати теснински опструенти.
Во сите јазици на север од Карпатите се појавуваат и меки лабијални согласки со различни фонолошки карактеристики. Таму
каде што палаталноста е силна (полски) таа се одделува во посебен палатален сегмент, вообичаено со јота. Финалните /Cj/ групи
се опфатени со рестрикција, значи на крајот на зборот палаталноста на уснените согласки исчезнува. Единствен јазик во кој се
зачувале меките уснени согласки на крајот на зборовите е рускиот
јазик и единствено во рускиот фонологичноста на меките уснени
согласки не се доведува во прашање. Во јазиците на југ од Карпатите се јавуваат и секвенци на уснени согласки со јота, но тие
во таа позиција се тврди. Мутатис мутандис, тоа истото се однесува и на меките соодветници на заднојазичните согласки – за
нивната фонологичност одлучуваат посебни дистрибутивни обележја. Во ниеден словенски јазик (освен македонскиот) на крајот
на зборот немаме присуство на палатовеларни гласови – меѓу другото од тој факт произлегува алофонската интерпретација во однос

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика

101

на повеќето словенски јазици. Кога зборуваме за проблемот на
фонолошката палаталност, во рускиот јазик имаме екстремна
ситуација од една страна, а од друга страна е словенечкиот каде
што воопшто нема меки опструенти. Рускиот јазик се карактеризира, исто така, со најголем фонд на асимилативна палаталност
(смекнување на согласките пред предните самогласки и пред
меките согласки). Најтврдо изговарани се согласките пред /i/ во
чешкиот јазик каде што дури заднојазичните не подлегнуваат на
модификација.
 Во оглед на оваа особина надвор од класификација останува
бугарскиот јазик, кој навистина има богат инвентар меки согласнички фонеми, но со целосно поинаква дистрибуција отколку во
другите словенски јазици. Меѓутоа, кога се работи за асимилативната палаталност, бугарскиот не е еднообразен – истокот припаѓа кон јазиците северно од Карпатите, а западот повеќе на
јужните јазици. Кога зборуваме за централизираната самогласничка фонема, таа во бугарскиот има поинаква боја ([ә] ъ) отколку
во другите јазици од североисточен тип ([ɨ] y).
Во јазиците каде што немаме присуство на асимилативна палаталност се појавуваат други асимилации, меѓу кои најважно е преминувањето
на [n] во [ŋ] пред задните оклузиви (тоа се јавува во сите јазици на југ од
Карпатите и во југозападните полски говори).
 Јазици со консеквентно едноврвна структура на слогот (сите јужнословенски) наспроти јазиците кои дозволуваат двоврвни слогови
(најбогат е полскиот);
 Јазици со отсуство на меѓузборовна асимилација од гледна точка
на звучностa (српски, хрватски), јазици со определени контекстуални ограничувања кај озвучувањето и/или обезвучувањето
(украински, македонски), како и јазици со полно санди (другите
словенски јазици). Последнава група се дели на два подвида:
јазици со безвучно санди (руски, белоруски, североисточно полски,
чешки, горнолужички, бугарски, словенечки) и јазици со звучно
санди (југозападно полски, словачки, долнолужички). Ареалот на
јазици со звучно санди делумно се покрива со ареалот на преминот на [g] во [γ] којшто е присутен во горнолужичкиот, чешкиот,
словачкиот, украинскиот и белорускиот43.
Горенаведените обележја јасно одразуваат два типолошки (и ареални)
пола: југозападен (со политонија кај акцентите, најсилно изразена во
______________________________

43
Тоа сведочи за постоењето во минатото во тие јазици на опозиција
слаб-силен кај опструентите, а не опозиција безвучен-звучен (Andersen 1978).
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српскиот и хрватскиот, со едноврвен модел на слог – најконсеквентно зачуван во српскиот и во хрватскиот, со богат вокализам – најсилно изразен во
словенечкиот, со висока честота на вокални групи – највисока во македонскиот, со ограничен инвентар на меки согласнички фонеми – најсиромашен во словенечкиот – со отсуство на санди – во српскиот и хрватскиот)
и североисточен пол (со изградена фонолошка корелација на палаталност
на согласките и комбинаторни палатализации – најшироко зачувани во
рускиот, со можност за двоврвни слогови и, што е поврзано со тоа, со
богат инвентар и висока фреквенција на согласнички групи – тие обележја
најсилно се изразени во полскиот, со т.н. редукција на неакцентираните
самогласки – најсилно присутна во рускиот). Поголемиот дел од обележјата на југозападниот пол имаат експанзивен карактер. Како двоврвните слогови така и изградената палаталност несомнено се намалуваат. Од
друга страна е и политонијата која е подложена на постепено исчезнување.
Северноисточниот пол дополнително се карактеризира со отсуство
на кратки заменски форми на личните заменки и мошне ограничено количество на друг вид енклитики (источнословенски јазици). Полскиот има
енклитики кај заменките, но енклитиките кај глаголите се исчезнати или
во процес на скаменување. На југот на словенските јазици, напротив, инвентарот на енклитиките е мошне богат. Тука, дополнително се одделува
јужноевропската група во која енклизата преминала во проклиза. Освен
тие два фонетски типа кои се релативно многу распространети, од гледна
точка на поединечни обележја можеме да определиме определени периферни области:
 Западна лужичко-словенечка периферија. Обата јазика ги карактеризира присуство на повеќе степени на височина на самогласки
на фонолошко ниво. Со сигурност непосредното соседство со
германскиот и италијанскиот ја условило таа карактеристика. Во
поглед на палаталноста на согласките, лужичкиот и словенечкиот припаѓаат на спротивставени типови, но секој од нив го
карактеризира понекоја карактеристика – словенечкиот е единствен словенски јазик во кој воопшто не се присутни меки
опструенти, а во лужичкиот практично не постои веќе опозиција
на палаталноста во класата на преднојазични опструенти (палатализираните се изедначуваат со алвеоларните);
 Западнословенска периферија (вклучително полски и чешки и
возможно лужички), се карактеризира со невообичаено висока
честота и раширување на обемот на присуство на грклена преграда – реализацијата на самогласничките групи со грклена
преграда е во изразита опозиција со источнословенскиот изговор
каде што најчесто хијатот добива консонантско решение;
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 Балканска периферија (пред с# македонски), со невообичаено
висока фреквенција на самогласнички групи, со тенденција на
исчезнување или слабеење на множеството на интервокални
согласки, вклучувајќи ја во тоа и леницијата на звучните оклузиви, со слабеење на каденцијата, со други карактеристики што
ја врзуваат балканската фонетика со јужнословенската, како што
е мешањето на африкатите, кои придонесуваат за ограничувањето на бројот на палатални согласнички фонеми. Балканските
јазици се карактеризираат, исто така, со проклитизација на енклитиките. Тој процес се реализирал до крај во македонскиот јазик.
Како што веќе видовме територијата на словенските јазици е изразито типолошки диференцирана, при што преодот од еден до друг тип на
фонетика и фонотактика е степенест. Сигурно дека таквата слика словенските јазици ја имаат благодарејќи им на разните поврзувања дури и со
карактер на јазични лиги во минатото и во сегашноста. Северноисточниот
регион може да биде реликт на дамнешните алтајски поврзувања, а денес
на хипотетичката евроазиска лига. Тој тип фонетика полека се повлекува
во корист на спротивставениот тип на западноевропската фонетика. Западнословенските јазици на југ од Карпатите уште порано се приближувале до
тој тип. Дополнително, централниот предел на Балканот, во чиј состав
главно влегува македонскиот јазик, има своја специфика. Фонотактичка
специфика има исто така чакавскиот – на западната периферија, силно
италијанизирана (види понатаму). За да се искатегоризира точно словенскиот појас или да се подели на области би требало секоја од горенаведените обележја да се следи на целата почва на Европа и во соседните азиски
јазици. Исто така, важно е кога се работи за определени обележја на таканаречените „средоземноморски“ јазици, подетално да погледнеме во арапската фонотактика.
4. Слоgовни модели – ценtар и pериферија на Евроpа
Покрај очигледниот балкански пример, најчесто тука се повикуваме на словенски материјал. Тоа се случува затоа што севернословенските јазици се периферија на Европа не само во географска смисла, но
исто така и во структурална. Може да се каже дека јужнословенските
јазици веќе влегуваат од фонетска гледна точка во европскиот тип (лига?).
Истото може да се каже за сегментните модели на слогови. Севернозападна Европа – главно германските јазици, но не само тие, имаат таканаречен едноврвен модел на слог. Таков модел имаат исто така сите
јужнословенски јазици. Тоа е симетричен модел што значи дека согласничките групи се допуштени како во почеток на збор/слог, така и на крај
на збор/слог, иако вообичаено во крајна позиција се поскромно прет-
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ставени. Како што веќе порано нагласивме, јужната периферија на Европа
– шпанскиот, португалскиот, италијанскиот, грчкиот и ароманскиот – има
модел на отворен едноврвен слог. Освен тоа, во средоземноморските и
севернословенските јазици се сретнуваме со нарушувања на едноврвниот
модел. Така уште еднаш теренот што се надоврзува на Балканот како и
севернословенските земји укажуваат на отстапувања од сликата што е
својствена за Централна Европа.
Словенските јазици во поглед на сегментните модели на слогови
на европската почва претставуваат исклучок. Поголемиот број од европските јазици имаат едноврвен модел на слог, кој одговара на течната прецизна реализација на сегментите, ограничувајќи ги со самото тоа асимилативните и неутрализирачките појави. Во едноврвниот слог соседните
сегменти се со себе во природен контраст на тој начин што сонорноста на
следните сегменти степенесто расте (кон врвот на слогот) или опаѓа (по
врвот). Манипулациите со силата можат, очигледно да засегаат одредени
поединечни сегменти, но во моделот на едноврвен слог правилото е дека
последователноста на сегментите во слогот од гледна точка на нивната
инхерентна сонорност (сила)44 не го нарушува текот на силата во слогот,
кој ја претставува основата на акустичната дефиниција на слогот. Тоа
правило, сепак, не се применува кај сите словенски јазици. Во дел од словенските јазици растот/падот на силата на падините на слогот не е степенест, туку е искршен. (Со обѕир на отсуството на рестрикција во комбинациите на сегментите од согласки кои би биле мотивирани со структурата на слогот, се појавуваат дополнителни несилабични врвови на сонорност на падините на слогот.) Најчест, најоптимален и најтраен е моделот
на едноврвниот слог – таков во кој несилабичниот сонант може да зазема
позиција само непосредно крај самогласката, евентуално крај друг сонант.
Несилабичен сонант не може да зазема позиција меѓу два опструенти (или
помалку силни сонанти), на крај на зборот по опструент и на почеток на
зборот пред опструент. Во слог од таков тип не се допуштаат никакви
нарушувања на текот на сонорноста на падините. Ако во деривацијата или
при позајмување се создаваат непосакувани секвенци на согласки и
сонанти кои се наоѓаат во позиција која е опфатена со рестрикција, тогаш
истовремено автоматски се создава додатен слог (благодарение на силабификација на сонантот или на вметнување на самогласка), или секвенцата
од согласки ќе биде упростена или преформулирана.

______________________________

Да спомнеме тука дека во дистрибуцијата на сегментите во поголемиот
дел од индоевропските јазици важни за структурата на слогот се следниве класи:
најсонорните (најсилните) се самогласките, потоа глајдовите, па ликвидите и
носните сонанти. Најслаби се опструентите.
44
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Многу словенски примери ги покажуваат овие појави. Но тие се
најчести во јужнословенските јазици каде нееднократно тие се уредени
дури со морфонолошки правила.
Прасловенскиот јазик имал само отворени слогови кои почнувале
задолжително со согласка (сп. распространетост на протезите) или со група
од согласки. Согласничките групи биле помалобројни и поедноставни
отколку во модерните словенски јазици. Прифатениот ред во согласничката група, која може да се појави исклучително во почеток на слог, е:
опструент + сонант, теснински опструент + преграден опструент или
послаб сонант + посилен сонорен сонант. Максималниот број на сегменти
во групата согласки бил три. Во средината на зборот, исто така биле
можни „релативно затворени“ слогови т.е. затворени со поединечен сонант
(Stieber 1969). Така прасловенскиот јазик имал структура на слогот којашто е
слична на структурата на модерниот литературен италијански јазик,
додека пак модерните јужнословенски јазици личат од таа гледна точка на
латинскиот.
Губењето на слабите ерови предизвикало револуција во словенската фонотактика – не само што се создале затворени слогови и нови
комбинации на опструенти на падините на слогот, но се создале и
двоврвни слогови. Согласничките групи не само што станале почести и
подолги, но исто така се ослободиле од рестрикциите мотивирани од слоговен контекст – се создале почетни комбинации на сонанти со опструентите на првата позиција (SO-), и крајни комбинации на опструенти со
сонанти на втората позиција (-OS) и други групи кои содржеле сонанти
меѓу два опструенти (-OSO-). Таквата фонотактика е ретка појава во светските јазици и не е прифатена од сите словенски јазици. На почетокот
сепак, двоврвните слогови биле присутни на целиот ареал на словенството. Во литературата на таа тема често се спомнува за вокализација на
слабите ерови во контексти кои го нарушуваат растот или падот на силата
на падините на слогот, пред с# во почетни групи сонант + опструент, сепак
множеството на податоци укажува на тоа дека слабите ерови исчезнувале
мошне консеквентно на сите позиции, подоцна се изградил секундарниот
вокализам сигурно по фазата на силабичност на сонанти (види понатаму).
Така периодот на двоврвен слог, на дел од територијата на словенските
јазици, бил ефемерна појава – безмалку веднаш почнале процеси кои
тежнееле кон ликвидација на тие структури и во јужнословенските јазици
тие биле консеквентно спроведени. Севернословенските јазици прифатиле
во различен степен нови двоврвни слогови. Меѓу двата пола – полот на
„едноврвност“ претставуван од јужнословенските јазици и полот на „двоврвноста“ – каков што е полскиот слог – имаме множество на преодни
ситуации. Колку што се движиме од југ кон полската територија толку
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помалку наоѓаме рестрикции во комбинациите на елементи од согласки на
падините од слогот и толку подоцна се воведуваат такви рестрикции. Ликвидацијата на двоврвните слогови е процес кој во словенските јазици е
постојано присутен. Во оние јазици кои се уште дозволуваат двоврвни
слогови во тек се промени што се стремат кон нивна ликвидација. Најинтензивни промени денес се случуваат во источнословенските јазици.
Секогаш, дури и кај северните словенски јазици, двоврвовите слогови
претставувале количествено маргинална група. Словенските модели на
слогови претставувале честа тема на опис; тоа било правено врз основа на
анализи на согласничките групи (види меѓу другото кај Толстая 1968а,
1968б, 1974, Лекомцевa 1968, Sawicka 1974 и други).
Во јужнословенските јазици денес се можни само едноврвни слогови што значи дека во почетни согласнички групи кои содржат сонанти
тие сегменти не можат да се појават пред опструент и обратно, во крајните
слогови – сонантите кои не создаваат слог не можат да се појават по
опструент. Множеството на историски процеси помалку или повеќе регуларни придонесло за ликвидација на двоврвните слогови; некои од нив
денес веќе имаат морфолошки карактер. Слични процеси се случуваат во
денешницата при фонетската адаптација на позајмени изрази. Тоа се поедноставувања на согласнички групи, вметнување на неетимолошки самогласки, метатези, силабификација на сонанти, на пример во српски и
хрватски udovica (мак. вдовица) срп. све, мак. се (прсл. *v било сонант),
срп. бицикл (се реализира со [ ] – кој создава слог – наспроти полски cykl,
со [l] што не создава слог и се изговара безвучно срп. маgла, срп. веtар,
срп. лаже, срп. мисао, слов. misel, мак. мисла, срп. pесма, итн. (спореди со
полските: mgła, wiatr, łże, myśl, pieśń). Моделот на едноврвен слог е задолжителен во српскиот, хрватскиот, македонскиот, бугарскиот, со многу
мали исклучоци во словенечкиот (како и во лужичкиот и во словачкиот).
Тоа е модел кој низ вековите постепено го проширувал својот досег.
Традиционално се смета дека меѓу јужнословенските јазици слабите ерови
се вокализирале во првите слогови од зборот, по сонант пред опструент
(како во срп. маgла, лаже). Но, аналогните примери од севернословенските јазици и од македонскиот докажуваат дека во тие контексти слабите
ерови исчезнувале соодветно со општото правило. Само подоцна, на таа
позиција се развиле централизирани самогласки (веројатно по стадиумот
на силабичноста на сонантот) кои се вокализирале во сите јужнословенски
јазици исто како и задните ерови. Единствено во македонскиот јазик развојот бил поинаков – тука тие дале [a], додека пак задниот ер се развил
уште порано во [o], на пример маgла, но сон (поинаков развој имаме во
дел од дијалектите, но и тука во поголемиот дел од дијалекти се сретнуваме со различни континуанти за примарните ерови и за секундарниот
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вокализам). Како што од тоа произлегува, вметнувањето на самогласки
морало да настапи веќе по вокализацијата на силните ерови, значи сигурно
и по исчезнувањето на слабите. Слично неетимолошки самогласки се
развиле во аналогни позиции, исто така, таму каде што ерот никаде не бил
присутен, на пр. мак. и срп. веtар, срп. pлесан и др. Српскиот историски
материјал ни дава примери од 14 и 15 век, а дури и од 16 век запишани без
самогласки, како на пример лжица (денес лажица), мчар, мжул (види кај:
Ivić 1974). Слично се случувало и со групите на два оклузиви кои се
создавале по исчезнувањето на еровите: срп. tма (денес tама, tамница),
чtи (денес часtи, мак. чесtи), каде што подоцна, пред с# во кратките
зборови, групата била разбивана со самогласка.
Северот на словенството значително подолго ги зачувал двоврвните слогови, кои содржеле несилабични сонанти меѓу опструентите, меѓу
опструентот и јунктурата или јунктурата и опструентот. Чешките форми,
како trvati, krve, сигурно биле уште во 14 век изговарани со неслоговно [r]
(врз основа на набљудувањата на метриката (така тврди Stieber 1969: 57)).
Кашупското немотивирано шва во таквите примери како [grəmji], [brəvji]
се развило дури во 17 век. Количеството на двоврвни слогови постојано се
намалува во тие јазици во кои уште е дозволено, на пример во постарите
чешки речници можеме понекогаш да најдеме форми како zmdlelý – денес
распространето е zemdlelý. Слично е и во словачкиот zmdliet’ – денес
zomdliet’. Словачкиот е јазик кој најдоцна го прифатил моделот на едноврвен слог. Навистина, формално постојат во словачкиот форми како што
се: lkat’, l’nut’, l’piet’, lzivy, mdliet’, mdly, rty итн. Нормативните речници
нагласуваат дека тие зборови не би требало да ги изговараме со силабичен
сонант, што само по себе сведочи за постоењето на таков силабичен изговор (види кај Král’ 1996). Покрај тоа, сепак може да се каже дека словачкиот има модел на едноврвен слог (Sabol 1998), бидејќи тие зборови
практично воопшто не се користат, видете ги примерите покажани во
понатамошниот текст.
Двоврвниот модел на слог во словенските јазици воопшто е придружен со богат систем од согласки, поразвиена корелација на мекоста,
долги и бројни согласнички групи, додека пак во јазиците со едноврвен
модел на слогови опозицијата по мекоста е ограничена на три до четири
пара, согласничките групи се поедноставни, помалобројни и имаат помала
честота, меѓутоа во тие јазици почести се самогласничките групи и понекогаш поразвиени се сегменталните прозодични обележја (должина, политонија). На север од Карпатите двоврвните слогови се уште доста распространети. На југ имаме изразени рестрикции коишто се однесуваат на градењето на согласничките групи. Севернословенските јазици и покрај присуството на двоврвни слогови скоро кај сите нив, од таа гледна точка не се
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еднородни. Имаме разни рестрикции во градењето на согласнички групи,
различна толеранција во однос на двоврвните слогови, во различен степен
исто така напреднале процесите на нивна ликвидација.
Во чешкиот јазик двоврвните слогови се појавуваат само на почетокот на зборовите, но не се можни ниту на средината ниту на крајот од
зборот. Така, ако на почетна позиција се појави сонант пред опструент ќе
биде изговаран неслоговно; во крајните слогови ќе биде обратно – ако
сонант се појави по опструент ќе биде во слоговна варијанта затоа што
групата од согласки мора да биде на некаков начин преформулирана, пр.
lkát [lka:t], lhát [lha:t], rčeni [rtʃeni:], но vitr [vi:t ], trvat [ vat], mysl [mis ],
slza [s za], итн. Во формите на минато време, слично како во полскиот,
исчезнува крајното –l, на пример řekl [řek], nesl [nes]. Исто така наоѓаме,
пред с# во дијалектите, примери на исчезнување на почетните двоврвни
слогови, на пример метатези: hmla ‘магла’, šmice [ʃmice], ‘машица’ или
отфрлање на сонантот: rtut’ [tutj]. Таму каде што во чешкиот се појавуваат
слоговни варијанти на сонанти, во словачкиот групата е разбивана со неетимолошка самогласка, на пример: vietor, teater, cikel, vepor, kazeń, pasol итн.
Цело множество на словачки дијалектни форми сведочи за силно напреднатиот процес на „израмнување“ исто така и на падините на почетните
слогови, на пример rža [riʒa], [reʒa], [irʒa], [erʒa], [arʒa], [rəʒa], lhat’ [luhatj],
mknut’ [miknutj] и др. Во литературниот јазик едноставно не се користат
форми со двоврвен прв слог; наместо на пример lkat’ се вели plakat’,
наместо rvat’ – trhat’, наместо rtut’ – ortut’ итн.
Во полскиот јазик се дозволени слободни комбинации од согласки
(со исклучок на хоморганичните почетни секвенци на назалните сонанти
со оклузивите од типот mb-, nd-, но нивната обратност во крајните слогови
е можна, на пример tętn [tentn], piętn, [pjentn] (покрај нехоморганичните
финални групи wydm, wiedźm и др.). Се појавуваат и релативно често
групи со интеропструентален неслоговен сонант, на пример płci [pwtɕi],
krwawy [krfavy], drgnąć [drgnoɲtɕ], ubrdać [ubrdatɕ], kosmki [kos ci] итн.
Тенденцијата за елизија се однесува главно на интерконсонантски латерални
сонанти, на пример jabłko, płci – изговарани често како [japko], [ptɕi].
Во лужичките јазици исто така наоѓаме графички иницијални секвенци на сонантите со опструентите и завршни на опструентите со сонантите. Но, процесот на нивно исчезнување е значително напреднат од многу
причини. Освен природната тенденција која е присутна секаде, тука влијаела сигурно и германската фонетика, а литературните норми, мошне слаби,
укажуваат на поголема толеранција во однос на слободните форми – дијалектните и колоквијалните кои побрзо ги адаптираат едноврвните форми.
Лужичкиот применува разни методи за избегнување на двоврвните сло-
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гови: упростување на групите, метатези, вметнување на самогласки, додавање на цели слогови, па дури и промени на морфолошката форма, на пример во горнолужички analfabetizm > [analfabetjizmus] (исто како во чешкиот), mysl – се користи формата во множина mysle, łhac > [fatʃ j], ržany
[ʒjran ], bobr [bober], kitl [citel] или [cit ], łžeć [bʒ jetʃ j] итн. Може да се каже
дека во лужичкиот јазик двоврвните слогови се појавуваат исклучително
на графичко ниво. Слични појави на поедноставување или на декомпозиција на согласничките групи наоѓаме во полските дијалекти, сепак во полскиот јазик малку од нив влегле во литературниот јазик. Интересно е дека
во полскиот јазик се случува литературната норма да прифатила некои
странски зборови со краен едноврвен слог таму каде што на пример во
рускиот, во кој појавата на двоврвни слогови е повеќе ограничена отколку во
полскиот, наоѓаме форми со двоврвен слог, на пример пол. szwindel,
cyrkiel, szankier, oleander, minister, orkiestra, рус. шанкр, олеандр, министр,
оркестр. Очигледно историјата на полската фонетика, а исто така и на
модерните дијалекти, ни дава многу повеќе примери од овој тип, каде што
имаме ликвидација на двоврвните слогови. Освен тоа, сепак во малополските дијалекти наоѓаме примери на обратен процес, на пример środa →
[rɕoda], źródlo →[rʑudwo].
Ситуацијата во кашупскиот многу личи на ситуацијата во лужичките јазици – двоврвните слогови се регуларно системски отстранувани
(на пр. пол. myśl – каш. [məsl]/[məsla]/[məsel], пол. trwać – каш. [trəvats],
пол. wiatr – каш. [vjater]/[vjjatr] итн. Од друга страна, сепак, влијанието на
полскиот се отсликува обратно – полскиот ги поддржува двоврвните слогови.
Рускиот јазик моментално се наоѓа во стадиум на интензивна
трансформација која се заснова на ликвидирање на крајните двоврвни
слогови – и се приближува кон чешкиот модел. Согласно со официјалното
правило зборовите што се пишуваат со крајна група ‘опструент + сонант’,
можат денес да бидат изговарани на двоен начин: со краен сонант што
може да создава или да не создава слог, на пр. оркестр [arcestr] со безвучен вибрант во крајниот слог и [arcestər]. Во почетните групи на зборот,
групите од типот – сонант + опструент – се изговарани со несилабичен
сонант, иако во некои северноруски дијалекти таквите групи исто така
исчезнале. Создавањето на слог од крајниот сонант во именуваните
финални групи во рускиот јазик не е така изразено како во чешкиот или во
српскиот, но исто така тој изговор значително се разликува од изговорот
со ослабена сонорност/сила на сонантот во таа позиција во полскиот јазик
или кај најстарите генерации Руси. Тежнеењето кон едноврвен модел на
слог во рускиот јазик не е исклучително модерна појава. Постојат
сведоштва дека веќе во 18 и 19 век се појавувале фонетски дублети – за
тоа сведочат пред с# учењата на тогашните културни авторитети што се

110

Ирена Савицка

однесуваат на реализацијата на зборовите со опција – во тоа време во
културниот изговор биле прифаќани исклучиво варијанти со реализација
која содржела двоврвни крајни слогови (види Ломоносов 1952 т. 7, 634).
Опционални форми со ликвидирани двоврвни слогови се појавувале само
во понискиот стил. Денес имаат многу поширока употреба. Т. Зиновјева
(Zinowiewa: 1998) која ја истражувала таа појава во рускиот јазик, утврдила дека слоговната реализација на финалните сонанти во графичките
групи од типот опструент + сонант денес е распространета. Исто така,
јазичните материјали од минатите столетија содржат мноштво примери со
интеропструентални сонанти кои денес во рускиот јазик веќе не се појавуваат во таа форма. Денеска такви примери имаме малку, само три
(октябрьский, ноябрьский, летаврщик). Но, Панов (Панов 1990) ни прикажува многу слични примери од 18 век. Полските зборови што содржат
таков тип групи во рускиот јазик имаат регуларни соодветни примери со
вметната самогласка (традиционалната историска граматика, слично како
во случајот со јужнословенските аналогни ситуации што се однесуваат на
почетните слогови на зборовите, и тука зборува за „засилување“ на слабиот ер – и покрај тоа што во аналогните белоруски и украински примери
се појавуваат други самогласки, а не такви кои се рефлекси на еровите).
Значи, имаме во рускиот, пр. тревога, дрожать, крови, мудреца, брови,
пол. trwoga, drżeć, krwi, mędrca, brwi, белорус. трьıога, држьıжаць, крьıви,
брьıви. Сигурно вокализмот тука има вторичен неетимолошки карактер.
Белорускиот е целосен исклучок на севернословенската почва,
бидејќи консеквентно ги ликвидира двоврвните почетни слогови благодарение на: 1. алтернација на [v] – [u] – [w] ([v], кој има сонантен карактер
алтернира со [w] во крајот на слогот, т.е. по самогласка пред согласка или
пред пауза, и тоа правило функционира преку границите на зборовите);
ако сепак претходниот збор завршува на согласка, а следниот почнува со
групата /vC/, тогаш /v/ има слоговна реализација, на пр. бьıла ў хаце [bɨła
wxatsјe], бьıў у хаце [bɨw uxatsјe]; 2. протезите од самогласки пред почетни
групи од типот сонант + опструент или сонант + послаб сонант; исто така
појавата на такви протези зависи од крајниот слог на претходниот збор, на
пр. яна будзе рваць кветкi, a ён iрваць не будзе; да льва, да льну, но ад
iльва, ад iльну итн. Единствено протезата пред групата mC- е потполно
делексикализирана, на пр. секогаш iмгла, мсцiць – независно од крајот на
претходниот збор. Крајните слогови со два врва во белорускиот јазик
подлегнуваат на исти такви промени како и во рускиот јазик. Белорускиот
во тој процес е понапреден, на некои руски изрази што завршуваат со
група опструент + сонант во белорускиот често им соодветствуваат изрази
без група од согласки во крајниот слог на пр. рус. рубль, корабль, боязнь,
белорус. рубель, карабель, боясь. Таквите графички форми како што се:
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спектакль, мiнiстр се изговараат со изразита вметната самогласка пред
крајниот сонант [sjpjektakəʎ], [mjiɲistər], а дури и [sjpjektakaʎ], [mjiɲistar].
Украинскиот го обележуваат слични појави како белорускиот, но тие таму
не се регуларни, а најважно е што силното сонантно неслоговно украинско
[w] може да се појави на почетокот на првиот слог или во крајна група од
согласки. Во принцип, [v] алтернира со [w] така како во белорускиот, но
на почетокот на реченицата или по крајна согласка на претходниот збор
тоа не секогаш станува слоговно. Настрана од тоа, со /v/ може да завршува
крајна група од согласки, а по безвучните опструенти дури може, како во
полскиот јазик, да се обезвучи, на пр. богацтв (белорус. багацтваў).
Слично, другите сонанти кои се појавуваат по безвучна согласка во крајна
позиција можат да имаат безвучна реализација (на пр. во ритм, театр)
итн. Протезите од самогласки во литературниот јазик веќе се скаменети.
Зборовите со почетна согласна група кои започнуваат со ликвиден сонант
се изговарани со протеза, или почесто без протеза независно од крајот на
претходниот збор (ржати, ртуть, лжичка и др.). И покрај многу слични
процеси, украинскиот би требало да се смести во друга група отколку
белорускиот во поглед на моделот на слогот. Белорускиот од гледна точка
на градбата на почетокот на зборовите/слоговите, посилно е поврзан со
јужнословенските јазици. Украинскиот, слично како рускиот во некои
крајни комбинации има два вида на реализација: таква како во полскиот –
т.е. со можност за појавување на двоврвни слогови, или таква како во
чешкиот – со ликвидирање на двоврвните слогови (со исклучок на групите
кои завршуваат со сонантот /v/). Првиот слог во украинскиот како и во
рускиот дозволува двоврвни комбинации. Истата таа алтернација како во
белорускиот и во украинскиот [v] – [w] – [u] му е својствена и на словенечкиот јазик.
Како што се гледа, во тие јазици во кои /v/ го зачувало својот
сонантен карактер, а во нив постојат процеси што ги порамнуваат падините на слогот, групите кои содржат /v/, сепак, можат да претставуваат
единствен исклучок во кој се појавуваат двоврвни слогови. Така е во
словенечкиот каде што всушност позициски мотивираната алтернација на
слоговната и неслоговната реализација на /v/ се појавува, но не е консеквентна – а освен тоа во словенечкиот нема други почетни групи од типот
сонант + опструент, а ни крајни од типот опструент + неслоговен сонант.
Слично изгледа ситуацијата и во лужичкиот јазик каде што различните
графички форми од типот сонант + опструент во почетокот на зборот и
обратниот редослед на тие сегменти на крајот на зборот, се реализираат
како еден слог (со упростена група) или како два едноврвни слога (ако
согласната група не е упростена) – единствените исклучоци се однесуваат
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на групите со /v/). Сонантниот карактер на /v/ се зачувал пред сè во
белорускиот, украинскиот, лужичкиот, српскиот, хрватскиот и словенечкиот. Во украинскиот и покрај постоењето на алтернациите [v] – [w] двоврвни слогови се дозволени; во белорускиот истата таа алтернација е
поконсеквентна иако, исто така, дозволени се исклучоци. Во српскиот и
хрватскиот денес навистина нема живи алтернации, но правилата за
дистрибуција на согласките не дозволуваат почетни секвенци од типот /v/
+ опструент или крајни од типот опструент + /v/. Во контексти [vC-], /v/ се
развило во /u/, на пр. срп. удовица, узеtи, у школи, поретко се појавила
метатеза (све, сваки). Во словачкиот алтернациите од типот [v] – [w]
навлегуваат внатре во зборот и во крајниот слог, но не и на почетокот на
зборот – во таа позиција /v/ се однесува како опструент, т.е. се обезвучува
пред безвучниот опструент, така што имаме на словачки slivka [sliwka], но
včera [ftʃera]. Лужичкиот во изговор консеквентно ги избегнува групите од
типот [wC-] и [-Cw], иако во пишувањето ги има. Во останатите словенски
јазици *v преминало во класата на фонетски опструенти, но безмалку
насекаде се зачувале некои траги од дамнешниот сонантен карактер на таа
фонема – најчесто тоа е дозволеност на согласнички групи хетерогени по
звучноста со /v/ на втората позиција од типот на чеш., рус. [svoj], [tvoj]. Во
полскиот единствена трага на дамнешната сонантност на /v/ во таквите
групи е прогресивниот правец на асимилација [sfuj], [tfuj] така како и во
chrzan [xʃan] < *xrěnъ. Единствено во Вјелкополска во траги е зачувана
звучноста на /v/ во [tvuj], [svuj]. Изговорот [tfoj], [sfoj] се случува исто и во
македонските и во бугарските дијалекти. Во меѓузборовната фонетика /v/
во полскиот се однесува како класичен опструент, додека пак во многу
други јазици со опструенталното /v/ се забележуваат колебања и опции во
реализацијата на санди.
Во јазиците кои најконсеквентно го зачувале едноврвниот модел
на слог, хиерархијата на сонорност/сила има примена исто така кај групите кои содржат само сонанти. Така, на пример, во српскиот и во
хрватскиот каде што во почеток на зборот е можен единствено следниов
редослед на сонантите: послаб + посилен и обратниот редослед во крајните групи од сонанти – оттаму имаме на пр. химна (а не како, на пример,
во полскиот hymn). Во тие јазици исто така се избегнуваат групи што се
состојат од два сонанти кои не се во силен контраст од гледна точка на
сонорноста, на пр. narav (бугарски и руски нрав), групи кои се состојат од
два оклузиви (таквите групи често се разбивани со самогласка или имаат
опционални форми со додаден слог, на пр. срп. taknuti, stablo (пол. tknąć,
źdźbło), objekt/objekat, koncept/koncepat како и сите други групи од опструенти
кои имаат поинаква структура отколку фрикатив + оклузив – последните
ограничувања сепак имаат само количествен карактер). Генерално, јази-
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ците со едноврвен модел на слог не само што имаат повеќе дистрибутивни
ограничувања што се однесуваат на градбата на согласничките групи, но и
воопшто имаат помалку согласнички групи и тие имаат помала честота
отколку во јазиците со покомплицирани согласнички групи.
Заклучувајќи, би требало да утврдиме дека општо гледајќи безмалку
во сите словенски јазици во кои уште се појавуваат двоврвни комбинации
на крајот на зборот, тие имаат тенденција да исчезнат. Следствено, би требало да очекуваме дека набрзо целиот словенски јазичен терен од гледна
точка на моделот на слог ќе биде многу поеднообразен – тоа ќе биде модел
на слог со краен слог карактеристичен за едноврвни слогови, додека
првиот слог ќе биде различен. Спротивно, изгледа дека појавите што ги
ликвидираат нарушувањата во силата во почетокот на зборот (на пример
протези од самогласки, силабификација на /v/), подлегнуваат на скаменување и ја губат мотивацијата на контекстот. Дури и на југот, исклучоци
од моделот на едноврвен слог наоѓаме пред с# во почеток на зборовите, на
пр. во буг. рва, рвение.
Јужнословенските јазици, изгледа исто и словачкиот и лужичкиот,
се со едноврвни слогови. Чешкиот дозволува нарушувања на падините во
почетокот на зборот, но не и на крајот. Другите словенски јазици се стремат кон чешкиот модел. Мошне силни процеси на израмнување на падините на крајниот слог (и скаменување на почетните двоврвни комбинации
на согласки) се случуваат во источнословенските јазици.
Најконзервативен од таа гледна точка е полскиот јазик. Кога се
работи за изговорот на согласничките групи кои создаваат двоврвни слогови во полскиот јазик, вниманието на истражувачите го привлекуваат
пред с# контекстуалните обезвучувања на сонантите како и делувањето на
правилата на санди како внатре во зборот, така и меѓу зборовите, меѓу
опструенти разделени од сонанти ([-OSO-] групи). Групите -ОS во полскиот јазик се изговараат претежно без модификација, најмногу со обезвучување на сонантот, ретко со редукција – почести случаи на поедноставување се однесуваат единствено на отстранувањето на [w] по опструент во
глаголските форми (wiódł [vjjut], mókł [muk] итн.); меѓутоа карактеристично е дека воопшто не се забележани силабификации на сонантите.
Тоа не значи дека примери со таков изговор не се присутни во полскиот
јазик – во многу грижлив изговор со посебен акцент на даден збор, пред с#
ако е краток во крајната група -OS сонантот може да подлегне на засилување. Тоа е сепак појава што е толку спорадична и што се случува при
посебно акцентирање на зборот што не е разгледувана како лингвистички
проблем. Тоа е хиперкоректна реализација.
Најоддалечен од полскиот модел на слог е моделот што се наоѓа
на другиот крај на словенството, во чакавскиот дијалект, во кој не само
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што безусловно се применува едноврвниот модел на слог, туку исто така
постојат и дополнителни ограничувања во комбинацијата на опструентите
слични на оние што се појавувале во прасловенскиот. Истовремено, сепак
тие рестрикции се поврзуваат со аналогни ограничувања во италијанскиот
јазик, и во чакавскиот сигурно се создале под негово влијание. Тие рестрикции предизвикуваат во чакавскиот, во споредба со другите хрватски дијалекти (види Moguš 1977), воопшто да има помалку согласнички групи, тие
да се поедноставни, има повеќе крајни слогови што завршуваат со самогласка или со една согласка, а помалку зборови што завршуваат со согласничка група. Во чакавскиот, така како во италијанскиот, тие рестрикции се
однесуваат на секвенци на два оклузиви (евентуално оклузив + африкат,
пр maška < mačka, vnogi < mnogi, pajka < patka, čela < pčela, polne <
poldne итн.) како и секвенци на оклузиви со фрикативи (на пр. grojski <
gradski, liši < lipši итн.). Исто така, имаме многу упростувања на крајни
групи, дури и исчезнување на поединечни крајни согласки (на пр. milo <
milos < milost, pe < pet, riba < ribar, obe < obed итн.). Тоа е определена
периферна структура, која се создала под влијание на италијанскиот, но
благодарение на тенденцијата на поедноставување на крајните групи, таа
се надоврзува на средоземноморската фонотактична лига (види погоре).
Друга периферна и невообичаена структура на слогот била својствена за полапскиот јазик, кој има многу аналогии со чакавскиот, но
сепак претставува еден многу различен модел на слог. Тука ја имам на ум
појавата која во стручната литература се појавува како вокализација на
слабите ерови во првите два слога на зборот. Ако сепак го разгледаме
поблиску присуството на неетимолошките самогласки (односно рефлекси
на ерови) во полапскиот, се покажува дека тие служат за ликвидација на
двоврвните слогови (на пр. låzĕs, bråvi, vipər, krodål, пол. lżesz, brwi,
итн.)45, ликвидација на групи од два оклузиви (kåtü, tåkat, пол. kto, tkać)
како и секвенци на оклузивите со фрикативи (pasa , pastraćə). Рестрикциите што се однесуваат на комбинациите со опструенти во полапскиот
сепак се појавувале само во почетни слогови, додека на крајот на зборот
полапскиот дозволувал разни групи од опструенти (на пр. rict, tipst итн.).
Другите случаи на наводна ‘вокализација’ на слабите ерови во полапскиот
се оствариле преку специфично полногласие – вокалната потпора на
сонантот (на пр. tare, marə, pera kə, såmətonə, zårodlə) како и во примерите
во кои почетната согласка во групата е /s/ (sapol, såtarə). Првиот тип наоѓа
паралела не само во источните словенски јазици, но, исто така, и во поголемиот дел од бугарските дијалекти, каде што вокалната потпора може да
се појави од која било страна на сонантот или од двете страни, и како
______________________________

45
Примерите потекнуваат од Полањски (Polański 1962, 1971, 1972, 1976).
Цитирани се во оригинална транскрипција на авторот.
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резултат на тоа се појавуваат мноштво дублети (Duma 1990). Паралели во
структурата на слогот кај другиот вид на примери можеме да најдеме меѓу
несловенските јазици (шпански, турски), кои избегнуваат почетни групи
што започнуваат со s-; сепак тоа не изгледа оправдано бидејќи тука тешко
може да стане збор за арапските влијанија, а освен тоа во полапскиот јазик
постои цело множество на други почетни групи чиј прв елемент е /s/ што
не подлегнале на разбивање, а примери со разбиени групи има малку. Паѓа
во очи тоа дека сите немотивирани самогласки во полапскиот јазик се
појавуваат на почетокот на зборовите (имаме исто така мошне консеквентни вокализации на еровите или вметнување на самогласки во префиксите; отсуствува општословенската метатеза *ТărT, додека пак во крајните
слогови присуството на неетимолошки самогласки е ограничено на група
од типот ‘опструент + сонант’ и дури и групите со три согласки останале
недопрени (на пр. pügribst).
Физичката форма на прозодискиот збор во европските јазици се
заснова на тоа дека почетокот на зборот е изговаран силно и брзо, а пред
крајот на зборот темпото се намалува и силата слабее. (Освен тоа, во
зборот имаме еден слог што се разликува со продолжување на артикулацијата на самогласката, промени во височината на основниот тон или
поголема прецизност во артикулацијата). Тој облик се пресликува во диспропорциите на сегменталната градба: во побогатиот инвентар од почетни
согласнички групи, како и во тоа дека постојат во Европа јазици со претежно отворени слогови (пред с# крајните слогови на зборовите), но аналогна ситуација во почетокот на зборот не се сретнува, туку спротивно,
имаме повеќе зборови со консонантски почетоци. Најверојатно таквата
физичка карактеристика на зборот не е универзална. Т. Николаева (Nikolayeva 1987) претпоставува дека во турскиот ситуацијата е поинаква – тој
факт исто така се пресликува во структурата на турскиот слог. Зачудува
фактот дека полапските структури повеќе одговараат на таквото обратно
прозодиско обележување на границите на зборот.
Според поголемиот број автори, слоговите што се појавуваат во
турските јазици имаат едноставна структура. Најчесто тоа се наследени
морфеми – со отворени слогови или релативно затворени (со една согласка), ретко со група од согласки, додека пак во почетокот на зборот,
согласнички групи не се појавуваат. Во поново време се разбира, тоа не е
веќе вистинската слика. Во текот на историјата турските јазици се судирале со огромно количество на други јазици со различни слоговни структури и/или различни графички системи, користејќи штедро од нивните
речници, што предизвикало да се ликвидираат некои рестрикции во комбинаториката на сегментите и, со самото тоа, да се промени структурата
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на слоговите. Тие промени, воопштено зборувајќи, предизвикале прифаќање на поголем број на слоговни модели.
Најмногу изложен на европски влијанија бил јазикот на османлиските Турци. Анализата на речникот на турскиот јазик не убедува дека во
делот на туѓи изрази најбројни се арапските и француските. И двата
извора на свој начин предизвикале модификација на структурата на слогот
кај турскиот јазик, иако, како во арапскиот, така и во францускиот, структурата на слогот е многу едноставна.
Во арапскиот се појавуваат отворени слогови или пак затворени со
една согласка, додека во почетокот на зборот нема согласнички групи. Во
францускиот јазик се појавуваат почетни согласнички групи со едноставни т.н. акустични едноврвни структури. Структурата на крајниот слог
во францускиот јазик од фонетска гледна точка е тешка за оценување. При
грижлив бавен изговор крајните согласки или групи од согласки имаат
слоговна реализација што влијае на лингвистичката свест на самите Французи, кои различно ги оценуваат, но претежно зборовите како што се
Pierre, metre ги сфаќаат како двосложни и тука крајниот слог нема фонолошки карактер [pjere], [metre]. Во нормално темпо на изговарање таа
крајна вокална потпирка е толку слаба (често се случува и воопшто да ја
нема, само согласката е многу грижливо изговорена), што странец, кој го
оценува францускиот изговор од гледна точка на сопствените фонетски
навики и оценки, добива впечаток дека во францускиот јазик имаме присуство не само на затворени слогови, но дури и на двоврвни крајни слогови. Пренесени на туѓа почва тие стануваат еднозначно едноврвни или
еднозначно двоврвни – тоа значи дека или согласничката група се прифаќа
или не, и во вториов случај е предмет на поедноставување или разбивање
што значи дека таквите француски зборови можат да станат, зависно од
јазикот-примател, присвоени и како еднослоговни и како двослоговни.
Надвор од тоа, често како извор на позајмување се зема графичката форма.
Истото тоа, мутатис мутандис, се однесува на евентуалните заемки од
другите западни јазици, кои навистина имаат попрегледна структура на
слогот од францускиот, но се појавуваат реализации што му се туѓи на
турскиот јазик, на пример со силабични ликвиди.
Во случајот на арапските заемки сигурно важна улога одиграло
арапското писмо, кое воопшто не ги обележува самогласките, што можело
да доведе до генерирање на согласнички групи (на пр. во постарите речници се појавуваат формите katl или katıl). Но, пред с#, западноевропската
цивилизација ја преполнила турската фонетика со големо количество на
согласнички групи, присутни на двете падини на слогот. Сепак, тука не се
работи само за количество, но и за квалитет на тие групи во однос на оригиналната турска структура. Ги имаме следниве промени:
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 прифаќање на согласнички групи во почетокот на зборот со
структурите: опструент + сонант, фрикатив + оклузив и, поретко,
групи на два фрикативи и групи од типот оклузив + фрикатив;
 прифаќање на геминати во средината на зборот;
 прифаќање на крајни согласнички групи;
 прифаќање на двоврвни крајни групи.
Домашните слоговни структури сигурно дека не се предале без
борба. За тоа сведочат бројните опционални форми што се забележани во
писмена форма во постарите речници, како и колоквијалните и дијалектните форми. Стратегиите се типични: поедноставување на согласничките
групи или разбивање на групи – додавање на дополнителен слог преку
вметнување на неетимолошка самогласка меѓу согласките од групата, или
по групата на крајот46. Некои од тие процеси имаат карактер на морфонолошки правила, дел од нив, пред с# тие што се претставени преку релативно голем број примери, влегле во нормите на модерниот турски јазик,
други се обележја на колоквијалниот или на дијалектниот говор и се
надвор од стандардната норма.
Кога се работи за почетни согласнички групи, како средство за
ликвидирање на групите вообичаено служи додавањето на најкратки самогласки: ı како и i. Групите кои се составени од опструент и сонант се делат
со помош на ı, на пр. tren – колоквијално tiren, bluz, krater, klarnet –
колоквијално, нелитературно bıluz, kırater, kılarnet, слично како psikoloji
кол. pisikoloji. Почетните групи кои се составени од теснинската согласка s
и од опструент (најчесто оклузив) добиваат напред немотивирана самогласка, на пр. ispirito, spor//ıspor//sıpor, sfenks//isfenks, istasyon, istatistik,
итн. – поголемиот број од формите со протеза од самогласка се дел од
колоквијалниот говор. Кога тука би барале европски аналогии, слична
стратегија применуваат јазиците од Иберискиот Полуостров, во дистрибутивниот систем на шпанската и португалската фонетика, а исто така и на
баскиската, релативно високата сила на сибилантите е важна за структурата на слогот. Значи, тука недостигаат почетни групи од типот s + опструент
– тоа би биле од фонетска гледна точка на таа силабична структура
двоврвни слогови. Таквите групи добиваат протеза од самогласки, на пр.
шп. escuela, estop, espada. Несомнено, тоа е влијание на арапскиот јазик.
Исклучително се задржале ретки позајмени структури од типот s + сонант,
______________________________

Во турскиот единствено ја нема силабификацијата на сонантите – со
оглед на постоењето во турскиот јазик на централизирана висока самогласка,
секоја слоговна реализација на сонантот автоматски подлегнува на реинтерпретација на групата со /ı/.
46
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на пр. slalom47. Кога се работи за последниот тип на почетни групи паралелата меѓу шпанскиот и турскиот е повеќе од сугестивна.
Од друга страна, почетни групи од типот опструент + сонант се прифатени во сите европски јазици. Горенаведените турски форми со разбиени
групи во модерниот литературен јазик исто така веќе не се прифаќаат. Во
литературната форма на турскиот јазик почетните групи кои содржат s +
опструент мораат да бидат реализирани без протеза од самогласка.
Почетни согласнички групи со структура во која сонорноста,
силата, на следните сегменти расте (тоа значи во едноврвни структури), во
турскиот јазик се безрезервно прифатени. Тие групи претставуваат спротивност на аналогните состави на крајот на зборовите; тоа се секвенци на
сонанти со опструенти, на пр. kırk, peyk, harf, halk, alp, keyf (покрај keyıf),
итн. Освен тоа, тука се присутни бројни комбинации од два опструенти,
меѓу кои најчести се секвенците на фрикатив со оклузив, на пр. serbest,
fresk итн. Домашни турски поврзувања се единствено оние од сонант со
опструент и од фрикатив со оклузив48. Консеквентното разбивање на нетурските структури се однесува, пред с#, на поранешните заемки, на пр. од
арапскиот akıt, akıs, nakıl. Во модерно време изгледа дека регуларно функционираат само морфонологизираните правила.
Од гледна точка на структурата на крајот на зборот, турскиот јазик
е сличен со повеќето северозападни јазици на Европа. Слично како во тие
јазици крајните секвенци на опструентите со ликвидите, во основа, исто
така, и турскиот не ги прифаќа. Во турскиот можните стратегии на одбегнување на такви групи се следниве: поедноставување на групите, вметнување на самогласка во групата, додавање на самогласка по групата. Во
спротивност од словенските јазици, каде самогласката најчесто е поставена во средината на согласничките групи, турскиот јазик го користи, пред
с#, додавањето на самогласка по групата. Бидејќи некои од групите од тој
тип се повторуваат во голем број зборови (на пр. –tr, -zm), тие процеси
имаат карактер на морфонолошки правила. Во случај на крајна група
опструент + r по правило е додавана самогласката e, на пр. litre, metre,
filtre, kalibre, şifre. Сепак се случува да се додадат и други самогласки, на
______________________________

Спореди: „I have heard Spanish speakers insist that they heard two syllables
in the English word ‘cow’, Japanese speakers that they heard two, three or four syllables
in ‘skates’ (...); Bloch states that in the English word ‘asks’ a Japanese will hear five
syllables“ (Pike 1967: 373). Тие впечатоци се поврзани со важноста на поголемото
количество на разлики на скалата на сонорност на гласовите.
48
Спореди: „Конечньıе сочетания согласньıх, которьıе недопустимьı с
точки зрения норм тюркских язьıков (...) встречаются только в заимствованной
лексике; в подобньıх случаях между согласьıнми обьıчно возникает разделительньıй узкий гласньıй неполного образования“ (Мамедов 1985: 124–125).
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пр. tıyatro, kadro. Релативно често се додава и а на пр. manevra, kadavra,
pudra, logaritma. Изборот на самогласка, иако не секогаш, зависи од
барањата на вокалната хармонија. Во определен број на заемки со слична
структура на крајниот слог се појавуваат високи предни самогласки кои ја
разбиваат групата: katıl, sabır, sedir, ritim, astım, silindir. Во тие случаи очигледно е дека бил применет друг механизам – самогласката која е присутна пред сонантот не била додадена, ами се развила од слоговната реализација на сонантот. Се случуваат – мошне ретко – исто така форми со
зачувана група, прифатени од официјалната норма, на пр. fötr, monokl,
albatr, sömestr (покрај sömester). Во турскиот јазик безрезервно се прифатиле групите со крајна назална согласка. Тука се работи, пред с#, за зборовите што завршуваат на -izm: atavizm, dinamizm. Во колоквијалниот говор,
сепак и во тие примери се случуваат реализации со двослоговен изговор
на крајното -izm – групите се разбиваат со послабо или посилно ı, на пр.
atavizım, dinamizım. Тоа се реализации што се оценуваат како надвор од
норма. Кога се работи за структурата на крајните слогови, турскиот е сличен до определен степен со романскиот, во кој имаме присуство на крајни
групи од типот опструент + назален сонант, меѓутоа нема секвенци на
опструентите со другите сонанти, пр. роман. ritm, logaritm, marasm, sadism,
astm, regn, malign и др., но filtru, cadavru, ansamblu, ciklu, titlu, macabru,
metru, teatru и др.
Заклучувајќи, и покрај присуството на мноштво асимилативни
процеси што ги адаптираат позајмените структури кон мајчиниот фонотактичен систем, турската слоговна структура прифатила определени нови
обележја: согласнички групи, било на почетокот или на крајот на зборовите, геминати, како и најважното, двоврвни слоговни структури, кои се
базираат на присуство на дополнителни врвови на сила на падините на
крајот на зборот. Во колоквијалниот говор реализацијата на тие дополнителни врвови може да се засили благодарение на што се создава вокална
потпирка олицетворена во една немотивирана самогласка. Така денес литературниот турски јазик има прилично европска структура во почетокот на
зборовите.
И покрај општите структурни сличности со европските јазици
остануваат разликите во фреквенцијата. Почетните согласнички групи во
турскиот јазик се релативно малобројни и имаат едноставни структури. Во
поголемиот дел од европските јазици инвентарите на почетните согласнички групи се значително побогати. Во полско-турскиот и турско-полскиот речник од Л. Антонович-Бауер и А. Дубињски (Antonowicz-Bauer,
Dubiński 1983) наоѓаме само две почетни групи со три елементи: str- и skl-, а
бројот на сите иницијални групи е одвај 23 (заради споредба: во италијанскиот имаме преку 60, а во српскиот околу 200, во полскиот преку
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460 – Sawicka 1979). Крајните согласнички групи во турскиот се многу
побројни отколку почетните. Сп. „...характерной чертой фонетической
структурьı тюрского слова является отсуствие стечения согласньıх в началной позиции слова и ограничение в конечной“ (Мамедов 1985: 118).
Тоа е невообичаена ситуација во Европа каде по правило крајните групи
како во инвентарот на елементи така и во текстовите се значително помалобројни отколку почетните (на пр. во полскиот речиси двојно).
Во медијална позиција на зборовите кои се заемки во турскиот се
случуваат дури и комбинации од 4 согласки (transkripsyon, transplantasyon,
gangster, ekstra итн.). Освен тоа, во средина на зборот, така како и во
другите позиции наоѓаме примери како со разбиени групи, така и спротивни, со елизија на интерконсонантската самогласка, на пр. Moskova,
Avusturya, şarapnel, yasеmin, како и kaptan, klavsen, kervan, итн., сп. ги исто
така дублетите muhbir/muhabir, üzre//üzere, и др. Француските заемки кои
често содржат групи на согласки во средината на зборот, пред с# со
интеропструентални сонанти, често немаат на почвата на турскиот јазик
стабилна реализација, на пр. во речници ги наоѓаме формите како на пр.:
vantrilok/vantrilog/vantirilok/vantrlog/vantrlok (види: Sawicka 2005б).
Дијалектните и колоквијалните реализации ни докажуваат дека
туѓите структури не биле прифатени без борба. Сепак, од друга страна во
текот на историскиот развој на турските јазици се случувале појави коишто ја
потпомогнале промената на структурата на слоговите – се работи пред с#
за редукции на неакцентираните, главно високите самогласки што доведува до создавање на согласнички групи.
Како заклучок: и покрај значителната европеизација, турскиот слог
с# уште во определен степен ја зачувал својата специфика, која се заснова
на тоа дека крајните групи се побогати, побројни и допуштаат повеќе
структури отколку иницијалните. Со обѕир на тоа, далечна паралела не
само во пространство ами и во време, прави единствено полапскиот каде
што немотивираните самогласки ликвидираат бројни видови согласнички
групи во почетна позиција на зборовите, додека пак на крајот на зборот се
дозволени повеќе модели на согласнички групи.
Сосема посебен пример во Европа е случајот со албанскиот јазик
поради присуството на почетни согласнички групи како што се: mb-, mp-,
nd-, ng-, nk-, плус ретките поврзувања на назални сонанти со други
согласки (види погоре). Така е во литературната верзија. Освен ова, друг
вид на „двоврвни“ групи во почетна позиција претежно нема49, a во крајните слогови воопшто не наоѓаме никакви групи од типот ‘опструент +
______________________________

49

Примери како rrgjull обично се реализираат како [Rəɟuł].
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сонант’ (сп. адаптации на realizëm, litër, metër и др.). Значи, можеме да
прифатиме дека назалните сонанти припаѓаат во албанскиот на дистрибутивната класа опструенти, а моделот на слог тогаш е едноврвен. Сепак,
во дијалектите често се случува поинаку, пред с# во северните гегиски
дијалекти, каде што слично како во италијанските дијалекти многу чести
се редукциите на кратките неакцентирани самогласки, кои доведуваат до
создавање на согласнички групи. Меѓу тие групи имаме исто така „двоврвни“ структури. Дел од косовските дијалекти ги прифаќаат двоврвните
структури во почетокот на зборот, но никогаш на крајот, каде што секогаш
се вметнува централизирана самогласка ë (поретко i или u) меѓу опструент
и сонант, на пр. udhën, krahën, drekën, kulshedër, guhën, âmël, motër, lopën,
ćikën, vogël, fêmën, darsum/darsëm, punojshum. Во косовскиот албански ë
претежно нема фонолошка вредност – присуството на таа самогласка го
толкуваме како задолжителен фрагмент на слоговната реализација на
сонантот на тие позиции, така што имаме motër, lopën, кои се изговараат
како [motər], [ʎopən], а кои ќе имаат фонолошка репрезентација /motr/, /ʎopn/
и само во мал број места /motər/, /lopən/ (на пр. Качаник). Така, крајните
слогови во албанскиот се без исклучок едноврвни. Ако се работи за почеток на зборот, ситуацијата е различна. Во поголемиот дел од северноалбанските дијалекти почетните групи mb-, nd-, ng- (соодветни групи со безвучни опструенти на северот нема) или се поедноставени или се реализирани како поединечна продолжена назална согласка или оклузив. Меѓутоа,
групите што почнуваат со ликвиди или се ликвидирани или не. Најчесто
имаме дијалекти со двоврвни први слогови, на пр. mdha, lpenël, lshon,
mshil, rrćeth, rrcoka, lkun. Поретко, овие групи се ликвидирани (на пр.
lishon, likun). Постојат села каде што се присутни дублети од типот rrxha и
ërrxha, rrshit, ërrshit, rrmih/rrëmih/rremih, и др. – со нејасна дистрибуција
(можеби и таква каква што има во белорускиот?, на пр. rrxha по крајна
самогласка на претходниот збор, а ërrxha по крајна согласка, слични опции се
можни во крајните слогови, на пр. në rrugën shikoj ... но në rrugn e gjatë...).
Во италијанските дијалекти исто така редукцијата на кратките
неакцентирани самогласки била широко присутна што можело да доведе
до создавање на затворени слогови на крајот на зборот како и создавање на
финални согласнички групи со различни структури. Сепак, во поголемиот
дел од јужноиталијанските дијалекти таквите структури не се задржале и
се распространил моделот на зборови со отворен краен слог. Дури и во
заемките крајните согласки на југот на Италија вообичаено не се задржуваат (сп. klubu, lapisse, trammu и др.). Навистина ретко, но сепак постојат
дијалекти во кои не само што се задржал консонантскиот крај на зборот,
туку дури и во таа позиција може да се присутни двоврвни слогови – на
пр. во дијалектот на Бари зборовите како Cipr, sepuolkr се изговараат со
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несилабичен, дури и безвучен сонант на крајот на зборот. Слично е и во
дел од арбарешките дијалекти каде што албанските изрази од типот motër,
lopën, katër и други, се изговараат како едносложни [motr], [lopn], [katr].
Во други средоземноморски постлатински дијалекти исто така често била
присутна редукцијата – во каталонскиот и окситанскиот редукцијата предизвикала да се создадат затворени слогови и крајни согласнички групи.
Типичните редукции за Балканот се појавиле исто така во северногрчките
дијалекти предизвикувајќи да се создадат крајни согласнички групи и двоврвни слогови, кои дел од северногрчките дијалекти ги прифатиле, на пр.
[paterazm] од pateras mu, [lipn] од lipun, и др. Во греканко (јазик на грчките
колонии на југот на Италија), спротивно, тенденцијата кон отворени слогови е уште засилена. Во тие дијалекти отпаѓаат крајните n и s.
Типичната европска структура на слогот е едноврвна и симетрична. На јужната периферија, главно кај средоземноморските јазици,
имаме слоговен модел, исто така едноврвен, но несиметричен – отворен
(со небројни исклучоци). Освен тоа, на источната периферија (главно кај
северно и источнословенските јазици) и поретко во изолирани случаи на
југ, се присутни двоврвни слогови.
Како на таа почва изгледа и литванскиот јазик? Со сигурност е
дека, според европските критериуми, тоа е јазик со релативно големо присуство на самогласки. Освен тоа, иако литванскиот јазик е на исток,
опкружен со јазици кои зачувале двоврвни слогови – полски и руски –
моделот на литванскиот слог е едноставен и едноврвен со мошне поголемо
присуство на согласнички групи во почетокот на зборот отколку на крајот.
Воопшто, мултиопструенталните групи во литванскиот јазик имаат структури ‘сибилант (s, z, š, ž) + оклузив’ независно од позицијата, како на
почетокот, во средината, така и на крајот од зборот. Во домашните литвански зборови скоро нема групи (кои се ретки и во европските јазици со
исклучок на грчкиот и на албанскиот) од два опструента составени од два
оклузива или од оклузив со фрикатив. Почетните согласнички групи во
литванскиот јазик ги имаат следниве структури: 1. сибилант + оклузив, 2.
фрикатив + сонант, 3. оклузив + сонант, 4. сибилант + оклузив + сонант.
Во туѓите зборови ретко се појавуваат секвенци на оклузив со фрикатив,
на пр. psychika, ksylografia, итн. На крајот на зборот најчесто наоѓаме
самогласка или согласката [s]. Другите согласки како и групите од
согласки се појавуваат ретко во крајните слогови – обично во изолирани
случаи, во странска лексика. Тие ретки крајни групи се со структура: 1.
сонант + оклузив, 2. сонант + фрикатив, 3. оклузив + фрикатив, 4. два
оклузиви – оваа последната е најчеста група, на пр. kasnakt, šiąnakt,
pernakt, labanakt и др. Крајните групи со три согласки се мошне ретки, на
пр. skalbt, skalbk, trinkt, triokšt. Медијалните групи се мошне сложени и

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика

123

понекогаш подолги, иако секогаш можат да се разложат на погоре наведените консонантски крајни и почетни групи, иако во споредба со крајот
на зборот нивното количество и степен на компликуваност се зачудувачки
големи. Најдов група составена од дури пет согласки (antrskrydis). Разгледувајќи го домашниот лексички материјал сигурно би требало да
заклучиме дека рестрикциите се различни, во случај на крајот и на средината на зборот. Во средината се дозволени многу поголем број на согласнички групи кои не се присутни во крајните слогови на зборовите. Тоа
воопшто не е невообичаена ситуација. Слично како, на пример, во литературниот италијански јазик, каде што во средината на зборовите често се
појавуваат геминати, кои тешко можеме да ги поделиме меѓу слоговите,
бидејќи крајот на зборот во италијанскиот јазик е главно вокален, а во
почеток на зборовите геминати не се појавуваат (се појавуваат понекогаш
на таа позиција во дијалектите). Истото се случувало и во прасловенскиот
каде крајните слогови на зборовите биле исклучиво вокални, а во средината на зборовите се случувале групи од типот ‘сонант + опструент’ –
кои биле недозволиви на почетокот на зборот. Тоа значи, каква било
поделба на внатрешната согласна група на два слога дава групи што се
невозможни на почетокот и на крајот на зборот, односно рестрикциите за
почетните и за крајните групи на зборовите се поинакви отколку рестрикциите на почетните и крајните групи на слогот внатре во зборот.
ЗАКЛУЧОК
Како што веќе видовме, горенаведените податоци укажуваат на
определени општи факти на фонетската структура заедничка за централна
Европа, како и на девијациите од именуваните структури на југоисточната
периферија на Европа. Сигурно дека во меѓусебно соседни јазици може да
се забележат врски кои се однесуваат на некакви детали на фонетската
структура, меѓутоа, според мое мислење кон географската класификација
на Европа присутна во стручната литература (Decsy 1973, Haarman 1976)
треба да се однесуваме со резерва – и тоа се однесува не само за фонетиката. Очигледно е, исто така, дека централноевропскиот фонетски тип (со
незначително изграден консонантизам, со едноставен слоговен модел, со
еден врв и симетричен) е експанзивен. Кога се работи за слоговната структура на периферијата на Европа, таму, од една страна, подлегнуваат на
ликвидација двоврвните структури на крајот на зборот, а од друга страна,
кај јазиците со отворен модел на слог се прифаќаат зборови (денес главно
со посредство на англискиот) кои завршуваат со консонанти или дури и со
група од консонанти.
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Кога се работи пак за македонската фонетика, податоците што се
обопштени во табелите 5 и 6 јасно укажуваат на фактот дека македонската
фонетика (разгледувана како сума на факти прифатени како важни за
определувањето на фонетскиот тип) има многу повеќе заеднички елементи
со западната фонетика (балканска, српска, ерго европска) отколку со
источната (бугарската). Тоа произлегува од анализата на стандардниот
јазик и на западните дијалекти. Сепак, како што претходно повеќе пати
спомнавме, меѓу јужнословенските јазици нема изразени граници –
границите се слеани, а преминот од еден кон друг јазик е степенест. Тој
факт исто така оневозможува да се определат граници меѓу поединечните
простори на балканската фонетика.
Важно е да се обрне внимание на множеството сличности во
фонетскиот развој меѓу македонските и албанските дијалекти. Пред с# во
однос на дијалектите на Западна Македонија, кои го чинат центарот на
балканската фонетика (види погоре), но исто така и во однос на стандардниот македонски јазик (на пр. супституциите на [x] со [f] (мак. граф
[граф], бевме [бефме], итн., типични и за албанскиот, на пр. [ɲox] ~
[ɲoftim], таму каде што, пак, во српскиот за [x] е вообичаено [v] или [j]; во
појасот на западномакедонските дијалекти наоѓаме микрорегиони во кои
посебниот начин на зачувување/исчезнување на [x] е идентичен како во
коегзистирачките албански дијалекти.
Во македонската фонетика не би требало, исто така, да се занемари
грчкиот елемент којшто не е ограничен само на редукцијата на самогласките или на прашањата поврзани со однесувањето на назалноста и
групите NT, но пред с# токму поради грчкиот, би можело да се создаде
толку големо количество на самогласнички групи во македонскиот јазик
(сп. ја токму грчката интервокална елизија на јотата), заемните супституции на палаталните согласки, појава својствена и на албанскиот јазик, но и
на италијанските дијалекти, како и денешниот ослабен фонолошки статус
на јотата во грчкиот и во македонскиот. Влијанието на грчкиот е очигледно и во синтаксата, вклучувајќи го во ширењето на некои балканизми
(види кај Грицкат 1975). Воопшто, богатиот фактографски материјал од
тој регион што е собран од Божидар Видоески (меѓу другото сп. Vidoeski
1996) вреди да биде изанализиран од албанолог и од хеленист.
Овде цитираниот материјал покажа дека е тешко да се одделат
типолошката и географската класификација, а дури и генетската. Нормална појава е ако јазици кои се блиски меѓу себе заземаат заедничка
територија и имаат слични граматички структури – значи припаѓаат на
исто семејство, на ист јазичен тип и на иста јазична лига. На таквите
ситуации во науката воопшто не се обрнува внимание и во таквите случаи
не се зборува за јазични лиги, иако тие се несомнени и роднинството
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секако дека ја олеснува конвергенцијата. Вниманието на лингвистите го
привлекуваат ситуации како што е балканската јазична лига, каде што како
последица на конвергентни процеси јазикот ја губи наследената структура и
станува сличен во поглед на граматичката структура на соседните јазици.
Очигледно е дека таквите процеси претставуваат главен причинител за јазичните промени. Изгледа дека конвергентните фонетски процеси
можат да започнат полесно и побрзо отколку граматичките, дека тие не
секогаш постигнуваат системски резултат (значи не мораат да продрат во
фонологијата) и дека од таа причина може да бидат нетрајни. Сигурно
дека затоа е тешко да се зборува за холистичка карактеристика – и затоа не
изгледа веродостојно да се постулира конечна врска меѓу определен
фонетски и граматички тип.
Конвергенцијата бара мултилингвизам. Токму затоа и пред сè, овој
ареал на јужна и на западна Македонија исто така и денес создава полигон
на живи процеси на создавање на лига. И затоа овде се гледа фонетската
конвергенција и не само фонетската, и затоа нејзините резултати се чуваат
и стануваат трајни. Освен тоа, се создаваат определени микрорегиони, а
местото на македонско-албанско-грчкиот контакт, и покрај очигледните
сличности е мошне диференцирано.
Како што изгледа, во бугарско-романскиот дел на балканската лига
овие конвергентни процеси денес се слаби или не постојат. Балканските
морфосинтаксички обележја се таму зацврстени и се чини дека не подлежат на видлива еволуција.
Средновековното балканско фонетско обележје (назалното шва)
веќе одамна не постои. Затоа регионот на т.н. западен Балкан за лингвистите е посебно интересен, а Македонија во тој поглед е најинтересна.
Опишаниот материјал ни укажа исто така дека припадноста на
една јазична лига е степенеста појава којашто зафаќа како граматички,
така и фонетски прашања. Јазикот може да припаѓа на една лига во поголем или во помал степен, во зависност од тоа колку обележја што тој ги
поседува ја дефинираат определената лига. Уште повеќе, јазикот може да
припаѓа во повеќе од една јазична лига – тоа се ситуации од двоен вид.
Прво, тоа може да се однесува на општиот јазик оценуван во целост, кој се
наоѓа на допирот/раскрсницата на две или повеќе јазични лиги и да
покажува обележја на различните лиги. Во таков случај јасно е дека не ги
земаме во предвид баналните обележја, карактеристични за широките
ареали, но само специфичните, релативно ретките, барем ако се оценува
пошироката лингвистичка почва. Второ, припадноста на различни јазични
лиги може да има свое место тогаш кога определени дијалекти имаат
различно количество на обележја што ја дефинираат јазичната лига.
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И на крај, необичен е фактот дека фонетскиот балканизам од средниот век опишан во делот 2.г. точно се препокрива со денешниот опфат на
морфосинтаксички балканизми. Според моето длабоко убедување главен
негов дарител бил балканскиот латински јазик. Словенските јазици донесле
фонетски вредности што многу добро се вклопиле во романската ситуација. Впрочем, воопшто балканските структури се концентрираат во многу
широк појас по должина на една линија околу која се концентрираат
латинските инскрипции т.е. линијата на јужниот правец на римската колонизација на Балканот од брегот на средна Албанија до брегот на Црното
Море. Народниот латински јазик и некаков супстрат, сигурно протоалбанско-романски биле главните создавачи на балканската лига. Влијанието на
романскиот во синтаксата е забележано дури и во словенските јазични
споменици (Грицкат 1972, 1975). Со оглед на фактот дека се мали надежите да се најдат уште некакви јазични сведоштва за супстратот, напорите
на балканолозите би требало да се сконцентрираат на истражување на
средновековниот латински. Вреди, исто така, да се излезе малку подалеку
надвор од балканските терени и да се разгледаат не само јужноиталијанските дијалекти ами и ибериските.
Друг јазик што не е вреднуван соодветно како дарител на балканизми е турскиот. Тоа се случило затоа што турскиот, имајќи сосема друга
граматичка структура, е помалку подложен на „граматичко копирање“, во
кое имаат учество елементи што се признати од носителите на определен
јазик како еквивалентни со јазикот во контакт, значи можеби турското
влијание не е толку евидентно, како во случајот на роднински јазици?
Сепак определени врски се неспорни (на пр. вербалната категорија ноневиденцијал и др.).
Истражувањето на „негенетските“ балкански врски би можело да
донесе нови елементи во познавањето на конвергентните механизми, пред
с# кога во случајот на нероднински јазици не само формата, ами и самата
функција може да биде предмет на конвергенција – неграматикализираното значење во едниот, а граматикализираното во другиот јазик бара во
првиот јазик форми што би биле соодветни да се употребат како граматички показател на тоа значење (форми најмалку маркирани).
Накрај, се обидов да составам табела со присуството на релевантните карактеристични обележја на определени ареали во поединечните
балкански јазици и тоа се покажа како нереално – определени факти
бараат дополнителни верификации и истражувања на честотата, дури и
основни востановувања, пред с#, кога зборуваме за односот кон дијалектите без трајна литературна норма.
Сумирајќи ги сите погоренаведени согледувања, би требало да се
утврди дека фонетиката е во мал степен причина за карактеристиките на
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големите јазични лиги, но создава свои лиги. Тоа се случува така затоа
што тука се работи за материјал што е нетраен и променлив, но покрај тоа
тој материјал е многу значаен. Историските фонетски факти се помошни
во реконструкцијата на процесот на формирање на една лига, можат на
суштински начин да придонесат за утврдување на дарителите на заеднички јазични обележја, при што реконструкцијата на фонетските процеси, земајќи го предвид денешното наше знаење на таа тема, е соодветно
лесна. Затоа е вредно истражувањата на историската фонетика на пооделните јазици да ги збогатуваме од балканолошки аспект.
Истовремено, сепак, приложените факти покажале колку може да
биде тешка периодизацијата на одредени појави, и дека понекогаш дури
периодизацијата може да те заведе бидејќи определени појави можат да
преминуваат од еден јазик на друг. Јазикот X позајмува некоја појава од
јазикот Y, во кој таа појава исчезнува и може повторно да се појави под
влијание на јазикот X. Тоа посредување често знае да биде незабележано
или омаловажено. (За да се објасни зачувувањето на прасловенската назалност во дијалектите на јужна Македонија, Илич-Свитич во 1962 година
(Иллич-Свитыч 1962) извршил необична интелектуална гимнастика, која е
целосно неубедлива, служејќи се исклучиво со словенски материјал, а
доволно било само да се провери грчката ситуација.). Кога гледаме обопштено, некоја карактеристика е постојано присутна во определен регион,
но земајќи ги во предвид определените дијалектни елементи на дадениот
регион може да имаме работа со поместувања и со опции, и тогаш гледаме
враќање или повторување на определени процеси дури и во самиот тој код
како што и некои појави можат да се вкрстуваат, предизвикувајќи следни
слични појави. Сето тоа невообичаено ја усложнува периодизацијата, ако
немаме непосредни сведоштва. Спомнатите ND групи во македонските
дијалекти ја зачувале назалноста од прасловенските назални самогласки
само пред оклузивите па јасно е дека се работи за грчко влијание. Во
албанските дијалекти од северна Грција тоа влијание е уште посилно –
тука секој звучен оклузив е автоматски преназализиран. Во исто време, во
дијалектот на северна Грција назалните сонанти пред оклузивите исчезнале – групите станале упростени, останале само оклузивите. Кога се
случило тоа? Со сигурност, како што покажува претставениот материјал,
во вториот милениум од нашата ера, но зошто тоа исчезнување не влијаело повторно на словенскиот и на албанскиот материјал, иако условите
на соживот помеѓу јазиците во основа не се смениле во периодот на многу
векови? И покрај тоа што во јужноалбанските дијалекти тоа влијание
постоело (на пример во Либерија групите ND се упростиле како што e и во
грчкиот на D)? На тоа прашање е тешко да се одговори без вклучување на
нелингвистички материјали.
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Потеклото на ND групата во албанскиот јазик во поголемиот дел
од контексти го има истиот извор како во јужноиталијанските дијалекти.
Исто така, јужноиталијанската геминација на тие групи (ND > NN) ни асоцира на северноалбанските упростувања (ND > N). Tаа врска ни изгледа
очигледна. Во обата дијалектни комплекси – северноалбанскиот и јужноиталијанскиот, се развило исто така озвучување на безвучните оклузиви
по назалните сонанти. Италијанскиот материјал укажува дека озвучувањето настапило пред геминацијата, која не ги опфатила контекстите со
првичен безвучен оклузив, додека пак албанскиот материјал покажува
обратен редослед. Во грчкиот јазик, на целата негова територија настапило
озвучување на оклузивите по N, но во јужноалбанските дијалекти групите
NT се зачувале без промени. Тоа, пак, укажува на отсуство на врски меѓу
грчките озвучувања од една страна и северноалбанските и италијанските,
од друга страна. Зошто грчкиот се отсликал во упростувањето од ND во D
во јужноалбанскиот, а не влијаел на озвучувањето од NT во ND?
Гледајќи ја балканската фонетика, гледаме палета такви ситуации
во кои е тешко да се определи кој е првиот давател на дадената појава,
вистинскиот поттик, и затоа е тешко да се определи периодизацијата дури
и релативно.
Приложените факти, сепак, покажуваат дека во ареалните студии
не е добро да се применува истата методологија како што се применува во
типолошките истражувања50, иако е тоа распространета практика. Како резултат на таквото постапување, ареалниот опис се преформулира во типолошка карактеристика на определен регион. Јазичните карактеристики механички се пресметуваат врз основа на литературните форми на јазиците.
Како резултат на тоа, ареалната лингвистика почнува да биде третирана
како замена за типолошката лингвистика. Ареалните студии не треба да се
ограничуваат на преглед на определни регистри на карактеристики, туку
треба да се сконцентрираат на истражувања на процесот на конвергенција.
Тоа значи дека во определени случаи мора да излеземе над синхрониската
површина и јасно е дека не можеме да се ограничуваме само на стандардните форми. Тоа, исто така, значи дека определени карактеристики бараат
да бидат подлабоко коментирани. Само такво едно разгледување може да ни
објасни зошто Балканот е малку фонетски едноличен. Истиот тој начин на
гледање ни укажува дека во однос на некои факти таа нееднаквост е
привидна или моментна. Таа состојба на расколебување би требало интензивно да се анализира, пред стандардите и англискиот јазик да го исчистат
балканското единство на различности.
______________________________

50

Слично мислење во повеќе прилики изразуваше Виктор Фридман.
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