проф. д-р Марјан Марковиќ
Истражувачки центар за ареална лингвистика „Б. Видоески“
Македонска академија на науките и уметностите -МАНУ

Македонскиот стандарден и дијалектен јазик
во филмскиот опус на Милчо Манчевски
Во ова излагање ќе се обидеме да ја претставиме и да ја покажеме улогата на
македонскиот јазик на две рамништа (стандардната /писмена и говорна/ норма и
дијалектниот израз) во три филма од богатиот филмски опус на М. Манчевски. Се
работи за филмовите Пред дождот, Врба и Сенки (Коски). (слика: постери)
Имено, како што е познато, македонскиот јазик долг период се развивал без
стегите на административната и политичката норма што на еден начин овозможило
преку послободниот развој на народните говори, тој да има позабрзана еволуција во
рамките на својата граматичка структура и лексикон. Македонскиот јазик, преку
своите дијалекти ги црпел сите можност од своето словенско наследство, а и исто
така во својот систем ги вградувал оние структурни карактеристики кои настанувале
преку контактите со другите балкански јазици со цел да овозможи појасна и
непречена комуникација помеѓу говорителите. По стандардизацијата во 1945 година,
се забрзува развојот и употребата на литературната норма, а филмската уметност во
голема мера го следи тој тренд, што може да се забележи во македонските филмови:
Мирно лето, Црно Семе, Исправи се, Делфина, Македонска сага, ... и многу други.
Милчо Манчевски во својот прв игран филм Пред дождот, чија 25-та
годишнина ја прославуваме денес, ја продолжува таа традиција и голем дел од
дијалозите се одвиваат на стандарден јазик, а еден дел се потпира на централните
македонски говори. Во голем дел од филмот ликовите ја користат литературната
норма без оглед на нивниот општествен и социјален статус. Тоа на некој начин не
само што ја продолжува филмската традиција, туку и овозможува ликовите да се
дислоцираат од времето и просторот за да може филмот да се фокусира на
визуелниот и наративниот сегмент. Така е со дијалозите што ги водат свештените
лица, со дијалозите на главниот лик Александар како и дијалозите на лекарот Сашо
(Мето Јовановски). Од друга страна, дијалозите што ги водат останатите ликови,
посебно локалните жители се базираат на дијалектниот израз, поточно прилепскобитолските говори. Манчевски многу умешно го користи фактот дека дијалектите во
себе содржат два клучни поими – а тоа се географија и историја (односно простор и
време), при што во случајов тој се потпира само на географскиот елемент, лоцирајќи
го дејството во централна Македонија.
Како илустрација на употребата на стандардниот македонски јазик во голем
дел од филмот Пред дождот би можеле да ја наведеме огромната внимателност кон
правилната употреба македонскиот стандард: се употребува вокативот (Кириле. оче),
се користи акузативната форма кај личните и роднинските имиња (го видов Стојана,
татка), потоа пазењето на третосложниот акцент, а особено е впечатлива
употребата на акцентските целости (к’ај_нас, каж’ете_ѝ, праш’ајте_го,
не_ќ’е_бидат), нешто што од денешна перспектива (после 25 години), е скоро
загубено во современиот македонски јазик, а особено во говорниот.
Ќе прикажеме неколку сегменти од филмот Пред дождот кои го потврдуваат
тоа. (инсерт: исечоци со горенаведените карактеристики од филмот Пред дождот).
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Ако се префрлиме во времето дваесет и пет години подоцна, Милчо
Манчевски во својот најнов филм Врба во голема мера се потпира на говорниот јазик,
а не на писмениот стандард. Тоа е разбирливо, бидејќи 25 години се голем период во
рамките на јазичната еволуција, а особено во забрзаната еволуција на македонскиот
јазик. Токму дел од јазичните карактеристики користени во Пред дождот, после 25
години полека се губат и не се суштински дел од современиот македонски разговорен
јазик. Милчо го користи тоа сакајќи на филмот (односно на вториот и третиот дел) да
им даде современа нота, да ги доближи ликовите не само во однос на времето туку и
на физичкиот и социјалниот простор. Токму така и започнува првата сцена во
таксито: (инсерти од филмот 27:50-28:40 и 29:30-30:40)
Како што може да се види, и патникот во таксито зборува на разговорен јазик,
а групата предводена од Карамба вметнува и микро-јазични / локални елементи во
однос на маалото каде што живеат. Овој пристап, освен Милчо, последниве години
многу успешно го користеа и Владо Блажевски со Панкот не е мртов и Ѓорче
Ставревски со Исцелителот каде што разговорниот јазик е локализиран на
социолектот на Автокоманда.
Во Врба, Манчевски е доследен на ставот дека јазичниот израз на ликовите од
денешнината треба да ја отсликува современата состојба на македонскиот јазик без
оглед на отстапувањето од нормата, зашто само така може да успее да го долови
моментот, односно да ни покаже дека дејството се случува тука и сега. Современиот
јазичен говорен израз е веќе доста оддалечен од нормата, односно од стандардниот
пишан јазик. Тоа не значи дека јазикот осиромашува, туку напротив, преку сè
поинтензивната комуникација и технолошки напредок, говорителите наоѓаат начини
на што појасен и покондензиран начин да пренесат точна и јасна информацијата, а
тоа е една од најзначајните функции на јазикот. Таков е случајот со сите дијалози на
сестрите Родна и Катерина при што тие го употребуваат современиот говорен израз.
Примери:
КАТЕРИНА
У основно имав една школска.
У ствари – две, близначки.
КАТЕРИНА
Е, Стефани се омажи у Љубљана. А
Софија – сестра ѝ, близначка – ми
раскажува, вика: „Се будам едно
сабајле, се истурам од повраќање.
Дигам телефонот, ѕвонам у Љубљана,
викам: ’Ти, мори, трудна да не си?’,
сестра ми ми одговара: ’Трудна сум.
Од кај знаеш?’“
РОДНА
Сис, не мењај тема. Ќе се откажеш?
После четири години пробување...
КАТЕРИНА
Машка жена, неротка. Прца се, а не
се кози.
РОДНА
Не се зезај. Сериозно те прашувам.
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КАТЕРИНА
Заврши тој филм за мене, цуце.
КАТЕРИНА
А, бе, што вика... Вика дека нема врска што не збори,
Кире му е најинтелигентниот
пациент што било кога го имал.
КАТЕРИНА
Мамо, немој да пушиш у кола.
КАТЕРИНА
Стварно, мамо... Он не збори, ти уста
не затвараш... ме спобудалевте.
Што се однесува до првиот дел на филмот кој се одвива во минатото, Милчо
прибегнал кон дијалектниот израз, затоа што исто како и во Пред дождот, а и во
Сенки, тој многу умешно знае дека историјата можеме да ја доловиме и преку голем
број архаични црти коишто се вградени во дијалектите, а во овој случај, во
македонските западни периферни говори. На еден појас почнувајќи од Гостивар,
делумно зафаќајќи го Кичево, потоа Дебар, Струга, Охрид, Преспа и спуштајќи се сè
до Корча и Костур, сочувани се голем број стари наследени словенски
карактеристики, но исто така, во контактите со другите балкански јазици (пред сè
ароманскиот и албанскиот) се вградиле и голем број контактни карактеристики. Тука
само би навеле некои од наследените карактеристики на западните периферни говори
како што се чување на старата наставка -т во трето лице еднина (носит, имат, сечит,
гледат), наставката -ет за трето лице множина (трчет, имет, гледет), губењето на
интервокалното -в- (волој, столој, стајт, прајт,) премин на глаголите од е во и
група (сечит, земит, перит, пејт, сејт), поголема фреквенција на ч и џ во однос на ќ
и ѓ (че ојт, че носит, џаол, џубре), суфиксот -в- за имперфективизација (станвит,
седвит, догорвит, снемвит), губењето на наставката -м во прво лице еднина (су, ода,
носа) и сл.
Примери:
МИЛАН
Сонвев дека ме фатил попот,
татко ти, и дека ме тепат со
кандилоно, цел со темјан ме напрај.
МИЛАН
Господ да ми е на помош, ако пак
те чепнит јас че го тепам. Со крстон.
ДОНКА
Пу-пу, скраја да е, не збори така.
МИЛАН
Ко те клоцна мислев че скокнам,
ќе го растргнам, од кол вода да пие.
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ДОНКА
Не зборви така. Татко ми е.
МИЛАН
Утре че ода да му работа.
Кај него на лозје. Да вечераме,
че ора пак. Од утре месечината
че бидит касната.
ДОНКА
Времето си врвит.
Барем камен да родам, чунки камено
ќе го клајме на некоја бразда во
калта да врват љуѓе и да вељет:
Бог да простит кој го кладе.
ДОНКА
Мајче, кажи чаре, цел живот да
те спомвиме, внуците наши да те
спомвет. Да ти е велико. Господ
да ти дајт од срце заш добрината
со добрина се враштат.
Сите овие карактеристики, од кои некои водат потекло од старословенскиот
период и се вградиле во дијалектниот израз, му овозможуваат на Милчо да нè
пренесе не само во просторот, туку и да нè врати далеку назад во времето. И
повторно, тој тоа го прави на многу умешен начин, користејќи ги различите јазични
изрази да нè пренесува низ просторот и времето и најверодостоен начин за успешно
да ни го долови дејството во филмот.
Во тој контекст, осврнувајќи се на богатството на македонските дијалекти и
нивниот приказ во филмовите на Манчевски, би сакал да го спомнам и филмот Сенки
(Коски), каде што имав чест да соработувам со Милчо Манчевски. Имено, Милчо
побара од мене да пренесам неколку реченици во некој југозападен периферен
дијалект. Главниот услов беше публиката да не може да разбере што кажува ликот на
бабата Калина, а тоа сепак да се потпира на македонските дијалекти:
КАЛИНА
(на архаичен дијалект)
Врати го она што не е твое.
Да ти биде лесен патот.
Врати ме во Глувово.
Имај почит. Имаш борч.
Таа наша соработка траеше цела година и најголем проблем беше првата
реченица (Врати го она што не е твое), којашто според Милчо, беше клучна за
целиот филм. За таа цел, одново исчитав стотици страници дијалектни текстови, а
исто така со соработниците дигитализиравме и поставивме на интернет десетина
дијалектни книги и неколку илјади страници со текстови од македонските дијалекти.
За тој поттик искрено му благодарам на Милчо.

4

Решението го најдовме во две книги за македонските дијалекти од почетокот
на 20 век. Првата се однесува на говорите на селата Сухо и Висока во Солунско,
архаични говори врз кои се потпира теоријата за македонското потекло на
старословенскиот јазик. Се работи за книгата на полскиот славист Мјечислав
Малецки под наслов „Два македонски говора – Сухо и Висока во Солунско“ од 1934
година. Другата книга содржи голем број дијалектни текстови од Корчанскиот говор
на селата Бобоштица и Дреновени. Книгата е напишана од францускиот научник
Андре Мазон, а е издадена во Париз во 1936 година.
Во овие македонски говори се вградени толку архаични црти што со нивна
комбинација на крајот успеавме да дојдеме до нешто што се потпира на
македонските дијалекти, а сепак не е толку лесно да се разбере за пошироката
публика. Една реченица – една година. Тоа е Милчо.
Врати
Јириси
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Еве како тоа изгледа во филмот: (инсерт од филмот Сенки 15:50- и 21:10-)
Заклучок:
Сето ова ни покажува дека Милчо Манчевски кон сите свои филмови
пристапува на перфекционистички начин, оди неверојатно длабоко до секој детаљ, а
притоа особено внимание му посветува на јазичниот израз. За него, јазикот (и
писмениот и говорниот стандард, како и дијалектите, претставуваат моќна алатка
којашто во огромна мера му помага во доловувањето на реалистичноста на дејството,
и, како што спомнав претходно - со можностите што ги дава јазикот, тој неверојатно
успешно и прецизно успева да го смести дејството во соодветниот (географски,
општествен, социјален) простор, а истовремено преку дијалектите овозможува
дејството да патува и низ просторот и низ времето. Другата нишка што вреди да се
истакне е дека неговите филмови, а особено филмот Пред дождот, се изучуваат на
голем број странски филмски школи и реномирани универзитети, а милиони и
милиони гледачи имале прилика преку неговите филмови да се запознаат и со
македонскиот јазик и со богатството на македонските дијалекти. На крајот, после 25
години од Пред дождот, слободно можеме да кажеме дека преку своите филмови,
Милчо Манчевски денес не е само најуспешниот македонски сценарист, режисер и
визуелен уметник, туку тој, преку своите филмови, исто така е еден од најголемите
афирматори на македонскиот јазик и македонските дијалекти во светот.
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.Iasea rudix. na xil'a oktakóśa enininda in'a i na mójta gu«fina mlógu bi~i sksmpu braśnótu, Na gudinata padna umr'a i tatkurni i si ustimax sirak; pulek, pulek majka m'~ narasta, m'~ pusna
i na skul'ótu, m'~ naući.p'et/, ~es grsmati da znam kólku za da ~ivo
wam i jas kutiI sirumax iiuv'ak bitisax skul' ótu, m'~ dadi majka da sa
inaM~ zanajat' ;utidux pm na dv'a gudini na nos zanajat' da ~ija
i ipidis majka ,ni im.Mi drugu d'at'~, m'~ izvadi ut nos iiurba~ija,
m'~ pusna u Sulun 4.a.,da sa naM~ poxubav'~ zanajat/.
Móju kasmet( xiii/mi I1.L~.9:tiva~i, radna umr/a masturu i jas
-si nstanaj; pak siriik'i' ut zanajat', Ut tam s'etn'~ s'ednaX dva tri
masnici u Sulun na idin druk mastur za da rabut'~, amś. ni imaśi
rabuta i takaiskulasaXi ut nasrabuta, si dojduX u s'elutu. O Su,lun stor'~x ses m'asnici.a masturu bi~i ut Suxo.
Si dojduX u s'elutu, si kup'~x inomagarii~, si karaxmi drawuśki, sigi rabut'axmi i nifkit'~ .sas majka, prumiuaymi idin sirumaśka fivot. Pruminaya mr'sva gudini, dójduya t'ut'im'utt+ za da
gi rabutimi. Rak isl'axa t/ut/un'utu fat'~l.mi da s'ajmi t'ut'ill1'n~J.di
,fat'~xmi póxubav'~ da si pruminami.
I dójdifddódeka, sa rasbf"kaxa muZarab'anta;Karitda, S'ervija, Bńlgarija i Elada stanaxa i iiitert'ax idnó domek ~lmaxi i ni
gu lefterósaxa. m.'a.'stutu ut.Turiiinu i ta.ka ustau.axmi ni na Elada.
, Ut dódeka
na dekapende n'a ustavielefteri i na deka'
pende m'~ kaleaa n.a ask'er'il. UtiduX uS'ar, ut S'lir utiduX na
Dimir-iear i tam b'a~i edrata na ~indagmata i tam Sil katataksax
fzal'~pix') na dekatonógdon ~iudagma i tam m'l} izvadi epitru'Pitu vojititikós iS~\f~'ax usamnajsi d'en,':l im'l} pusuaxa, mi daduxa
.apulitlr'ju,
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buta!« »idi~ U m'Em'\} da rabutiś ? jas imam kafine i za pumagaś
na gul'ij,lTIat'\} garsóni!« »idam!« - mu i r'ekla d'at'\}ntu i Wgnaxa
da pojat na kafinetu.
Óurba~ijata gu z'e d'iU'\}ntu ut kafinetu, gu zan'esi na 6ar~ijata, mu kupi ruba za ~~1,tr'\} i ruba za ut w1,nka i gu zan'esi
na ban'ata ('na lutrotu').~sa umń d'at'\}ntu )(Ubaj\} i sa prim'ąnl
sas nówat'ę ruba, d'at'\}lltu stana mlógu prepnu, gu zau'esi na kafinetu, mu kupi i idna misalka ('titlwa') ; s'etn'\} fati d'at'\}ntu da
6isti kafinetu.
Kak wid'\}Xa miśturljitu ('pelatijata') tus prepnutu d'atl'\} n1,tr'\}
u kafinetu, fat'\}Xa si6ka da xo~dat tamu; i wid'\} afindikótu, 6\}
fat'\}xa da Xo~dat mlógu miśturiji, gu milówaśi d'~t'\}ntu s'etn'\}
mlógu, D'at'\}ntu stóri mlógu gudina u mIS kafine, Óurba~ijata mu
r'Mi na d'at'\}ntu, kólku part, za i~ti u gudinata? d'at'\}utu mu
r'Mi: »kólku i~ti~ dajmil« Afindikótu s'etn'\} mu stóri idnó sindM\}
i mu klawa~i xakot n1,tr'\} u sindu6\}ntu.
narasti d'at'\}ntu, stana uaimnajsti gudina, stana mlógu
prepnu, Na kadi ut kafinetu bi~i na car'ut k1,~tata; car'ut im'a~i
idna móma dwajsti gudina. Mumata d'at'\}ntu kak gu gl'enda~i
kata d'en' u kafinetu gu aresa, i~t'\}~i da gu ezmi za m1,n6, ala
sa 6ud'\}~i kak da mu kMi sas kniga i sas usta?
Wiknuwa idin zabitin ut palat/ut i mu wili: »nati pet' lira
i za po~ na kafinetu, za pije~ idnó kafe, za mu dad'M na d'at'\}ntu
za idnó kafe idna lirą i 6itrit'a na t'eb'\}!«
I zabitinut stana, utidi na kafinetu. Wiknuwa: »garsón!«
xo~da d'at'\}ntu: »~o i~ti ti?« »idnó kafe da mi stóriś!« i d'at'\}ntu
mu stóri kafe i mu zan'esi, (Mu) zabltinut gu spi kafetu, wiknuwa
d'at'\}ntu, mu dawa idna lira;'d'at'\}ntu ja zan'ewa lirata na afindikótu; afindikótu mu dawa restat'\} na d'at'\}ntu da Xa dad's na
zabitinut; mu Xa dawa d'at'\}ntu na zabitinut, Xa ni z'ewa zabitinut,
mu wili: »n'ekasa na t'eb'\}!« d'at'\}ntu Xa z/ewa, Xa zanówa na
afindikótu: »na! t'es par]; mi Xa wt'nuwa zabitinut!« »t'es par-s sa
. tója, klat' si xa u sindM\}ntu!«
I zabitinut si utidi na palat/ut i gu p1,ta mumata: »~o stori?«
tój i wili: »kak mi r'Mi, t1,j stOr'lJ;X", Drugajut d'en' gu wiknuwa
pak zabitinut: »na ti d'esit' lira, za po~ pak na kafinetu za pije~
idnó kafe i za dad e~ na d'at'\}ntu za kafetu dw'a lira i drugat'lJ.
usimt/a na t'eb'\}!«
Stana zabitinut da poj pak na kafinetu, s' ednuwa na kare-
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Bjë en starec i ena starica. Ne 'mjëje çelet. Pominaje tra koze,
mu se pikna eno kozhle vnatri. Mu veli staricata : « Starcu, ne go
darxhime sos kozhle da go storime kaj çupa, zhosh ne 'marne
çjëndo ? » Stareco i veli : « Dobre mor starice, go darxhime ». Sos
kozhljëto bjë lepinata zemjëtuj. Tija ne znjëje ot bjë lepinata
zemjëtuj, toko kozhle, kozhle, d'imjëje eno kozhle doma. Sos
kozhljëto mu çinjëshe setni svjëte rabote : si zapirjëshe portata,
si shlekvjëshe kozhata, si mu brishjëshe, si mu mijëshe, si mu
çinjëshe sve. Mu kllade razboj,si mu tka pllatno, si zvjë pllatnoto,
si otide so staricata da go péri na rjëka. Otide po gore gjeto ne
'mjëshe ludi sosve starica, sosve majka. Si shljëçe kozhata, si fati
da si péri. Otide sin carutomu da napije kono. Bjë daleku toj.Tjës
ne go puljëje, a toj puljëshe sve. Sjëde tamo dur bitisaje. Si ubljëçe
kozhata tas, zvjë çorapo nat rogoviti, zvjë pllatnoto i otidoje doma
so staricata. Sin carutomu otide po nij. Mu bunja na portata,
izhljëze stariçkata. « Sos kozhle shç'imash ti, zha mi go dash
mjëne », i veli toj. — « Ti se mola mnogo, ne mi go zem kozhljëto
ot, ti da go zemish, zha go zakolish, a je gu'mam kaj çupa ». —
« Një, mori bábo, je ne jo zakolva, toko zha jo zema nevjësta ».
Tas fati da pllaçi, toko toj i go zvjë, o t bjë car. E i dade seni mnogo
pare.
Jo zavede doma sin carutomu. Nevestata bratu-mu fati da mu
se pocmjëva. Kozhljëto go darxhjëshe v'odejata toj. Ka bjë v'odejata,
tas bjë shleçenka, masna, kaj lepinata zemjëtuj. Urivjëshe i dollu
po nekojpat kozhljëto. En den, tas nevestata bratu-mu fati da
stori en zellnik. I tas so rogoviti i dupna zellniko. Tas so sukalloto
jo udri vo gllavata, i tos kozhljëto vikna : me!... Sin carutomu çu
i veli : « Nemojte mori, ne mi bijëjte kozhljëto. » — « Ka da ne go
bijëme ? mi rasipa zellniko ». I mnogo pata sve sika mu çinjëshe
kozhljëto.
Eh setni se çinjëshe en brak, se zhenjëshe en druj car. I kalesaje
na brako. I tas nevestata bratu-mu, entarva-je i veljëshe : « E,
trjësni, pukni, nije zh'odime na brako, tebe ne te zemame ». Kozhl
jëto fatvjëshe kaj da pllaçi : « ë, ë, ita i je da dojda na brako, shço !... ?
Tija pobenjaje na brako. Tas shljëçe kozhata, i otide na brako i tas.
Ka otide na brako, tija se poçudije svi so masninata tojna ; koj ta
koj d'o poshça poveqe. Posedoje'shço posedoje dur se bitisa gozbata, tas pobjënja ponapre ot svi ; otide doma : se stori opet
kozhle. Po neja otidoje svi drugjiti domácka. « Trjësni, pukni, ireçe
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LES FORMES ET LEUR EMPLOI

Le système des démonstratifs, qui complète en partie celui des
pronoms personnels, est le suivant :
SINGULIER
mase.

nom . .
ace. . .

neut.
fém.
soi } , .
} , .
,6gpa \ SOZl' SOS \ SaZl> sas

mase.

neut.
fém.
toi )
.
I , .
tógía \ tozi> tos \ tazi' tas

tomu
nïasc.

nom.-acc. . . .
dat. ........

šija
síjam, mu

neut.

fém»
siázi, siäs
siäm, mu

masc.

Wa
tífam

Vazi, Vas
neut.

fém.
Vazi, Vas
Väm, mu

La survivance du couple des démonstratifs soj, tof est un archaïsme
remarquable qui rappelle l'état du moyen-russe et du moyen serbocroate *. On ne la constate par ailleurs que dans les Rhodopes (parler
de la Ropkata et parlers centraux), et telle forme isolée comme
βί-nok' de la région de Vêles ou l'adverbe commun du bulgare orien
tal jSnjQS,t i ( < si nóšti) nous apparaissent aujourd'hui comme des
curiosités 2. Le pronom s ûi est attesté couramment en moyen bul
gare, par exemple dans le D it de Troie inséré dans la Chronique de
Manassès (xive siècle), et jusque dans les manuscrits du xvn e siècle 3.
Mais le bulgare moderne lui a substitué, suivant les parlers, soit
on (onzi), soit ov ( cf. serbo-croate ovaj) ; *les parlers macédoniens
ont ordinairement le couple 0^07, voj/toj 4 et plus rarement la trinité
ov/on/toj, comme ovja/oňa/toj dans le parler de Galičnik 5.
Les deux éléments du couple ont réagi l'un sur l'autre : le vieux
si. s ï (/£), moyen bulg. sej, a été refait en s ûi, soj, d'après tûi, toj,
et le pluriel fém. -neut. Vazi, Vas a eu pour modèle s?ázÍ,siäs, où s?âest dû à la confusion du traitement de s ïfa et s ïjç.
Il va de soi que l'accus. sing. fém. du pronom de la 3e personne jo
1 Cf. Boris Unbegaun, La langue russe au XVIe siècle ( 1500-1560), I, Paris, 1935,
p. 384 ; André Vaillant, La langue de Dominko Zlataric, I I, Paris, 1931, pp. 146147.
2 Lj. Miletic, Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache, col. 56-57 et
146-148, et Makedonski pregled, IX, 1, p. 27 ; cf. aussi André Vaillant, Revue des
Études slaves, XII (1932), p. 232.
3 P. A. Lavrov, O bzor, p . 159.
4 Oblak, op. cit., pp. 96-97 ; A. M. Seliščev, op. cit., pp. 203-205 ; Dimitär
Ivanov, Gevgelijskijat govor, p . 84 ; St. Románski, dans le Makedonski pregled,
VIII, 1 (1932), p. 135 (parlers du Vardar inférieur).
5 A. Belie, Galički dijalekat, p. 188.
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ctfâ, le composé isolé dóde (< dodéje), piä et ses composés comme
zape, pVâ, sntfâ et ses composés comme zasme et pótsme, les com
posés isolés pose (impf. posjâva] et priaze (impf. preziava), et, avec
un -a radical, zriá et ses composés comme pózne et uzne ;
Des verbes à racine consonantique : soit à thème ancien à suffixe
-/a- comme kašle, slúše, peut-être kole, léle, et la série des dérivés
imperfectifs tte verbes diT type en. -£?, comme fárle, gáne, k'ile,
klane, púle, ústave, ustrame, tárče, uzdráve, várše, varte, ižúre (voir
plus loin, p. 85) ; — soit à thème ancien à suffixe -é- comme učkóre,
ustáre, ume, žiale ;
Enfin deux verbes isolés, à savoir : un dernier ressortissant du
type en -e- (classe I de Leskien), zóve, — et ľathématique ja dont
la flexion au présent ne se distingue pas de celle de zriâ.
Il β. été noté ci-dessus (p. 47) que ne ťustávem aboutit souvent
par contraction à ne ťustam 6622.
Présents anomaux.
Le présent anomal essentiel est celui du verbe « être ». Il est
caractérisé par la présence de formes parallèles dont deux séries
sont particulières au type négatif, à savoir :
ésa
ési
ésti, éje
ésme
ešte
ése

stá
si
e
<
smiá
stíá
se, stâ

riase
ri asi
n)à
riásme
niaste
riase

ríésa
ríési
ríésti, ri*e, ríéje
riešme
n'éste
riése

Les deux séries positives sont aujourd'hui rigoureusement équi
valentes dans l'usage courant. Mais, du point de vue historique,
elles diffèrent de façon appréciable.
La première série est l'ancienne série accentuée : elle atteste,
malgré ses innovations, un conservatisme remarquable dans le
domaine bulgare : ésa, ési, etc., avec maintien de la voyelle radicale
comme en serbo-croate jesam, jesi, etc., alors que l'ensemble du
macédonien et le bulgare oriental n'ont que sàm, si, etc. La flexion
a subi par ailleurs l'influence du type en -î- dont la fortune, nous
l'avons vu, a été si grande : la lre pers. sing. ésa a dû être simplement
refaite sur le modèle de nosa, par l'intermédiaire du perfectif corres
pondant da banda ; les 3e pers, sing. et plur. ésti, ése ont eu le même
modèle (on sait que ésti est fréquent dans les parlers de la région

