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ПРЕДГОВОР

	 Во	 прозодискиот	 опис	 на	 јазикот	 фундаментално	 значење	 има	
сфаќањето	 за	 ритамот.	 Под	 зборот	 ритам	 подразбираме	 повторување	
на	сегменти	на	говорот	еквивалентни	според	структурата	(сп.	Polański,	
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego 1995:	462).	Јазичниот	ритам	го	де-
финираме	како	повторување	на	 сегментите	што	се	истакнати	на	некој	
начин	—	центрите	на	слоговите,	зборовните	акценти,	реченичните	ак-
центи.	Важнa	особина	на	ритамот	е	организацијата	на	временската	редо-
следност	на	сите	компоненти	на	фонетската	низа.	Ритамот	е	претставен	
со	 множество	 на	 временски,	 мелодични	 и	 динамични	 карактеристики	
што	му	припаѓаат	на	целиот	израз	(Zellner	Keller	2002).

Ритамот	 не	 е	 исклучиво	 јазична појава.	 Ритмичноста	 е	
карактеристика	на	сите	автоматски	активности,	како	што	се	дишењето,	
отчукувањето	 на	 срцето	 и	 спиењето.	 Тенденцијата	 за	 подредување	
на	 временските	 настани	 е	 забележана	 и	 во	 контролирани	 спознајни	
активности	како	што	се	танцување,	музика	и	говор.	Музичките	акценти,	
фиксирани	 во	 танцот,	 служат,	меѓу	 другото,	 да	 го	поделат	 времето	на	
изохрониски	фрагменти	(Mołczanow,	Wiese	2014;	таму	види,	исто	така,	и	
преглед	на	ставовите	и	на	актуелната	состојба	на	знаењата	за	оваа	тема).	
Меѓу	факторите	што	го	одредуваат	ритамот	на	исказот	се	споменуваат	
(според	Młynarska	2015):

1.	 Лингвистичките	 услови	—	 се	 одредуваат	 со	 јазичниот	 код	
што	го	користи	говорникот;

2.	 Неврофизиолошките	и	когнитивните	процеси	—	начинот	на	
делење	на	текот	на	исказите	ги	одразува	менталните	процеси	
што	ја	придружуваат	продукцијата	на	говор:	кодирање,	деко-
дирање,	контрола	на	продукцијата;

3.	 Социолингвистичките	услови	—	во	исти	комуникациски	си-
туации,	луѓето	зборуваат	побрзо	или	побавно;

4.	 Прагматичните	услови	—	прозодиската	структура	на	говорот	
е	 под	многу	 силен	 притисок	 од	 конситуацијата,	 контекстот	



8

и	намерите	на	говорникот;	зборувањето	вклучува	различни,	
конвергентни	 процеси,	 од	 кои	 секој	 наметнува	 сопствени	
временски	карактеристики;	течниот	изговор	се	определува	со	
способноста	за	координирање	на	хетерогени	операции;

5.	 Субјективните	услови	—	докажано	е	дека	и	нетечниот	изго-
вор	и	честотата	на	неговото	настанување	се	утврдуваат	инди-
видуално;	различни	говорници	покажуваат	различни	префе-
ренци	во	однос	на	видот	на	прекините	што	ги	користат,	како	
и	нивната	густина	во	пораката.

Денес,	благодарение	на	огромниот	напредок	во	истражувањето	на	
мозокот,	многу	претстави	за	ритамот	можат	да	се	стават	во	нов	контекст.	
Стекнатото	знаење	овозможува	да	се	претпостави	дека	лингвистичкиот	
ритам	е	невробиолошки	обусловен.	Зелнер	Келер	(Zellner	Keller	2002)	
обрналa	внимание	на	тоа	дека	темпоралната	структура	на	некои	јазици	
е	полесно	да	се	предвиди	врз	основа	на	податоците	од	психолингвисти-
ката,	отколку	од	фонологијата.	Според	неa,	конечното	подредување	на	
јазичните	единици	во	времето	не	би	било	одредувано	од	лингвистичкиот	
ритам,	туку	од	„когнитивниот	ритам“	определен	од	времето	на	ментал-
ните	операции.	Како	доказ,	особено	се	споменуваат	неврофизиолошките	
обусловености	на	некои	говорни	дефекти,	меѓу	другото,	фактот	дека	на-
рушувањата	на	говорниот	ритам	честопати	се	придружени	со	прекуме-
рен	или	недоволен	тонус	на	мускулите	со	централна	или	периферна	ети-
ологија.	Овој	дефицит	 го	отежнува	создавањето	на	прецизни	сложени	
движења	што	предизвикува	забавување,	вкочанетост	и	сиромаштија	на	
движењата	или	„вишок“	на	несакани	движења	на	целото	тело,	вклучу-
вајќи	го	и	непцето,	јазикот	и	усните,	неточна	артикулација,	певлив	говор	
и	 пелтечење	 (Jauer-Niworowska	 2009).	Истражувачите	 на	 апрозодијата	
не	се	согласуваат	во	поглед	на	тоа	дали	функцијата	на	мозокот	е	базира-
на	на	конкретна	или	на	динамична	локација	на	функцијата.	Најновите	
истражувања	изгледа	дека	 ја	 потврдуваат	 хипотезата	 за	 дисперзија	на	
потфункции	 поврзани	 со	 ритамот	 во	 индивидуалните	 говорни	 центри	
и	нивната	различна	организација	кај	различни	пациенти	(Gurański	и	др.	
2008).	Меѓутоа,	може	да	се	најдат	некои	законитости	во	изградбата	на	
системите,	што	би	укажало	дека	лингвистичката	прозодија	е	повеќе	во	
доменот	на	левата	хемисфера,	а	емфатичната	прозодија	на	десната.	Ве-
ројатно	не	постои	една	шема	на	интерконекции	помеѓу	центрите,	туку	
многу	 матрици	 (шаблони	 за	 создавање	 говорни	 целини	 што	 се	 учат	
спонтано	во	процесот	на	учење	на	јазикот	–	онтогенеза),	кои	се	приме-
нуваат	во	зависност	од	достигнатото	ниво	на	вредностите	на	внатреш-
ните	параметри	на	организмот.	Ако	е	така,	веројатно	е	дека	хипотезата	
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за	динамичната	локација	на	говорните	центри	во	мозокот	е	вистинска.	За	
да	се	обезбеди	непречено	функционирање,	двете	хемисфери	мора	тесно	
да	соработуваат.	Доминантната	хемисфера	наметнува	модели	на	привре-
мена	организација	на	движењето	на	недоминантната	хемисфера.

За	ритамот	на	говорот,	најважни	се	операциите	чија	цел	е	синхро-
низација	 во	 време	 на	 сложените	 процеси.	 Иницијацијата	 на	 говорот,	
секвенционирањето	и	координацијата	на	процесот	во	време	се	изведува-
ат	во	различни	центри	и	хемисфери.	Треба	да	се	запомнат	и	временски-
те	обусловености.	На	пример,	импулсот	го	совладува	патот	помеѓу	хе-
мисферите	за	околу	30	милисекунди,	што	е	споредливо	со	времетраење-
то	на	преградните	гласови	(40–50	милисекунди).

Така,	прозодискиот	облик	на	исказот	е	резултат	на	соработката	на	
многу	центри	во	мозокот.	Работата	на	индивидуалните	неврони	се	од-
ликува	со	голема	случајност.	Само	соработката	на	многу	центри,	а	во	
нив	на	трилиони	клетки,	го	намалува	информативниот	шум	присутен	на	
најниските	скалила	на	системот	(структурата)1.

Така,	ритамот	на	говор	е	резултат	на	многу	фактори	коишто	влијаат	
на	интеракцијата,	вклучувајќи	ги	и	невробиолошките	фактори.	Еден	од	
најважните	фактори	е	зачувувањето	на	рамнотежата	меѓу	биохемиски-
те	и	биоелектричните	процеси	во	телото.	Нарушувањата	на	циркадниот	
ритам,	невролошките,	неврофизиолошките,	психичките,	органските	не-
достатоци	и	недостатоците	во	исхраната,	како	и	нарушувањата	на	елек-
тролитот	и	управувањето	со	водата,	можат	да	ги	сменат	параметрите	на	
внатрешната	средина	и	да	ја	попречат	прозодијата	на	говорот.	Нервниот,	
циркулаторниот	и	имунолошкиот	систем	тесно	соработуваат	почнувајќи	
од	анатомското,	па	сè	до	хормоналното	ниво.	Извор	на	соматска	болест	
може	да	биде	нервниот	систем	и	обратно	—	бактериска	инфекција	може	
да	влијае	на	процесите	на	обработка	на	информации	во	мозокот.	Дока-
жано	е	дека	многу	процеси	на	клеточно	ниво	директно	влијаат	на	говор-
ниот	ритам.	Оштетувањето	на	десната	хемисфера	резултира	со	нарушу-
вања	во	перцепцијата	и	создавањето	на	говорот	во	смисла	на	основниот	
тон,	односно	на	интонацијата	(Gandour	et	al. 2001;	Gandour	et	al. 2003),	
а	оштетувањето	на	левата	хемисфера	предизвикува	тешкотии	во	препо-
знавањето	и	конструирањето	на	текстот	во	време	(Schirmer	et	al. 2001;	

1  Центрите	 што	 се	 одделени	 едни	 од	 други	 и	 коишто	 извршуваат	 дадена	
задача,	ритмички	се	синхронизираат.	Координацијата	не	е	можна	ако	фреквенциите	на	
импулсите	на	соседните	клетки	се	различни	(Carmena	et	al. 2003).	Според	конкурентната	
хипотеза,	ритамот	на	кулминација	не	е	тој	што	ја	одредува	обработката	на	информации,	
туку	 временското	 совпаѓање	 на	 импулсите	 што	 се	 појавуваат.	 Нервната	 клетка	 ќе	
реагира	 со	 побуда	 само	 кога	 инервирачките	 неврони	 ја	 синхронизираат	 својата	
активност	во	рок	од	неколку	милисекунди	(Kostal	et	al. 2007).
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Gandour	et	al. 2001;	Balan	et	al. 1999;	Shah	et	al. 2006).	Основниот	тон,	
најверојатно,	е	регулиран	и	од	левата	хемисфера,	но	на	различно	ниво	
отколку	што	 тоа	 се	 прави	 во	 десната	 хемисфера.	Интонацијата	на	 ре-
ченицата	 ја	контролира	десната	хемисфера,	основниот	тон	на	ниво	на	
слогови	и	 зборови	—	левата	 хемисфера	 (Gandour	 et	 al. 2001;	Gandour	
et	al. 2003).	Повредите	на	десната	хемисфера	се	поврзани	со	монотона	
интонација	со	зачуван	зборовен	акцент.	Повредите	на	левата	хемисфе-
ра	 доведуваат	 до	 хипермелодичност,	 повишување	 на	 основниот	 тон,	
хиперакцентуација,	 скратено	траење	на	последниот	 збор	во	фразата	и	
зголемување	на	интензитетот	на	звукот	во	почетокот	на	исказот	(Danly	
et	 al. 1983,	Cooper	 et	 al. 1984).	Оштетувањето	 на	 областа	 Брок	 во	 ле-
вата	хемисфера	(центарот	на	моторниот	говор)	резултира	со	недоволна	
контрола	на	времетраењето	на	слоговите,	зборовите	и	паузите	(Seddoh	
2004).	За	емоционална	прозодија,	најчесто	активирана	област	е	долната	
дефлекција	на	челниот	десен	лобус	(Hesling	и	др. 2005).

Така,	 ритамот	на	 говорот	 има	 лингвистички	и	 биолошки	 аспект.	
Како	 биолошка	 структура,	 говорниот	 ритам	 е	 задолжителен	 бидејќи	
е	 зависен	 од	 многу	 невробиолошки	 фактори.	 При	 одредувањето	 на	
ритамот	на	говорот,	невроните	се	организираат	на	различни	нивоа:	како	
индивидуални	центри	специјализирани	за	изработка	на	супрасегментален	
план	 за	 исказот,	 група	 центри	 со	 координативни	функции	 и,	 конечно,	
мрежа	на	интерконекции	помеѓу	центрите.	Индивидуалните	центри	се	
невронски	комплекси	што	се	одговорни	за	прозодиската	форма	на	ниво	
на	фразата	(во	десната	хемисфера),	и	за	слоговите	и	зборовите	(во	левата	
хемисфера).	 Групите	 од	 центри	 претставуваат	 бројни	 функционални	
структури	 одговорни	 за	 иницирање	 на	 говор,	 секвенционирање,	
координирање	 во	 време	 на	 сложените	 движења,	 како	 и	 слухова	 и	
сензоромоторна	контрола2.

***
	 Теоретскиот	 пристап	 кон	 феноменот	 (појавата)	 на	 ритaмот	 во	
лингвистиката	бил	поврзан	со	многу	тешкотии.	Во	претходните	истражу-
вања	 (на	пр.	 во	структурализмот),	 супрасегменталното	рамниште	било	
оставено	надвор	од	главните	испитувања.	Правилата	што	ја	одредуваат	
прозодиската	структура	на	јазичните	репрезентации	никогаш	не	биле	до-
волно	поврзани	со	фонологијата	на	тонот,	квантитетот	и	акцентот.

2  Забелешките за невробиолошките состојби за ритамот беа развиени врз 
основа на прегледниот труд на Гражина Млинарска	(Młynarska	2015).



Супрасегментална фонетика и фонологија 11

Денес,	 теоријата	што	 е	 најчесто	 прифатена	 во	 описот	 на	 прозо-
дијата	е	таканаречената	автосегментална	фонологија3.	Таа	е	иницирана	
од	 работата	 на	Голдсмит,	 кој	 во	 графичката	 претстава	 на	фонолошко-
то	 рамниште	 претставува	 две	 паралелни	 нотации:	 сегменти	 и	 тонови	
(Goldhsmith	 1979),	 како	 и	метричката	фонологија,	 предложена	 од	Ли-
берман	и	Принс	(Liberman,	Prince	1977),	кои	претставуваат	реинтерпре-
тација	на	генеративната	теорија	на	акцентот.	Претходно,	акцентот	бил	
идентификуван	со	карактеристики	својствени	за	фонолошките	претста-
ви,	такви	единици	како	што	се	слогот	или	фонемата,	кои	биле	опреме-
ни	со	него,	или	биле	лишени	од	него	 (Hayes	1980).	Меѓутоа,	Принс	и	
Либерман	го	изучуваат	акцентот	релациски;	според	нивното	мислење,	
ниту	една	јазична	единица	не	е	„нагласена“	со	акцент,	таа	станува	„ак-
центирана“	ако	се	појави	во	средина	на	необележани,	слаби	сегменти.	
Затоа,	не	може	да	се	каже	дека	некој	акцент	припаѓа	на	дистинктивните	
црти	на	конкретните	фонеми,	може	да	се	каже	само	дека	одреден	еле-
мент	е	послаб	или	посилен	од	елементите	кои	се	соседни	на	него.	Овој	
заклучок,	навидум	тривијален,	е	исклучително	важен	во	однос	на	прозо-
дискиот	слој,	особено	за	т.н.	тонски	јазици	во	кои	тоновите	се	третирани	
како	дистинктивни	признаци	на	фонемите.	Од	формална	гледна	точка,	
исто	така,	не	е	важно	какви	се	фонетските	корелати	на	акцентот,	важни	
се	само	разликите	меѓу	сегментите,	па	оттука	и	поимот	акцент	постојано	
се	заменува	со	категоријата	на	проминенција	—	апстрактно	интерпре-
тирана	релација.	Двете	идеи:	нa	автономниот,	автосегменталниот	слој,	
како	и	на	ритамот	—	структури	со	огромен	опсег	на	влијание,	го	опреде-
лија	обемот	на	истражувања	во	областа	на	прозодијата	за	многу	години	
(Kenstowicz	1994).

Изучувањата	 на	 акцентот	 со	метричко	 толкување	 ги	 продолжија	
Принс	 (1983),	 Хале	 и	 Верњо	 (Halle,	 Vergnaud	 1987),	 Дрешер	 и	 Каје	
(Dresher,	Kaye	1990).	Во	духот	на	автосегменталната	фонологија,	автор-
ката	Пиерхамбeрт	 (Pierrehumbert	 1980)	 ги	 анализирала	интонациските	
контури	на	англискиот	јазик	и	нивната	врска	со	мелодичниот	акцент	и	
со	акцентираните	слогови.	Меѓутоа,	Мекарти	и	Принс	(McCarthy,	Prince	
1986)	 предложиле	 вклучување	 на	 таквите	 прозодиски	 категории	 како	
слогот	 и	метричката	 стапка	 во	 рамките	 на	 опфатот	 на	морфолошките	
истражувања.

Според	Елизабет	Селкирк,	ритмичката	конструкција	на	стапката	не	
е	утврдена	со	акцентот,	туку	напротив,	структурата	на	стапката	ги	одре-
дува	истакнатите	слогови.	Селкирк	укажа	на	потребата	да	се	фокусираат	

3  Автосегменталната фонологија претставува,	 исто така,	 теоретска рамка за 
нашата обработка на фразната интонација.	
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истражувањата	на	проблемот	со	слоговите	и	да	се	препознае	нивниот	
исклучителен	статус	меѓу	јазичните	единици	како	форма	на	организи-
рање	на	фонемите	во	универзална	структура	(почеток	+	рима: onset + 
rhyme).	Според	неа,	стапките	ја	претставуваат	метричката	структура	на	
фразата	(а	претходно	беа	исфрлени	од	јазичните	анализи)	(Selkirk	1980,	
1982,	1986).

Стапката	послужи	како	универзална	класификациска	категорија	во	
типологијата	на	светските	јазици	(Hayes	1980,	1981,	1985).

Пол	 Кипарски	 (Kiparsky	 1982)	 ја	 презентираше	 „лексичката	 фо-
нологија“	како	модел	на	прозодиска	фонологија,	во	која	односите	меѓу	
морфолошката	и	фонолошката	рамнина	се	сметаат	за	фундаментални	за	
анализата	на	многу	јазични	појави.

Да	 сумираме:	 во	 структурализмот,	 ритамот	 е	 третиран	 како	
суштинска	карактеристика,	но	е	отстранет	од	фонолошките	размислу-
вања.	Во	генеративизмот,	ритамот	е	моделиран	врз	основа	на	дедуктив-
но	размислување,	апстрахиран	од	материјалните	манифестации.	Во	тео-
ријата	на	оптималноста,	ритмичката	форма	се	разгледувала	од	аспект	на	
компетентноста,	а	не	од	аспект	на	јазичната	продукција.	Во	теориите	на	
Принс,	Либерман	(Prince,	Liberman	1976)	и	Хејс	(Hayes1980),	лингвис-
тичките	категории	поврзани	со	ритамот	се	сметале	за	релациски	и	одво-
ени	од	акустичните	манифестации.	Исто	така	се	предложени	линеарни	
и	хиерархиски	модели	на	феноменот	на	ритамот	 (психолингвистички,	
невроинформатички,	невробиолошки	и	статистички	модели,	како	и	мо-
дели	за	јазично	производство).	Во	линеарните	модели	се	претпоставува	
дека	ритамот	се	базира	на	повторливост	на	некои	еквивалентни	и	исто-
важечки	единици	(пр.	слогови,	стапки,	интервали	од	согласки,	интерва-
ли	од	самогласки,	делови	што	претставуваат	различни	стапки	на	скалата	
на	сонорноста).	Во	хиерархиските	модели	на	ритамот,	се	претпоставува	
дека	ритамот	е	сукцесија	во	време	на	диференцирани	вредности,	интер-
претирани	акустично	или	аудитивно.	За	лингвистиката,	главно,	се	реле-
вантни	психолингвистичките	и	статистичките	модели.	

Според	 авторката	 Фромкин	 (Fromkin	 1971,	 1973),	 интонацијата,	
фразниот	 акцент	 и	 зборовниот	 акцент	 се	 одделни	 феномени,	 поради	
што	 таа	 го	 претставува	 нивното	 појавување	 на	 одделни	 нивоа.	 Инто-
нациската	 контура	 се	 обработува	 по	 завршувањето	 на	 концептуализа-
цијата	и	по	определувањето	на	синтаксичката	структура	на	реченицата.	
Меѓутоа,	зборовниот	акцент	се	остварува	откако	синтактичката	струк-
тура	 е	 исполнета	 со	 конкретни	 зборови.	 Зборовниот	 акцент	 е,	 според	
Фромкин,	потчинет	на	фразниот	акцент,	бидејќи,	според	неа,	истакну-
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вањето	на	нивото	на	фразата	не	се	менува	ако	ги	смениме	позициите	на	
зборовите	во	реченицата.	И	во	моделот	на	Фромкин	како	и	во	моделот	
на	Гарет	 (Garrett	1982)	се	разликуваат	три	главни	етапи	на	обработка:	
концептуални,	формулациски	и	артикулациски.	Во	подоцнежниот	модел	
на	Левелт	(Levelt	1989),	првата	фаза	на	обработка	вклучува	не	само	опе-
рации	на	концепти,	туку	и	концептуализација,	дефинирање	на	намери	
и	допрецизирање	на	невербалната	релација.	Левелт,	исто	така,	 ја	 зема	
предвид	и	функцијата	на	самоконтрола	и	корекција	на	грешки,	но	не	го	
опишува	токму	механизмот	на	функционирање	на	оваа	обратна	врска.	
Артикулациите	се	 сметаат	 за	последна	фаза	на	 генерирање	на	искази,	
што	се	состои	во	испраќање	моторни	команди	до	апаратот	за	дишење/ар-
тикулација/фонација	и	по	завршувањето	на	јазичните	операции.	Во	овој	
поглед,	моторните	артикулациски	активности	не	вклучуваат	планирање	
и	секвенционирање	на	исказите.

Посебна	 категорија	 на	 психолингвистичките	 модели	 на	 говорно	
производство	се	мрежите	за	поврзување	(т.н.	конексионистички	мрежи).	
Може	да	се	претпостави	дека	тие	се	многу	поедноставени	дијаграми	на	
невронска	мрежа	во	која	врските	се	двонасочни,	на	пр.	во	моделот	на	
Дел	(Dell	1986).	Повратната	врска	е	можна	благодарение	на	повеќена-
сочните	врски	помеѓу	различните	претстави	на	зборот,	на	пример,	фоно-
лошката	и	семантичката.	Моделот	на	Дел,	како	и	традиционалните,	ед-
нонасочни	психолингвистички	модели,	го	опфаќа	создавањето	на	говор	
главно	од	лингвистички	аспект,	односно	го	опишува	патот	од	концептот	
до	артикулираниот	збор.	Трансформациите	опишани	во	моделот	главно	
се	темелат	на	интерпретацијата	на	јазичните	грешки	и	нарушувањата	на	
флуентноста	на	говорот,	како	и	претпоставеното	имплицитно	познавање	
на	граматиката	на	јазикот.

Најкорисни	од	страна	на	практиката	се	покажаа	статистичките	мо-
дели	—	главно	се	конструирани	за	потребите	на	синтезата	на	говорот.	
Тие	се	карактеризираат	со	поголема	способност	да	ги	предвидат	прозо-
диските	карактеристики	во	спонтаниот	говор	(пp.	Hill	и	др. 1992).	Спо-
ред	Хил,	ритамот	и	интонацијата	не	треба	да	се	одделат	еден	од	друг	
—	ритмичките	варијанти	се	синхронизираат	со	текот	на	интонациските	
контури.	Секоја	ритмичка	контура	мора	да	биде	поврзана	со	слоговната	
и	со	ритмичката	структура	на	исказот.

Така,	од	горенаведените	набљудувања	произлегува	дека	прозодија-
та	на	исказот	е	организирана	како	резултат	на	синхронизацијата	на	рит-
мичките	појави,	кои	се	појавуваат	на	различни	оски	или	рамништа.

Погоре	истакнатите	невробиолошки	обусловености	на	ритамот	и,	
според	тоа,	и	на	прозодискиот	слој	на	 јазикот,	нè	насочуваат	во	пона-
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тамошната	обработка	на	прозодијата	на	македонскиот	 јазик.	Целта	на	
оваа	студија	е	да	се	опише	стандардната	форма	на	јазикот	како	модел,	
како	референтна	точка	во	оценувањето	на	правилноста	(или	поточно	на	
типичноста)	на	исказите,	во	науката	за	јазикот.	Независно	од	горенаведе-
ните	генетски	наоди	во	врска	со	прозодијата,	нема	да	формулираме	соп-
ствен	модел	на	процеси	што	води	од	концептуализација	на	пораката	до	
нејзиното	звучно	производство.	Го	опишуваме	готовиот	производ.	Ова	
во	голема	мера	ја	одредува	природата	на	студијата,	која	е	повеќе	описна	
и	покрај	некои	општи	претпоставки	(види	погоре	или	во	главите	 III	и	
IV),	не	ги	опфаќа	теоретските	прашања	пошироко.	Во	следните	глави	ги	
презентираме	единиците	чии	проминентни	(истакнати)	фрагменти	фор-
мираат	ритам	на	различни	нивоа	(глава	I	—	на	ниво	на	слог:	ритам	на	
јадрото;	глава	II	—	на	ниво	на	стапка:	ритамот	на	зборовните	акценти;	
глава	III	—	на	ниво	на	фразата	—	ритамот	на	мелодиските	акценти;	во	
глава	IV	се	обидуваме	да	го	одредиме	ритмичкиот	тип	на	македонскиот	
јазик).	На	проблемот	на	автосегменталната	фонологија	подетално	ќе	се	
навратиме	во	глава	III.



ВОВЕД

Супрасегменталната фонетика и фонологија се занимаваат со 
единици поголеми од сегменти (гласови) — единици што се составени 
од сегменти. Често оваа сфера на фонетиката се нарекува и прозодија, 
бидејќи карактеристиките што се вклучени во нејзиното дефинирање се 
т.н. прозодиски карактеристики.

Супрасегменталната фонологија треба да се сфати како постоење 
на специфичен јазичен код — определени правила за градба на супра-
сегменталните единици поврзани со ритмизацијата — обврзувачки во 
даден јазик. Не сите супрасегментални карактеристики и не во секој 
контекст имаат фонолошка функција во смисла на разликување на зна-
чењето, но сите супрасегментални единици се изградени според прави-
лата на одреден код и во таа смисла тие се фонолошки единици.

Како домени во кои функционираат прозодиските процеси и пра-
вила, се разликуваат: слогот (σ), стапката (Σ), фонолошкиот збор (ω), фо-
нолошката група (φ), интонациската група (I) и исказот (Ʊ), истовремено 
прифаќајќи го принципот на слоеви (хипотеза на строг слој — strict layer 
hypothesis), со што се подразбира дека единиците од повисоко ниво мо-
жат да се поделат целосно (без остаток) на единиците од пониското ниво 
(види: Selkirk 1980). За целите на овој опис, го ограничивме бројот на 
единиците/нивоата. Претпоставуваме дека називите: стапка, такт, прозо-
диски збор, фонетски збор, се однесуваат на една иста единица, иако ин-
формираат за нејзините различни карактеристики. Супрасегменталните 
единици за кои зборуваме тука се: слогот, прозодискиот збор, фразата и 
текстот. Признаваме дека во врска со анализата на интонацијата во духот 
на автосегменталната фонологија треба да се размислува за воведување 
единица за интонација помала од фразата, но истражувањето за маке-
донската интонација не е доволно напреднато за да можеме да создадеме 
попис на вакви единици — оваа тема ја дискутираме во главата што се 
однесува на фразата.

Супрасегменталните единици имаат паралели во семантичките 
единици. Тоа значи дека на морфемата и соодветствува слогот, на прозо-
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дискиот збор му одговара лексемата, а на фразата ѝ одговара реченицата. 
Ова соодветство има статистичка вредност, но не е стопроцентно. На по-
четокот на јазичната онтогенеза, морфемите веројатно биле еднослож-
ни. Во текот на развојот на јазикот, се создадени двосложни морфеми, 
а често, поради исчезнувањето на самогласката, и неслоговни морфеми 
(што претставуваат фрагмент на слог), на пр. /v/ во зборот влезe. Колку 
единиците cе поголеми, толку е помало соодветството. Долгите рече-
ници обично се состојат од неколку фонетски фрази; напротив, не се 
случува една фонетска фраза да содржи неколку реченици.

Фонетската/фонолошката анализа може да биде спроведена од 
гледна точка на испраќачот — во тој случај, ги опишуваме артикулаци-
ските карактеристики; од гледна точка на примачот — тогаш се занима-
ваме со перцепцијата; а анализата, исто така, може да биде спроведе-
на на објективен начин — во тој случај го анализираме самиот звучен 
сигнал и користиме акустична анализа. Подетално се однесуваме кон 
видовите на анализа во делот што се однесува на сегменталната фонети-
ка. Во описот на супрасегменталната фонетика, првенствено користиме 
акустична анализа. Сепак за тоа кои елементи на акустичната слика се 
карактеристични односно дистинктивни во македонскиот јазик, потвр-
дуваме слушно односно со помош на увото на примачот, врз основа на 
неговата јазична компетентност.

Под стандарден изговор (литературен изговор), којшто е предмет 
на описот, го подразбираме изговорот на образованите луѓе што го ко-
ристат јазикот на свесен начин. Во нивниот изговор, не се појавуваат или 
помалку се појавуваат особености поврзани со стекнување на јазикот во 
одредено општествено и/или дијалектно опкружување. Тоа е варијанта 
на изговорот избрана врз основа на статистички и врз основа на социјал-
ни критериуми, вклучувајќи го и т.н. критериум за прагот (базиран на 
отфрлање на изговорот што во пошироката средина е негативно мар-
киран). Тоа е изговор што е предмет на ортоепска кодификација. Како 
таков, ние, меѓу другото, го сметаме изговорот на радионајавувачите 
претпоставувајќи дека нивниот избор се состои во примена на горена-
ведените критериуми. Предмет на описот е, според тоа, реалната норма, 
кој во одредени точки отстапува од кодифицираната норма (претставена 
во Правопис 2017).

***
Карактеристиките што се специфични за супрасегменталните еди-

ници, односно прозодиските карактеристики, се: должината на единица-
та (траење), гласноста (сила, интензитет) и висината на гласот.
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За разлика од карактеристиките на сегментите што се појавуваат во 
парадигматскиот систем, односно тие што го карактеризираат дадениот 
сегмент истовремено, супрасегменталните карактеристики се јавуваат 
во синтагматски ред, тоа значи дека е битен контрастот во однос на вре-
метраењето, јачината и висината на артикулацијата помеѓу поединечни-
те соседни фрагменти од единицата.
Должина. Објективните разлики во времетраењето на одделни сегменти 
и делови на исказот ја формираат основата на релативните разлики во 
должината (времето на артикулацијата) на споредуваните единици. 
Времето на траење се мери со традиционалните единици за мерење на 
време (овде со секунди или милисекунди).
Висина. Висината на гласовите ја оценуваме врз основа на фреквенцијата 
на основниот тон (F0) на гласот.  Основниот тон, уште наречен и основен 
хармоник, односно нулти хармоник, се генерира во гркланот преку 
вибрирање на гласните жици и ги карактеризира звучните и звучно-
шумните сегменти.  Висината се мери во херци4, при што на фреквенција 
од 1 херц (Hz) одговара вибрација со 1 циклус во секунда (1c/s). Освен 
основниот хармоник, кај звучните гласови се јавуваат и виши хармоници 
кои се негови мултипли, односно имаат фреквенција цел број пати 
поголема од F0. Јачината на вишите хармоници ја одредува бојата, а 
преку неа и фонетскиот карактер на гласот. Човекот слуша фреквенции 
од 20 до 20 000 Hz.
Гласност. Гласноста (слушноста) е сложена карактеристика, бидејќи се 
однесува на субјективниот впечаток предизвикан од редица акустични 
особини на звучниот бран. Овој впечаток првенствено е одреден од го-
лемината на акустичниот притисок, односно со амплитудата на звучниот 
бран. Основната единица за мерење на звучниот притисок е паскал (Pa)5, 
кој соодветствува на сила од 1 њутн (N) распоредена на површина од 1 
метар квадратен.

Кога се зборува за гласноста, вообичаено таа се поврзува и со уште 
една физичка големина — интензитетот на звукот (I). Интензитетот на 
звукот е количината на енергија што достига во единица време до едини-
цата површина, со единицa ват на метар квадратен (W/m2).  Интензите-
тот е пропорционален на квадратот на акустичниот притисок6. 

4  Од името на германскиот физичар Хајнрих Рудолф Херц.
5  Од името на францускиот математичар и физичар Блез Паскал.
6  I ~ p2 (каде што I е интензитет, a p — акустичен притисок).
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Поради големиот опсег на звучни притисоци кои човекот може да 
ги слушне7, како и поради нелинеарната осетливост на човековото уво, и 
притисокот и интензитетот се изразуваат преку релативна мерка — акус-
тично ниво (L), кое се мери во децибели (dB)8.

Впечатокот за гласност зависи и од други фактори. Меѓу другото, 
тој најмногу е модифициран од висината на гласот. Два тона со различ-
ни фреквенции и со различни нивоа на интензитет можат да се слушнат 
како исто гласни, и два тона со исто ниво на интензитет можат да се 
слушнат како различни според гласноста. Гласноста на тонови со низок 
интензитет зависи повеќе од фреквенцијата (висината), гласноста на то-
новите со повисок интензитет е помалку зависна од фреквенцијата. По-
ниската фреквенција бара посилна артикулација за да постигне степен 
на слушност споредлив со слушноста на повисоките, но потивко изгово-
рени тонови. Оваа зависност на гласноста, која се мери во фони (phon), 
од нивото и од фреквенцијата на звукот е опишана со кривите на еднаква 
гласност дадени на сл. 1. Од сликата исто така може да се забележи дека 
човековото уво е најосетливо во опсегот околу 3 kHz, којшто е од големо 
значење за разбирливоста на говорот.

7  Почнувајќи од прагот на чујност p0 = 2 ·10-5 Pa, па сѐ до прагот на болка од 200 
Pa, опсегот на амплитудата на звукот кој го слуша човекот е 10 милиони! 

8  Оваа мерка се користи за да се изрази соодносот на две различни вредности 
со иста димензија, и е еднаква на логаритам на нивниот сооднос. 

Акустичното ниво се пресметува од интензитетот преку равенството  L= 10 
log I/ I0, каде што како референтно ниво I0 е земен интензитетот 10-10 

μW/cm2 — кој 
одговара на прагот на чујност на тон со фреквенција од 1000 Hz. 

Аналогно, нивото се одредува од акустичниот притисок според: L = 10 log (p/
p0)

2 = 20 log p/p0, каде p0 е  притисок на прагот на чујност со вредност 2 · 10-5 Pa (извор: 
Leksykon naukowo-techniczny 1974).
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Слика 1. Криви на еднаква гласност според стандардот ISO 226:20039.

Од друга страна, за перцепцијата и разбирливоста на сигналот 
одлучува не само силата на гласот, туку и обликот на спектарот (акус-
тичната слика во целост — позабележливи се единиците произведени 
од бранови со регуларни вибрации отколку со нерегуларни), или вре-
метраењето (колку подолго трае дадена единица/нејзин фрагмент толку 
полесно слушателот може да ја идентификува). 

Наведените фактори дејствуваат меѓусебно во создавањето на 
прозодиските единици — нивните карактеристики на разграничување 
и истакнување. Највидливиот и најзастапениот фактор се смета како ос-
нова за дадена единица. Другите го поддржуваат, или при специфични 
нарушувања можат да го заменат. Во секоја единица еден нејзин дел е 
истакнат — акцентиран. Во одредени ситуации, овие разлики може да 
исполнуваат дистинктивна функција sensu strictо, како што е зборовниот 
акцент во рускиот (на пр. м|ука ‘мачење’ наспроти мук|а ‘брашно’), или 
интонацијата на последниот такт (Во куќа. ↓ — завршен исказ, наспроти 
Во куќа? ↑ — прашање). Во секој случај, овие карактеристики се специ-
фични за одреден јазик, тие му припаѓаат на кодот на јазикот.

9  Модифицирано од оригиналот на Lindosland - http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Lindos1.svg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2565926 
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Разграничувачките особености не се секогаш еднозначни. Во те-
кот на говорот, границите на помалите прозодиски единици можат да 
не бидат јасно означени. Ги читаме врз основа на семантиката. Тешко е 
да се формулираат правила кои, на сосема недвосмислен, безисклучите-
лен начин, ќе укажуваат на границите на прозодиските единици. Сепак, 
може да се дадат правила за тоа каде границите не треба да се реализи-
раат. Функционалните единици влијаат на формалната сегментација на 
таков начин што во правилниот говор тие не дозволуваат да се реализира 
фонетска цезура (пауза) таму каде што нема морфолошка граница.

Секоја супрасегментална единица се карактеризира со специфич-
ни гранични сигнали и одреден фрагмент кој е истакнат во неа (т.н. јадро 
во слогот, нагласен слог во зборот, збор истакнат во фразата – фразен 
акцент). Секоја единица се карактеризира со повисока артикулациска 
сила на почетокот (почетен импулс) и забавување, слабеење на крајот на 
единицата. Проминенцијата (истакнувањето) се реализира на различни 
начини во зависност од единицата — во слогот со помош на силата на 
гласот, во фразата првенствено со менување на висината на основни-
от тон, во зборот — различно — во зависност од јазикот — обично со 
помош на вдолжување, повишување или снижување на артикулацијата. 
Освен ако не е тешко да се одреди бројот на единиците врз основа на 
бројот на истакнати елементи, граничните сигнали се несовршени — во 
зависност од темпото на зборување тие можат да се реализираат повеќе 
или помалку јасно, тие исто така можат да се неутрализираат. Тие често 
се толку слаби што не се јасно забележливи. Без да го знаеме јазикот, не 
можеме правилно да го одредиме бројот на зборови во текстот — ние 
ги идентификуваме зборовите главно на семантичката рамнина. Ова не 
значи дека треба да се посомневаме во постоењето на супрасегментал-
ните единици како објективна појава. Откако зборот се изговара, тој ав-
томатски станува единица на фонетски план и е опремен со наведените 
карактеристики. Колку е поголема единицата, толку посилно и појасно 
се изразуваат и се перцепираат нејзините гранични сигнали.

Јазичниот код ја дефинира сегментацијата на грижливиот изговор. 
Но таков изговор постои ретко. Фактичката сегментација на текстот се 
прави ad hoc во моментот на изговарање. Правилата за сегментирање ги 
дефинираат местата каде што може да се стави пауза и оние места во 
кои, во правилниот изговор, не треба тоа да се направи. Конвенционал-
ните гранични сигнали, исто така, постојат, но тие се несовршени: не 
секој контекст дава можност за нивно појавување; покрај тоа, некои од 
нив можат да подлежат на модификација. Во текот на изговорот, подле-
жат на модификација не само границите (кои можат да се зајакнат или да 
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се изгубат), туку и бројот на единиците (две кратки може да се спојат во 
една, а долгите во побавен говор можат да бидат поделени на две).

Слика 2. Осцилограм (горе), интензитет (средина) и фреквенција на основни-
от хармоник прикажана врз спектрограмот (долу) на реченицата Баба Ката 
туку така го копа патот. (програма Праат). 

Со таков јасно спротивставен (контрастиран) состав од сегменти 
како во реченицата Баба Ката, туку така го копа патот (секој слог се 
состои од преградна согласка и самогласка) структурата на прозодич-
ните единици е многу јасно видлива. Може да се види дека слоговни-
те центри се карактеризираат со зголемена енергија и со продолжено 
траење. Крајните 2 слога на фразата се послаби. Фразниот акцент се 
карактеризира со промена на насоката на интонациската контура — ова 
се случува на акцентираниот слог на последниот збор (тука линијата 
на основниот хармоник паѓа). Силабичните центри се карактеризираат 
со врвови на интензитет. Почетокот на единиците е посилен (може да 
се види дека почетокот на фразата се карактеризира со релативно висо-
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ко ниво на интензитет). Нашиот пример беше изговорен во изолација и 
грижливо. Во нормалниот говор крајот на единиците обично трае по-
долго (најдолг е крајот на фразата, најкраток — крајот на нефиналниот, 
неакцентиран слог). Се разбира, нула интензитет се јавува во моментот 
на преграда. Шематски (идеално) овие односи може да се претстават на 
следниот начин:

Слика 3. Шематски приказ на односите во времетраењето на артикулацијата 
во прозодиските единици (без да се земат предвид модификациите што произ-
легуваат од зборовниот акцент), на пример фраза составена од три збора, од 
кои секој има 3 слога (секој столб одговара на еден слог). Најсветлиот столб 
одговара на првиот слог на зборот, најтемниот — на последниот. Висината на 
столбот го симболизира релативното времетраење на слогот.
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Слика 4. Шематско, симболично претставување на односите во интензитет на 
прозодиските единици (без да се земат предвид модификациите што произле-
гуваат од зборовниот акцент), на пример на фраза составена од три збора, од 
кои секоја има 3 слога (најтемниот столб одговара на првиот слог во зборот). 
Висината на столбот ја симболизира релативната вредност на интензитетот.

Интонациската контура е семантички најзначајна, па затоа, во за-
висност од функцијата, таа е различно модулирана во текстот. Во за-
вршен исказ, емоционално необележан, без посебни истакнувања, ние 
обично забележуваме мало зголемување на основниот хармоник на по-
четокот на фразата, а потоа и намалување, кое јасно се продлабочува по 
акцентираната самогласка на последниот збор.

Карактеристиките на единиците што ќе ги опишеме во ова дело 
припаѓаат на типичните карактеристики што го карактеризираат правил-
ниот изговор — тие припаѓаат на кодот на јазикот, така што во таа смис-
ла можеме да ги наречеме фонолошки карактеристики. Во посебни си-
туации (искази што се разликуваат само според местото на акцентот или 
фрази што се разликуваат само според интонациската контура) тие исто 
така извршуваат семантички функции, односно ја разликуваат содржи-
ната на исказот. Треба исто така да се запомни дека прозодијата е сфера 
што може да подлежи на значителна модификација во зависност од тем-
пото на зборување. Особено пократките единици можат да се спојат во 
една при брзо темпо, а долгите единици можат да се поделат на две при 
бавно темпо.
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***
 При изработка на „обична“ описна граматика (вклучително и фо-
нологија) се концентрираме на формулирање на правилата коишто ги 
определуваат формите на единиците. Тие правила имаат системски ка-
рактер и имаат за цел да бидат без исклучок — тие ја образуваат т.н. дла-
бинската структура (underlying representation) односно нивото од коешто 
започнува деривацијата. Во традиционалните описи обично на тоа се 
застанува, иако тие генерализации се всушност ефекти на опсервација 
на богатиот јазичен материјал од друго ниво — површинското. Забеле-
жаните отстапки од определените правила се сметаат како исклучоци. 
Меѓутоа, овие „исклучоци“ обично се контекстуално условени (со ја-
зичниот контекст или со условите за продукција) и претставуваат краен 
површински ефект на деривацијата. Традиционалната сегментална фо-
нологија ги опишува таквите ситуации како правила за контекстуална 
реализација (алофонија, неутрализација и други ограничувања на дист-
рибуцијата). Во случајот на супрасегменталната фонологија, ваквата 
методолошка чистота е потешка затоа што некои контекстуални моди-
фикации (на пример, промена на местото на акцент) подлежат на ска-
менување во одредени функционални единици (но не во сите фонетски 
единици од даден тип) и на овој начин ваквите структури „паѓаат“ под-
лабоко. (На пример, промените на местото на акцентот на предлозите се 
скаменети само во врска со личните заменки.) Алатки за опишување на 
контекстуалната реализација ни даваат, меѓу другото, автосегменталната 
фонологија и метричната фонологија (види, особено, во главите III и IV).

Тие ја одредуваат крајната форма на аудио-текстот со воспоставу-
вање на одредена повеќестепена ритмичка решетка, имено на различни 
нивоа текстот е поделен на еднакви делови, содржи една проминенција. 
Овие делови се како „пристаништа“, „места за паркирање“, кои ги попол-
нуваме со сегменти (гласови), со што се создаваат супрасегменталните 
единици. Описот на секоја супрасегментална единица се состои од опис 
на нивната системска структура (langue, mutatis mutandis на длабинската 
структура) и нивната површинска форма (parole, контекстуалната реали-
зација). Колку е подолга дадена единица, толку е потешко да се форму-
лираат нејзините модификации поврзани со ритмичката структура.

Ова значи дека ваквите модификации се помалку регуларни, мож-
ни, но не и неопходни. Овој факт е илустриран во глава IV, каде е утвр-
дено дека фразниот изохронизам практично не постои во македонскиот 
јазик, додека изохронизмот на акцентските единици (зборови) е јасно 
означен. Фактот дека реченицата не е ритмичка единица е најдобро раз-
гледан во автосегменталната фонологија, каде што, меѓу другото, се 
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претпоставува можноста за постоење во реченицата (и во фонетски де-
финираната фраза) на две или повеќе проминенции на интонација (не-
колку реченични акценти) — ова го потврдува материјалот претставен 
во глава III. Во повеќето од овие ситуации, една од проминенциите е 
главна (посилна). Затоа, веројатно треба да се воспостави некоја посред-
на ритмичка единица (mutatis mutandis што одговара на синтаксичката 
група), во средината помеѓу прозодискиот збор и фразата. За разлика од 
фразата, таквата единица не завршува со граничен тон. Ако една фраза 
се состои од една таква единица, тогаш нејзината проминенција е ав-
томатски засилена. Такви ситуации, впрочем, гледаме на секое ниво на 
ритмичката структура.

Да сумираме, колку е подолга единицата, толку почесто нејзините 
контекстуални модификации имаат факултативен карактер, т.е. тие не 
се задолжителни варијации. Се разбира, тие во голема мерка зависат од 
темпото на говорот. Ако е така, тогаш, барем теоретски, може да се по-
стави гранично темпо до кое не треба да се случуваат модификации. 
Сепак, ние користиме само интуитивни термини: бавно, просечно, брзо 
темпо. Веројатно затоа што производството на текстот има и индиви-
дуална димензија. Некои говорници се во можност да го реализираат 
текстот точно дури и со многу брзо темпо (на пр. актери). Повеќето го-
ворници ја менуваат структурата на текстот потпирајќи се на барањата 
за ритам и на сопствената артикулација и навики.

Користениот истражувачки материјал е следниов: 40 часа стандар-
ден грижлив говор — емисии на Радио Скопје кои опфаќаат читани и 
говорени текстови на професионални говорници. Тие се дополнети со 
снимки на изолирани реченици — неколку десетици реченици — рече-
ници кои недостасуваат во радиоснимките, односно разни видови пра-
шања и заповедни искази.

За анализирање на акустичниот сигнал се користеа следниве про-
грами: Праат (PRAAT), Естеикс (Stx of the Austrian Academy of Sciences 
(www.ksf.oeaw.ac.at.)), Одасити (Audacity), Пајтон (Python (NumPy, 
SciPy, MatPlotLib)) и Калди (Kaldi).

Ја користиме интернационалната фонетска транскрипција (ИПА) 
и симболите: V — самогласка, C — согласка, G — глајд, L — течен со-
нант, N — назален сонант, O — опструент, S — сонант,  S̩̩         — слоговен 
сонант, C — согласка, F — теснинска согласка, Т — оклузив, F0 — осно-
вен хармоник.
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Табела 1. Знаците од меѓународната фонетска азбука што се користени во овој том

Знак од 
меѓународната

азбука

Соодветник во 
славистичката 
транскрипција

Ортографски 
соодветник

ɑ a а
e e е
o o о
i i и
u u у
ə ə, ă, ъ ’
j j, i̭ ј
w ṷ у
r r р
ɫ ł л
l l л
ʎ l’ љ
m m м
ɱ м
n n н
ɲ ń њ
ŋ ŋ н
f f ф
v v в
s s с
z z з
ʃ š ш
ʒ ž ж
x х х
p p п
b b б
t t т
d d д
k k к
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g g г
ʦ c ц
ʣ ʒ ѕ
ʧ č ч
ʤ ǯ џ
c k’ ќ
ɟ g’ ѓ

Дополнително: [j] десно од ознаката во горниот дел значи мекост; 
крукче под знакот — безвучност; вертикална линија под знакот — сло-
говност; акцентот е обележан со вертикална линија пред нагласената са-
могласка; две точки по самогласката — должина.

Во делото се прикажува сегашната состојба на знаењата на тема 
прозодија на македонскиот јазик. Во оние точки каде недостасуваше 
такво знаење, за целите на овој опис, беа спроведени повеќе анкетни 
истражувања. Тие покажаа некои недоследности на опишаниот узус во 
однос на проскриптивната норма. Поради малиот материјал користен во 
анкетите, не се користеа статистички алатки.





Глава I

СЛОГ

Карактеристика и дефиниции. Нема сомневање дека слогот е 
единица што постои објективно, но дефинициите за слогот, и фонетски-
те и фонолошките, сè уште се предмет на дискусија. Единствено очиг-
ледно е дека слогот е најмалата независна артикулациска единица, 
што значи дека што и да кажеме, секогаш ќе изговараме барем еден 
слог. Во потрага по суштината на слогот, се прашуваме што е физички-
от корелат на слогот, каде се образува сегментацијата на слогови, кои 
се акустичките карактеристики на слогот10. Сега постои консензус дека 
сегментацијата на слогови се изведува во ларинксот со затегнување и ре-
лаксирање на ларингалните мускули (Grammont 1939, Chlumský 1935). 
Конкурентната, но непротивречна теорија се заснова на отворањето на 
вокалниот тракт (Whitney 1874, Rosetti 1963, Awedyk 1971)11. 

Што се однесува до акустичниот облик на слоговите, научници-
те се согласуваат дека нив ги градат манипулации со гласноста, чујнос-
та, а тоа зависи особено од амплитудата на звучниот бран (сп. Таусинг 
(Thausing 1863) и т.н. експираторен слог на Сиверс (Sievers 1893) и др.)12. 
Фонетската дефиниција на слогот, врз основа на овој фактор, гласи: сло-
гот го формира делот од текстот што се наоѓа помеѓу два минимума на 
амплитудата на гласот. Тоа е група на гласови што се наоѓа помеѓу два 
временски момента одбележани со минимален интензитет. Почетокот на 
слогот се карактеризира со зголемен мускулен тонус во ларинксот, што 
резултира со зголемен интензитет при отворање на гласовниот канал. 
Овие карактеристики се губат во реализацијата на слогот — тензијата на 
мускулите се намалува и интензитетот се намалува. Перцепцијата на сло-
гот исто така зависи од другите карактеристики, од севкупниот карактер 

10  Спореди ја теоријата на пулмонални пулсирања на Сторм (Storm 1892), 
Стетcон (Stetson 1951), експираторната теорија на Розети (Rosetti 1963).

11  Спореди, исто така, обиди за комбинирање елементи на различни теории на 
Паси (Passy 1890), Сиверс (Sievers 1893), Дит (Dieth 1950), Дуран (Durand 1954, 1955) 
и др.

12  Иако, поради тешкотијата за формулирање на адекватна дефиниција, некои 
научници го оспорувале воопшто постоењето на слогот како објективен факт (Scriptu-
re 1902, Panconcelli-Calzia 1924).
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на спектарот и од времетраењето на одделните сегменти. Определениот 
степен на интензитет, резонанцата, силата на гласот, гласноста, во исто 
време претставува инхерентна карактеристика на гласовите, како и ре-
зултат на модификација предизвикана од положбата на гласот во слогот.

Слика 5. Осцилограм (горе), интензитет (средина) и фреквенција на основни-
от хармоник прикажана врз спектрограмот (долу) на фразата Баба Ката копа, 
изговорена во изолација, грижливо и бавно (PRAAT). Видлива е една реченица 
составена од три прозодиски збора, а секој збор е составен од по два слога.

Поделбата на слогови е јасно видлива. Врвовите на слоговите на 
осцилограмот соодветствуваат на местата со највисока амплитуда, а на 
спектрограмот на најзацрнетите места. Овие карактеристики се изразе-
ни во поголема мера ако почетокот на слогот во исто време е почеток на 
еден збор, а уште повеќе ако е почеток на реченицата, а соодветно на тоа, 
крајот на слогот е послаб и подолг, посебно ако е и крајот на прозодиски-
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от збор и, особено, на реченицата. Оваа карактеристика може до одре-
ден степен да се модифицира со зборовниот акцент. Во горниот пример, 
првите слогови во зборовите се подолги затоа што се акцентирани. Како 
што може да се види, вториот слог на секој збор е послаб, а најслаб е 
последниот, што е поврзано со општите карактеристики на фонетски-
те единици изградени линеарно: почетокот е посилен и побрз, крајот е 
послаб и побавен. Тоа, исто така, значи дека границите меѓу слоговите 
се помалку обележени во внатрешноста на зборовите, а посилно се оз-
начени на тие морфолошки граници на кои им даваме вредност на јунк-
тура13 (в. во сегменталниот том, Савицка и др.: 2021).

Горенаведените фонетски карактеристики на слоговите ги форми-
раат гласовите што го сочинуваат слогот, но и местото што го зазема 
гласот во структурата на слогот до одреден степен ја одредува неговата 
акустична вредност, односно во зависност од положбата, артикулацијата 
на гласот може да се зајакне или ослабне. Овој факт, меѓу другото, ги 
објаснува и квантитативните и квалитативните разлики помеѓу почет-
ните и крајните групи на согласки. Медијалните групи се (или можат да 
бидат) поврзување на крајнитe групи согласки од еден слог и почетнитe 
групи согласки на следниот слог — оттука може да се очекува дека во 
еден збор бројот на согласки прифатлив помеѓу двe самогласки ќе биде 
збир на максималниот број на согласки дозволени на крајот на еден збор 
и на почетокот на следниот. Сепак, ова не е случај, бидејќи истите тие 
факти ни кажуваат дека почетокот на иницијалниот слог е побогат од по-
четокот на неиницијалниот слог во зборот, па затоа границите меѓу сло-
говите внатре во зборот се послабо означени од контактот на слоговите 
на границата на два збора. Ова го ограничува бројот на интервокални 
согласки, бидејќи во таа позиција границата меѓу слоговите е прилично 
лабава (често дури е и тешко да се утврди објективно), што е поврзано со 
поголемиот број асимилации и упростувања внатре во зборот наспроти 
оние на границите меѓу зборовите. Обично поголемиот дел од интерво-
калните согласки во фонетската поделба преминуваат во следниот слог.

Ние го дефинираме слогот како најмала независна производна 
единица — минимален контекст потребен за реализација на фоне-
мата. Разгледуваните својства на слогот се причина говорот да има спе-
цифичен ритам што го сегментира говорниот тек или обратно, тие се 
таму за реализација на ритамот во јазикот.

13  Концептот на јунктурите беше воведен од страна на структуралистите како 
т.н. гранични фонеми (boundary phonemes) за да се опишат разликите помеѓу изразите 
како што се бакар на цевка и бакарна цевка, (Јас сум прва), а втор (е Петар) и (Јас сум 
помошник), автор (е Петар).
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Повеќето истражувачи разликуваат централен елемент на слогот, 
т.н. јадро (нуклеус) и маргинални елементи, кои се појавуваат на па-
дините на слогот. Постои консензус дека тоа е инхерентниот степен на 
гласноста, сонорноста (sonority) на сегментите што одредува кој од нив 
се јавува во јадрото, а кој на падините на слогот. Слогот е поделен на 
почетен, доминантно експираторен дел, т.н. почеток (онсет (onset)) и 
рима (rhyme; види: Fromkin 1973, Blumstein 1978, Bell, Hooper 1978, 
Vergnaud, Halle 1978, Kean 1976, Kahn 1976 и други). И римата е поделе-
на на јадро и кода (завршен дел)14. Врската помеѓу јадрото и кодата е по-
силна отколку помеѓу почетокот и римата (Fudge 1969, Crompton 1981 et 
al.). За ова сведочат некои грешки и лапсуси од типот [juɲork] за Њујорк. 
Примарната позиција за самогласките е позицијата на јадрото, додека 
примарната позиција за контоидите е позицијата на падините на слогот 
(во почетокот и во кодата)15. Ова не значи дека слогот мора секогаш да се 
состои од самогласки и од согласки (сп. понатаму).

Значи, слог е објективно постоечка единица, но не постои консен-
зус дека слогот е фонолошка единица. Всушност, сите дистрибуциски 
појави што ги толкуваме преку позицијата на гласот во слогот, исто така, 
можат да се објаснат со непосреден сегментален контекст. Сепак, кон-
текстот на слогот многу подобро ги објаснува рестрикциите во појаву-
вањето на одредени видови гласови16. Повеќе лингвисти имаат сепак 
тенденција да го сметаат слогот како фонолошка единица (почнувајќи 
од Пајк (Pike 1943) и Фон Есен (Von Essen 1967). Фонолошката природа 
на слогот е мотивирана главно од фактот дека „слогот најдобро се раз-
бира во фонологијата како структурна единица којашто најекономично 
ги изразува комбинаторните можности на самогласките и согласките во 
даден јазик“ (O’Connor, Trim 1953: 105).

Како фонолошка единица, во класичното, структурно значење на 
терминот „фонолошки“, можеме да го разгледуваме слогот, можеби во 
старословенскиот јазик, каде што се појавувал т.н. слоговен синхармо-
низам. Одредени дистинктивни карактеристики биле присутни во сите 
сегменти во слогот (тие биле т.н. „силабофонеми“). Истата каракте-

14  Видете ги и другите предлози за сегментација на слогови представени кај 
Фуџ (Fudge 1969).

15  Под вокоиди се подразбираат гласовите во чиј спектар се појавуваат само 
региони на изразени хармоници (форманти), додека под контоиди се подразбираат 
гласовите кај кои изразените региони во спектарот се шумни.

16  Мартине (Martinet 1970: 343) верувал дека фактот што слогот е физичка 
единица не му дава никакви права во фонологијата, но концептот на слогот е погоден 
за опишување на дистрибутивните феномени на гласовите, за опишување на видовите 
гласови и групите гласови. 
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ристика во поглед на опозицијата +/- палаталност17, се појавила и кај 
согласките и кај самогласките. Тоа било еден вид вокална хармонија, 
карактеристика што била наметната од согласките.

Денес, како фонолошки слог, ние подразбираме одреден модел на 
слог, обично изграден на одредено ниво на апстракција, и обично со на-
мера дека тоа е универзален модел. Разликите меѓу јазиците се појавува-
ат како резултат на реализацијата/нереализацијата на одредени правила, 
чиј карактер прoизлегува од фонетската природа на производството на 
говорот. Во македонскиот јазик, најважните регулации што се однесува-
ат на слогот се резултат на имплементацијата на моделот „соноритетен“ 
слог (види подолу).

Сегменталните модели на слогови што се појавуваат на површи-
ната во конкретните јазици се карактеризираат со бројни ограничувања. 
Тие не се универзални, но некои типови на овие модели се прилично 
чести, други се ретки. Различните јазици се разликуваат во смисла на 
прифатливи структури на слогови. Моделот на слогот е специфичен за 
секој јазичен код. Ова е потврдено со процесите коишто го придружува-
ат позајмувањето на странската лексика или деривацијата, што може да 
резултира со појава на слогови што не постојат во одреден јазик. Овие 
процеси доведуваат до враќање на моделот на слог кој е соодветен за 
даден јазик (примерите ќе бидат дадени подолу во оваа глава). Значи 
слогот е корисен концепт, погоден за формулирање на одреден вид дист-
рибуциски ограничувања што му припаѓаат на јазичниот код на даден ја-
зик. Иако, како што е веќе спомнато, некои лингвисти го третираат како 
непотребен концепт (што е наведено погоре, в. исто така: Kohler 1966, 
Dziubalska-Kołaczyk 1991, 1995; исто така, Чомски и Хале (1968) не го 
користат концептот на слог). Повеќето, сепак, размислуваат поинаку. 
Постоењето на слогот како фонетски феномен е објективен факт, додека 
фонолошките модели на слоговите не се универзални феномени. Одно-
сот помеѓу фонетскиот и фонолошкиот слог, исто така не е еднозначен. 
Границите на фонетските слогови не секогаш се совпаѓаат со границите 
на слоговите утврдени врз основа на фонолошките модели. Општо земе-
но, во фонетска и во фонолошка анализа бројот на слоговни врвови се 
поклопува, иако има и ситуации за дискусија.

Теории за слогот. Иако лингвистичките теории за слогот се засноваат на 
неговата физичка, фонетска природа, сепак, како основа за теоријата, како 
базични карактеристики на слогот, се избираат различни негови аспекти. 

17  За другите особености што се однесувале на целиот слог во старословенскиот 
јазик зборува само Ј. Прес (Press 1986).
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Овие теории можат да се поделат на експираторни и соноритетни. Спо-
ред концептот на експираторни слогови, услов за појава на почетниот 
дел од слогот е исфрлањето на засиленaта порција на носителот на гласот 
— воздухот, којшто потоа се конзумира во производството на слогот. Тоа 
е неопходен елемент за да се создаде слог18. Голем број автори обрнуваат 
внимание на посебно маркирање на согласките на почетокот на слогот. 
Во експерименталните студии се гледа дека интензитетот се зајакнува 
кај сонантите, што е разбирливо, а често и кај опструентите во почетната 
позиција на зборот. Лингвистичките аргументи за правилноста на екс-
пираторниот концепт се: квантитативната предност на консонантските 
онсети на почетокот на зборот над вокалните, појавата на разни видови 
консонантски протези19, вклучувајќи ја и гркланската оклузија, посто-
ењето на јазици исклучиво со консонантски онсети на слогови и недоста-
токот на јазици само со вокални почетоци (онсети) на слогови.

Прекинувањето на воздушната струја во гркланот (условно наре-
чено гркланска преграда/оклузија) е повеќе карактеристично за север-
ните европски јазици отколку за јужна Европа. Сепак, забележено е и во 
јужнословенските јазици, вклучувајќи го и македонскиот — главно на 
меѓузборовните граници и на границите на проклитиките со акцентоген 
збор што почнува со вокал. Гркланската оклузија се случила во повеќе 
од десет проценти од истражуваните контексти, во коишто имало повр-
зување на две самогласки или поврзување на согласка со самогласка на 
различни морфолошки граници — бројот на оклузиите варира во зави-
сност од типот на јунктурата и од видот на соседните сегменти (види 
Trawińska, Cychnerska, Sawicka 2016).

Според соноритетната теорија, основата на слогот е елементот со 
највисока сонорност, т.н. јадро (nucleus). Од почетокот на слогот, сонор-
носта (гласноста) постепено се зголемува и по постигнување на потреб-
ниот максимум — опаѓа. Соноритетната теорија е најшироко употребу-
вана во описот на слогот, бидејќи овозможува прецизно одредување на 
правилата за дистрибуција на сегментите што формираат слог, т.е. фор-
мулираат фонолошки модел на слогот во даден јазик. Затоа, и ние ќе го 
користиме овој модел за да го претставиме моделот на македонскиот слог.

Според соноритетната теорија, секое место во слогот мора да биде 
пополнето со јазичен елемент чиешто инхерентно ниво на сонорност 

18  На овој факт се базираат сите теории на пулсот: белодробна (пулмонална), 
сегментација на воздухот во гркланот и др. (сп. Storm 1892, Stetson 1951, Grammont 
1939 и др.). Денес, експираторната концепција ја развива на пр. Шварц (2009).

19  Согласки што се појавуваат пред почетните самогласки на зборовите (на пр. 
протетичкото /ј/ во старословенскиот јазик: азъ : ѣзъ; в. Угринова-Скаловска 1979: 43). 
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одговара на барањата на дадената позиција. Овој факт бара да се ут-
врди степенот на сонорност на сегментите и ова беше направено веќе 
на почетокот на 20 век (сп.: Jespersen 1904, 1913, спореди, исто така: 
Appel 1957–8, Rousselot 1897, Абеле 1924/5, Hála 1956, 1960, 1961)20. 
Како концепт еквивалентен на сонорноста може да се разгледа силата 
на гласот, интензитетот — што станало основа за дефинирање на слогот 
на Кипарски (сп.: Kiparsky 1980, сп., исто така: Liberman, Prince 1977). 
Самиот термин „сонорност“21 не е целосно јасен, тој е создаден за да ги 
објасни опсервираните правила за дистрибуција на сегментите во рам-
ките на еден слог. Сонорноста треба да се сфати како чујност, изразност, 
истакнатост во перцепцијата, а тоа се должи на структурата (гласовната, 
а не шумната) на гласот, релативно долгото времетраење, периодот на 
непроменливост на артикулацискиот систем (т.н. фиксна фаза), високата 
амплитуда на гласовниот бран, степенот на отворање на гласовниот ка-
нал22. Иако во сигналот постојат „лажни“ врвови и „лажни“ меѓуслогов-
ни граници, сегментацијата на слогови базирана на промени во интензи-
тетот на сигналот дава најпозитивни резултати (сп. Потапова, Блохина 
1986, Бондарко 1969).

Сонорноста е релативна вредност, со нејзина помош можеме само 
да утврдиме дека еден глас е повеќе гласен, подобро чуен од друг, из-
речен под истите услови, дека еден глас е посоодветен од друг за да се 
пополни одредена позиција во слогот. Доколку, сепак, некој глас се најде 
во „погрешна“ положба, неговите акустични параметри ќе бидат моди-
фицирани во согласност со барањата на таа позиција.

Според скалата на сонорност, најзвучни се самогласките (а меѓу 
нив најотворени тие од типот [ɑ]). Потоа глајдовите (вокоидите без т.н. 
фиксна фаза, неслоговни еквиваленти на самогласки). Потоа течните со-
нанти/ликвидите (латерали и вибранти) и, на крајот, носните сонанти. 
Најмалку сонорни се опструентите, а меѓу нив оклузивите се помалку 
звучни од теснинските. Во европските јазици, разликите во гласноста 
помеѓу видовите опструенти не се релевантни за градбата на слогот. За 

20  Иако се чини дека првпат се изјаснил во тој дух Траутман (Trautmann 1884–
1886), или можеби дури и Де Брош (De Brosches 1765: 130, според Ohalа 1992).

21  Терминот „sonority“ може да се преведе како „звучност“. Сепак, звучноста е 
термин кој е резервиран за одредување на т.н. нулти формант, односно за редовните 
вибрации на ларингалниот тон (основниот хармоник). Сонорноста, како и леницијата, 
останува недоопределен термин, но многу корисен.

22  Сп.: „Rather than posit a single parameter, sonority, which has never been identi-
fied empirically, we should focus our attention on several acoustic parameters which are well 
known and readily measured in the speech signal — at least these four: amplitude, periodici-
ty, spectral shape, and fundamental frequency...“ (Ohala 1992: 325).
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словенските јазици е функционален следниот ред на гласовните типови: 
V > S > O, а во рамките на сонантите G > L > N (т.е. V > G > L > N > O)23.

Разликите во сонорноста меѓу гласовите се рефлектираат во нив-
ната дистрибуција. Ова значи дека на почетокот на слогот гласовите се 
редат од пониска кон повисока сонорност, а по врвот на слогот од по-
висока кон пониска сонорност. Врвот на слогот се создава од глас со 
највисока сонорност. Овој факт е проверен експериментално. Јадрото 
(највисокиот врв) е најсилниот глас (најизразен — со највисока ампли-
туда, релативно долго времетраење и спектрум со форманти).

Така, редоследот на сегментите во слогот (којшто се појавува во 
повеќето европски јазици) е како што следува: OSVSO. Така изградени-
от слог се нарекува соноритетен слог или едноврвен слог — тоа значи 
дека во слогот се гледа еден јасен врв на сонорност и нема странични 
зголемувања на сонорноста (ако се игнорира релативно големата звуч-
ност на сибилантите кои не го почитуваат правилниот ред). Меѓутоа, 
ако се појави некој сегмент (поради деривација, фонетска промена или 
позајмување) во „погрешна“ позиција, неговата звучност автоматски ќе 
се промени, ќе се прилагоди на позицијата што ја зафаќа во слогот или 
ќе се промени редот на сегментите. 

Соноритетниот модел на слогот не е само најчест во Европа, туку 
воопшто, во различни варијанти, во јазиците од светот. Најчесто се јаву-
ва во две варијанти: симетрична и асиметрична (во асиметричната ва-
ријанта се појавуваат само отворени слогови, односно слоговите кои за-
вршуваат на самогласка)24.

Да резимираме: што и да кажуваме, и да не изговориме никакви 
самогласки, секогаш ќе исфрлиме количество воздух (експирација) што 
ќе го иницира слогот. Овој факт зборува во корист на експираторната 
теорија. Експираторната функција на природен начин ја извршуваат 
согласките. Примарната функција на самогласката е нуклеарната функ-
ција (врв на слогот), што исто така произлегува од фонетските каракте-
ристики на самогласките. Тоа е, всушност, слоготворната функција. 

23  V — самогласка, G — глајд, L — течен сонант, N — носен сонант, O — 
опструент, S — сонант, C — согласка.

24  Многу се ретки ситуациите коишто е тешко да се објаснат со соноритетната 
теорија на слогот. Тоа е веројатно случајот со некои јазици во северозападна Америка. 
На пример, во јазикот Бела Кола (Bella Coola), каде што се појавуваат зборови како 
што се: [skˀlxlxc] ‘станува ладно’, [kˀxlc] ‘видов’, [cˀx̆ʷ] ‘бел’, [ɬkˀʷ] ‘голем’, и др. Њуман 
(Newman 1947) го опишал јазикот Бела Кола како јазик без слогови (поинаку Pike 
1967: 421 и Hockett 1968: 120). Најверојатно во јазиците од овој тип, дистрибуцијата 
на сегментите не е во корелација со структурата на слоговите, а слоговноста може да 
биде дистинктивна особеност на сегментите. 
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Оттука најчестите типови на слогови во светските јазици се: CV, CCV, 
CVC. Меѓутоа, исто така се познати и други модели на слог, вклучувајќи 
ги т.н. двоврвни (што се карактеризираат со неслоговни зголемувања на 
јачината (сонорноста) на гласот на падините), како и слоговите кои се 
состојат само од самогласка, па дури и една согласка. Во случај кога 
слогот се состои од еден сегмент, овој сегмент ги акумулира во себе (ги 
реализира во фонетска смисла) и почетокот (onset) и римата на слогот, 
односно целосната слоговна структура. Во македонскиот јазик, постојат 
многу ретки ситуации кога слогот го формира само една согласка. Во 
изговорот што се смета за правилен литературен, ова се јавува само во 
изговорот на акронимите што се состојат само од согласки, како што се 
СФРЈ [səfərəjə] или СССР [səsəsərə], или во сложени состави, чиј фрагмент 
е кратенката, на пример сдсмовец [sədəsəmoveʦ]. Во другите словенски 
јазици, моноконсонантските слогови понекогаш се појавуваат во исклу-
чително внимателен, бавен изговор, и обично тоа се предлозите (како 
што се полските w, z, руските в, с), кои поради некоја причина (претера-
на прецизност, многу бавно темпо или своевидна суспензија на гласот 
на спикерски начин) се изговараат одделно од лексемата со која треба 
да формираат прозодиски збор. Тоа може да се случи и во македонскиот 
јазик. Во тој случај, поделбата на слогови верно ја следи поделбата на 
морфеми. Во суштина, поделбата на слогови се базира на различни кри-
териуми од морфолошката поделба, но секогаш треба да се земе предвид 
влијанието на едното рамниште врз другото. Од една страна, во бавно 
темпо, со помош на фонетски средства (дополнителни маркери на цезу-
рата) се откриваат посилни морфолошки граници, а од друга страна, фо-
нетските процеси или поволниот сегментен состав на единицата можат 
да доведат до замаглување на морфолошката граница на фонетско ниво. 

Сè на сè, формулацијата на Кан (Kahn 1976), дека бројот на сло-
гови во еден збор е еднаков на бројот на слоговните сегменти, треба да 
се разбере малку поинаку од онаа на самиот автор, кој под слоговен сег-
мент подразбирал самогласка. Во основата на соноритетната теорија е 
претпоставката дека истакнувањето не е индивидуална карактеристика 
на сегментите, туку е резултат на хиерархиската структура според која 
говорниот тек се сегментира на слогови, прозодиски зборови, фрази. 
Правилата за сегментација го имаат карактерот на алгоритам што изби-
ра помеѓу послаб и посилен елемент. Иако изборот, секако, се базира на 
инхерентните карактеристики на сегментите, ретко се појавуваат ситуа-
ции каде што недостасува соодветен сегмент за да се пополни одредена 
позиција, а потоа алгоритмот работи на фрагментите од еден сегмент. Од 
погоре кажаното произлегува, меѓу другото, дека некои сегменти се по-
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соодветни за изразување на истакнатоста во еден слог, а други помалку 
(оттаму, преовладува јадрото од самогласки над јадрото од согласки). 
Деталите за овој алгоритам може да бидат специфични за одреден ја-
зик. Во повеќето јазици слоговната функција на јадрото ја исполнуваат 
оние сегменти во линеарната низа што се карактеризираат со највисо-
ка сонорност (според Хокет, сп. Hockett 1968: 120, т.н. тописки јазици 
— topic languages). Како што веќе споменавме, во повеќето европски 
јазици, вклучително и во македонскиот јазик, релевантни за структура-
та на слогот се разликите помеѓу самогласките и согласките и помеѓу 
сонантите и опструентите. Сепак, не постои функционална разлика во 
степенот на сонорноста помеѓу сибилантите и оклузивите — согласни-
те групи од типот [st], [ʃk], [zb], [ʒd], [zg] итн., се појавуваат во истата 
низа од сегменти и на почетокот и на крајот на слоговите и имаат висока 
фреквенција25.

Она што е кажано погоре е вградено во нелинеарната автосегмен-
тална фонологија, што предлага постоење на неколку рамништа/„оски“, 
вклучувајќи го и рамништето на слоговите. Во моментот на изговор, 
одделните рамништа се синхронизираат меѓусебно. Сегменталното 
рамниште ги „наполнува“ на соодветен начин позициите наметнати од 
моделот на слогот. Затоа, слогот не е ефект на појава на неколку по-
следователни сегменти, туку, напротив, сегментите реализираат одреден 
автосегментален модел. На пример, слоговноста не е карактеристика на 
одреден сегмент, туку одреден сегмент станува слоговен ако се најде во 
определена позиција во слогот.

Моделот на македонскиот слог. Сегменталниот модел на слог што се 
појавува на површината обично се определува врз основа на анализата 
на согласните групи кои го формираат почетокот (онсетот) и кодата во 
слогот. Тоа го направивме и овој пат. Следните табели ја прикажуваат 
фонолошката форма на согласните групи, односно не се земени пред-
вид контекстуалните варијанти на фонемите, на пр. [l] (варијанта на /ɫ/ 
пред предна самогласка) или [ŋ]. Сепак, беа земени предвид ефектите 
од целосната задолжителна неутрализација на фонолошките опозиции, 
како што се, на пример, резултатите од едначењето по звучност (озвучу-
вање и обезвучување). Не се земени предвид факултативните неутра-
лизации (едначења), дури ни тие што се многу чести, како на пример 

25  Одредени траги на функционална висока сонорност на сибилантите се 
забележани во шпанскиот јазик, каде што на почетокот на слоговите не се присутни 
групи од типот [s] + O. Таму гласот [s] не е слоготворен, но заради високата сонорност 
провоцира настанување на нов слог (таквите групи секогаш добиваат протеза, на пр. 
escuela, espada). Слично е и во турскиот (спор. spor, дијалектно ıspor/sıpor).
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преминот на [sʃ] во [ʃʃ], [sʧ] во [ʃʧ]. Ова значи дека постојат ситуации 
каде што, на пример, од една страна, секоја група /nk/ внатре во збо-
рот мора да биде изречена како [ŋk], а од друга страна, секоја група /sʧ/ 
може да се изговара како [ʃʧ], но не обратно — група /ʃʧ/ не може да се 
изговара како [sʧ]. Информациите за реализацијата на одделни групи ги 
донесува сегменталната фонетика (Савицка и др.: 2021). Неутрализаци-
ите со употреба на заедничка варијанта се доделени на онаа фонема од 
опозицијата, чија варијанта е фонетски поблиска, и на тој начин, на при-
мер, [ɱ] се смета за варијанта на фонемата /m/ (на пр. во конференција 
— фонолошка репрезентација: /komferenʦija/, изговор: [koɱferenʦija]). 
Следните инвентари затоа претставуваат групи на фонеми и, во повеќе-
то случаи, во принцип, одговараат на внимателниот изговор. Слоговните 
варијанти или алофони на сонантите не се вклучени во следните табели. 
Иако ние ги третираме нив како согласки, нивното вклучување во со-
гласните групи би ја нарушило сликата на слогот, бидејќи табелите по-
долу го покажуваат сегменталниот состав на падините на слогот, додека 
силабичните сонанти стојат во позиција на јадрото.
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Табела 2. И
нвентар на двоелементните согласни групи на почетокот на зборот (според: Saw

icka 1974)
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Табела 3. Инвентар на троелементните согласни групи на почетокот на зборот 
(според: Sawicka 1974)
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Савицка (Sawicka 1974) наведува само една почетна група од типот 
CCCC: /fstr-/ (встрана). Бројот на групи од типот CCCC може да биде 
евентуално повисок, ако ги вклучиме врските со предлозите в и с. Од 
друга страна, пак, овие предлози обично се наоѓаат во формите во и со. 
Можното зголемување на бројот на групи не ја менува целокупната сли-
ка, односно не воведува нови типови на групи. Како и да е, сите бројки 
дадени во ова дело треба да се сфатат како подредување по големина.

Табела 4. Инвентар на двоелементните согласни групи на крајот на зборот 
(според: Sawicka 1974) 
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Повеќето групи од типот -CCC на крајот на зборот се појавуваат 
во странски зборови. Во студијата од 1974 година, Савицка ги наведува 
следните тросегментални групи на крајот на зборот: /-rst/, /-nts/, /-nsk/, 
/-nkt/, /-kst/, /-pʃt/ (на пр. карст, Минск, пункт, текст, општ).
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j ɫ r n m v f d t s z ʃ ʒ p k

rpɫ mpɫ tpɫ tpɫ spɫ
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Табела 6. Инвентар на троелементните медијални согласни групи 
(врз основа на: Видоески, Пјанка, Тополињска 1990) 
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Идентификувани се следниве четирисегментни медијални соглас-
ни групи: /-rstv-/, /-mstv-/, /-jstv-/, /-nstv-/, /-ɫstv-/, /-fstv-/, /-tstv-/, /-kstv-/, 
/-pstv-/, /-fstr-/, /-nstr-/, /-kspr-/, /-kstr-/, /-pstr-/, /-tskr-/, /-tspr-/, /-dʒdr-/, 
/-tstr-/, /-kspɫ-/, /-dzgɫ-/, /-jnsk-/, -/ntsk-/, /-ɫmsk-/, на пр.: отскрие, подзглавје, 
отспреди, отстрана, подждригне и др.

Петоелементни групи не се забележани во ниедна позиција.
За македонскиот јазик е карактеристична истата слоговна структу-

ра како и за повеќето европски јазици, а тоа значи дека за структурата на 
слоговите релевантни се контрастите помеѓу самогласките и согласките, 
помеѓу опструентите и сонантите, а во рамките на сонантите — помеѓу 
глајдовите, ликвидите и носовките. Моделите на слогови во македон-
скиот јазик се26:
CV, CCV, CCCV, CCCCV, 
V, VC, VCC, VCCC, 
CVC, CCVC, CCCVC, CCCCVC,
CVCC, CCVCC, CCCVCC, CCCCVCC, 
CVCCC, CCVCCC, CCCVCCC, CCCCVCCC.

Од прикажаниве модели најчести се оние кои во почетокот на сло-
гот имаат една согласка или двоелементна согласна група, во јадрото 
имаат самогласка, а крајот на слогот е отворен. Почетните слоговни со-
гласни групи од типот CC претставуваат 74% од инвентарот на сите по-
четни слоговни групи, а во текстот се застапени со дури 97%. Групите од 
типот CCC се само 25% од инвентарот на сите групи, а нешто помалку 
од 3% во испитаниот текст. Групите од типот CCCC се целосна марги-
на — нивниот број во инвентарот на почетните групи е помал од 1%, 
а во испитаниот текст, кој ја создаваше основата на ова истражување, 
воопшто не се појавуваат. Во инвентарот на крајните групи, структури-
те -CC заземаат 89%, -CCC — 11%. Нема побогати крајни групи. Сите 
крајни групи што се појавија во анализираниот текст беа структурите на 
-CC (базирано на: Sawicka 1974).

Меѓу почетните групи кои се состојат од сонанти и опструенти, во 
сила е редоследот OS. Ако во групата има повеќе од еден сонант, тогаш 
нивниот редослед е NLG. На крајот на слогот, редоследот на сегментите 
е обратен. Ако во согласната група има повеќе од еден опструент, нивни-
от редослед е произволен, но најчестиот ред е FT (теснинска + оклузив), 
без оглед на позицијата во слогот.

Меѓувокалните согласни групи ги претставуваат сите можни струк-
тури, освен оние во кои неслоготворниот сонант ќе се најде во помалку 

26  Исклучиво тука, под V, постојат и самогласки и ликвидни сонанти во слоговна 
варијанта.
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сонорно окружување. Неслоговните сонанти не се појавуваат во поче-
тен слог пред опструент или по силна јунктура пред опструент внатре 
во прозодискиот збор, на крајот на зборот по опструент, или внатре во 
зборот меѓу два опструенти. Сонантот во таква положба автоматски ста-
нува слоготворен и се појавува дополнителен слог. Исто така, во групата 
составена од два сонанти, задолжителен е редоследот што е истакнат по-
горе, односно NLG на почетокот на слогот и GNL на крајот. Групите од 
два сонанти на почетокот на слогот најчесто се состојат од /m/ + /n/ или 
/m/ + ликвид на почетокот на слогот, на пр. многу, мрак. Истиот ред се 
применува ако групата е дел од поголема група, на пример, /smɫ/, /smr/, 
смлачи, смрека. Редоследот на сонантните сегменти на крајот на слогот 
е обратен. Во положба на крајот на зборот има повеќе комбинации на 
компатибилни сонанти: /jɫ/, /ɫn/, /rn/, /jm/, /ɫm/, /rm/. Во двоелементни-
те интервокални групи, редоследот на сонантите е произволен, бидејќи 
групата може да се подели помеѓу два слога. Меѓутоа, во пракса, групите 
кои тоа го бараат на македонски, не се многу. Медијалната група /-jnsk-/ 
мора да биде поделена на /Vjn-skV/27, но /-zmɫ-/ ја делиме на /V-zmɫV/, 
(ни /zm/, ни /mɫ/ не може да се најде во кода на слогот, евентуално до-
пуштена поделба е /Vz-mɫV/). Други видови на структури на медијални 
групи со сонанти не постојат. Комбинациите на два или повеќе опстру-
енти се произволни, но најчести се, се разбира, комбинациите FТ (тес-
нинска преднојазична + оклузив) во која било позиција во слогот. Кога 
се работи за комбинации на опструентите, единствено не се забележани 
групи што се состојат од три оклузиви (исклучувајќи ги поврзувањата со 
оклузивни сонанти како /ntn/, /nkn/) и групите што се состојат од три тес-
нински согласки. Од троелементните групи најчести се групите од типот 
FTS во почетокот на слогот28. Најретко се комбинираат меките согласки 
(освен joтатa) со други согласки, што е во согласност со генерално мно-
гу ниската фреквенција на меките согласки (види Џукески 1955). Групи-
те со меки согласки се многу ретки (фељтон, намќор, нејќе, ноќви). 

Другите ограничувања во комбинацијата на опструентите не се 
наметнати од слоговната структура, туку доаѓаат од ограничувањата на 

27  Според моделот на македонскиот слог други теоретски допуштени поделби 
се: /Vjns-kV/, а дури и /Vjnsk-V/.

28  Уште повисока фреквенција имаат групите од овој тип во македонските 
дијалекти, поради раширеното вметнување на оклузив помеѓу сибилант и сонант 
(здрел, стреќа). Од истото потекло се, исто така, бројни африкати кои се појавуваат 
во македонските дијалекти, на пример, молѕиме ([ɫz] > [ɫdz] > [ɫʣ] или тепција ([ps] > 
[pts] > [pʦ]), итн. Ова значително ја зголемува фреквенцијата на африкатите (видете 
и други африкатизации на теснинските согласки како што се турцки, женцки), кои 
имаат релативно ниска фреквенција во стандардот.
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сегменталните комбинации — тие се резултат на фонетските карактерис-
тики на сегментите. Тоа е, пред сè, забрана за поврзување на опструенти 
различно обележани во поглед на звучноста (со исклучок на групите со 
гласот /v/, кој може да се појави по безвучен опструент) и други ограни-
чувања што произлегуваат од задолжителните асимилации, кои се оп-
ишани во сегменталниот том. Горенаведените табели вклучуваат само 
задолжителна неутрализација. Редовните, но не и задолжителните аси-
милациии се изоставени. Нивното можно вклучување нема да ја проме-
ни структурната слика на прифатливи слоговни модели во македонскиот 
јазик. Ако групата се изговара без очекуваната асимилација, тоа значи 
дека сегментите се одделени со морфолошка граница и со меѓуслоговна 
граница, на пример, вонбрачен [vonbrɑʧen] наместо [vombrɑʧen].

Се разбира, група со произволна должина, во која неслоготворни-
от сонант (или група на сонанти) стои на првата позиција пред опстру-
ент, не може да се појави на почетокот на зборот, а групата која содржи 
неслоготворен сонант во положба по опструент не се појавува на крајот 
на зборот. Во таква положба сонантот автоматски станува слоготворен 
или групата е некако преформулирана. Слоготворниот сонант во маке-
донскиот јазик ние го толкуваме како алофонска варијанта на фонемата. 
Инаку е, на пример, во случајот на слоготворното [] во српскиот јазик, 
како и во делови од македонските дијалекти, во кои [] се појавува не 
само помеѓу помалку сонорни сегменти, или помеѓу опструент и јунк-
тура. Во такви зборови како во српските tȑo, umȑo, gȑoce и др. или во 
македонските дијалектни put, vo:j, vove29, слоговноста на сонантите 
синхрониски не се толкува со контекстот и заради тоа не можеме тој сег-
мент да го третираме како комбинаторна варијанта на фонемата /r/, туку 
како самостојна посебна фонема. Поинаку е во македонскиот стандард 
каде што слоготворното [] и другите слоготворни сонанти се појавуваат 
исклучиво во контекстуална обусловеност — меѓу два помалку сонорни 
сегменти, т.е. меѓу два опструента или меѓу два помалку сонорни сонан-
ти (крв, мрва, мрда), а, исто така, и јунктури (’рѓа, ’рбет, кремљ, кловн, 
за’ржи, за’рка). Во моментот кога сонантот ќе се најде (поради дерива-
ција, фонетски процес или позајмување) опкружен со помалку сонорни 
сегменти, за да се прилагоди на барањата на слоговната структура спе-
цифична за македонскиот јазик, неговата артикулација подлежи на мо-
дификација, односно тој станува посилeн и подолг. Благодарение на ова, 
неговата сонорност доволно расте, за да може да извршува силабична 
функција. Друго решение има, на пример, во полскиот јазик. На полски, 

29  Во овој случај ја задржуваме транскрипцијата што се сретнува во македонските 
извори (в. Видоески 2000, во неколку пункта).



48

изговорот на сонатот во таква положба ослабува, така што неговата со-
норност станува споредлива со сонорноста на опструентот30.

Слика 6 (а,б,в). Адаптација на „неутрална структура“ (т.е. структура во која 
уште не се појавиле процеси што произлегуваат од контекстот) на македонски 
и на полски јазик.

‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒

*k r v a v a
Слика 6а. — хипотетичка „неутрална“ структура — почетна. Нивото на црт-
ките над буквите го симболизира степенот на инхерентната сонорност на гла-
совите (под претпоставка дека /v/ е опструент); под инхерентна сонорност, го 
подразбираме нивото на сонорност на изговорените гласови, изолирано или во 
позиција што не влијае на нивото на сонорност. 

‒ ‒ ‒

‒ ‒ ‒

к р в a в a
Слика 6б. Адаптација на „неутрална структура“ — македонска адаптација 
(три слога) [kvɑvɑ].

‒ ‒

‒ ‒ ‒ ‒

k r w a w a
Слика 6в. Адаптација на „неутрална структура“ — полска адаптација (два 
слога [kfɑvɑ]).

30  Во моментот кога започнува мошне грижлив изговор на сонантот во таква 
позиција, започнува процесот на силабификација на сонантот. Ова се случило во до-
цниот среден век во еден дел од позициите, на пример во чешкиот, додека во рускиот 
го гледаме овој процес во дваесеттиот век и, како што се чини, истото почнува сега и 
во полскиот јазик. Следниот чекор во овој процес може да биде одвојување на полна 
самогласка од артикулацијата на слоготворниот сонант. Некои од овие процеси потоа 
се подложени на петрификација, односно настанува морфонолошко правило (пр. авто-
матско вметнување на [a], на пример, во метар, литар, реализам.
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Да ги споредиме акустичните слики на овие зборови. Разликата во 
времетраењето на сегментот што претставува /r/ е впечатлива. 

Слика 7. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник при-
кажана врз спектрограмот на македонскиот збор крвава [kvɑvɑ] изговорен во 
изолација (PRAAT).  
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Слика 8. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник прика-
жана врз спектрограмот на полскиот збор krwawa [kfɑvɑ] (PRAAT).

Силабификацијата на сонантот е редовен актуелен процес во маке-
донскиот јазик кој ги решава дистрибутивните конфликти во слогот. На 
силабификација подлежат не само вибрантите, туку и другите сонанти.
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Слика 9. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник при-
кажана врз спектрограмот на македонскиот изговор на зборот монокл [monok] 
изговорен во изолација (PRAAT).

За споредба претставуваме спектрограм на паралелна форма на ис-
тиот тој збор, без слоготворен сонант.
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Слика 10. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник при-
кажана врз спектрограмот на полскиот изговор на зборот monokl [monok] изго-
ворен во изолација (PRAAT).

Фонетиката на заемките (адаптација или немање адаптација) е 
проверка за тоа дали правилата за дистрибуција се актуелни во јазикот. 
Приливот на големи количини на заемки со странски структури може да 
влијае врз промена на дистрибуцијата на сегментите на одреден јазик.

Освен силабификацијата на сонантите, во историјата на македон-
скиот јазик се случувале и други начини на отстранување на несакани-
те сегментални контексти. Затворените слогови31 и двоврвните слогови 
(несоноритетните слогови), се појавиле во словенските јазици по исчез-
нувањето на суперкратките самогласки (еровите). Затворените слогови 
биле прифатени, но двоврвните слогови се ликвидирани со текот на вре-
мето со помош на: поедноставување на групата (се < *все, српскиот јазик 

31  Слогови што завршуваат со согласка.
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користел овде метатеза: све), додавање на самогласка по групата (песна 
< *pesn) или разбивање на групата со самогласка (магла < *мгла, оган 
< *огн)32. Освен тоа, формите на префиксот/предлогот по губењето на 
слабите ерови се спојувале со одделни иницијални согласки и често тие 
се најдувале во „несакани“ контексти. Такви префикси/предлози потоа 
се генерализирале во верзијата со вокализиран ер, без оглед дали тој бил 
слаб или силен (во, со). Во македонскиот јазичен стандард /v/ конечно 
престанало да биде сонант и се приклучило кон опструентите, со што се 
елиминирани кај него ограничувањата за дистрибуција соодветни за со-
нантите. Разбивањето на група согласки со помош на самогласка денес 
функционира како морфонолошко правило – ги вклучува позајмените 
зборови со крајните групи *-tr, *-sm (спореди: литар, метар, театар, 
реализам, романтизам итн.).

Поделба на слогови. Значаен дел од медијалните групи содржи мор-
фолошки спој кој може, особено во случај на долги групи, да влијае на 
сегментацијата на слогови. Сите регистрирани геминати се појавуваат 
во интервокална положба. Нема големи групи кои содржат геминати, на 
пр. пролет — пролетта, но болест — болеста, каде *стт преоѓа во 
ст. Бидејќи геминатите не се појавуваат на почетокот на зборот ниту 
на крајот, медијалниот геминат секогаш го делиме помеѓу почетниот и 
крајниот слог. Поделбата исто така е во согласност со морфолошката 
граница. Морфолошката структура кај заемките обично не е јасна (освен 
во неколку исклучоци) и затоа не интервенира во фонетиката.

Моделитe на слогови направени врз основа на воспоставените сло-
говни модели (врз основа на консонантските комбинации кои се појаву-
ваат на почетокот и на крајот на зборовите) овозможуваат различни ва-
ријанти на поделба, на пример зборот сточарство теоретски може да 
се подели на следниве начини: сто-чар-ство, сто-чарс-тво или сто-
чарст-во па дури и сточ-ар-ство, сточ-арс-тво, сточ-арст-во. Авто-
матските алгоритми за поделба на слогови обично делат на таков начин 
што целата медијална согласна група (без оглед на морфолошката по-
делба) оди во следниот слог, исклучок се само структури кои се непри-
фатливи на почетокот на зборот и затоа не: сто-ча-рство (иако кај некои 
алгоритми се дозволува и таква поделба). Овие програми се засновани 
на следните факти: почетокот на слогот е посилен од крајот, согласните 
групи на почетокот на зборот се побогати и почести од оние на крајот. 
Посилната врска на интервокалната согласкa/согласки со следната са-
могласка отколку со претходната е понекогаш видлива кај акустични-

32  Овој проблем се толкува во македонскиот јазик во рамките на теоријата на 
оптималноста, види: Rubach 2011.



54

те спектри. Само глајдовите се поврзуваат со претходната самогласка, 
под услов да се појават пред согласка. На пример, во контекстот VjC 
глајдот формира дифтонг со претходната самогласка, значи поделбата 
ќе биде Vj-C, а во контекстот VjV глајдот формира дифтонг со следната 
самогласка и поделбата мора да биде V-jV. Границите меѓу фонетските 
слогови честопати не се јасни, и тие не секогаш мора да се совпаѓаат 
со границите на фонолошките слогови, утврдени со сегментните моде-
ли на слогот. Ортографските правила за поделба на слогови обично се 
компромис помеѓу фонетиката и фонологијата, но и морфологијата. Фо-
нолошките правила, како што е споменато, понекогаш дозволуваат како 
изборни неколку вида поделби. Меѓутоа, следејќи ја фонетската приро-
да на слоговите, интервокалната согласка најчесто ќе биде доделена на 
следниот слог, а не на претходниот, иако во македонскиот јазик има збо-
рови (и слогови) што започнуваат со самогласка.

Морфолошката рамнина ја модификува поделбата на слогови на 
таков начин што поделбата на слогови се совпаѓа со морфолошката по-
делба, барем во такви случаи, кога говорникот е свесен за морфолош-
ката структура на зборот, т.е. во случај на „неизбледени“ граници (види 
Kuryłowicz 1960, 1960a)33. Во таков случај, може да се забележи дека ин-
тервокалната согласка е вклучена во претходниот слог, дури и ако след-
ниот слог започнува со самогласка, на пр. из-арчи. Исклучок претставу-
ва ситуацијата кога морфемата се состои од единична согласка, на пр. /с/ 
во сти-сне, или /в/ во вме-ша, или /f/ во в сре-да, или кога морфемата е 
двослоговна, на пр. во по-ет. Македонскиот јазик припаѓа на јазиците 
во кои границите меѓу прозодиските зборови секогаш се совпаѓаат со 

33  Во литературата на оваа тема, наоѓаме поделба на лексички јазици (со 
посилно влијание на морфолошката рамнина) и силабични (со посилно влијание на 
фонетската рамнина) (види Auer 2001). Уште една честа поделба е: десно-разгранети 
и лево-разгранети (right-branching и left-branching) (Kaye, Lowenstamm 1979, Vergnaud, 
Halle 1978). Во десно-разгранетите, консонантската група оди целосно во следниот 
слог. Таканаречените тајни јазици укажуваат на тоа дека сите словенски јазици, 
припаѓаат на видот на десното разгранување, види. пр. во најчесто распространетиот 
табу-јазик кај децата во Полска (додавање еден слог ка) пол. malwa при додавање на 
слогови > kama-kalwa, а не kamal-kawa. Слично на ова македонското малку во овој 
јазик ќе звучи кама-калку, не камал-каку (во пософистицираните табу-јазици исто така 
добро се маскираат меѓуслоговните граници, види, на пример, со додавање на групата 
[mp]: малку > мампалкумпу). Табу-јазиците укажуваат на тоа дека интуитивната 
поделба на слогови бара отворени слогови, дури и ако тоа не е во согласност со 
моделот на фонолошки слогови во даден јазик. Единствен исклучок се дифтонзите 
(што завршуваат со глајдови), сп. за рускиот јазик во студиите на Любимова 1964 и 
Буланин 1970, и др. Види исто така кај Малмберг (Malmberg 1955), кој за посилната 
врска на интервокалната согласка со самогласката што следува отколку со онаа што 
претходи го смета одговорен третиот формант. 
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границите на слоговите34. Така, фонетиката одлучува дека на македон-
ски јазик: 1) eдна сама согласка (опструент) не создава сама по себе слог, 
2) појавата на самогласка (но не и вокоид) е поврзана со појавата на 
слог, 3) фонетскиот контекст ја одредува слоготворната/неслоготвoрната 
функција на сонантите. Морфологијата, од друга страна, одредува на кој 
слог му припаѓа интервокалната согласка и како ќе ја делиме интерво-
калната консонантска група. Меѓутоа, морфологијата тука се поврзува 
со фонетиката: според морфолошката структура, ние го делиме зборот 
на слогови тогаш кога на морфолошките шевови се појавува јунктура, 
односно квазифонема чија фонетска манифестација се состои во по-
малку течно поврзување на соседните сегменти. Јунктурите припаѓаат 
на фонолошкото претставување на зборовите. На македонски, поголе-
миот дел од јунктурите се јавуваат на почетокот на прозодиските зборо-
ви (што произлегува од фонетската природа на зборовите, види погоре) 
— се јавуваат по проклитиките (предлози, префикси, кратки заменски и 
глаголски форми). Јунктурите не се јавуваат пред флексивните наставки 
и пред суфиксите (на пр. делиме пи-сар и не пис-ар). Исклучок прет-
ставува шевот пред членот. Редовно јунктурата се јавува во сложените 
зборови. Реализацијата на послабите јунктури често зависи од темпото 
на изговорот, што исто така може да влијае врз поделбата на слогови35. 
Во посебни случаи, појавата на јунктура, има дистинктивна функција, 
на пример, предела /predeɫɑ/ vs. пред ела /pred#eɫɑ/. Двата израза прет-
ставуваат поединечни прозодиски зборови, но ние ги делиме различно 
на слогови: пре-де-ла наспроти пред-е-ла.

Како што споменавме, меѓуслоговните граници внатре во еден 
збор не се манифестираат секогаш еднозначно во фонетски поглед. Тоа 
зависи од сегменталниот состав на слогот; падот на интензитетот поне-
когаш не е многу јасен, и освен тоа, некои согласни сегменти (особено 
сонанти) имаат карактеристики кои ги предодредуваат како за функција-
та на врвот на слогот така и за неговите падини36. Бројот на слогови 
главно се идентификува со бројот на врвови на интензитетот, иако по-

34  Прозодиски збор — низа од сегменти интегрирани под еден акцент.
35  Дискусии на темата за односот на морфемите и слоговите види во: Fudge 

1969.
36  Сп. „(…) While the final margins are fully implosive, and the initial margins fully 

explosive, the medial clusters, striding two syllables, are of a composite nature, combining 
the implosive and explosive part (…) the salient feature of an interlude is just that it strides 
two syllables, combining the implosive and the explosive parts. This is also true of a single 
consonant interlude; the boundary is right inside the consonant, then (…) the consonant is 
ambisyllabic (…) and it functions both as the arresting consonant of the first syllable and 
releasing consonant of the second syllable“ (Cygan 1971:109–115).
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стојат некои (несовршени) фонетски експоненти на границите меѓу про-
зодиските единици. Колку е поголема единицата, толку повеќе фонетски 
се истакнати нејзините граници. Имаме работа со јасни меѓуслоговни 
граници само тогаш кога тие се совпаѓаат со границите на поголемите 
прозодиски единици или кога се јавува единичен опструент помеѓу са-
могласки. Постојат ситуации кога ние воопшто не можеме да го иденти-
фикуваме местото на меѓуслоговната граница, ниту врз основа на фонет-
ски критериуми ниту врз основа на фонолошки критериуми, или барем 
не можеме да ја лоцираме границата помеѓу одредени сегменти. Таков е 
случајот, на пример, во италијанскиот јазик во случај на интервокални 
геминати. Италијанските зборови (тоа значи и слоговите) не можат да 
започнат со геминат (барем во стандардот), па затоа границата помеѓу 
фонолошките слогови не може да се стави пред геминатот; италијански-
те зборови не завршуваат со согласка37 затоа, не можеме да ја ставиме 
границата по геминат, ниту помеѓу двете согласки38. Слично било и во 
старословенскиот јазик, каде што крајните слогови биле исклучиво от-
ворени, а во средината имало групи од типот „сонант + опструент“39, 
додека на почетокот на зборовите немало групи „сонант + опструент“. 
Затоа, секоја поделба не би била во согласност со правилата утврдени 
врз основа на сегментните модели на едносложните зборови, или со по-
четокот и со крајот на повеќесложните зборови. Следствено, треба да 
се претпостави дека моделите на падините на слогот можат да имаат 
комбинаториски варијации, во зависност од тоа дали дадената слоговна 
падина се поклопува или не се поклопува со почетокот/крајот на зборот. 

Како што може да се види од горенаведените забелешки, подел-
бата на фонетски слогови не мора да одговара на поделбата на фонолош-
ки слогови. Првата го дели зборот за да се појават отворени слогови (со 
мали исклучоци), втората го дели зборот на слогови на таков начин што 
нема да го наруши воспоставениот, валиден модел на слогот. Втората по-
делба ги почитува системските правила, а првата ги спроведува модифи-
кациите што ги бара воспоставениот ритам, односно метричката мрежа 
на дадениот јазик (в. глава IV). Во двете поделби, врвовите на слоговите 
паѓаат на истото место. Но има и многу апстрактни концепти на слогот, 

37  Освен неколку исклучоци (lift, ovest) и освен кога имаме работа со редукцијата 
на самогласките на крајот на зборот при стегање на два збора во еден прозодиски збор 
(како во bel canto, buon giorno).

38  Сп. исто така: „Aucune methode psychologique ne nous permet de déterminer la 
coupure phonologique dans all. Matte, laquelle est Mat-te; bien que la syllabation réalisée, 
accessible à l’observation du psychologue, soit Ma-te“ (Kuryłowicz 1960: 210).

39  З. Штибер ги забележал следниве медијални групи во старословенските 
текстови: -lč-, -ld-, -lk-, -rk- (Stieber 1969: 83–86). 
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сп., на пр. Гусман (Gussmann 2002), според кој, на пример, слоговниот 
модел на македонскиот збор здрав ќе содржи три слога (затоа што авто-
рот смета дека универзалниот слог е отворен):

Слика 11. Слоговна структура на зборот здрав според концепцијата на Гусман 
(Gussmann 2002). 

Слика 12. Слоговна структура според традиционалното претставување на 
слоговната структура на тој ист збор. 

Како заклучок ќе истакнеме дека македонскиот јазик се каракте-
ризира со едноставен модел на слог — едноврвен (соноритетен). Секое 
дополнително зголемување на сонорноста на падините на слогот што 
се појавува за време на процесот на позајмување (порано исто така и во 
процесот на деривација или како резултат на фонетски промени), авто-
матски се ликвидира на таков начин што или групата е поедноставена 
и дополнителниот врв е ликвидиран, или овој дополнителен, слаб врв е 
засилен и се појавува дополнителен слог (со силабификација на сонан-
тот или со вметнување на самогласка). Во македонскиот јазик, постојат 
симетрични слогови, а тоа значи дека, покрај отворени слогови, можни 
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се, исто така, затворени слогови. Сепак, согласните групи на почетокот 
на слогот се побројни и побогати од оние на крајот на слогот. Средиш-
ните групи теоретски можат да се поделат меѓу крајната група од прет-
ходниот слог и почетната група од следниот слог. Овој факт отстранува 
некои од ограничувањата за дистрибуција, но не придонесува за појава 
на подолги консонантски групи: во теорија, комбинацијата на најдолгата 
крајна група и најдолгата почетна група може да ѝ даде на медијална-
та група до седум елементи, но засега медијалните групи се состојат 
најмногу од четири сегменти.

Типот на слог што се појавува во македонскиот јазик е карактерис-
тичен за сите јужнословенски јазици. Тоа е оптимална структура, лесна 
за продукција и овозможува прецизна артикулација. Поради оваа причи-
на, таа е релативно стабилна и најчеста структура во светските јазици. 
Можеби затоа не забележуваме конвергенција во структурата на слогот 
меѓу македонскиот и соседниот албански, во кој има двоврвни слогови40.

40  Со носни сонанти пред опструент во почетокот на зборот (nga, mbret), а во 
дијалектите исто така и со ликвидни сонанти во таа позиција (lshon, rrshit) и поретко 
на крајот на зборот (ditn).



Глава II

ПРОЗОДИСКИ ЗБОР 

Карактеристика и дефиниции. Во овој дел ќе се задржиме на сите спе-
цифики на македонскиот акцентски систем коишто се карактеристични 
за современиот македонски јазик, а тоа значи следново: 1) ќе го разгле-
даме физичкиот карактер на акцентот во современиот македонски јазик 
и 2) ќе се осврнеме на локализацијата на акцентот на зборовите што го 
одразуваат стандардниот изговор на македонскиот јазик, односно може-
ме да ги сметаме за стандардни т.е. за „правилни“ со сите евентуални 
варијанти кои не претставуваат излегување од рамката на македонскиот 
стандарден изговор.

За изделувањето на еден збор како лингвистичка единица првен-
ствено одлучува семантиката, која именува семантички и синтаксички 
независни и зависни единици — лексеми и клитики. Клитиките се не-
самостојни зборови во текстот, кои се карактеризираат со релативна 
мобилност. Овие единици имаат фиксна фонолошка репрезентација, а 
кога се изговорени, тие автоматски стануваат фонетски единици, кои се 
карактеризираат со специфични гранични сигнали и имаат одреден ис-
такнат дел. Информациите за цезурата, почетокот и крајот на единица-
та доаѓаат првенствено од подлабоко рамниште. За да се идентификува 
почетокот/крајот на единицата, треба да се знае јазикот. Слушајќи не-
познат странски јазик или текст од логатоми, ние не можеме да сегмен-
тираме ни половина од текстот, дури и ако испраќачот вметнува посебни 
фонетски гранични сигнали во текстот.

Тука не е без значење познавањето на узусот на поврзано/разделе-
но пишување.

Така, вистинската основа за сегментација на зборовите е несомне-
но надвор од фонетското рамниште. Дури и постојните фонетски разгра-
ничувачки карактеристики сами по себе не гарантираат распознавање 
на границите на зборот. Ова не значи дека на фонетско ниво не постојат 
паралелни единици и сигнали за нивните граници. 
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Обидот да се дефинира поимот на зборот како текстуална единица 
(што и да значи тоа) е преземен од авторите на „Граматиката на совреме-
ниот полски јазик“. Според неа, текстуален збор е 

[...] најмалиот сегмент од текст што исполнува барем еден од след-
ните услови: 

1. услов на (релативна) независност — даден сегмент од тек-
стот може да се појави независно како исказ,

2. услов на преместливост (инверзија) — сегментот на тек-
стот ја покажува варијабилноста на синтагматската пози-
ција во однос на другите сегменти на текстот — елементи 
на исказот (можно е да се смени редоследот на сегментите 
во најмалку еден правилен исказ),

3. услов на континуитет — даден текстуален сегмент е кон-
тинуиран во смисла дека не може да се подели на пот-
сегменти, меѓу кои е можно да се вметне сегмент што е 
текстуален израз од условот (1) или (2),

4. услов на комплементарност — одреден сегмент од текстот 
останува во дополнителна дистрибуција со друг сегмент 
под условите од (1)–(3) на текстуалниот збор, 

5. флексивен услов — сегментот отвара само едно место за 
подредувањето на флексивните морфеми (Grzegorczykowa, 
Laskowski, Wróbel 1984: 36).

Во исто време, „сегментот“ не се сфаќа како фонетска единица 
(глас), туку колоквијално како дел од текстот. Ваквата дефиниција, иако 
се апстрахира од семантиката, се однесува и на акцентогените и на не-
акцентогените зборови, кои се третираат подеднакво. Не може да се ко-
ристи за објаснување на фонетските факти. Меѓутоа, овде ја цитиравме 
бидејќи всушност таа е иста како и речничката единица и може да ни 
послужи како основа за различни статистички пресметки. Сепак, дефи-
ницијата треба да се формулира врз основа на фонетските карактерис-
тики на единиците.

На фонетско ниво, ние ги разликуваме прозодиските зборови. 
Прозодискиот збор го дефинираме како: низа од гласови што се карак-
теризира со одредени гранични сигнали и со еден истакнат слог. Други-
те употребени називи се: фонетски збор, акцентска единица, акцентска 
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целост41, такт, или, со некои задршки (види Глава IV), стапка42. Во кон-
тинуиран исказ периодично се повторуваат слогови што се истакнуваат 
по најмалку една од прозодиските карактеристики, а понекогаш и по две 
или три. Ова истакнување се нарекува зборовен акцент. Акустичните 
својства на сегментите одредуваат која класа на гласови е предодредена 
да ја исполнува функцијата на носител на акцент — тоа се сегментите 
со највисока сонорност — оние кои во даден јазик ја вршат функција-
та на јадрото на слоговите. Меѓутоа, кое јадро во зборот станува носач 
на акцентот, зависи од морфолошкoто маркирање или од системот за 
дистрибуција на истакнувањата во одреден јазик — така што и тоа му 
припаѓа на јазичниот код.

Врз основа само на самите фонетски гранични сигнали, како што 
веќе рековме, невозможно е правилно да се подели целиот текст на збо-
рови. Исклучително, можеме да го одредиме само бројот на зборови, 
што е еднакво на бројот на истакнати, односно нагласени слогови. Што 
се однесува до нивните граници, јасно се идентификуваат само поистак-
натите сигнали (на пример, пауза или неконфлуентна врска). Сликата на 
прозодиските карактеристики на зборот е модификувaна со карактерис-
тиките на фразите. Карактеристиките на зборот сфатен како фонетска 
единица тоа е, всушност, посилна и побрза артикулација на почетокот 
и забавување и ослабување на артикулацијата на крајот од фразата. Од-
редени гранични сигнали се исто така реализирани со изговорот на сег-
ментите. Поврзувањето на гласовите што се наоѓаат на границите меѓу 
два збора е помалку течно отколку поврзувањето на гласовите што се 
наоѓаат внатре во зборот. Под течно поврзување (конфлуентно, руски 
„слитное“) треба да се разбере поврзување на гласови на чијашто спек-
трална слика преминот од еден сегмент во друг е постепен, нежен, за 
разлика од нетечното поврзување, каде што навидум како да го нема пре-
минот, односно се чини како спектрограмот да се прекинува и да започ-

41		 Терминот	 акцентска целост во	 македонската	 граматичка	 традиција	 е	
резервиран	 за	 група	 од	 два	 акцентогени	 збора	 што	 припаѓаат	 на	 иста	 синтаксичка	
група	(главно	именска	група)	и	што	се	слеваат	во	еден	прозодиски	збор	на	тој	начин	
што	едниот	акцент	се	губи,	а	местото	на	акцентот	во	групата	е	определено	на	ист	начин	
како	да	се	работи	за	еден	збор,	т.е.	на	третиот	слог	од	крајот	на	зборот.

Спротивно	на	тоа,	терминот	прозодиски	збор	ја	опфаќа	секоја	линеарна	единица/
група	на	единици	што	се	интегрирани	под	еден	акцент.	Ова	значи	дека	акцентските	
целости	 се,	 меѓу	 другото,	 прозодиски	 зборови.	 Освен	 нив,	 прозодиски	 зборови	 се:	
акцентогените	зборови	(т.е.	единечните	лексеми),	комбинациите	на	кратки	акцентогени	
зборови	каде	што	еден	од	зборовите	го	губи	акцентот	(акцентот	останува	најчесто	на	
вториот	збор	во	групата),	разните	комбинации	на	клитики	со	акцентогени	зборови,	во	
кои	акцентот	може	да	се	менува	или	не.

42  Бидејќи стапката најчесто ја броиме од акцент до акцент.
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нува нов дури и ако фактички нема пауза. Овде се работи за ситуација 
кога карактеристиките на спектрумот не се поврзуваат континуирано.

Понекогаш, во зависност од контекстот, разликата помеѓу поврзу-
вањето на сегментите внатре во зборот и на границата меѓу зборовите се 
манифестира со различни алофонски појави или со различен интензитет 
на тие појави или со различни дистрибуциски ограничувања (кои детал-
но се образложуваат во сегменталниот том: Савицка и др.: 2021). Поде-
тално, како маркер на посилна морфолошка граница, може факултатив-
но да се појави: гркланска (ларингална) оклузија, глотализација што се 
подразбира како непериодичност на сигналот при невообичаено ниска 
фреквенција на основниот тон F0, често, исто така поврзана со промени-
те во амплитудата на последователните периоди, неетимолошки вокални 
сегменти од типот [ə], недостаток на очекуваната формантска дефлексија 
(свиткување) во форма на глајд, а во случај на зборовна граница, исто 
така и пауза, а на апсолутниот крај на зборот, исто така, и т.н. шкрипење 
(„крцкање, пукање“), предизвикано од начинот на работа на гласилките. 
Фонетските процеси, исто така, спаѓаат во маркерите на зборовните гра-
ници, чијашто појава (на пример, обезвучување на соодветната звучна 
согласка во одредени контексти) или отсуство (на пример, отсуство на 
асимилација на назалните согласки во поглед на местото на артикулација 
на согласката со којашто започнува следниот збор) ја сигнализира раз-
личноста од соодветните процеси внатре во морфемата во течен изговор 
(сп. во сегменталниот том: Савицка и др.: 2021). Фонемскиот контекст 
не секогаш создава услови за појава на конвенционални разграничувач-
ки сигнали. Фонолошкиот систем обезбедува само одделни средства, од 
кои некои се исти како и кај внатрезборовните јунктури. Ако се испушти 
фактот дека не секогаш постојат услови за појава на фонетски гранични 
сигнали, сите овие функции за разграничување не се совршени. Тие се 
применуваат во сто проценти само во бавен изговор (lento), модел на из-
говор, кој обично претставува основа за описот. Сепак, во зависност од 
условите за говор, особено од темпото на говор, овие карактеристики во 
некои единици се многу ослабени, намалени или нивелирани. Во многу 
брзо темпо, два збора можат да се спојат во еден прозодиски збор (со ре-
дуцирање на еден акцент), а во многу бавно темпо, еден долг збор може 
да добие дополнително истакнување (т.н. страничен акцент, кој созда-
ва одредена цезура за да се олесни ритмизацијата, а во ситуација кога 
го дозволува тоа морфологијата, повлекува по себе целосен пресек на 
лексемата на две прозодиски единици — така е во сложените зборови) 
(види, исто така, Глава IV). Во грижлив изговор, исто така, фонетски се 
означуваат одредени морфолошки граници во рамките на прозодискиот 
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збор (дефиниран како погоре). Тоа се морфолошките шевови за коишто 
родениот говорител на јазикот е генерално свесен, а тоа се: границите со 
проклитиките (по предлози, по повеќето префикси, по префиксоидите, 
по кратките форми на заменките, по кратките форми на помошните гла-
голи, по честичките сè и не); енклитичките граници (пред кратките фор-
ми на заменки во одредени видови искази, пред членските морфеми); 
границите меѓу деловите од сложените зборови.

Травињска, Цихнерска и Савицка (2016) спроведоа сондажно ис-
тражување што се однесува на постоењето на фонетските маркери на 
границите во македонски текст. Истражувани се поврзувањата [o + i], 
[e + o] и [d + u] во следниве контексти: внатре во морфемата, на меѓуз-
боровна граница и на проклитичка граница (контекстите на енклитич-
ка граница или на граница внатре во сложените зборови се ретки и не 
се појавија во истражуваниот материјал). Анализирани се 19 реченици 
кои беа неколку пати грижливо прочитани со умерено темпо од шест 
Македонци (на меѓузборовна граница Се вика Ненад Урошевиќ;	на	про-
клитичка	граница	Нешто се слуша од улицата;	позиција	внатре	во	мор-
фемата43 Милан живее во Подујевац	итн.).	Вкупно беа разгледани 524 
искази од дискутираните типови на контексти.

Градбата на македонските реченици го фаворизираше нивното чи-
тање како индивидуални прозодиски фрази, чиј крај честопати беше сиг-
нализиран со безгласната реализација на крајот на зборот, вклучувајќи 
го и обезвучувањето на самогласката. 

Небројните фонетски обележани поделби во рамките на прозо-
диските искази се однесуваа исклучително на проклитиките. За ана-
лизираните македонски говорници, сигнализацијата на морфолошките 
граници на фонетско ниво во прозодиските зборови при грижливиот го-
вор е сосема маргинална. Вкупно 18% од морфолошките граници беа 
означени фонетски: меѓузборовните граници беа маркирани во 31,9% од 
примерите за овој контекст, проклитичките граници — во 3,8%, остана-
тите анализирани типови комбинации на морфеми не беа фонетски обе-
лежени ниеднаш во истражуваниот материјал, веројатно поради ниската 
застапеност на соодветни контексти во експериментот. Поради приро-
дата на испитуваните поврзувања (морфолошка граница, самогласка во 
почетокот на морфемата на втора позиција во самогласната група, само-
гласка внатре во морфемата на втората позиција во самогласната група), 
забележани се доста често појавувања на т.н. гркланска оклузија — дури 
41,7% од сите фонетски маркери на границите.

43  Разбрана синхрониски.
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Табела 7. Појава на фонетски сигнали на морфолошката граница во 
македонскиот јазик (од: Trawińska, Cychnerska, Sawicka 2016)

Контекст Внатре 
во морфемата

На меѓузборовна 
граница

На проклитичка 
граница

/e + o/ – + –
/o + i/ – + –
/d + u/ – + +

Фонолошката дефиниција на зборот е следнава: фонолошкиот 
збор е низа од сегменти содржани помеѓу две јунктури, со еден ис-
такнат сегмент. Во исто време, треба да се запомни дека јунктурите, 
исто така, се појавуваат внатре во прозодиските зборови (види во Са-
вицка и др. 2021), така што не секоја јунктура сигнализира присуство на 
меѓузборовна граница. Бидејќи прозодискиот збор е опремен со јункту-
ри од двете страни, границата меѓу зборовите мора да биде означена со 
група од две јунктури.

Во генеративната граматика, терминот „јунктура“ се подразбира 
на следниов начин:

„… the boundary # is automatically inserted at the beginning and 
end of every string dominated by a major category, i.e. by one of the 
lexical categories ‘noun’, ‘verb’, ‘adjective’, or by a category such as 
‘sentence’, ‘noun phrase’, ‘verb phrase’, which dominates a lexical 
category“44 (Chomsky, Halle 1968: 366). 

Имајќи го на ум фактот дека појавата на јунктури се манифестира 
на фонетско ниво, дефиницијата што ја користиме гласи: јунктурата е 
еден вид фонема која сигнализира нетечно поврзување на сегментите 
што ја опкружуваат јунктурата. Така, јунктурата нема постојана фонет-
ска претстава, нејзината реализација зависи од условите на зборување, 
особено од темпото и од околниот контекст. Исто така зависи од видот на 
јунктурата. Поделбата на јунктурите во текстот ќе биде иста, без оглед 
на критериумот што се користи за нејзино дефинирање — фонолошки 
или семантички45.

44  „… јунктурата # се вметнува автоматски на почетокот и на крајот на секоја 
низа од единици кои се доминирани од категорија од повисок ред, т.е. од една од 
лексичките категории, како што се: ‘именка’, ‘глагол’, ‘придавка’ или од категориите 
кои доминираат над лексичките категории, како што сe: ‘реченица’, ‘именска група’, 
‘глаголска група’“. 

45  Јежи Рубах еве како ја илустрирал дистрибуцијата на јунктурите во англискиот 
текст на примерот на реченицата John can play the piano:
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Во автономниот фонолошки опис, иако не нè интересираат контек-
стите создадени од морфолошките категории, релевантни за фонолош-
кото и фонетското рамниште ќе бидат во суштина истите морфолош-
ки и синтаксички шевови — нивни маркери се јунктурите. Јунктурите 
претставуваат разумно дефиниран контекст за сите појави од типот на 
санди46.

Цезурите што се појавуваат меѓу прозодиските зборови или меѓу 
некои од нивните делови имаат различна сила, можат да бидат послаби 
или посилни веќе „на влезот“ и дополнително во реализацијата можат да 
се модифицираат (можат да се зајакнат со бавно темпо и да се намалат со 
брзо темпо) — се разбира, нивниот „излезен“ квалитет ги подредува од 
повеќе до помалку силни, односно од оние во чие соседство сегментите 
се повеќе или помалку подложни на модификации. Во врска со тоа треба 
да се диференцираат јунктурите и да се воведат неколку различни јунк-
тури на тој начин што тие ќе претставуваат контекст што ги објаснува 
сите појави што можат да се појават во даден сегментален контекст. Под 
претпоставка дека акцентогените лексеми се од двете страни оградени 
со јунктури, а клитиките само од една, прифаќаме дека појавата /#/ сиг-
нализира фонетски релевантен морфолошки шев што се наоѓа внатре 

„Let us asign word boundaries starting from the end of the sentence.
Step 1: piano is a noun so it receives # on its left and on its right: # # piano #
Step 2: the is a determiner, i.e. not a major lexical category, so it does not receive 
any boundaries by itself. However, it forms a noun phrase with the word piano, 
hence the convention applies: # the # piano # #
Step 3: play is a verb: # play #
Step 4: can is a modal auxiliary so it does not receive any boundaries, but can 
play is a verb. Hence the convention applies, giving: # can # play # #
Step 5: can play the piano gets boundaries as a verb phrase: # # can # play # # # 
the # piano # # #
Step 6: John receive boundaries as a noun: # John # and as a noun phrase: # # 
John # #
Step 7: John can play the piano is a sentence, hence the boundary assignment 
convention applies again, producing the following string of bounded constituents: 
# # # John # # # # can # play # # # the # piano # # # #.
Strings such as this one are inputs to the phonological component“ (Rubach 
1982: 41).

Пропозициите за инвентарот на јунктурите за полскиот јазик беа опишани на 
сличен начин, иако не водејќи се од типот на морфолошкиот шев, туку од феномените 
на санди (види Sawicka 1984/5) — за полски се разликуваат четири типа на јунктури. 
Во описите на фонологиите на словенските јазици, неколку пати беа земени предвид 
јунктурите во фонолошката репрезентација на лексемите (меѓу другите: Савицка, 
Бояджиев 1988, Савицка, Спасов 1991, Dukiewicz, Sawicka 1995 и др).

46  Различни појави што настануваат на границите на линеарните единици.
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во акцентскиот збор, а додека /##/ — е границата меѓу акцентските збо-
рови. Потребни се, исто така, и јунктури кои ќе ги разграничуваат син-
таксичките единици, синтаксичките групи и речениците. Во коректниот 
изговор, не треба цезурата да се реализира посилно внатре во рамките 
на синтаксичките групи (во блокови од прозодиски единици) отколку 
помеѓу синтаксичките групи (групи на блокови на прозодиски единици). 
Исто така, потребна е информација за местото каде што обично вди-
шуваме, односно информација за можноста за појава на пауза (почеток 
и крај на фразата), на пр. /Ø/. (Можеби треба да бидат земени пред-
вид и други контексти, особено синтаксичка целина, блок од текстови/ 
акапити).

Што значи најслабиот шев е /#/, следниот е /##/, а најјакиот е /Ø/. 
Колку е послаба јунктурата, толку поголем број на асимилациски про-
цеси има во тој контекст, тие се појавуваат најчесто внатре во единицата 
(односно тие се појавуваат внатре во морфемите или на морфолошките 
граници коишто немаат вредност на јунктури), најретко во позиција на 
т.н. апсолутен крај на зборот каде се појавуваат само појави обусловени 
од паузата (тишината). Што се однесува на другите шевови, ние обич-
но имаме работа со поинаква фреквенција на истите појави, во зави-
сност од видот на јунктурата, а во помала мера со друг репертоар на 
појави. Тие појави се опишани во сегменталниот том (Савицка и др.: 
2021). На пример: Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, 
вчера одржа работна средба со седумнаесет градоначалници од скоп-
скиот плански регион на која се разговараше за загадувањето нa воз-
духот во градот и во околината: /Ø #grɑdo#nɑʧɑɫnik#ot##nɑ#grɑt##sko-
pje# Ø #koʦe##trɑjɑnofski# Ø #fʧerɑ##odrʒɑ# #rɑbotnɑ# #sredbɑ# Ø 
#so#sedumnɑeset# #grado#nɑʧɑɫniʦi# #ot#skopski#ot##pɫɑnski##region# 
Ø #nɑ#kojɑ##se#rɑz#govɑrɑʃe# #zɑ#zɑ#gɑduvɑɲe#to# #nɑ#vozdux-
#ot##vo#grɑd#ot##i##vo#okolinɑ#tɑ# Ø/. Во прецизниот спокоен изговор, 
оваа реченица може да се реализира како: [grɑdonɑʧɑɫnikot | nɑgrɑt | sko-
pje Ø koʦe | trɑjɑnoski Ø fʧerɑ | odrʒɑ | rɑbotnɑ | sredbɑ Ø sosedumnɑeset 
| grɑdo | nɑʧɑɫniʦi | otskopskiot | pɫɑnski | regijon Ø nɑkojɑ | serɑzgovɑrɑʃe 
| zɑzɑgɑduvɑɲeto | nɑvozduxot | vogrɑdot | i | vookolinɑtɑ]. На фонетско 
ниво, ние ги ограничивме нетечните поврзувања на два вида: | одговара на 
нетечен изговор (тоа значи дека на границата означена со следниов знак 
| , карактеристиките на спектрумот не се поврзуваат континуирано, меѓу 
другото формантите и шумовите завршуваат и почнуваат на различна 
фреквенција), додека знакот Ø одговара на акустична пауза. Во фоно-
лошката транскрипција ## и Ø информираат во кои позиции може да се 
појави нетечно поврзување ([|]) и пауза; а во фонетската транскрипција 
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— каде точно се појавиле. Означените делови од спектарот на сликата 11 
соодветствуваат на местата каде што се случила јасна пауза за поземање 
воздух (обележани со Ø). Поради должината и ширината на спектарот, 
нетечноста на поврзувањата не е добро видлива. Исто така, видете ја 
сликата 20, каде што фрагменти од истиот текст се изговараат со различ-
но темпо.

Слика 13. Амплитуда, интензитет и фреквенција на основниот хармоник 
на реченицата изговорена во умерено темпо: Градоначалникот на Град 
Скопје, Коце Трајановски Ø вчера одржа работна средба со седумнаесет 
градоначалници од скопскиот плански регион Ø на која се разговараше за 
загадувањето нa воздухот во градот и во околината (PRAAT). Во реченицата 
се реализирани две подолги паузи. 

Таквиот репертоар на јунктури е доволен за опишување на фоно-
лошки и фонетски појави, на пр. во српскиот и во хрватскиот, но тоа не 
е доволно за неколку други словенски јазици, кои бараат диференција-
ција на фонолошко ниво на проклитичниот и на енклитичниот шев (кои 
влијаат на фонетскaта реализација на конекциите на поинаков начин). 
Во македонскиот јазик, едноставно не постојат сегментални контексти 
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што би овозможиле да се утврди дали ефектот на проклитичниот и на 
енклитичниот шев во фонетската реализација е различен или ист.

Исто така, не е секогаш можно да се предвиди местото на акцентот 
врз основа на типот на јунктури во сложените единици, дури и со таква 
едноставна дистрибуција на акцент, како што е случај со македонскиот 
јазик, освен ако не воведеме уште поголема варијација на јунктурите (на 
пример, различен вид проклитична јунктура по предлог — акцентот не 
се пренесува, друг по заменска клитика — акцентот се пренесува), или 
да се решат овие проблеми на морфонолошко ниво. 

Во течниот говор, јунктурите можат да се редуцираат. Колку е 
послаба јунктурата, толку полесно подлежи на редукција. Тоа значи 
дека поврзувањето станува сè потечно и процесите на асимилација се 
зајакнуваат. Таквите појави се најчесто функција на темпото (а поретко 
индивидуална карактеристика). Меѓутоа, ако граничните феномени се 
конвенционализирани (тие припаѓаат на морфонолошките правила, а не 
на фонетските процеси), тогаш редукцијата на јунктурите не влијае на 
реализацијата на поврзувањето. Тоа е главно случај со звучното санди во 
дел од словенските јазици, наспроти, на пример, смекнувањето, кое во 
случај на слабеење на јунктурата се интензивира.

На ниво на реализација, исто така може да дојде до засилување на 
јунктурата. Под засилување на јунктурата треба да се разбере помалку 
течно поврзување од очекуваното, појава на помал број асимилации во 
даден контекст или други видови феномени, понекогаш и појава на пау-
за. Во коректната реализација можат да бидат подложени на засилување 
само посилните јунктури. Проклитичкиот шев означен со одделниот 
знак /#/ не треба да се зајакне, но во последниот дел од текстот, при 
опаѓачка интонациска контура, се забележуваат зајакнувања дури и на 
/#/, вклучително со појавата на паузата.

Во словенските јазици, надвор од неконфлуентните, нетечни на-
доврзувања имаме многу малку фонолошки гранични сигнали. Сите се 
несовршени. Регуларни се единствено дистрибуциските рестрикции, но 
тие, исто така, главно го сигнализираат отсуството на шевот, а не него-
вото присуство, односно во одреден контекст, појавата се сретнува ре-
довно во внатрешноста на морфемата/зборот, но може да се сретне и на 
морфолошкиот спој.

Така, утврдениот редослед на јунктурите, врз основа на кој ние му 
припишуваме јунктура на конкретен шев во текстот, се потврдува во те-
кот на продукцијата, но јунктурите се зајакнуваат или ослабуваат, што 
може да повлече по себе одредени промени во фонетската реализација 
на сегментите.
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Сумирајќи го овој параграф, можеме да кажеме дека прозодиски-
от збор, иако во принцип, во повеќето случаи се совпаѓа со термини-
те на лексемата и на акцентската целост, и ја претставува нивната фо-
нетска репрезентација, не е ист со нив. Во повеќе случаи поинаку го 
сегментираме текстот од семантичко-функционален аспект, а поинаку 
од фонетски аспект. Го забележуваме и влијанието на едното ниво врз 
другото. Влијанието на семантичката структура врз формалната може 
да се манифестира, на пример, при обележување, откривање на некои 
внатрезборовни морфолошки шевови (на пр. допуштање на геминација 
на морфолошката граница внатре во прозодиската единица, на пример, 
пролетта, паметта). Обратното влијание е всушност замаглување на 
одредени граници, што се манифестира, на пример, при промена на ак-
центот во врска со поврзувањето на клитиките со акцентоген збор.

Дистрибуција на акцентот. Размислувајќи за принципот според кој се 
нагласуваат зборовите на македонски, веднаш ќе кажеме дека не е мож-
но да се воспостави апсолутно правило и дека сме склони да го трети-
раме местото на акцентот во македонскиот јазик како дел од речничката 
информација, иако во принцип акцентот е регулиран на фонетско ниво и 
официјалната норма дефинира такво правило. Секако, во мнозинството 
македонски зборови местото на акцентот се определува врз основа на 
фонетските карактеристики на зборот — како носител на истакнување-
то се означува одреден слог, а не одредена морфема, како во случај на 
акцент регулиран на функционално рамниште. Меѓутоа, во акцентските 
целости, местото на акцентот не е секогаш исто како во акцентогени-
те зборови коишто не содржат внатрезборовни јунктури. Во јазикот од 
„чист тип“ (без отстапувања од главното правило) со акцент регулиран 
на фонетското ниво, акцентската единица е акцентска целост, а во јазик 
со акцент регулиран на морфолошко рамниште, акцентската единица 
е лексема. Во пракса, чисти видови се малку веројатни — во типот со 
„фонетски“ акцент, за кој се смета и македонскиот акцент, границите 
на морфолошките единици понекогаш ги модификуваат границите на 
акцентските единици. Близу до чистиот фонетски тип е акцентуацијата 
на западните дијалекти, што станала основа на првата книжевна нор-
ма, меѓутоа, поради повремени „интервенции“ од морфолошкото рам-
ниште, дури и во западните дијалекти, постојат отстапувања од главното 
правило.

Местото на македонскиот зборовен акцент е определено на трети-
от слог од крајот на зборот. Сепак, ова не дозволува стопроцентно да се 
предвиди акцентот во секој случај. Прилично често во коректниот изго-
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вор има и зборови акцентирани на вториот слог од крајот, вклучувајќи ги 
и домашните зборови, а има исто така и зборови со окситонски47 акцент. 
Некои научници македонскиот акцент го определуваат како делумно 
стабилизиран (полуфиксиран; сп. Garde 1968). Ние, исто така, не сме во 
можност разумно да ги дефинираме сите класи на акцентогени зборови 
што би се карактеризирале со одредено отстапување од основниот прин-
цип на акцентирање. Освен тоа, акцентското пренесување кое е поврза-
но со припојувањето на клитиките кон акцентогените зборови се случу-
ва само во дел од акцентските целости. Кога акцентот се поместува, а 
кога не, сепак одлучува типот на клитичката морфема, а не нејзините 
фонетски карактеристики. Од горенаведените причини, информациите 
за местото на акцентот ние ги вклучуваме во т.н. лексички информации.

Во литературата на темата за местото на акцентот во полскиот ја-
зик, постојат два спротивни става. Поради видот на полскиот акцент, тие 
исто така се однесуваат и на македонската ситуација. Според првото гле-
диште (на пример, Dłuska 1947, Steffen-Batogowa 1982, 1989), се прави 
примарна поделба на акцентогени зборови, т.н. ортотонски и неакцен-
тогени или атонични зборови. Според второто гледиште (Mańczak 1952, 
1952a, 1952b), атомизацијата се случува во време на говорење, во зави-
сност од формалните, семантичките и експресивните фактори. И двете 
овие гледишта се вистинити и по наше мислење тие не се контроверзни. 
Речничката информација (првото гледиште) ги поставува акцентските 
правила утврдени со јазичниот код — ова е фонолошко ниво. Прави-
лата на ова ниво го карактеризираат внимателниот стандарден изговор. 
Второто гледиште се однесува на нивото на реализација, фонетско — ги 
одредува контекстуалните модификации, кои, исто така, немаат произ-
волен карактер.

Тоа што подлежи на модификации е бројот на единици. Границите 
меѓу зборовите имаат ниска перцептивна јасност: во зависност од зна-
ченските и од формалните фактори, една од нив може да се укине (тоа се 
поврзува со спојувањето на два прозодиски збора во еден и редукција на 
еден од акцентите) или зајакне (сложен или долг збор се изговара како 
два прозодиски збора и добива дополнителен втор акцент48). Спојување-
то на два прозодиски збора во еден во коректниот изговор се случува во 
 47 Окситонски акцент (ултима) — на последниот слог од зборот, парокситон-
ски акцент (пенултима) — на претпоследниот слог од зборот, пропарокситонски ак-
цент (антепенултима) — акцент на третиот слог од крајот на зборот.
 48 Тука не го воведуваме концептот на страничен акцент, бидејќи не постојат 
објективни критериуми за разликување на главен и страничен акцент, со исклучок на 
тоа што страничниот акцент е додадена вредност во однос на акцентот што е дел од 
речничката информација.
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следниов контекст: брзо темпо на изговор, двата збора припаѓаат на една 
иста синтактичка група, двата збора се кратки. Разделувањето на еден 
прозодиски збор на два се случува при постоење на силна внатрезборов-
на јунктура (најчесто во сложени зборови), зборот е долг и темпото на 
говор е побавно. И, на крајот за фонетскиот изглед на текстот, вклучу-
вајќи ја и дистрибуцијата на акцентот, одлучуваат метричките барања49. 
Како резултат на балканизацијата се појавуваат голем број клитики во 
македонскиот текст, што предизвикало редица акцентски преместувања 
— во стандардниот македонски јазик се зацврстила етапата на којашто 
поголем дел од лексиката и воопшто поголем дел од прозодиските збо-
рови добиле пропарокситонски акцент. Освен тоа, македонскиот акцент 
претставува и резултат на дејствувањето на балканските процеси50. 

Предметот на опис во оваа глава е акцентуацијата во грижливиот 
изговор, со неутрално умерено темпо, карактеристичнa за современиот 
македонски јазик, а претставува стандарден изговор односно ги прет-
ставува правилата на изговор за кои сметаме дека се дел од правоговор-
ната норма, а чие нарушување ќе претставува нарушување на она што 
е суштинска одлика на македонскиот стандарден јазик на фонолошко 
рамниште. Модификациите поврзани со промената на темпото на реа-
лизација ќе бидат разгледани во Глава IV. 

Акцентот кај акцентогените зборови. Под акцентоген збор според 
Пол Гард (Garde 1968: 34), се подразбира збор чиешто присуство во 
говорната низа задолжително бара појава на акцент. Втор тип на лексеми 
се клитиките. Под клитика подразбираме збор што е несамостоен во 
текстот — го „паразитира“ акцентот на акцентогениот збор, поврзувајќи 
се со него во еден прозодиски збор (такт, стапка). Клитиката, иако самата 
не раѓа (не креира) акцент, може да биде носител на акцентот доколку 
тој е префрлен врз неа од акцентогениот збор на којшто таа се потпира. 

Во примери за едносложни акцентогени зборови спаѓаат и дел од 
заменските форми: јас, ти, тој, он, мој, твој, свој, кој, чиј, што, нас, 
нам, вас, вам, нив, ним, сè. Дел од заменките наведени во овој список не 
се секогаш акцентогени, и во принцип постојат две хомофонични форми, 
од кои едната е акцентогена, а другата е неакцентогена. Едносложни 
зборови кои се самостојно акцентирани уште се и партукулите и извиците 
како следниве: да, не, уф, оф, ух, ех, трас, бум, ај, еј, крц.

 49 Комплицираните метрички правила на акцентуацијата на македонскиот 
текст ги формулирал Стивен Френкс (Steven Franks 1987–1988).
 50 Некои автори сметаат дека македонскиот акцентски тип е ефект на дејству-
вањето на внатрешните словенски процеси (на пр. Конески 1983, Илиевски 1981).
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Правилото за акцентирање на акцентогените зборови (кога тие не 
подлежат на контекстуалните модификации) е следново: акцентот во ма-
кедонскиот јазик кај двосложните зборови паѓа на иницијалниот слог, 
додека кај трисложните и повеќесложните зборови акцентот паѓа на тре-
тиот слог од крајот на зборот (односно на антепенултима, пропарокси-
тонeзa). Ова правило се реализира автоматски, без разлика на промената 
на должината на збороформите што се дел од парадигмата на дадена 
лексема.

Примери за двосложни акцентогени зборови: б|оја51, в|ода, в|ојна, 
д|амка, ск|ала, сл|ика, |елка, з|елка, цр|еша, шт|икла, бр|ашно, г|умно, т|рло, 
г|рло, с|ело, ждр|ело, пл|атно, с|ее, гр|ее, к|оси, д|ои, кр|ои, |аван, |август, 
ч|екач, т|есен, кр|евок, |убав, гр|ешен, |еден, с|едум, д|евет, д|есет, дв|есте, 
тр|иста, п|осле, |утре, д|енес, р|ано, д|оцна, т|ешко и	др.	

Трисложни	 акцентогени	 зборови:	 м|алина, гр|адина, л|ивада, 
гр|аница, т|иквичка, пл|анина, ср|едина, н|изина, ч|епкалка, св|етлина, 
|илјада, р|аботи, ср|едува, к|упува, р|аботник, к|оличник, св|ештеник, 
сл|ужбеник, ск|акулец, мр|азулец, |избувлив, п|омирлив, |убаво, пр|ијатно, 
в|истински, х|еројски и	др.	

Повеќесложни	 акцентогени	 зборови:	молск|авица, нечов|ештина, 
чем|ерика, срам|ежливка, сред|увачки, огл|едало, уд|арништво, практ|икува, 
прераб|отува, бак|рданик, бун|иштарец, изб|увливост, нетрп|еливост, 
про|изводство, срам|ежливец, не|уништлив, сребр|еникав, четир|иесет, 
сед|умдесет, четирист|отини, петст|отини, шест|отини. 

Акцентогените	 зборови	 во	 македонскиот	 јазик	 можеме	 да	 ги	
поделиме	на	два	вида.	На	првиот	вид	припаѓаат	зборовите	акцентирани	
според	 погореопишаниот	 принцип	 (домашна	 лексика).	 Во	 дериватите	
од	 базата	 на	 овој	 вид,	 акцентското	 место	 обично	 се	 модификува	 во	
согласност	со	принципот	на	акцентирање	на	третиот	слог	од	крајот,	на	
пр.	н|есе — з|анесе, к|опа — пр|екопа, впеч|атоци — впечат|оците. 

Вториот вид вклучува зборови со основна форма акцентиранa 
на друг слог. Во најголемиот број деривати од базата на овој вид, 
местото на акцентот останува на истата морфема на пр. позит|ивни — 
позит|ивните, колект|ив — колект|ивот, коп|ира — прекоп|ира. Голем 
дел од оваа група претставуваат глаголите образувани со суфиксот 
-(из)ира, кои во својата основна речничка форма се акцентираат на 
пенултима: акредит|ира, акцепт|ира, аларм|ира, аранж|ира, балканиз|ира, 
банкрот|ира, верифиц|ира, ирит|ира, консолид|ира, лаж|ира, минимиз|ира, 

 51 Акцентот го обележуваме со вертикална цртка пред акцентираната само-
гласка. Не употребуваме знак пред слогот за да ги избегнеме проблемите поврзани со 
означувањето на меѓуслоговната граница.



Супрасегментална фонетика и фонологија 73

профит|ира, тампон|ира, трет|ира, шут|ира итн. Oвие глаголи во 
нивните временски парадигми, освен во некои лица во еднината, се 
акцентираат навидум според правилото, односно на антепенултима: 
ти/тој аларм|ираше, н|ие акредит|иравме, в|ие асист|иравте, т|ие 
шпекул|ираа, т|аа б|еше аларм|ирала, тие резерв|ирале, ќе-тактиз|ираме 
итн. — фактички тука акцентот е врзан за определена морфема, освен 
во членуваните нелични глаголски форми од типот: резервир|аниот, 
тактизир|ањето, алармир|ањата и сл. — токму поради тоа што ако 
акцентот остане на таа иста морфема би паднал на четвртиот слог од 
крајот на зборот.

Иако местото на акцентот е одредено фонетски (со мали исклучо-
ци, видете погоре) и акцентот не е мобилен, во пракса акцентот може да 
падне на различни слогови во зборот. Македонските зборови коишто се 
барем тросложни можат да се нагласат на третиот слог од крајот (пропа-
рокситонеза/антепенултима), на вториот слог од крајот (парокситонеза/
пенултима) и на последниот слог (окситонеза); исто така зборовите што 
се најмалку двосложни можат да имаат акцент на последниот слог. Да 
сумираме, зборовите кои имаат акцент што не се согласува со општото 
правило претставуваат околу една петтина од целокупниот македонски 
речник: 13,84% — зборови со повеќе од два слога со парокситонски ак-
цент и 6,74% — зборови со повеќе од еден слог со окситонски акцент 
(пресметани врз основа на Видоески, Пјанка, Тополињска 1990). От-
стапувањата од пропарокситонезата Ронел Александер ги дели на три 
вида: лексички, фонолошки и семантичко-синтаксички. Во лексичките 
го вбројува акцентот на туѓите зборови. Во фонолошките го вбројува 
парокситонскиот акцент кај зборовите во кои се појавила контракција 
(како во типот бид|еејќи > бид|ејќи, лет|оово > лет|ово), а како семан-
тичко-синтаксички ги смета токму поместувањата поттикнати со при-
клучување на клитиките, што не резултура секогаш со пропарокситон-
ски ефект (сп. Alexander 1998).

Како што може да се констатира, има толку многу отстапувања од 
главниот принцип на акцентирање што е тешко да ги наречеме исклучо-
ци. Во врска со таквата репартиција на македонскиот акцент, не може да 
се каже дека акцентот постојано ја извршува делимитациската функција. 
Исто така, нема дистинктивна функција, а неговата единствена функција 
е кулминациската функција, врз основа на која го одредуваме бројот на 
прозодиски единици во текстот.

Посебен случај на акцентирање се сложенките. Под сложенки овде 
ќе ги опфатиме зборовите кои се образувани од два полнозначни збора, 
со или без интерфикс, а кои се пишуваат слеано според македонскиот 
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правопис. Најголем дел од сложените именки, а кои се дел од изворната 
лексика, се акцентираат како еден збор, односно акцентот паѓа на анте-
пенултима. Тука спаѓаат именките од типот: полн|оглавец, полновл|астие, 
полн|омошник, пол|увреме, п|олубрат, полуб|ожица, уставобр|анител, 
р|иболов, земј|оделство, многу|аголник, мног|уженство, мног|убројност 
и др. Но, дел од сложените именки се изговараат со акцент на вто-
риот дел од сложенката како да е таа самостоен полнозначен збор: 
полум|есец, полум|ерка, полув|окал, а истите зборови можат да се слуш-
нат дури и со два акценти како да се изговараат два одделни полноз-
начни збора: п|олум|есец, п|олум|ерка, п|олув|окал. На овој начин, со еден 
акцент на вториот дел од сложенката или со два одделни акцента на два-
та дела од сложенката, се изговараат и називите на страните на светот: 
југоз|апад/ј|угоз|апад, југо|исток/ј|уго|исток, североз|апад/с|евероз|апад, 
северо|исток/с|еверо|исток. Кај сложените придавки важи правилото за 
акцентирање на антепенултима како да се работи за еден повеќесложен 
збор: бел|оруски, црн|огорски, црн|оморски, доброс|оседски, жолт|озелен, 
св|етлосин, темн|оцрвен, устав|отворен, но мора да нагласиме дека 
во практиката во бавен изговор често се слуша и поинакво акценти-
рање како да се работи за два одделни збора: б|елор|уски, ц|рног|орски, 
ц|рном|орски, ж|олтоз|елен, св|етлос|ин, т|емноц|рвена, |уставотв|орен, 
или само со акцент на вториот дел од сложенката белор|уски, црног|орски 
и сл., што претставува изговор надвор од нормата.

Сложените прилози како вам|утаму, гор|едолу, лев|о-десно, крив|о-
лево, едноп|одруго, |отстрана, пон|екогаш, пон|екаде, с|осила, тр|ипати, 
н|авреме се изговараат со акцент на антепенултима, без разлика дали се 
напишани слеано или со цртичка. Сепак, мора да истакнеме дека кај фор-
мите напишани со цртичка често се слуша и изговор со два акцента како 
да се работи за два одделни акцентогени збора: в|аму-т|аму, г|оре-д|олу. 

Изборот на формата зависи од темпото и од должината на зборот: 
како два прозодиски збора (со два акцента), се изговараат често релатив-
но долгите лексеми, изговорени полека; како еден прозодиски збор (со 
еден акцент), се изговараат пократките сложенки. Забрзувањето на тем-
пото предизвикува пораст на бројот на формите со еден акцент. Секако 
не е без значење и начинот на пишување. Записот со цртичка го фавори-
зира двоакцентниот изговор, а записот со самогласнички интерфикс го 
фаворизира изговорот со еден акцент, според правилото за акцентогени-
те зборови. Сепак, темпото е најважниот фактор.

Затоа, некои изрази можат да се изговорат како: 1) еден прозодиски 
збор на пр. бел|оруски (ретки продукции — изговорени во согласност со 
главниот принцип дефиниран за акцентогени зборови, на што соодвет-
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ствува фонолошкиот запис: /#beɫ|oruski#/52), 2) како два акцентогени збора 
б|елор|уски (секој дел од сложенката носи свој акцент: /#b|eɫo##r|uski#/), 
или 3) како збор со проклитика (префиксоид?) белор|уски (овде е акцен-
тиран само вториот дел од сложенката: /#beɫo#r|uski#/, првиот дел го 
губи акцентот и функционира како проклитика).

Посебна ситуација претставува изговорот на сложените броеви: 1) 
како одделни прозодиски зборови един|аесет, дван|аесет, петст|оти-
ни итн.; 2) како два прозодиски збора тр|иста |илјади; 3) Како два про-
зодиски збора од кои вториот има и сврзник дв|аесет и-дв|а, тр|иесет 
и-ш|ест, тр|иста |илјади и петст|отини и-ш|еесет и-тр|и и сл. Како што 
се забележува сврзникот и не е акцентиран (бројот сто исто така може 
да подлежи на проклитизација, т.е. да го изгуби акцентот: сто дв|аесет 
и-с|едум). Начинот на акцентирање на броевите зависи од нивната мор-
фологија. Броевите од единаесет до дваесет, кои се сложенки, се пи-
шуваат и се изговараат како еден збор. Броевите од дваесет нагоре се 
спојуваат со единицата со сврзникот и, кој акцентски се приклонува кон 
следниот број, но не го презема акцентот врз себе така што секој од бро-
евите во сложениот број носи свој акцент. Кај ваквите примери, исто така 
е можна акцентуација својствена за акцентогените зборови: кај броевите 
што содржат единици од дваесет нагоре можнo е поместување на акцен-
тот врз сврзникот и, без разлика што некогаш се работи за парокситон, 
а некогаш за пропарокситон, np. дваесет |и-два, триесет |и-шест, сто 
дв|аесет |и-седум, |еден мили|он петст|отини |илјади и-дв|есте п|едесет 
|и-осум и сл. Вистински исклучоци се акцентогените зборови: мили|он со 
акцент на ултима, како и милиј|арда и билиј|арда со акцент на пенултима. 

Исклучoци од правилото за третосложниoт акцент претставуваат 
изразите чиј необичен акцент не може да се објасни синхроно, како што 
се: прилозите изведени од именка од типот: лет|ово, зим|ава, годин|ава, 
со акцент на пенултима за разлика од соодветните членувани именки со 
акцент на антепенултима (з|имава = оваа зима), a исто така и глаголските 
прилози: глед|ајќи, нос|ејќи, јад|ејќи, зборув|ајќи, чит|ајќи. Всушност се 
работи за разликувачка функција на акцентот, на пр. З|имава беше многу 
долга. vs. Ние не видовме снег зим|ава. Дијахрониски и тука бил акцен-
тиран третиот слог од крајот на зборот, но по контракција на самоглас-
ната група во една самогласка, акцентот се нашол на пенултима (на пр. 
зим|a+oвa > зим|aвa, лет|o+oвo > лет|oвo, глед|аеќи > глед|ајќи, нос|ееќи 
 52 Да се потсетиме дека прозодискиот збор во фонолошкиот запис е од двете 
страни ограничен со јунктури (/#/). Потоа, на меѓузборовната граница ѝ одговара 
групата /##/. Проклитиката има јунктура само од левата страна, а енклитиката само од 
десната страна, значи единичната јунктура соодветствува на поврзување на клитика со 
акцентоген збор.
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> нос|ејќи, јад|ееќи > јад|ејќи и сл.). Со цел синхрониски да се протолку-
ва ова прашање, во македонската фонологија се смета дека самогласката 
овде е со две мори. Сп. на пр.: 

Во такви случаи бројот на морите во дифтоншките секвенци 
и/или во удолжениот вокал се задржал, така што акцентот и 
понатаму останува на третата мора (а може да биде на вториот 
слог) (Видоески, Савицка, Тополињска 1999: 80). 

Двоморовата интерпретација не може да се одржи, бидејќи акцен-
тираните самогласки не се долги во овие примери. Тоа е едноставно 
преодна фаза, затврдена денес благодарение на воведувањето на стан-
дардот. Во некои дијалекти и во овие форми акцентот се префрлил на 
антепенултима.

Како исклучок од пропарокситонезата се сметаат и следниве 
прилози со парокситонеза: олк|унѕа, толк|унѕа, олк|уцка, толк|уцка, 
трош|инѕа. Сепак, не само што дел од овие прилози во правописниот 
речник (в. К. Конески 1999), се допуштени со два начина на акцентирање, 
np. м|алкуцка/малк|уцка, т|олкунѕа/толк|унѕа, т|олкуцка/толк|уцка, туку и 
практиката покажува дека овие прилози се изговараат почесто со акцент 
на антепенултима: м|алкуцка, т|олкунѕа, т|олкуцка. Тука ќе ги наведеме 
и прилозите едвај, одвај, кои, исто така се обележени со двоен начин на 
акцентирање (едв|ај, одв|ај како и |едвај, |одвај). 

Акцентирање на заемките. Поголем број од „исклучоците“53 сепак се 
во групата на заемките. Првично, туѓата лексика најчесто се изговара 
неадаптирана или делумно адаптирана на правилата на јазикот примач, 
па во секое време всушност во јазикот има слој на комплетно адапти-
рани заемки, делумно адаптирани или воопшто неадаптирани заемки. 
Македонскиот јазик наоѓајќи се на балканскиот простор, усвоил слој за-
едничка балканска лексика, најчесто од грчко или од турско потекло што 
ја има и во соседните балкански јазици, и ваквата лексика говорителите 
најчесто и не ја чувствуваат како туѓа, а во поглед на изговорот таа е 
речиси целосно адаптирана на говорните правила на македонскиот стан-
дарден јазик. Тука, пред сè, ги имаме предвид турцизмите, грцизмите и 
другите балканизми како што се: б|урек, ш|ише, ш|ербет, б|аклава, б|ал-
тија, бур|екчија, боз|аџија, м|усака, ќебапч|илница, т|азе, п|ембе, ќ|ефлија, 
каба|етлија, касм|етлија, |епископ, архи|епископ, с|интакса, к|иниса, ч|упе 
и други. Како што може да се констатира, кај овие заемки акцентирање-
то е според правилата што важат за изворната (домашната) лексика.
 53 Поради нивната бројност, тешко е тие да се третираат како исклучоци — 
околу 20% од зборовите се нагласени поинаку.
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Но, навлегувањето на голем дел интернационална лексика од ла-
тинско потекло како и од другите европски јазици, како што се герман-
скиот, францускиот и англискиот јазик, придонесе македонскиот реч-
нички состав да се збогати со голем број заемки кои не се адаптирани на 
македонскиот акцентски систем. Тоа може да значи дека дел од заемките 
сè уште не се прилагодиле на акцентскиот систем, но сепак, толку го-
лем број зборови со „странски“ акцент можат да влијаат на промените 
во сопствениот изворен акцентски систем и, се чини, парокситониот и 
окситониот акцент веќе се зацврстени во македонскиот јазик54. Подолу 
во текстот ќе ги наведеме примерите коишто можат да се пронајдат во 
сè уште актуелниот Правописен речник на македонскиот литературен 
јазик од Кирил Конески (1999), а кои имаат окситонеза или пароксито-
неза во својата основна речничка форма. 

Примери нa зборови со окситонеза: абаж|ур, абон|ент, 
авантур|ист, автоб|ус, агрон|ом, адвок|ат, адит|ив, адрес|ант, адрес|ат, 
аероб|ик, аерокл|уб, аерол|ог, аеропл|ан, аерост|ат, апет|ит, аранж|ер, 
архив|ар, астрол|ог, астрона|ут, атент|ат, ацет|он, багер|ист, 
балканол|ог, барит|он, баталј|он, библиоф|ил, бигам|ист, били|он, 
бирокр|ат, бискв|ит, бонб|он (и бонб|она), будо|ар, булев|ар, вагаб|онт, 
ваг|он-рестор|ан, вазел|ин, вариет|е, велосип|ед, ветерин|ар, виолин|ист, 
вирту|оз, витр|аж, волонт|ер, литер|ат, пресед|ан, пуберт|ет, радик|ал, 
реванш|ист, ав|анс, антр|е, ал|арм, пан|о, деп|о, клиш|е, банкр|от, 
бат|ист, бил|анс, билј|ард, буд|ист, бурж|уј, мен|и, хорм|он и др. Дел од 
oвие зборови можат да се слушнат во секојдневниот говор и со делумна 
адаптација до парокситонеза, што се смета за нестандарден изговор. 

Примери на зборови со парокситонеза: авант|ура, авантур|истка, 
автохипн|оза, агит|атор, аг|енда, акт|ива, актив|истка, анал|иза, 
анк|ета, асимил|атор, багат|ела, баз|ука, балер|ина, балкан|изам, 
бандер|ола, бан|ана, банкн|ота, бапт|изам, бари|ера, барик|ада, 
билингв|изам, блок|ада, бомбони|ера, брав|ура, бразл|етна, бриг|ада, 
брин|етка, бронх|итис, вакц|ина, вал|ута, ван|ила, вариј|анта, 
вегетериј|анец, ветерин|арен, ветерин|арство, вирту|елен, вирту|озен, 
либ|ела, либерал|изам, медиц|ина, мембр|ана, пурит|анство, симул|антка, 
театр|алност, фабул|озен, шансони|ерка и др. 

Како што се гледа и од приложените бројни примери, поприличен 
број трoсложни и повеќесложни заемки во македонскиот јазик, кога се 

 54 Ова го олеснуваат: 1) голем број заемки; 2) фактот дека половина од терито-
ријата на Македонија има поинаку регулиран акцент; 3) другојазичното опкружување 
— во грчкиот и во албанскиот јазик акцентот паѓа на еден од трите финални слогови на 
зборот.
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во основната форма, се акцентираат на вториот слог од крајот на зборот. 
Но, деривираните или членуваните форми се акцентираат на истата мор-
фема како и основната форма (меѓу другото на третиот слог од крајот на 
зборот): аг|ендата, акт|ивата, банкн|отите, ван|илата, вокат|ивниот, 
медиц|ината, мембр|аниве. Ова очигледно не значи дека акцентот е ре-
гулиран од фонетското правило на пропарокситонеза; тоа повеќе значи 
дека во таа група лексеми акцентот е врзан со одредена морфема, а не 
слог. За тоа сведочат и други примери во кои местото на акцентот не 
подлежи на модификација во врска со додавањето на последователните 
морфеми. На пример, позајмената лексика којашто има пропароксито-
неза во основната форма, според нормата при членувањето треба да го 
помести акцентот за да се запази пропарокситонезата, на пример, ис-
тор|ијата, а не ист|оријата. Според правоговорната норма чувањето на 
акцентот на истата морфема се смета за неправилно и претставува нару-
шување на правоговорната норма (Правопис 2015). Сепак, во практика-
та, тие зборови често се изговараат без промена на местото на акцентот, 
на пр. идентифик|ацијата, инвест|иторите, инвест|ициите, инстит|у-
циите, информ|атичката, испар|увањата, ист|оријата, кл|аницата, 
кл|иматските, ком|исијата, комп|анијата, комп|аниите, комуник|ација-
та, констат|ациите. За да се редуцира ваквиот начин на акцентирање 
во официјалната комуникација, треба многу да се работи на полето на 
правоговорот, како во образовниот процес така и во процесот на обучу-
вање на сите кадри што работат во јавниот говорен медиумски простор.

Често, бидејќи се работи за долги зборови, се појавува и т.н. „се-
кундарен акцент“ (сп. за ова во: Лаброска 2012). Ова може да биде, на 
пример, истакнување на почетниот слог. Претпоставуваме дека таквите 
странични засилувања произлегуваат од должината на овие изрази и се 
потребни за да се обезбеди ритмичка организација на текстот (види Гла-
ва IV), што е природен феномен и се однесува на сите долги лексеми. 
Сепак, она што е карактеристично, кај членуваните именки секундарни-
от акцент секогаш се јавува пред членот. Oвој изговор е сосем неприфат-
лив за правоговорот, но факт е дека постои во формална комуникација 
(примери за секундарен акцент: воспостав|увањ|ето, констат|аци|ите, 
образов|ани|ето, транз|ициј|ата, цензур|ирањ|ето и др. кои се надвор од 
правоговорната норма на македонскиот јазик.)

Начинот на акцентирање на позајмените сложенки и зборови со 
префиксоиди55 (на пр. автост|оп, аеродр|ом, видеосп|от, видеоф|илм, 
видеоф|он, видеоматериј|ал, микроорган|изам, радиот|ехника, 

 55 Како префиксоиди ги сметаме префиксите од туѓо потекло што потекнуваат 
од полнозначен збор.
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стенодактилогр|афка, стереом|етар, фотор|обот и др.) претставува 
посебен проблем. Од примерите може да се заклучи дека во овие примери 
акцентот е најчесто врзан за вториот дел од сложенката, а првиот дел има 
квазипроклитички карактер, но во практиката се случува и двата дела на 
сложенката да се акцентираат одделно, посебно кај оние сложенки кај 
кои составните делови постојат во речникот и како самостојни зборови: 
в|идеосп|от, в|идеоматериј|ал, р|адиот|ехника, особено	ако	се	работи	за	
долг	 збор	како	во	примерите:	в|идеопро|екција, |електродистриб|уција, 
п|алеослав|истика, хр|омолитогр|афија и сл.

Прозодиски зборови што содржат клитики. Речничките зборови ги 
делиме на акцентогени зборови — тоа се зборови кои се независни ак-
центски, како и на неакцентогени зборови чие појавување во текстот е 
обусловено од појавувањето на акцентогениот збор со којшто неакцен-
тогениот збор се поврзува во еден прозодиски збор. Тоа се клитиките. 
Акцентската целост е таква варијанта на прозодискиот збор којшто 
вклучува и клитики, а тоа значи дека во фонолошката репрезентација 
таквиот израз (збор) содржи внатрешна јунктура (игнорирајќи ги јункту-
рите што ги обележуваат почетокот и крајот на зборот). Јунктурата обе-
лежува таков морфолошки шев којшто ја обележува релативната незави-
сност на неакцентогениот дел или барем најмалку морфолошкиот шев 
за чие присуство говорникот e свесен, на пр. го сака /#го#сǀɑкɑ#/ : не го 
сака /#не# гǀo#сɑкɑ#/; се гледа /#се#глǀедɑ#/ : не се гледа /#не#сǀе#гледɑ#/; 
земи го /#зǀeми#го#/, патот /#пǀɑт#от#/, побара /#пǀo#бɑрɑ#/ итн. Прет-
поставуваме дека во фонолошката репрезентација, прозодискиот збор е 
двострано опремен со јунктура, а клитиката има јунктура само од една 
страна. Проклитиката има јунктура само од десната страна (на пр. /#го/ во 
/#гo#земɑм#/), а енклитиката од левата страна (на пр. /гo#/ во /#земɑј#гo#/). 

Поголем број од македонските клитики се појавуваат во проклиза 
(се поврзуваат со акцентогениот збор што доаѓа по нив) — тоа се про-
клитиките. Во енклиза (по акцентoгениот збор) македонските клитики се 
појавуваат ретко — тоа се таканаречени енклитики. За една група од лек-
семи да биде третирана како прозодиска единица мора да содржи еден 
акцентоген збор. Тоа не значи дека акцентот мора да падне задолжи-
телно врз самиот акцентоген збор, но често се пренесува според прин-
ципите за акцентирање на македонските зборови. Постојат синтагми од 
акцентоген збор и клитики во кои акцентот може да падне врз некоја од 
клитиките што се потпира на тој акцентоген збор. Од примерите дадени 
погоре во текстот се гледа дека кај сложените прозодиски единици сос-
тавени од проклитика што претставува кратка заменска форма и лична 
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глаголска форма, пренесување на акцентот врз клитиката имаме само 
во случаите на негација + кратка заменска форма + двосложна лична 
глаголска форма. Кај  сложените прозодиски единици, пак, што се сос-
тојат од лична глаголска форма и од кратка заменска форма употребена 
како енклитика, акцентот редовно е пропарокситонски, без разлика на 
должината на глаголската форма и на бројот на енклитиките: земајте го 
/#зем|ајте#гo#/, земајте-му-го (/#земајт|е#му#гo#/) и сл. 

Освен инвентарот на клитиките даден во речникот, во брзиот изговор 
кратките зборови кои самостојно имаат свој акцент, исто така можат да го 
изгубат акцентот и да се поврзат во акцентска единица со следниот збор. 
Оваа ситуација главно се однесува на сврзниците. Поради оваа причина, 
мнозинството македонски истражувачи ги вклучуваат кратките сврзници 
во проклитиките (на пр. Конески 1952). Ние ги вклучуваме сврзниците 
во ортотонските (акцентогени) зборови. Иако, поради нивната краткост, 
почесто го губат својот акцент во реализацијата, во побавно темпо на 
изговор обично се акцентирани (види Глава IV). Карактеристично е, 
сепак, дека присуството на сврзници не го предизвикува пренесувањето 
на акцентот. Истото важи и за прашалните заменки, кои поради нивната 
краткост можaт да го изгубат својот акцент. Сепак, ова не е често, бидејќи 
тие обично се појавуваат во фокусот56. Сп. 

Условно меѓу клитиките може да се вбројат и интерогативните 
заменки кој (и нејзиниот дативен и акузативен облик кому односно 
кого), што, кога, каде/кај и како, коишто може да се однесуваат 
како клитики (Мишеска-Томиќ 2008: 37). 

 Дистрибуцијата на клитиките (т.е. на атоничните зборови) е 
строго дефинирана. Ги делиме на адноминални и реченични. Адноми-
нални клитики се такви кои заземаат одредено место во номиналната 
група, а реченични — чија позиција е определена во реченицата. Адно-
минални клитики можат да бидат членските морфеми, присвојните за-
менски дативни клитики и предлозите. Реченичните клитики ги опфаќа-
ат кратките форми на помошните глаголи, кратките форми на личните 
заменки, повратната заменка се, партикулата за негација не, прашалната 
партикула ли и конјунктивната партикула дa (Олга Мишевска-Томиќ го 
употребува терминот: субјунктивна клитика). 

Покрај тоа, ние ги делиме клитиките не само на проклитики и 
енклитики, туку и на класи со различна подвижност (види подолу). Во 
проклитиките што не се мобилни, припаѓаат предлозите. Предлозите 

 56 Зборот што го носи тежиштето на информацијата во реченицата (word in focus).
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секогаш се појавуваат пред номиналната група, која е поврзана со 
нивната рекција (на͜  др|уг ч|овек). Другите клитики имаат послободна 
дистрибуција, но исто така строго определена. Акцентот денес поретко 
се пренесува на предлогот, дури и во формите со адвербијална функција 
(иако голем дел од адвербијалните изрази треба да се изговараат со 
пренесен акцент на предлогот кога акцентогениот збор е двосложен: 
п|од-сенка, п|од-вода, н|а-сонце, н|а-пазар, б|ез-вода, б|ез-пари и сл).

Дискутабилно прашање е дали и префиксите треба да се смета-
ат како проклитики57. Несомнено, морфолошкиот шев по префиксот 
е важен за реализација на фонетскиот израз (овде ја претпоставуваме 
јунктурата). Сепак, префиксите не се подвижни (тие не се сметаат за 
лексички единици, како и другите клитики), тие не се појавуваат пред 
номиналната група, туку се трајно поврзани со одредена лексема. За 
разлика од предлозите, додавањето на префикс го модифицира местото 
на акцентот во еден збор според правилото дефинирано за акцентоге-
ни зборови. На пример, кога се степенуваат придавките и прилозите, 
акцентот кај двосложните форми се пренесува врз префиксот за да пад-
не на антепенултима, додека кај тросложните и повеќесложните форми 
акцентот останува на истото место како и во нестепенуваната форма: 
п|оарен, п|ојасен, п|одобро, н|ајарен, н|ајарна, н|ајарно, н|ајјасен, н|ајдо-
бро, најв|олшебен, попр|ијатно, најх|еројски, најзим|орлива, најм|рзливи, 
п|отазе, н|ајтазе. Така, барем што се однесува до проблемот на акцен-
тирање, префиксите не можат да бидат разгледувани на исто ниво со 
другите клитички форманти.

Членските морфеми секогаш се појавуваат во енклиза на 
првиот збор од именската група, на пр. човекот — високиот човек. 
Акцентуацијата на изразите со член се подведува на погорното правило 
за пропарокситонеза: на пр. мак|едонски — макед|онскиот, брат|учетка 
— братуч|етката. Ова се однесува и на кратките форми на личните 
заменки во посесивна функција (татко ми, вујна ти и сл.; види подолу). 

Горенаведените енклитички форми прават паралела и со предлози-
те, бидејќи нивната позиција во фразата е строго дефинирана — тие се 
појавуваат по првиот член од именската група. Предлозите и членските 
морфеми се средна класа помеѓу зборообразувачките афикси и клитики-
те со малку повеќе слободен начин на употреба.

Кратката форма за датив од личните заменки во посесивна функција, 
исто така, обично се наоѓа во енклиза и, како и членската морфема, се 
приклучува кон првиот член од именската група, на пр. м|ајка му — 

 57 Префиксите се лексички форманти, додека предлозите се реченични 
форманти (phrasal affixes, в. Anderson 1992: 198 и следните).
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ст|арата му м|ајка, м|ажот ми м|ој итн. Акцентот се движи напред во 
согласност со општото правило: бр|атучед — брат|учед му, ж|енатa — 
жен|ата му. Со номинативен предикат има избор на позицијата, на пр. 
|Убава ми е с|естрата како и: |Убава е с|естра ми. 

Во посебни случаи, посесивните дативни форми може дури да се 
појават и во проклиза, на пр. Му дошол синот.; Му беше наставник.; Ти 
ја видов мајкa ти.; Им изгоре станот.; Му се скрши чашата. Меѓутоа, 
во горните примери, кратките форми на личните заменки повеќе означу-
ваат други синтаксички улоги, а не поседувачот (посесорот), така што тие 
припаѓаат на фразни клитики и не се вистински примери во оваа точка58. 
Оттука и произлегува понатамошниот заклучок дека позицијата на посе-
сивните заменки исто така е строго дефинирана во номиналната фраза. 

Адноминалните клитики имаат доста крута дистрибуција. Послобод-
ни се реченичните клитики, а тоа значи дека тие можат да функционираат 
и како проклитики и како енклитики, но изборот не е произволен.

Кратките форми на личните заменки се појавуваат во енклиза по 
посочувачките изрази еве, ете, ене, на — тука, исто така, е обврзувачко 
истото акцентско правило како кај акцентогените зборови, на пр.: 
ев|е͜   ви͜  ги, н|а͜   ти͜   го, ен|е͜   ти͜   ја, ет|е͜   им͜   ги, ев|е͜   ти͜   ги.

Во тој поглед македонскиот јазик е единствен словенски јазик 
каде што акцентот уште може да биде преместен кога ќе се поврзе со 
енклитики. Бидејќи членот во македонскиот јазик е постпозитивен, исто 
како и граматичките наставки за род и број, голем дел од прозодиските 
зборови се со три или повеќе слогови, така што правилото за акцентирање 
на третиот слог од крајот на зборот се реализира во голема мера. 

Во енклиза се употребуваат исто така и заменските клитики во за-
поведниот начин: земи го, дај му го, губи се. Според современата нор-
ма, акцентот се поместува во согласност со правилото за акцентогени 
зборови, на пр. донес|и͜  ми͜  ги, прочит|ај͜   им͜  ја, јавет|е͜  им͜  ја, 
испратет|е͜   му͜  го, зем|ете͜  го, земет|е͜  му͜  го. Според нашите наоди 
(види подолу), во овој тип на изрази акцентните поместувања многу чес-
то не се реализираат во јавната комуникација. Освен тоа, во овие изрази, 
кога се негира, редоследот на заменските клитики често е неправилен, 
 58 Според Митковска (2000) колку поблизу стојат во текстот зборовите што 
ги означуваат посесумот и посесорот, толку е поголема веројатноста дека дативната 
клитика ќе добие посесивно толкување (авторката мисли тука на таканареченото 
инхерентно поседување, како што се семејните односи, дел од целина). Меѓутоа, 
тешко е да се согласиме со ова — семантичката интерпретација зависи од значењето на 
употребените изрази, а не од начинот на формирањето, сп. при истата таа структура: 
Му (посесивна клитика) ги измив рацете на детето. и Му (клитика за дативен објект) 
го дадов лебот на детето. Постојат, се разбира, и двосмислени примери.
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сп. не г|о земај наместо не з|емај го. Олга Мишевска-Томиќ исто така 
обрнала внимание на ваквата погрешна реализација во скопскиот колок-
вијален говор (Мишеска Томиќ 2008: 87), сп. норма: Не д|авај му! — aк-
туелен изговор во Скопје (но и во други места): Не м|у давај!

Заменските клитики се појавуваат во енклиза и во ситуации кога 
реченицата започнува со именски прирок, на пр.: Мил си ми., Мајка си 
му. Во другите видови реченици кратките заменски форми и формите на 
т.н. помошни глаголи се јавуваат во проклиза. 

Во енклиза се појавува секогаш прашалната партикула ли на пр.: Пе-
тар͜   ли читаше книга? Петар читаше͜  ли книга? Петар книга͜   ли чи-
таше? Партикулата ли се додава до зборот во фокус (односно до изразот 
што се нарекува предмет на прашањето).

Проклитиките со релативна мобилност се појавуваат во групи — 
во блокови според следниов редослед: да, не, модалните клитики би, ќе, 
да, не, клитиките на помошниот глагол (сум59) во првото и второто лице 
еднина и множина, кратката форма на лична заменка за датив, кратката 
форма на личната заменка за акузатив, клитиката на помошниот глагол 
(сум) во трето лице, повратната заменка се (со разни функции), на пр.: 

Не ќе си му ја дадела книгата.
Да не ќе дојде?
Ќе да н|е ќе д|оаѓа. / Ќе да не ќ|е дојде.
Н|е ќе д|а е д|ојден. / Не ќ|е да е д|ојден.
Сум му го к|ажал т|оа мног|упати.
Му го пр|одал станот на др|уг ч|овек.
Не му г|о продал ст|анот на др|уг ч|овек.
Сме му д|але п|овод за р|адост.
Сте му го р|екле т|оа н|а време.
(Не) му го пр|енесле тој ст|ав з|авчера.
Сме му се в|етиле н|ему.
Ј|ас би да с|еднам.
Би му го д|онесла.
Не би му ги д|але.
Не ќе му го в|идам л|ицето.
Не ќе му се гл|еда к|уќата.

 59 Во формите на перфектот. Формите на помошниот глагол во плусквамперфект 
се акцентогени (имаат свој акцент), на пр.: Б|ев д|ошла к|ај него.; Н|е бев д|ошла к|ај 
него.; Ти б|еше д|ошла од Пр|илеп.; Тој б|еше д|ошол б|ез неа.; Б|евме д|ошле н|а гости 
к|ога т|аа се п|офали за свршув|ачката.; Б|евте д|ошле.; (Вие) н|е бевте д|ошле д|олго 
вр|еме.; Б|еа д|ошле.; Ј|ас бев д|ојден р|ано. / Ј|ас б|ев д|ојден р|ано.
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Подвижноста се однесува на целиот блок којшто може да ја запо-
чне реченицата, на пр.: Му ја дадов книгата.; или да заземе позиција 
внатре во реченицата пред глаголот или предикативот или именскиот 
прирок, на пр.: Твојата мајка ми ја даде книгата.; но не може да биде 
ставен внатре во именската група60 (на пр.: *Твојата ми ја мајка даде 
книгата.). Според Мишевска-Томиќ, блокот на клитики може да биде 
разделен со клитиката ли, којa не учествува во изградбата на блокот, нo 
само ако блокот започнува со прашална заменка, на пр. Кому ли ќе го 
прати (писмото)? (Мишеска-Томиќ 2008: 39). Овој став го цитираме, 
иако не ги третираме прашалните заменки како клитички форми, што 
значи дека блокот на клитики не може да се разбие.

Кога има долги низи од проклитики пред глаголот, можат да се 
појават два акцента, едниот на иницијалниот слог на прозодискиот збор, 
а другиот на акцентогената глаголска форма според правилата за акцен-
тирање на глаголите земени изолирано, на пр.: 

Не си им го |испратил п|исмото на д|ецата.
Н|е си им го |испратил п|исмото на д|ецата.
Ти н|е си им го |испратил п|исмото на д|ецата.
Н|е би го ч|увала.
Би ч|итал. 
Би ја ч|итал н|овата к|нига. 
Би ѝ ја пос|етиле н|овата к|уќа.
Не би |ѝ пошле н|а гости по н|икоја ц|ена. 
Б|и сме го пос|етиле муз|ејот.
Б|и сте гo пос|етиле шк|олото.
Н|е би сте го пос|етиле с|елото. 
Н|е би ѝ п|ошле н|а гости по н|икоја ц|ена. 
Б|и ѝ п|ошле н|а гости по с|екоја ц|ена. 
Н|е би ја изирит|ирал т|олку. 
Б|и му го проблематиз|ирал праш|ањето. 
Јас н|е сум м|рзлива. 
Н|е сум м|рзлива. 
Н|е си му ги в|идела зад|ачите. 
Тие додатни акценти не се задолжителни. Нивната појава зависи 

од условите на реализација — претставуваат реакција на премногу долга 
стапка, ergo на премногу долготрајна стапка. Тие ја исполнуваат основ-
ната функција на зборовниот акцент — функцијата на ритмизација на 

 60 Наспроти хрватскиот јазик каде што овие изрази се енклитични, на пр. Moja 
je sestra došla.
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говорниот исказ (за ритамот види во Глава IV). Од оваа гледна точка, не 
е важно каде се границите меѓу прозодиските зборови, туку она што е 
важно е на колку слогови се појавува нагласен слог. Аудитивно, а дури и 
експериментално е тешко да се одреди на кој прозодиски збор припаѓа 
клитиката, односно дали е: Н|ие сме͜  зам|инати н|а͜   одмор. или	Н|ие͜  сме 
зам|инати на͜ |одмор? Ние сме склони да ја избереме првата варијан-
та, бидејќи клитиката сме, како и повеќе други подвижни клитики може 
да го започне исказот — затоа дефинитивно може да биде проклитика. 
Втората варијанта има и непренесен акцент на предлогот во именската 
група на крајот на реченицата, што исто така не е практика кога се ра-
боти за прилошко значење. Од друга страна, ако сакаме границите меѓу 
прозодиските зборови да се појавуваат во регуларни интервали, т.е. да 
ја израмниме должината на стапките, тогаш во подолга низа од клитики 
дел од нив ќе ги третираме како енклитики, на пр. В|ие͜  сте прод|аде-
ни д|уши.; Н|е͜  си ј|аден ц|ел͜   ден. Користејќи ја методологијата на ав-
тосегменталната фонологија, таквите прашања треба да се решат само 
со помош на слухот, особено затоа што некои од клитиките можат да 
функционираат како проклитики и како енклитики и не зависи секогаш 
од видот на конструкцијата, туку од ритмичките услови, сп. ги дури и: 
Шт|о͜   да м|у͜  рече?; Шт|о |и͜   да н|е͜   дојде?; Д|а͜   не зн|аеш н|ешто? Споре-
ди ја исто така и појавата на голем број вторични акценти: Ќ|е͜   да н|е͜   ќе 
д|оаѓа. / Ќ|е͜   да не͜  ќ|е͜  дојде, Н|е͜  ќе д|а͜  е д|ојден. / Не͜  ќ|е͜  да͜  е д|ојден. и др.

Од ритамот и од темпото зависат исто така и други акцентски мо-
дификации, како што е акцентирањето на едниот/двата дела на сложени-
от збор, создавањето на дополнително истакнување кај долгите акценто-
гени зборови, а исто така и губење на акцентот кај кратките акцентогени 
зборови (на пример сврзниците, различни заменки), создавањето на ак-
центски целости. Овие појави зависат главно од условите на продукција, 
затоа секогаш се можни опции како: Ј|аc бев͜  д|ојден р|ано. / Ј|ас б|ев 
д|ојден р|ано., Т|ие͜  се најнаш|етани. / Т|ие͜  се н|ајнаш|етани. итн. 

Покрај тоа, на фонетско ниво, јунктурите што се појавуваат од дес-
ната страна на кратките т.н. функционални зборови, честопати се реду-
цираат дури и при просечното темпо на изговор, и таков збор автоматски 
станува проклитика, на пр.: Ако се земе предвид и фактот дека маке-
донскиот јазик… /#|ɑko##se#z|eme##pred#v|id##|i##f|ɑktot##d|ekɑ##mɑked|onski
#ot##j|ɑzik#.../(8 прозодиски зборови) → [#ɑko#se#z|eme# #pred#v|id##i#f|ɑktot#
#dekɑ#mɑked|onski#ot# #j|ɑzik#...] (5 прозодиски зборови).

Посебен проблем е одговорот на прашањето дали формата за 3 лице 
од глаголот сум е клитика или акцентоген збор. Олга Мишевска-Томиќ 
уште порано обрнала внимание на спецификата на таа форма, не само 
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во македонскиот јазик (за балканските клитики види во: Mišeska-Tomić 
1990/92, 2008 и др.). Во македонскиот, а и во српскиот јазик (ј)е зафаќа 
поинаква позиција во редоследот на клитики отколку другите форми на 
парадигмата на глаголот сум/јесам). Тоа е објаснето со фактот дека (ј)
е не е „вистинска“ клитика. Клитиките од овој глагол во српскиот јазик 
потекнуваат од флексивните наставки (срп. jесам > сам, јеси > си, јесмо 
> смо, итн.), додека (ј)е, напротив, е скратена форма од јест. Во маке-
донскиот јазик нема разлика во сегменталната репрезентација на полна-
та и на клитичката форма, меѓутоа, според нашите сознанија, спротивно 
од она во српскиот јазик, македонскиот јазик ја зачувал ортотоничноста 
(барем делумно) на формата e (сп. понатаму во Глава IV).

Спореди исто така: 

Македонските глаголски клитики сyм и е, меѓутоа, се спе-
цијални клитики, коишто заземаат синтактички позиции што се 
разликуваат како една од друга, така и од синтактичките позиции 
што ги заземаат неклитичките глаголски облици. Сум, на пример, 
секогаш стои лево од прономиналните клитики, а десно од модал-
на клитика ќе, додека неклитичките глаголски облици стојат десно 
од сите реченични клитики и синтаксички и прозодиски ги под-
држуваат клитиките, односно претставуваат нивни синтактички и 
прозодиски ʻдомаќиниʼ (Мишеска-Томиќ 2008: 7–8), 
и понатаму: 

Освен тоа, глаголските клитики за трето лице не се јавува-
ат во реченици во коишто главата на реченицата е л-партицип61, 
туку само во реченици со именски прироци, во коишто глави се 
н-/т- партиципи, придавки или именки. Така глаголските клитики 
за прво и второ лице се јавуваат лево од прономиналните клитики 
— како во речениците во коишто во прирокот имаме л-партицип62 , 
така и во речениците со именки во прирокот63 — додека глаголски-
те клитики за трето лице не се јавувааат во реченици чии глави се 
л-партиципи64, а во реченици со именски прироци се јавуваат дес-
но од прономиналните клитики65 (Мишеска-Томиќ 2008: 40–41).

Врз основа на нашите набљудувања, ние сме склони да прифатиме 
дека е е акцентоген збор. Во текстот читан слободно, кој повеќепати го 
слушавме пробувајќи да дефинираме изохронизам (Глава IV), е кое беше 
 61 Со исклучок на источните дијалекти.
 62 Пр.	Сум ти го заборавила името.; Сте им ги изгубиле книгите.
 63 Пр.	Јас сум ти многу благодарна.; Ти си му татко.
 64	Пр.	Петко ти го заборавил името.; Тие им ги изгубиле книгите.
 65 Пр.	Петко ти е многу благодарен.; Тој му е татко.
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дел од именскиот прирок, честопати беше акцентирано. Од друга стра-
на, поради екстремната краткост, овој збор често го губи својот акцент 
— ова најчесто е случај кога е дел од сложен предикат (T|oj е͜  д|ојден.), 
или кога е стои по главниот предикат (Cтуд|ентка͜  e, но почесто Т|аа |е 
студ|ентка, Т|ој |е ш|етан ч|овек — покрај поретките Т|аа е͜  студ|ент-
ка, Т|ој е͜  ш|етан ч|овек).	Другите	форми	од	парадигмата	на	овој	глагол	
функционираат	како	клитики,	на	пр.:	В|ие͜  сте бир|ократи., Ти си͜   супер., 
С|упер͜  си., Д|обри͜  сме., Проф|есори͜  сте или н|е͜  сте? Т|ие се͜  л|ингвисти.	
Под	претпоставка	дека	е	е клитика,	често	е	тешко	да	се	утврди	дали е 
проклитика или енклитика. Тоа е ситуација слична на сврзниците, кои ги 
третираме како акцентогени зборови, и во слободниот изговор се нагла-
сени, но кои обично го губат својот акцент во побрз изговор — во таква 
ситуација тие обично се поврзуваат со следниот збор. Исто така, може 
да се претпостави дека постојат два хомофонични изрази: е акцентогено 
и е клитично — оваа одлука бара подетална анализа на користењето на 
оваа форма. Ова прашање не изгледа теоретски особено важно, бидејќи 
ритмизацијата на текстот се прави ad hoc, за време на продукцијата на 
текстот — ритмизацијата претставува компромис меѓу „речничките“ ак-
центски карактеристики на индивидуалните лексеми, кои произлегуваат 
од нивната семантика и фонетските карактеристики (краткост наспроти 
должина на зборот), коишто ја предодредуваат единицата да зазема одре-
дена позиција во ритмичката структура на текстот (види Глава IV).

Олга Мишеска-Томиќ, исто така, обрнува внимание на различните 
можности на редот за формирање на клитичките изрази, сп. 

Во реченици со именски прироци, меѓутоа, македонските ре-
ченични клитики не се секогаш превербални. Така, кога во имен-
скиот дел од прирокот имаме придавка (или партицип), клитиките 
можат да ја изберат за синтаксички домаќин придавката од својата 
десна страна и да проклитизираат кон неа, но многу почесто тие се 
и синтаксички и прозодиски ориентирани кон граматичката кон-
ституента од својата лева страна. (Mишеска Томиќ 2008: 11). 

И ги дава примерите: Mу → се → тешки прашањата, Прашања-
та ← му ← се тешки, Тешки ← му ← се прашањата.

За повеќе детали за репартиција на македонските клитики, види 
во Мишеска-Томиќ 2008, каде што, меѓу другото, се покажани употреби 
спротивни на востановеното правило.

Во повеќето изрази кои содржат и проклитики, акцентот паѓа на 
третиот слог од крајот на зборот, на пример во изразите со негација, ак-
центот се движи напред ако е глаголот едносложен или двосложен или ќе 
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остане на глаголот, ако е тој тросложен или повеќесложен: не д|обивме, 
не ни го пок|ажале, не им го д|аваат, не г|о видов, не г|о добив, не му г|о 
зеде, не си г|о читал, не сум г|о видел, не б|и јадел. Значи заменските фор-
ми го привлекуваат акцентот, но понатаму акцентот се движи поретко, 
дури и ако тоа го бара најважниот принцип на пропарокситон, на пр.: не 
м|у дал,	а	не н|е му дал, иако	н|е добив. Во официјалната комуникација 
сè почесто се слуша aкцентирањето на морфемата не како акцентоген 
збор — ваквата реализација не спаѓа во културниот изговор и се смета 
зa нарушување на правоговорната норма. 

Прашалните заменки традиционално се сметаат за клитики (сп. 
Конески 1952: 145–146). Според нас тие се акцентогени форми, но со 
оглед на нивната краткост (и неполнозначност) тие често се однесуваат 
како сврзници, односно се поврзуваат во акцентска целост со следните 
зборови: на пр.: прашалнa заменкa (+ кратка заменска форма) + глагол: 
Шт|о͜  значи?, К|ој͜  дојде?, Ког|о͜  виде?, Кого͜  г|о͜  виде?, Кому͜  м|у͜  рече?, 
К|ај͜  беше?, Со ког|о͜  беше?, Што͜  с|е͜  случи?, Колк|у͜  беа?, Чиј|а͜  била?, 
Кој͜  т|е-викна? — ваквите изрази носат пропарокситонен акцент. Олга 
Мишеска-Томиќ ги вбројува прашалните заменки во клитиките, но под 
знак прашалник (Mишеска Томиќ 2008: 38).

Бројот еден (една, едно) е хомофoнен со неопределениот член 
еден (една, едно, едни), со таа разлика што во говорната низа бројот 
еден е акцентоген збор, а неопределениот член еден е проклитика 
што акцентски се приклонува кон именката (Минова-Ѓуркова 2000: 
125–126), на пр. број: К|упив |еден леб., В|идов |едно м|аче., |Имам тр|и 
м|ачки и |едно к|уче. Според информаторите, зборот еден не е акцентиран 
ако извршува функција на член/неопределена заменка на пр. В|идов 
едно͜   м|аче. Сепак, акцентот не се пренесува во согласност со општото 
начело, како што би можеле да го очекуваме во случај на проклитика, 
односно не е речено, на пр. *В|идов едн|о͜  маче. Затоа, претпоставуваме 
дека овој израз, и во функција на член/заменка како и број, се појавува 
како акцентоген збор, но поради својата краткост и позиција во фразата 
обично го губи својот акцент. Во употреба на зборот еден како број 
обично треба да се подвлече (дека не се две или три или четири... 
туку само едно), па оттука и почесто носи свој акцент. Најчеста е 
употребата на еден како неопределена заменка/член и најчесто тој не 
носи свој акцент (ниту го прифаќа акцентот од акцентогениот збор), 
на пр.: Еден͜  ч|овек с|едеше на͜  кл|упата — во секој случај на слух 
неговиот изговор е различен од оној кога е употребен како број каде 
што се потенцира самиот збор еден наспроти некој друг број, на пр.: 
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Во͜ |едната р|ака д|ржеше с|ендвич, во͜  др|угата с|окче., До͜  кл|упата 
др|емеа дв|e к|учиња и |една м|ачка.

Вториот вид на прозодиски зборови кои содржат внатрешни 
јунктури се т.н. акцентски целости, многу карактеристични за 
македонскиот јазик. Тоа се изрази добиени од две акцентогени лексеми. 
Тие се разликуваат од сложените зборови со тоа што тие претставуваат 
поврзување на две морфолошки независни единици. Од реализацијата 
на кратките номинални фрази со привремено намалување на еден 
од акцентите, тие се разликуваат по тоа што акцентот се преместува 
на третиот слог од крајот, во согласност со правилото дефинирано за 
акцентогените зборови. Тие се специфичност за македонскиот јазик, на 
пр. кисел|а͜  вода, кисел|о͜  млеко, трет|а͜  вечер, пр|ав͜  шеќер, с|ин͜  камен,
 топл|а͜ вода, стар|и͜ луѓе, зимн|о͜ време, летн|о͜ време, глув|а͜ доба, 
студен|а͜  вода, добр|е͜  дојде (но: добре͜  н|ајдов), здрав|о͜ живо, д|обар͜ 
ден, добр|а͜  вечер, добр|о͜  утро, д|обра͜ ноќ, (но:	д|обар п|ат), дв|а͜  дена, 
тр|и͜ ноќи, ц|ел͜ ден, ц|ел͜ град, с|екој͜ ден, ст|о͜ дена, двест|е͜ метри, 
топонимите исто така: Песј|о͜ брдце, Шарен|а͜ чешма, Кисел|а͜ Вода, 
Дев|е͜ Баир. Називите на празниците се пишуваат споено Велј|асреда, 
Велич|етврток, Вел|ипеток, Велјас|абота, В|елигден — голем дел од нив 
се опционални, односно можат да се изговорат како такви, но и како два 
акцентогени збора, освен Велигден. 

Ваквиот начин на акцентирање влегол во стандардот од западното 
македонско наречје (вклучувајќи го тука и западниот дел од северните 
говори), каде што се наоѓаат централните а-говори, кои влегле во 
основата на македонскиот стандарден јазик, нo треба да се нагласи дека 
акцентските целости не се својствени на југоисточното македонско 
наречје (вклучително и источниот дел од северните говори) и тешко се 
усвојуваат од страна на говорителите што потекнуваат од ова дијалектно 
наречје. Од друга страна, пак, западното македонско наречје не само што 
го чува ваквиот начин на акцентирање (петстотин|и͜  метри), туку и го 
проширува на други зборовни групи: нивни|от͜  тутун, цел|а͜  вечер, 
сув|о͜   грозје, наш|и͜   луѓе итн. 

За местото на акцентот во македонскиот стандарден јазик е пи-
шувано во сите граматики на македонскиот јазик, в. Кепески 1946; Бл. 
Конески 1952; Бојковска, Ѓуркова, Пандев, Цветковски 2003, Савицка, 
Спасов 1997, и во повеќе статии, меѓу другите и Лаброска 2007, 2009, 
2012. Подолгата временска распореденост ни овозможува да ги следиме 
промените што се случуваат со македонскиот акцент во текот на послед-
ните шеесет години. Тие можат да се генерализираат на следниов начин:
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1. Бројот на странски зборови чиј акцент е адаптиран е зголемен, 
иако во многу случаи окситонскиот и парокситонскиот акцент се 
зацврстиле. на пример, придавките како б|арокен и б|урлескен иако 
во правописниот речник се напишани и со акцент на пенултима 
(бар|окен и бурл|ескен), сè повеќе можат да се слушнат со акцент 
на антепенултима што значи веќе се адаптираат на македонскиот 
акцентски систем. истото важи и за именките биф|е/б|ифе, ват|ер-
поло/ватерп|оло и десетина други позајмени зборови кои во мо-
ментов се во фаза на адаптација. Во новиот Правопис на македон-
скиот јазик (Правопис 2017: 32) во делот на сè уште неадаптира-
ни зборови од туѓо потекло се наброени и повеќе зборови што се 
одамна влезени во македонскиот јазик и што без проблем се изго-
вараат според македонските акцентски правила, како што се: |ек-
ран, м|икрофон, н|ервоза, п|ортрет, р|езерва, р|еформа, с|еместар, 
ст|адион, т|елефон, фр|агмент, ш|ампон, за кои е наведено дека 
имаат два начина на акцентирање — всушност, повеќето од овие 
зборови веќе се фиксирани со пропарокситонски акцент (двослож-
ните со парокситонски акцент).

2. Се повлекуваат акцентските целости од типот кисел|а͜  вода.

3. Пренесувањето на акцентот на предлозите се повлекува.

4. Пренесувањата на акцентот во фразите што содржат клитики 
исто така се повлекува.

5. Пренесувањето на акцентот во изразите со енклитики сè поретко 
се појавува во стандардниот изговор. 
6. Обопштувајќи уште повеќе, ќе речеме дека се зголемува опсе-
гот на парокситонезата во прозодиските зборови кои не содржат 
внатре јунктура, а кај зборовите со внатрешна јунктура, сè поретко 
се пренесува акцентот на третиот слог и покрај бројни адаптации.

7. Сложените зборови без интерфикс, како и акцентските целости, 
може да се изговараат како групи од два прозодиски збора.

Во 2017 година, за целите на оваа работа, се повтори преглед на 
акцентот во избрани најважни конструкции кои содржат клитики. Изгот-
вена е мала листа на реченици со конструкции интересни за нас. Шест 
лица беа замолени да ги прочитаат, на возраст од 30 до 45 години, кои 
живеат во Скопје, со високо образование, во кои не се прикажани дија-
лектните карактеристики во нивниот изговор. 
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Резултатите од последната анкета се следниве:

1. 13 реченици содржеа конструкции со предлози — акцентот не се 
преместил ниеднаш на предлогот, на пр.: без͜  р|адост, во͜  В|елес, на͜  
г|ости, по͜  д|рво, при͜  с|рце итн.66 Според новиот Правопис (2017)	
во	такви	изрази	предлогот	може	да	биде	факултативно	акцентиран.	
Предлозите	не	беа	акцентирани	дури	ни	во	прилошките	употреби	
(според Правопис 2017	во	такви	изрази	како	во͜   в|ода, до͜   н|ебо пре-
несувањето	на	акцентот	е	задолжително).	Пренесувањето	се	реа-
лизира	редовно	во	изрази	со	лични	заменки,	како	б|ез͜   нас, д|о͜   мене.	

2.	Cврзниците	никогаш	не	го	преземаат	акцентот	(според	Право-
пис	2017	во	комбинација	со	полнозначен	збор,	пренесувањето	на	
акцентот	е	задолжително,	на	пр.	|и јас, н|и таму).	Исклучок	е	и	што	
може	да	биде	акцентирано	во	формите	на	некои	броеви	(спореди	
погоре).	

3.	Во	една	конструкција	се	појавува	префиксоид67:	псевдокл|асичен.	
Во	послободно	темпо	на	изговор	две	лица	додатно	ги	акцентирале	
и	двата	дела,	преправајќи	го	изразот	во	два	прозодиски	збора.	Вак-
вата	реализација	ни	ја	потврди	и	другото	истражување	анализира-
но	во	Глава	IV.	

4.	 Зборовите	 што	 содржат	 префикси	 се	 различно	 нагласени,	 но	
генерално	имаат	акцент	на	третиот	слог	од	крајот,	на	пр.:	з|анесе, 
з|амрзнат, пр|екопа, пр|екрасен, запр|епасти; 

5.	Поинаку	акцентирани	се	глаголите	со	суфиксот	-(из)ира:	коп|ира 
и	прекоп|ира, запрезент|ира	итн.	Но	тоа	се	врзува	со	друго	правило	
за	акцентирање	во	оваа	морфолошка	група	(види	погоре).

6.	Во	шест	реченици	се	појавува	е.	Акцентот	ниеднаш	не	е	пре-
несен,	 на	 пр.:	 сп|ортот е здр|ав, д|енес е н|ашата п|рва в|ечер...,	
но	во	еден	случај	при	бавно	темпо	на	изговор е	носи	свој	посебен	
акцент:	сп|ортот |е здр|ав.

 66	 Единствен	 случај	 на	 нагласување	 на	 предлогот	 беше	 забележан	 во	 друга	
студија,	 опишана	 во	 Глава	 IV	—	 тоа	 се	 случи	 со	 многу	 брзо	 темпо	 на	 реализација	
на	текстот	—	се	работи	за	рефлекс	на	зајакнување	на	почетокот	на	долгата	реченица	
(предлогот	стои	на	почетокот	на	реченицата).
 67 Да се потсетиме дека овој термин се однесува на префикси, добиени од 
полнозначни странски зборови.
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7.	Ќе	 и	 другите	 глаголски	 клитики	 (поединечни	 примери)	 не	 го	
преземаат	акцентот,	иако	во	подолга	низа	на	клитики	едно	лице	ја	
акцентирало	дополнително	и	клитиката,	на	пр.:	ќ|e͜  сте му͜   ја͜   д|а-
ле,	покрај	регуларното	ќe͜  сте͜  му͜   ја͜   д|але. 

8.	Во	4	реченици	се	појавуваат	прозодиски	зборови	со	проклити-
ката	се:	и	во	тие	конструкции	акцентот	не	се	пренесува	ниеднаш:
 се͜   н|аоѓа, се͜   ј|ави.

9.	 Во	 8	 реченици	 се	 појавуваат	 глаголски	 конструкции	 со	 про-
клитиката	не.	Најчесто	се	користи	принципот	на	нагласување	на	
третиот	 слог	од	крајот,	на	пр.	н|е͜  јадам, н|е͜  гледај, не͜ |оставај, 
не͜  ост|авајте, н|е͜  дојде, не͜  ост|авај͜  ја.	Во	овие	конструкции	
имаше	и	колебања	во	поглед	на	местото	на	заменската	клитика,	на	
пример, не͜  з|емај͜  го	покрај	не͜  го͜   з|емај.	Испитаниците	укажале	
на	втората	форма	како	почеста.

10.	18	реченици	содржат	кратки	форми	на	лични	заменки.	Во	овие	
конструкции	 акцентот	 ретко	 се	 движеше:	 го͜  д|адов, го͜  с|акам, 
му͜  р|ече, ми͜  п|адна, им͜   д|але, го͜   з|ел	итн.	Акцентуацијата	од	типот	
не͜  г|о͜  сакам поретко	се	реализираше	и	од	повеќето	испитаници	
беше	 сметана	 како	 хиперкоректна,	 но	 сепак	не-г|о-уби,	 наспроти	
го͜   |уби.	Во	изразите	што	содржат	неколку	клитики,	акцентуација-
та	најчесто	зависи	од	бројот	на	слогови.	Ако	изразот	се	состои	од	
најмалку	5	слогови,	тогаш	е	обично	поделен	на	2	прозодиски	збора	
и	се	истакнуваат	два	слога:	групата	од	клитики	и	акцентоген	збор,	
на	пр.	н|е͜  му͜   ја |оставај, н|е͜  му͜   ја ост|авајте, н|е͜  му͜  го д|адов, 
н|е͜  сум з|ел68, т|и͜  си͜  ми с|екогаш, но не͜  му͜  р|ече, не͜   ја͜  в|идел по-
крај	н|е͜  ја в|идел (но	не не͜  ј|а͜  видел).	Правилото	не	е	без	исклучок,	
сп.	исто	така,	ќe͜  сте͜  му͜   ја͜  д|але.	Очигледно	одлуката	за	акцентот	
зависи	од	тоа	дали	во	групата	од	клитики	влегува	и не,	што	носи	
дополнителен	акцент	во	случај	на	појавување	и	на	други	клитики	
(поголем	број	слогови).

11.	Eнклитиките,	кои	ретко	се	појавуваат	во	текстот,	се	чини	дека	
повеќе	 не	 го	 модифицираат	местото	 на	 акцентот	 во	 акцентската	
целост,	сп.	 |еве͜ ти͜  ја, |еве͜  го, к|амо͜  ти͜  го, но камо͜  м|и͜  ти͜  го.	
Конструкциите	во	заповеден	начин	од	типот	не͜  остав|ајте͜  му͜   ја, 
не͜  ост|авај͜   му͜   ја	или	исто	така	не͜  оставајт|е͜   му͜  ја, не͜   остав|ај͜ 
му͜  ја,	од	испитаниците	веќе	не	се	сметаа	точни	—	обично	се	вели,	

 68 Енклитичноста на формата сум е утврдена по слух.
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според	 нив:	 н|е͜  му͜   ја ост|авајте, н|е͜  му͜  ја |оставај	 (според 
Правопис 2017	пренесувањето	на	акцентот	тука	е	задолжително).	

12.	 Eнклитичните	 членски	 морфеми	 во	 изворните	 зборови	 го	
менуваат	местото	на	акцентот	на	третиот	слог	од	крајот:	впеч|атоци 
— впечат|оците.	Зборовите	нагласени	поинаку	од	третиот	слог	од	
крајот,	не	 го	менуваат	акцентот	во	наведената	форма:	нукле|арно 
— нукле|арното, позит|ивни — позит|ивните, колект|ив — 
колект|ивот.

13.	Cложените	зборови	беа	акцентирани	во	согласност	со	правилото	
за	 акцентирање	на	 третиот	 слог	од	крајот: в|елигден, злов|есница, 
шест|окрила (едно	 лице	 го	 акцентирало	 зборот	ш|естокрила	 на	
иницијалниот	 слог	 (и	 тоа	 е	 веројатно	 резултат	 на	 претераното	
засилување	на	почетниот	слог).	Сепак,	правилото	за	акцентирање	
на	 третиот	 слог	 од	 крајот	 се	 случува	 главно	 во	 фиксни,	 често	
користени	форми	 и	 во	 изрази	 извлечени	 од	 народната	 уметност.	
Денес,	сложените	зборови	се	поинаку	нагласени,	сп.	црвеноарм|еец, 
црвенок|ожец, црвенок|ос (акцент	 како	 во	 именската	 група,	 во	
која	 првиот	 акцент,	 оној	 на	 определувачкиот	 збор,	 се	 намалува),	
но	 црвен|оперка, црн|огорец (акцентуација	 како	 во	 несложените	
акцентогени	зборови).	Овој,	последниов	тип	на	акцентирање	денес	
е	поредок.

14.	Bо	кратки	именски	групи,	со	нормално	темпо	на	говор,	секој	
член	е	акцентиран,	на	пр.: н|ова вл|ада или ст|ара вл|ада. Во	побрзо	
темпо	на	говор	едниот	од	акцентите	може	да	подлежи	на	редукција,	
на	пр.:	н|ова влада или ст|ара влада, но	веќе	не	како	во	класичните	
примери	од	типот	кисел|а вода. 

15.	Kратките	сврзници,	едно-	и	двосложни	(одделни	примери)	се	
изговорени	без	акцент.	За	разлика	од	типичните	проклитики,	тие	
не	го	менуваат	местото	на	акцентот	во	акцентираната	група	(про-
зодиски	збор),	но	во	подолга	низа	од	клитики,	во	побавна	реали-
зација,	можат	да	имаат	акцент,	особено	повеќесложните	сврзници,	
н|ова вл|ада |или ст|ара вл|ада, …д|ека ќе͜   сте͜   му͜   ја͜   д|але... покрај	
регуларното дека͜   ќе͜   сте͜   му͜   ја͜   д|але….
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Општо земено, се забележува се помалку нагласување на одреден 
слог во акцентските целости што содржат клитики, односно губење на 
таквите акцентски целости. Најчесто зачувано е местото на акцентот во 
акцентогениот дел. Затоа, македонскиот акцент сè уште се смета за опре-
делен на фонетско рамниште, но определен кај акцентогените зборови, а 
не кај прозодиските зборови (што може да вклучуваат клитики) — во по-
веќето зборови акцентот е пропарокситонски или парокситонски (исто 
така во изразите со клитики акцентот се пренесува на третиот или на вто-
риот слог од крајот). Бројот на зборови со окситонски акцент воопшто 
не е маргинален и тешко е тие зборови да се третираат како исклучоци. 

Промената на традиционалното правило за акцент на третиот слог 
од крајот во прозодиските зборови е поткрепена со фактот што ско-
ро половина од македонската дијалектна област има поинаков акцент 
— регулиран главно на морфолошко рамниште, односно на одделни 
морфеми, а не на одделни слогови. Дури и акцентуацијата на одреде-
ни сложени изрази, главно со прилошка функција, е променета така 
што секој дел од изразот е акцентиран како независен, на пр.: p|ака
за͜   р|ака, а не рака͜  з|а͜   рака, г|оре д|олу, |открај н|акрај покрај од͜   кр|ај, 
на͜   кр|ај итн. Кај сложените зборови акцентот е исто така реконструиран, 
како и кај именските групи, а со тоа и не е црв|енокос туку црвенок|ос, не 
кисел|о млеко или прв|а вечер, но само к|исело мл|еко и п|рва в|ечер. Пре-
несувањето на акцентот сè уште се чува само тогаш кога во состав на из-
разите влегуваат кратки форми на лични заменки — тие се единствените 
проклитики кои сè уште често го преземаат акцентот, но само со негација 
(не͜  му͜   ј|а͜   даде, не͜  му͜  г|о͜  зел, не͜  г|о͜  зел покрај н|е͜  го͜  зел). 

Јасно е дека најновото издание на проскриптивната норма (Право-
пис 2017) не го евидентира вистинскиот македонски културен изговор. 
Се препорачува да се следат традиционалните правила опишани од Ко-
нески во последователните изданија на неговата Граматика, а промени-
те се прифаќаат многу бавно69. Очигледно главниот принцип останува 
фонетски; влијанието на морфолошката рамнина е природна појава, но 
обемот на мешање е повеќе од природен. Дополнителното место на ак-
центот е модифицирано во текот на продукцијата на текстот според по-
требите на ритамот.

Така, може да се сумира следново: современиот зборовен акцент 
во македонскиот јазик е компромис меѓу фонетските и морфолошките 
правила, што воопштено значи — меѓу западниот и источниот тип ак-

69 Нашата последна анкета ја составивме според упатствата на Правописот 
(2015). Во неколку точки, испитаниците го подобрија редоследот на клитиките, а на 
контролното прашање во врска со акцентирањето беше одговорено „Да, така треба да 
се каже, но сите кажуваат поинаку“.
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центуација. Единицата во чии рамки функционираат правилата се мену-
ва — повеќе не е прозодискиот збор, туку лексемата. Впечатокот на хете-
рогеност, недостатокот на конзистентност при примената на правилата 
за акцентирање продлабочува повеќе опции, кои се резултат не само на 
разликите во темпото на реализација (види Глава IV). Во таков јазик 
каков што е македонскиот, во кој акцентот нема друга функција освен 
кулминациската (истакнувачката), акцентот му служи без ограничувања 
на ритмичкиот израз, местото на акцентот полесно се менува, бидејќи не 
предизвикува функционални промени. Од друга страна, тоа е типична 
транзициска ситуација, исто така позната од историјата на акцентот на 
полскиот јазик, која, mutatis mutandis, поминала по сличен пат.

Посебен случај е акцентирањето на одредени видови слогови и 
гласови како делови од акроним, во кои акцентот редовно паѓа врз по-
следниот слог. Се мисли тука, меѓу другото, за такви скратеници кои се 
состојат од согласки. Тие обично се акцентирани на последниот слог, на 
пр. СНР (Секретаријат за надворешни работи) [sənər|ə], СФРЈ (Соција-
листичка Федеративна Република Југославија) [səfərəj|ə], ССМ (Сојуз на 
синдикатите на Македонија) [səsəm|ə], а исто така и ВМРО (Внатрешна 
македонска револуционерна организација) [vəmərə|o]. Бидејќи нивното из-
говарање наликува на скандирање, би била подобра фразна интерпрета-
ција, т.е. таков израз ќе се третира како фраза вметната во друга фраза. 
Кога интерпретираме фраза, претпоставуваме дека секој слог е акценти-
ран (тоа е одделен прозодиски збор). Ако е така, тогаш истакнувањето 
на последниот слог е природно, бидејќи последниот глас е носител на 
фразниот акцент, а не на зборовниот. Фразниот акцент во немаркирани 
фрази редовно паѓа врз последниот такт (збор). Покрај тоа, одделните 
согласки претставуваат јасно одделно изговарање на секоја одделна бук-
ва од кратенката — по секој таков елемент постои посебна нефонолошка 
самогласка (со фонетски карактеристики помеѓу [ɛ] и [ɨ], што овде го 
означуваме како [ə]). Така, фонолошката репрезентација на овие слого-
ви содржи само согласки, на пр. СДСМ /s d s m/ [sədəsəm|ə], СФРЈ /s f r j/ 
[səfərəj|ə].
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Слика 14. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник на 
изразот СФРЈ.
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Слика 15. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник на 
изразот ВМРО.
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Слика 16. Осцилограм, интензитет и фреквенција на основниот хармоник на 
изразот СДСМ.

Александер (Alexander 1995) и Фридман (2011) сметаат дека огра-
ничувањето на акцентирањето на зборовите на последните три слога ве-
ројатно предизвикало пренесување на клитиките од задниот дел, или од 
втората позиција, на предниот дел на прозодискиот збор. Овој став бара 
верификација со оглед на фактот дека проклитизацијата е својствена и 
за романскиот, италијанскиот и за романските јазици на Иберискиот 
Полуостров. 

Опишаната ареална ситуација во голема мерка ги објаснува про-
мените што се случуваат во стандардната акцентуација на македонскиот 
јазик. Литературната норма, првично базирана врз основа на принципи-
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те на акцентуација во западните дијалекти, подлежи на трансформација 
под влијание на странската лексика и на изговорот на говорниците од 
другите региони, а коишто претставуваат интелектуален слој во Скопје. 
Овие промени се должат, меѓу другото, на релативната семантичка не-
зависност и подвижност на некои од клитиките, така што во акценските 
состави ретко се случува целосна, доследна реализација на пропарокси-
тонезата (или парокситонезата).

Сегашниот акцент на јазикот е компромис помеѓу системските 
правила за акцентирање и правилата што ги налага метричката мрежа, 
која е невробиолошки условена и се чини дека е универзална — тоа зна-
чи потребна е примена на релативно изохрониски стапки. Исто така, се 
чини дека здобиените промени во акцентот се почести кај оние јазици 
кај кои регулацијата на акцентот доаѓа од фонетското рамниште. При-
тоа мислиме на тоа дека акцентското место е определено на специфичен 
слог на прозодискиот збор, а не на определена зборовна морфема. Токму 
таква е ситуацијата во македонскиот јазик. Како и да е, неопходно е да се 
воспостават правила за акцентирање во контекст што не е определен од 
комуникациската ситуација. Тука треба да се забележи значителна про-
мена во начинот на акцентирање денес: акцентската единица престанува 
да биде прозодиски збор и станува лексема. Ова значи дека поместу-
вањата на акцентското место во споевите со клитики полека престану-
ваат да се случуваат.

Физичкиот корелат на македонскиот акцент. Кога се започнува со 
проучување на фонетската реализација на македонскиот акцент, треба 
да се запомни дека таа е силно подложна на контекстот (местото на са-
могласката во еден збор или фраза). Затоа, просечните вредности на ка-
рактеристиките не претставуваат веродостојни информации. Во зборот 
прозодиски се означени три точки: почетокот на зборот, крајот на зборот 
и нагласениот слог. Прозодиското обележување на почетокот и на крајот 
на зборот/фразата го модифицира акцентот во ситуација кога акцентот 
паѓа на првиот или на последниот слог во зборот/фразата. Студиите врз 
основа на средни вредности без разгледување на контекстуалните моди-
фикации, обично даваат лажна слика. Освен тоа, овие лажни резултати 
обично ги потврдуваат перцептивните студии, бидејќи секој начин на 
истакнување може да се смета како акцент на одреден јазик. Експери-
ментите со синтетички говор докажуваат дека впечатокот за акцент може 
да биде предизвикан од диференцијација на слоговите во однос на как-
ви било прозодиски карактеристики, на пример, синтезата на полскиот 
акцент врз основа на зголемување на времетраењето на самогласката се 
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смета за правилен начин на акцентирање, иако таквиот акцент е карак-
теристичен само за одредена регионална варијација на полскиот јазик.

Првичните истражувања за македонскиот акцент беа направени 
пред многу години, кога истражувачките алатки не беа толку достапни 
како сега. Тие, меѓу другите, беа објавени во Савицка, Спасов (1997). 
Истражувањето беше спроведено во „Институтот за фундаментални 
проблеми на науката и техниката на Полската академија на науките“ 
на апарат наречен INTSK 5/4 интоноскоп, кој ги мери фреквенцијата и 
амплитудата на основниот хармоник — F0 и A0. Овој уред имаше два 
програма, првиот регистрираше F0 и A0 на секои 12,5 ms, вториот ја ре-
гистрираше секоја периода на F0 и соодветната вредност A0. Со потврду-
вање на ова истражување, ќе можеме да одговориме меѓу другото и на 
прашањето, каквa е врската меѓу интензитетот на A0 и интензитетот на 
целиот сигнал.

Сегментацијата на сигналите беше направена врз основа на интен-
зитетот. Нивото од околу 40–45 dB кореспондираше со нивото на шум, 
така што претпоставивме дека зголемувањето и намалувањето на ин-
тензитетот од и до ниво од околу 50 dB ги определува границите на са-
могласките. Тоа не беше многу прецизно, но релативните вредности се 
важни и тие веројатно не беа фалсифицирани.

Остварувањето на акцентот, како што рековме, е многу силно повр-
зано со контекстот, затоа истражувањето е доста тешко, бидејќи има 
малку контексти за кои може да се рече дека се без контекстуални мо-
дификации. Генерално, акцентот е модифициран со фонетската форма 
на зборот/фразата, односно артикулацијата се зајакнува на почетокот на 
зборот (во првиот слог) и има слабеење и забавување на артикулација-
та на крајот од прозодиската единица. Тоа беше видливо и во нашиот 
македонски материјал. Како најмалку модификувани позиции ние ќе ги 
разгледаме неакцентираните, неиницијални и нефинални слогови. Та-
квите слогови во текстот се релативно ретки, бидејќи поголемиот дел од 
зборовите се двосложни или тросложни зборови, а со тоа и со почетен 
акцент. Во студијата, исто така, ги отфрливме прозодиските зборови кои 
содржеа внатрезборовни јунктури, односно главно зборовите со клити-
ки и сложените зборови.

Што се однесува до прозодиските параметри, во основа разлики-
те помеѓу слоговите се реализираат со разлики помеѓу самогласките во 
јадрото, додека разликите помеѓу поединечните самогласки се незначај-
ни и игнорирани. Сепак, се осигуравме дека сегменталните контексти 
се лесни за сегментација (што ја намалува можноста за грешка) и, ако е 
можно, споредливи. Со такви ограничувања, материјалот не беше многу 
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богат, но сепак даде некоја одредена воведна ориентација. Беа избрани 
само 44 збора со два до пет слога. Вкупно беа споредувани 155 слогови 
на различни позиции во зборот. Резултатите се сумирани подолу.

Интензитет. Разликите во интензитетот на гласот се карактеристика која 
јасно ги разликува видовите сегменти (види Глава I), меѓутоа, наспроти 
повторуваниот став по инерција за динамичниот карактер на македон-
скиот акцент (слично на другите јазици), овие разлики не придонесуваат 
значително за создавање на проминенција на супрасегменталните еди-
ници поголеми од слоговите. Во артикулацијата на самогласките, кои 
се основен носач на прозодиските карактеристики, интензитетот не се 
менува (или се менува малку) во временскиот тек на зборот.

Во нашиот материјал, обично во рок од околу 10 ms по согласка, 
нивото на интензитет се стабилизира и продолжува без големи проме-
ни до крајот на траењето на самогласката. Се споредуваат највисоките 
вредности на интензитетот на самогласката. Карактеристично е дека по-
единечните делови на зборот се карактеризираат со слично ниво на ин-
тензитет, кој за време на артикулацијата на целиот збор постепено незна-
чително опаѓа. Разликата меѓу првиот и последниот слог е обично 4–5 
dB, без оглед на тоа дали некој од овие слогови е акцентиран. Просечна-
та разлика помеѓу нагласениот и ненагласениот слог не надминуваше 2 
dB. Најголемиот контраст — 3 dB — се јавува помеѓу нагласениот слог 
и неиницијалниот слог непосредно пред него.

Просечната вредност на интензитетот кај сите испитувани само-
гласки беше 66,4 dB; вклучувајќи го и просекот на сите акцентирани 
самогласки 67,4 dB и сите ненагласени самогласки — 66,1 dB. Интензи-
тетот на предакцентните самогласки во просек изнесуваше 66,8 dB, од 
тие неиницијални 64,7 dB и иницијални 69,6 dB, при што просечниот 
интензитет на сите самогласки во почетните слогови изнесуваше 68,7 
dB, вклучувајќи ги и акцентираните (со просек 66,9 dB). Самогласки-
те по акцентот беа во просек 65,2 dB, од кои најслабите беа во крајни-
те слогови — во просек по 64,8 dB. Значи, во целост, ова не се големи 
разлики, па затоа не изгледа дека можеме да ја препознаеме разликата 
од 2–3 dB како релевантна во перцепцијата на акцентот. Таквите разли-
ки се јавуваат помеѓу акцентираните и неакцентираните, неиницијални 
и нефинални слогови. Од друга страна, најсилни се првите слогови, а 
најслаби — последните, без оглед на местото на акцентот. Не постои 
спогодба меѓу фонетичарите за минималните вредности на перцептив-
ните промени на интензитетот. Секако, човек со добар слух регистрира 
промена од најмалку 8 dB, но некои веруваат дека човечкото уво може 



102

да ја чуе разликата дури и од 1 dB. Разликата од +/- 10 dB дава впечаток 
за удвојување на гласноста.

Слика 17. Просечните вредности на интензитетот (dB) на самогласките во пе-
тосложни зборови со пропарокситонски акцент. 

Слика 18. Просечните вредности на интензитетот (dB) на самогласките во 
двосложни зборови со иницијален акцент.

Висина. Што се однесува до F0, не знаеме дали тоа е резултат на несовр-
шеноста на апаратот, или навистина е така, но на почетокот на артикула-
цијата на самогласките, а понекогаш и на крајот, F0 беше нестабилна — 
помеѓу индивидуалните циклуси имаше разлики — силно зголемување 
и опаѓање на F0 — тоа се делови од +/– 10 до дури 40 ms, по што линијата 
на F0 се стабилизира со благи промени. 
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Инхерентните разлики во висината помеѓу поединечните само-
гласки беа игнорирани поради нивната ирелевантност за конструкцијата 
и перцепцијата на супрасегменталните единици70. Повеќето луѓе реаги-
раат на промени на висината на гласот од најмалку половина тон во кон-
тинуиран говор, со времетраење од околу 50 ms (ова време е пократко 
на повисоки фреквенции). Беше измерена просечната висина F0 на са-
могласките и овие средни вредности беа понатаму нормализирани. Што 
се однесува до F0, материјалот беше мал бидејќи беше неопходно да се 
отфрлат зборовите со позиции кои потполно ги неутрализираат можни-
те разлики меѓу акцентираните и неакцентираните самогласки. Така, 
беа отфрлени сите зборови кои се наоѓаа во функционалните делови 
за фразната интонација — во каденција или антикаденција. Освен тоа, 
вредностите на F0 во овие позиции јасно укажуваат на тоа дека контура-
та на интонацијата служи за други функции отколку што е акцентската 
проминенција. Ова се просечните вредности на F0 на самогласките:

Табела 8. Вредноста на F0 на самогласките во зборови што се наоѓаат на 
различни позиции во фразата

Збор Во каденција Во антикаденција Во неутрална позиција
Пред акцент 176 Hz 219 Hz 197 Hz
Под акцент 168 Hz 212 Hz 186 Hz
По акцент 171 Hz 285 Hz 200 Hz

Во последниот збор на фразата при опаѓачка интонација настапува 
опаѓање (разликата од 3 херци, која се појавува помеѓу акцентираната и 
постакцентната самогласка, не изгледа релевантна, туку случајна). Ка-
денцијата во постакцентните слогови е слабо изразена, што претставува 
балканска особина. Меѓутоа, во последните зборови во фрази што завр-
шуваат со растечка интонација, порастот на F0 е изразен како во однос на 
контекстите со другите контури на F0, така и во однос на предакцентните 
слогови во последниот збор под антикаденција. Во целост, сепак, акцен-
тираниот слог секогаш има најниско F0 во однос на соседните слогови.

Од друга страна, кога се работи за неутрална позиција (т.е. надвор 
од зборот под каденција или под антикаденција), вредностите на F0 во 
македонскиот јазик се следниве: 

70  Високите самогласки имаат повисока фреквенција на F0 од ниските, а 
предните повисока фреквенција од задните. Самогласките по безвучни согласки имаат 
намалена F0 во почетната фаза на артикулација. Исто така, на сличен начин звучните 
теснински согласки, влијаат на артикулацијата на самогласките што доаѓаат по нив, 
особено на високите. 
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1. Cредна вредност во сите слогови — 193 Hz, 
−	 од тоа под акцент — 192 Hz,
−	 надвор од акцент — 194 Hz.

2. Најниски изразени се предакцентните слогови — 187 Hz, 
−	 од тоа првиот предакцентен — 182 Hz,
−	 вториот предакцентен — 194 Hz, исто така
−	 вториот, но неиницијален слог — 168 Hz.

3. Кај сите почетни слогови средната висина на артикулација-
та беше — 197 Hz, 

−	 од тоа кај почетните неакцентирани — 198 Hz.
4. Сите постакцентни слогови се повисоки, нивната просечна 

вредност изнесува 204 Hz, 
−	 од тоа кај нефиналните слогови 203 Hz, и
−	 кај финалните слогови — 205 Hz.

Општо гледано, може да се забележи мало зголемување на F0 по 
акцентот.

Слика 19. Вредноста на F0 (Hz) кај самогласките во петосложни зборови со 
пропарокситонен акцент. 
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Слика 20. Вредноста на F0 (Hz) кај самогласките во двосложни зборови со 
иницијален акцент.

И на крајот ќе се осврнеме на временскиот (темпоралниот) фак-
тор, кој според наше мислење е главен кандидат за факторот што го ис-
такнува акцентираниот слог. На прв поглед, се чини дека темпоралните 
вредности создаваат комплетен хаос, се случува дури и акцентираната 
самогласка да е пократка од соседните, особено во двосложни зборови. 
Кај подолгите зборови, почетниот слог обично е малку вдолжен. Ап-
солутно најдолги се самогласките во постакцентните слогови, особено 
крајните отворени слогови. Изразено долги се исто така нагласените са-
могласки. Следствено, може да се претпостави дека во зборот акценти-
рана е првата подолга самогласка, која трае околу 10 ms подолго од прет-
ходната самогласка, а ако има почетен акцент, тогаш, во нашите снимки, 
акцентираната самогласка трае околу 133,2 ms. 

Резултатите што ги добивме се следниве:
1. Најдолгото просечно времетраење имаат самогласките во 

последниот отворен слог, што е прв слог по акцентот: 139 
ms.

2. Просечното времетраење на самогласките во сите финални 
отворени слогови е 137,9 ms. Но, ако се работи за затворен 
слог, самогласката трае значително помалку, само 118,4 ms.

3. Aко постакцентниот слог не е последниот слог на зборот, 
просечното времетраење на самогласката е уште пократко, 
само 94 ms.

4. Просечното времетраење на сите постакцентни самогласки 
изнесува 122,7 ms.

5. Просечното времетраење на сите постакцентни финални 
самогласки изнесува 134,3 ms.
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6. Просечното времетраење на сите акцентирани самогласки 
изнесува 130 ms.

7. Ако акцентот паѓа на првиот слог на зборот, самогласката 
трае во просек 133,2 ms.

8. Во неиницијални нагласени слогови самогласката трае 
128,5 ms.

9. Предакцентните самогласки траат во просек 116,1 ms.
10. Cите неакцентирани самогласки траат просечно 118,7 ms.
11. Во почетните предакцентни слогови самогласките траат 

127,9 ms. (повеќе податоци види во: Sawicka 1994).

Слика 21. Времетраење (ms) на самогласките во петосложни зборови со 
пропарокситонен акцент.

Слика 22. Времетраење (ms) на самогласките во двосложни зборови со ини-
цијален акцент.
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Така, позициите маркирани со вдолжување на артикулацијата се: 
позицијата под акцент, во финалните слогови, особено во отворените, и 
во почетните слогови. Слабите позиции се слоговите непосредно пред 
и по акцентот, неиницијалните и нефиналните. Двосложните зборови 
содржат две маркирани позиции, па затоа времетраењето на самогласки-
те е слабо диференцирано, додека во петосложните зборови, акцентира-
ната самогласка трае многу подолго од самогласките во соседните сло-
гови. Покрај тоа, типот на слогот е многу важен — најмногу се вдолжува 
артикулацијата на самогласката во крајните отворени слогови. Зголеме-
ниот интензитет на основниот тон го карактеризира почетокот на зборот 
и со мал степен акцентираната самогласка, додека висината на основни-
от тон малку се зголемува во перспектива на целиот збор и не е поврзана 
со тоа дали слогот е акцентиран или не. Врз основа на ова, можеме да 
кажеме само дека македонскиот акцент е многу слабо обележан. Главна-
та корелација на акцентот е времетраењето, коешто можеби, во помала 
мера, е придружено со мало зајакнување на артикулацијата. Прашањето 
е комплицирано од фактот дека и интензитетот и времетраењето се ка-
рактеристични и за други позиции во зборот и овој факт ја модифицира 
вредноста на акцентираниот слог на одреден начин.

Горенаведените податоци беа потврдени во кратко истражување 
спроведено во 2018 година, во кое беа избрани контексти во кои про-
зодиските фактори (времетраењето, интензитетот и висината на F0) не 
подлежат на поинаква модификација освен на модификацијата што про-
излегува од кулминациската функција. Значи, ние ги отфрливме ини-
цијалните слогови (бидејќи тие се вообичаено посилни), крајните сло-
гови (кои се вообичаено продолжени), слоговите со реченичен акцент 
каде што модификaцијата на F0 во фразата би можела да ја неутрализира 
евентуалната модификација произлезена од реализацијата на кулмина-
циската функција во зборот (како што се случува тоа, меѓу другото, во 
српскиот јазик, сп. Lehiste, Ivić 1986). Покрај тоа, во избраните контек-
сти, беа разгледани и други инхерентни разлики во вредностите на про-
зодиските фактори, имено:

−	 високите самогласки се со повисока основна фреквенција 
од ниските самогласки,

−	 предните самогласки се повисоки од задните,
−	 самогласките кои се појавуваат по безвучните опструенти 

имаат намалена F0 во почетната фаза на артикулацијата,
−	 самогласките (особено високите) кои се појавуваат пред 

звучните теснински опструенти имаат намалена F0.
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Ова не се релевантни разлики за изградбата и перцепцијата на еди-
ниците на прозодискиот збор, иако, како што покажуваат горенаведени-
те податоци (види ги сликите 17 и 18), F0 малку се зголемува на крајот 
на изговорот на зборот. Незначително обележан е исто така првиот слог. 
Сепак, треба да се запомни дека во континуиран говор, човечкото уво 
реагира на промените на F0 за околу половина тон (со времетраење од 
најмалку 50 ms).

Разликите во интензитетот се многу поврзани со видот на сегмен-
тите, но не придонесуваат значително во создавањето на проминенција 
(истакнатост) во супрасегменталните единици (наспроти ноторната 
поврзаност на зборовниот акцент со зајакнувањето на артикулацијата 
во описите на многу јазици — т.н. „експираторен“ акцент). Впрочем, 
не постои сигурност за тоа која е минималната разлика во интензитетот 
што може да се перципира. Знаеме дека разликата од околу 10 dB дава 
впечаток за удвојување на гласноста.

Од горенаведените истражувања (слики 15 и 16), произлегува дека 
првите слогови се најсилни, а најслаби се последните слогови на зборот.

Најважниот кандидат за формирање на акцентот е времетраење-
то на артикулацијата, што е покажано во нашето претходно испиту-
вање (види ги сликите 19 и 20), иако нагласениот слог не мора да биде 
најдолгиот слог во зборот. На времетраењето на акцентираната само-
гласка влијаат следните фактори (врз база на истражувањата на полски-
от јазик, сп. Richter 1972):

−	 ниските самогласки се подолги од високите,
−	 задните самогласки се подолги од предните,
−	 времетраењето на самогласката е продолжено со 

лабијализацијата,
−	 самогласките што се јавуваат во окружување од звучни 

согласки (особено во положба пред нив) се подолги отколку 
во окружување од безвучни,

−	 самогласките што се јавуваат во окружување од теснински 
согласки се подолги отколку во окружување од оклузиви и 
африкати,

−	 окружувањето со меки согласки влијае врз продолжена 
артикулација на самогласките. 

Големината на модификациите што произлегуваат од горена-
ведените услови не е секогаш доволна за да влијае врз перцепцијата. 
Најголемо влијание врз должината на самогласката има местото на ар-
тикулацијата на самогласките (времетраењето е обратно пропорцио-
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нално со висината на артикулацијата, т.е. пропорционално со степенот 
на отворање), а посебно звучноста/безвучноста на соседните согласки. 
Во силните контекстуални фактори што го менуваат времетраењето на 
самогласките се вклучуваат и позицијата на слогот во зборот, типот на 
слогот (отворен/затворен), положбата во однос на акцентот, позицијата 
на зборот во фразата, позицијата во тематско-рематската структура како 
и бројот на слогови во зборот (времетраењето на самогласките е обратно 
пропорционално со бројот на слогови).

Разликите во времетраењето исто така се појавуваат при артикула-
цијата на согласките71, но на позицијата во однос на акцентот, како и во 
однос на почетокот и на крајот на зборот, реагираат само самогласките 
и тоа со вдолжување/скратување на артикулацијата. Поради тоа само са-
могласките се предмет на нашите мерења.

Ни остануваат многу малку позиции каде што зборовниот акцент 
не е предмет на контекстуални модификации и неговиот физички коре-
лат има вистинска кулминативна функција.

Избравме неколку критериуми врз основа на кои формулираме по-
натамошни заклучоци:

−	 на споредба подлежат секогаш истите самогласки,
−	 ако е можно, се трудиме да ги споредиме самогласките што 

се појавуваат во исто или слично согласничко окружување,
−	 зборовите во кои се појавуваат испитуваните самогласки не 

можат да стојат под фразен акцент, ние се трудиме тие само-
гласки да се појавуваат во слични позиции во фразата.

Предмет на споредбата се прозодиските карактеристики на ак-
центираните самогласки и предакцентните самогласки што не се ини-
цијални, како и акцентираните и постакцентните самогласки, што не се 
финални и се наоѓаат во речениците во нефинална позиција и не под 
фразен акцент. Повеќе од десет реченици беа прочитани од 10 говор-
ници, жители на Скопје, на возраст од 20 до 55 години, кои го користеа 
стандардниот македонски јазик.

Тестовите направени со испитаниците укажуваат дека зборовниот 
акцент во современиот македонски јазик најјасно е кодиран преку вре-
метраењето на самогласката. Во многу помала мера, акцентираната са-
могласка се одликува со повисока амплитуда. Овој заклучок ја оправдува 
споредбата на параметрите на самогласките од акцентираните слогови 
во однос на самогласките од претходните слогови, како и самогласките 

71  Безвучните опструенти траат обично подолго од звучните, а според местото 
на артикулација најдолги се преднојазичните опструенти.
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од акцентираните слогови во однос на самогласките од слоговите што 
следат по нив.

За тестовите беа избрани зборови со 4, 5 или 6 слога, вклучувајќи 
ги и акцентските групи (со клитики), во кои беа анализирани истите са-
могласки според бојата и акцентирани и неакцентирани.

Споредбата на параметрите на самогласките од акцентираниот 
слог со самогласките од претходниот неакцентиран слог (серија А) е 
направена за следните зборови: за предните самогласки — актив|ист-
ка, подикт|ира, медиц|ина, медиц|ината, попозит|ивно, земет|е му го, и 
за задните самогласки — едноп|одруго, попотк|опува, погосп|одини. За 
споредбата на параметрите на самогласките од акцентираниот слог во 
однос на самогласките од следниот слог по акцентираниот (серија Б), е 
направена за следните зборови: за предните самогласки — слав|истика, 
зем|ете го, и за задните самогласки — жен|ата му, подг|отовка, поп|от-
копа, устав|отворен.

Самогласките од акцентираниот слог за зборовите од серијата А 
без исклучок се карактеризираа со повисока средна вредност на основ-
ната фреквенција на основниот тон (F0), а во околу 78% од случаите про-
сечната вредност F0 на акцентираната самогласка е поголема за најмалку 
20 Hz во споредба со средната вредност утврдена за самогласката од 
претходниот неакцентиран слог. Оваа регуларност важи и за предните и 
за задните самогласки. Јасно е дека времето на самогласката од акценти-
раниот слог е подолго од она на самогласката од претходниот ненагласен 
слог — околу 78% од анализираните парови на самогласки покажале 
дека самогласката од акцентираниот слог е подолга за најмалку 10 ms од 
самогласката од претходниот неакцентиран слог. Кај овие два сегменти 
амплитудата на акцентираната самогласка е поголема за околу 78% од 
анализираните парови на самогласки, но само кај околу 22% од овие 
парови таа разлика е повисока од 3 dB.

Резултатите на споредувањето на акцентираните самогласки во од-
нос на неакцентираните самогласки што се појавуваат во следниот слог, 
а што е направено за зборовите од серијата Б за најизразито диферен-
цирачките центри на два последователни слога: акцентираниот и неак-
центираниот, се следниве: без исклучок, и за самогласките од предната 
и од задната серија, самогласката од акцентираниот слог за зборовите 
од серијата Б, се карактеризираше со пониска средна вредност на F0 од 
самогласката од ненагласениот слог кој следи по неа, а освен тоа во сите 
анализирани парови самогласки оваа разлика е поголема од 20 Hz. Затоа, 
контрастот помеѓу самогласките од акцентираниот слог и претходниот 
неакцентиран слог и помеѓу самогласките од акцентираниот слог и од 
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следниот неакцентиран слог е кодиран во перспектива на целиот збор 
— во промените во средната вредност F0, соодветно, во растот (акценти-
раната самогласка има повисока вредност на F0 од претходната неакцен-
тирана самогласка) и во намалувањето на F0 (акцентираната самоглас-
ка има пониска вредност на F0 од следната неакцентирана самогласка). 
Споредбата на времетраењето на самогласките од серијата Б, односно 
од акцентираниот слог наспроти следниот по неа неакцентиран слог, 
укажува на тоа дека за околу 83% од паровите акцентираната самогласка 
траела подолго од самогласката од неакцентираниот слог што следува по 
неа и дека за околу 67% од паровите на самогласки таа разлика била по-
голема од 10 ms. За возврат, анализата на амплитудата на самогласките 
од акцентираниот слог со самогласката од следниот неакцентиран слог 
сведочи за помалата улога на овој параметар во разликувањето на само-
гласките, вклучувајќи ги и акцентираните и неакцентираните слогови 
— во околу 67% од паровите акцентираната самогласка има поголема 
амплитуда од самогласката на следниот неакцентиран слог и само во 
околу 17% од паровите таа разлика е поголема од 3 dB.

Во споредбите подолу, се прикажани просечните вредности на па-
раметрите што се користат за опишување на самогласките од акцентира-
ните и неакцентираните слогови — на сликата 21 за зборот подикт|ира 
од серијата А, во која самогласката и од акцентираниот слог -ти — оз-
начена како (и (а)) е споредувана со самогласката и обележана како (и 
(н)) од претходниот неакцентиран слог -дик-, и на сликата 22 за зборот 
подг|отовка од серијата Б, во која самогласката о означена со (о (а)) од 
акцентираниот слог го се споредува со самогласката о означена како (o 
(н)) од следниот неакцентиран слог -тов-. На илустрациите се претста-
вени резултатите за три лица (две жени — V, K и еден маж — М).
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Слика 23. Редоследно споредување на јачината, висината и времетраењето на 
артикулацијата на предакцентната неиницијална самогласка и со акцентираната 
самогласка и во зборот подикт|ира во реализација на тројца избрани говорници.
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Слика 24. Редоследно споредување на јачината, висината и времетраењето на 
артикулацијата на акцентираната самогласка o со постакцентната нефинална 
самогласка o во зборот подг|отовка, во реализација на тројца избрани 
говорници.
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Споредбата на големината на разликите помеѓу самогласката од 
акцентиран слог и самогласката од претходниот неакцентиран слог (се-
рија А) и помеѓу самогласката од акцентиран слог и самогласката од 
следниот неакцентиран слог (серија Б) укажува на тоа дека просечните 
вредности на разликите на индивидуалните параметри, односно ампли-
тудата, F0 и времетраењето, во двата реда се споредливи, спореди ја сли-
ката 23. Малку повисока средна вредност на разликата F0 за споредува-
ните самогласки од серијата Б (акцентирана самогласка наспроти само-
гласката по неа што не е акцентирана), сигнализира појасно кодирање на 
разликата помеѓу самогласката од акцентираниот слог со слогот по неа, 
отколку што е разликата помеѓу самогласката од акцентираниот слог и 
самогласката од претходниот слог.

Слика 25. Споредба на средните вредности на разликата во интензитетот, 
висината и времетраењето на артикулацијата помеѓу самогласката од 
акцентиран слог и самогласката од претходниот неакцентиран слог (серија А 
- лево) и помеѓу самогласката од акцентиран слог и самогласката од следниот 
неакцентиран слог (серија Б - десно).

Заклучок: анкетата спроведена за да се одреди физичката корелација 
на зборовниот акцент ги потврдува резултатите добиени неколку десе-
тици години порано. Во македонскиот јазик акцентираната самогласка 
обично трае подолго од неакцентираната самогласка и во слогот што и 
претходи и во слогот што следува по неа (во однос на оваа особеност од 
ова споредување ги исклучуваме почетните (иницијалните) и крајните 
(финалните) самогласки). Вредностите на разликите на времетраењето 
се перцепциски значајни. Вредноста на F0 на акцентираната самогласка 
е или повисока од онаа на самогласката во неакцентираниот слог што и 
претходи (сп. серија А), или пониска од онаа на самогласката на неак-
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центираниот слог што следи по неа (сп. серија Б), што укажува на зго-
лемување на вредноста на F0 во перспектива на целиот збор, без оглед 
на тоа дали следната самогласка е акцентирана или неакцентирана. По-
високата амплитуда, како и подолгото времетраење на самогласките, се 
чини дека се поврзани со акцентираната самогласка, иако разликата во 
амплитудата на акцентираната самогласка со амплитудата на неакценти-
раните самогласки пред неа и по неа не е значајна — обично не повеќе 
од 3 dB. Сличен резултат беше постигнат со децении пред тоа со испиту-
вањето на амплитудата, но не на целиот сигнал, туку на амплитудата на 
основниот хармоник (A0), каде што е утврдено постепено намалување на 
амплитудата во перспектива на целиот збор, со благ пораст (со вредност 
иста како во последново истражување) на акцентираната самогласка.





Глава III

ФРАЗА

Во оваа глава ќе се осврнеме, пред сè, на интонациските контури, 
т.е. на промените што се одвиваат во време на основниот хармоник (F0 — 
гркланскиот (ларингалниот) тон, основната фреквенција) што се појаву-
ваат во говорот. Интонациските контури извршуваат повеќе функции: 
конститутивна, разграничувачка, комуникативна, тематска, семантичка, 
емотивна (Barry 1980, Mишева 1991, Crystal 1993 и др.). Контурите на 
фразната интонација се арбитрарни (иако се исто така мотивирани од 
природните услови на продукција на говорот) и извршуваат дистинк-
тивна функција во однос на категориите што ѝ припаѓаат на целата ре-
ченица.

Како главен фактор што ја прави семантичката опозиција, однос-
но како дистинктивен фактор ја сметаме промената на висината на гла-
сот (промената на основната фреквенција), забележана од говорителот/
слушателот како доволнa за постигнување функционален ефект. Со про-
мената на F0 корелираат и некои помали промени во интензитетот и во 
времетраењето на одделни фрагменти од фразата, а понекогаш дури и 
промени во бојата на звуците. Во зборување со шепот тие промени ги 
преземаат функциите што нормално се извршуваат со промената на F0. 

Реализирајќи или слушајќи сигнал со определена интонациска кон-
тура, ние ја идентификуваме неа со моделот, а со тоа и со функцијата, за-
тоа е оправдано да се анализира изговорот на моделот (фрази изговорени 
внимателно, дури и во изолација), со цел да се одредат карактеристиките 
на системот. Природно, во праксата од различни причини: промени на 
темпото, емоции, пелтечење, болест, но и немањето на апсолутен слух 
како и непотребноста од идеална реализација на стандардна контура, 
како и поради нејзиното непостоење, се појавуваат бројни модификации 
на контурите на моделот.

Истражувањата на интонацијата се состојат во одредување на те-
кот на мелодијата во фразата и одредување на односот меѓу максимумот 
и минимумите на основната мелодија (т.е. мелодијата што го содржи на-
гласениот збор, фразниот акцент).
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Еден од основните проблеми во истражувањата за интонација е 
дефиницијата на една фраза. Во структурен тип на истражување, сите 
фонетски единици се дефинираат без да се однесуваат на други лингвис-
тички рамнини. Така, фразата е опишана фонетски како дел од текстот 
што се изговара со едно издишување, се карактеризира со специ-
фични гранични сигнали (види погоре) и со еден истакнат фрагмент. 
Врз основа на фонологијата, ние ја дефинираме фразата како секвенца 
на сегменти помеѓу две јунктури од типот на паузата (/ø/). Во студиите 
од генеративен тип се повикуваме на функционалната рамнина (фразата 
е реченица или синтаксичка група)72. Автосегменталната фонологија ја 
дефинира фразата како ритмичка единица, опремувајќи ја со гранични 
тонови73.

Интонацијата не претставува само чиста форма зашто нејзиното 
истражување без никаква врска со семантиката нема смисла. Во немар-
кираните искази постои висок степен на совпаѓање меѓу кратките ре-
ченици и интонациските фрази, но тоа совпаѓање не е задолжително. 
Интонациската фраза претставува независна единица и само дел од неј-
зините особености имаат функционално оптоварување. Останатите се 
вклучени во ритамот на говорот, но не на произволен начин. Правилата 
за ритмизација му припаѓаат на кодот на јазикот.

Целосна корелација меѓу фонетската и значенската, односно се-
мантичката сегментација нема. Сепак, фонетската сегментација на тек-
стот не е случајна — таа во голема мера може да се предвиди врз основа 
на познавање на семантичката и на синтаксичката структура на текстот и 
на должината на одделните единици. Сегментацијата зависи, исто така, 
и од темпото на реализација. Одредени ограничувања се наметнуваат и 
од циклусот на дишење, што предизвикува околу 16–20 паузи во минута 
за да се вдиши воздух.

За утврдување (дефинирање) на моделите на интонација, сега се 
широко користени методите на автосегменталната фонологија. Автосег-
менталната фонологија ги обопштува резултатите постигнати со експе-
рименталните анализи и со претходните концептуализации. Најважните 
од нив ќе ги истакнеме подолу.

72  За односот на синтаксата и интонацијата, види особено Селкирк (Selkirk 1984, 
1995).

73  Бекман и Пјерхамберт (Beckman, Pierrehumbert 1986) разликуваат два типа 
интонациски фрази: интонациска фраза и меѓуфраза (intonational phrase и intermediate 
phrase), кои на различни начини се опремени со гранични сигнали.
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Поделбата на фрази на текот на говорот е поврзана со појавата на 
фразни акценти (центри за интонација) во приближни74 временски рас-
тојанија (интервали) (Daneš 1957). Во фразата го разликуваме центарот 
на интонација — тоа е нагласениот слог на истакнатиот израз, т.н. нук-
леарен слог, фразен акцент. Од овој слог започнува релевантната про-
мена на правецот на движењето на F0. Во повеќетактовите фрази што се 
реализираат во неутрално зборување и што не се маркирани, носител на 
фразниот акцент е последниот такт. Тој го содржи јадрениот, акценти-
раниот слог (Bresnan 1971, 1972). Интонацискиот центар (кој најчесто 
е последниот такт од фразата) има фонолошка вредност sensu strictо — 
известува за тоа дека исказот е завршен или не е завршен (тој е преки-
нат или е прашање). Интонацијата може да биде единствениот сигнал за 
граматичката функција на фразата. 

Сепак, многу истражувачи сметаат дека локацијата на фразниот ак-
цент повеќе зависи од семантиката на реченицата (Vanderslice, Ladefoged 
1972, Bolinger 1972), или дека тоа произлегува од заемното дејство на 
површинско-синтаксичката структура и мрежата што ја формираат на-
гласените слогови (Liberman, Prince 1977). Ваквите методолошки разли-
ки можат да се поврзат со припадноста на јазиците на различни типови 
во оваа смисла.

Комуникативната актуелизација на исказот (актуелното расчле-
нување на исказот или тематско-рематската структура или функцио-
налната перспектива, сп. Daneš 1974, Firbas 1964) може да го префрли 
фразниот акцент на друг такт, што сепак, не влијае на завршувањето на 
интонацијата на последниот такт (издигнат наспроти неиздигнат). Во тој 
случај, интонациското разликување (фразниот акцент) често го опфаќа 
делот од нуклеарниот слог на означениот збор до крајот на фразата (се 
протега на сите следни тактови). 

Во литературата за оваа тема, постои и контроверзност за тоа дали 
т.н. фразен акцент е навистина неопходна карактеристика во прозодијата 
на фразата. Голем број автори ангажирани во истражувањето во духот 
на автосегменталната фонологија, сепак, го потврдуваат присуството на 
силен мелодичен акцент (сп. Sag, Liberman Grossman 1975, Bruce 1975, 
Féry 1993, Gussenhoven 1983, Hayes, Lahiri 1991, Ladd 1996, Grace, Ladd, 
Arvaniti 2000).

Во перцепцијата на фразната интонација која се потпира, пред сè, 
на перцепцијата на модулацијата на основниот тон, висината на F0 на 
почетокот на фразата не игра никаква улога; слушателот го идентифи-

74  Нашите истражувања (спореди Глава IV) покажуваат дека во македонскиот 
јазик фразниот изохронизам е доста слаб.
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кува типот на интонација според разликата во движењето во однос на 
последниот дел од фразата — значајна улога игра односот на висината F0 
во последниот такт на фразата или во тој такт којшто добива специјално 
интонациско истакнување75. 
 Прозодијата е комплексна карактеристика. Посилниот интензи-
тет и побрзото темпо го карактеризираат почетокот на фразата, а слабиот 
интензитет и забавеното темпо — крајот на фразата. Ова се должи на 
универзалните услови на говорот, потребата да се напрегнат гласните 
жици на почетокот на говорот и да се олабават на крајот (Златоустова 
1983). За да се опишат фонетските карактеристики на фразната интона-
ција за одреден јазик, покрај движењето на F0 во такт, карактеристични 
можат да бидат, исто така, некои особености на контурата на интона-
цијата кои немаат јазична функција. Според Татјана Николаева (Нико-
лаева 1977), тоа се: типот на носечкиот тон (текот и висината на F0 на 
почетокот на фразата, сп. исто така: Кривнова 1972); типот на движење 
на мелодиската крива, т.е. дали движењето на контурата се распореду-
ва на акцентираниот слог или на целиот такт, дали промената на дви-
жењето на F0 почнува на акцентираниот слог или по него, интервалот на 
целата контура (голем vs. мал); типот на монотона интонација наспро-
ти немонотона. Овие карактеристики имаат релативен карактер. За тоа 
придонесуваат карактеристиките на зборовниот акцент. Во македонски-
от јазик зборовниот акцент не го модификува битно движењето на F0. 
Акцентираната самогласка секогаш е продолжена, но тоа не е значајно 
продолжување како во рускиот.

Дополнително меѓу фразите се појавуваат акустични паузи. Пау-
зите се појавуваат значително почесто меѓу фразите отколку меѓу про-
зодиските зборови (тактовите), но во брзиот говор се забележува дека 
текот на самата интонациска контура е доволен за истакнување на гра-
ницата меѓу фразите (каденција и антикаденција). На границите помеѓу 
фразите, поврзувањето на сегментите главно не е течно, што може да се 
забележи на акустичните спектри.

Во определени ситуации паузите имаат дистинктивна вредност, на 
пример во сегментацијата на исказот: Бидејќи работеше дома, /ø/ сите 
одеа на прсти. vs. Бидејќи работеше, /ø/ дома сите одеа на прсти. или: 
Сестрата ѝ зборуваше на мајката, /ø/ Соња никогаш нема да се врати 

75  Сепак треба да се одбележи дека постојат истражувања што покажуваат 
дека модалноста на реченицата се познава од првите неколку слогови – некој вид 
на антисипаторно однесување. Резултатите се добиени од т.н. абразивна или гејтинг 
студија. Види стр. 12 од 0.5.1 од следниот труд:
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~gerard.bailly/publis/synthese/_ym/ym_SCOM01.pdf  
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кај нас. vs. Сестрата, /ø/ ѝ зборуваше на мајката Соња, /ø/ никогаш 
нема да се врати кај нас. 

Некои истражувачи се на мислење дека нема паузи, но некои теко-
ви на интонациската контура се основниот критериум за сегментација 
на фразите на говорниот тек. Тоа не се однесува, сепак, на незавршени-
те контури, каде што, ако нема пауза, задолжително е неконтинуирано 
(нетечно) поврзување на спектрумот на меѓузборовната граница. Значи, 
гранични ознаки од кои барем една мора да се појави се: специјална 
форма на контурата F0, нетечно односно нагло поврзување на сегменти-
те и/или пауза. 

Експериментите укажуваат на следнава перцепција на паузи: од 3 
до 25 ms. е перципирана како пречка (на пример, пречка во магнето-
фонската лента); пауза од 25 до 100 ms. се смета како погрешна реали-
зација; како пауза во звукот се смета пауза над 100 ms. Така е во случај 
кога текстот не му е познат на слушателот, во спротивен случај секој ро-
ден говорител на даден јазик генерално ја перцепира паузата таму каде 
што според контекстот ја очекува, иако во текот на фонетската фраза се 
појавуваат паузи и таму каде што реално треба да ги има, но не ги перце-
пираме како такви, а се својствени на артикулацијата на некои сегменти. 
Карактеристично е тоа дека паузите кои ја придружуваат артикулацијата 
на оклузивите никогаш не се перципираат, дури и ако тие траат повеќе 
од 100 ms. (Потапова, Блохина 1986: 84 и следните).

Пред да биде креирана автосегменталната фонологија, фонетската 
интонација е анализирана со фокусирање на карактеристичната функ-
ција на F0, одредувајќи ги истакнатите фрагменти на F0 и фрагменти-
те кои имаат дистинктивна функција. Во однос на словенските јазици, 
тоа обично се правело со класификација на контурите на интонацијата 
врз основа на формата на F0 на последниот такт, како главна разлика во 
фразата, а во јазиците со т.н. реверс патерн („reverse pattern“ контури 
low-high-low) својствени за тактот наречен „збор во фокусот“ („word in 
focus“), кои не се носители на емоционална оптовареност, исто така и 
таа контура станала предмет на анализа — односно F0 на фрагментите 
определени од тематско-рематската структура на реченицата е третира-
на како важна, сп. понатаму. 

Современите описи на фразната интонација на словенските јазици 
се од два типа. Разликите се поврзани со различни теоретски приста-
пи. Така, првиот тип на анализа, многу почеста во словенските студии, 
се базира на функционалниот опис на контурата на F0 на последниот 
такт како главна разлика во интонацијата, а вториот тип на анализа тоа 
е анализа на специфичните контури на одделните делови на фразата 
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(британската, холандската и американската школа; Bolinger 1958, 1986, 
1989, T’Hart Collier 1975). Во овој втор пристап, се зборува за центри 
на интонација сконцентрирани околу акцентираните слогови, за тонски 
акценти и за различни тонски нивоа. Според овие модели, прозодијата 
е поврзана со ритамот кој е соодветен на даден јазик и со реализација-
та на зборовните акценти со помош на промените на F0. Болингер под 
акцент (accent) подразбира мелодични проминенции (истакнувања) во 
фразата, кои се засноваат на реализација на зборовните акценти, што тој 
ги нарекува удар (stress) — а кои се всушност, предмет на правилата на 
ритмизација. Дистрибуцијата на мелодичните акценти е специфична за 
конкретни јазици (сп. на пр. Григорова 2007: 240).

Разликата помеѓу структурниот пристап (базиран главно врз опи-
сот на F0 на последниот такт) и британско-американската школа, може-
би делумно се должи на меѓујазичните разлики. Како и во случајот со 
зборовниот акцент, кој може да биде регулиран на фонетско рамниште 
(дефиниран на одреден слог), или на морфолошко рамниште (определен 
на конкретна морфема), така и решенијата за интонациските контури 
можат да дојдат од различни рамништа. Во западнословенските јазици, 
носител на информација е главно интонацијата на последниот такт на 
фразата (регулирање на фонетско рамниште). Можат да се појават до-
полнителни разлики (семантичка мотивација), но тие се нешто екстра, 
непотребно, обично специјално мотивирани (главно, со промената на 
функционалната перспектива, на пример, тие сигнализираат посебно 
истакнување: „не е вистина дека не е“ или „тоа е токму X којшто“ или 
емоционална ознака). Од друга страна, пак, во источнословенските јази-
ци преовладува вториот тип интонација, а контурата на последниот такт 
е помалку функционално оптоварена76. Како и во случајот на зборовниот 
акцент, или, на пример, во случај на правилата на санди (sandhi), глав-
ните правила доаѓаат или од фонетското или од функционалното рам-
ниште, но секогаш и тоа второто рамниште доаѓа до израз во специфич-
ни контексти (сп. и во Главa II).

Споменатите разлики меѓу словенските јазици се поврзани со раз-
личните контури на F0 во да-не прашањата. Во српскиот и во македон-
скиот јазик постојат два начина на интонација на такви фрази, при што 
секоја од контурите има одредена предност во дистрибуцијата.

Денес, изучувањето на прозодијата не се базира само на F0, туку 
и на темпоралниот фактор и на нивото на интензитет (се зема предвид 
кривата на интензитет и временските промени (на пример, Ladd 1996)). 

76  Ова е традиционалната дихотомија. Денес руската интонација подлежи на 
драстична промена и бара повторни истражувања.
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Значи во прозодиските модели се земаат предвид темпото, ритамот, па-
узата, па дури и бојата на сегментите (на пр. Stock 1980). Интерпрета-
цијата на тоновите зависи исто така и од контекстуалните фактори, на 
пример, од бројот на слогови во тактот, од типот на зборовниот акцент, 
генерално од структурата на ритмичката фраза — секоја интонациска 
контура имплицитно се состои од своја ритмичка мрежа (спореди во 
следната глава), а исто така зависи и од нефонетски фактори, особено од 
функционалната реченична перспектива. 

Интонацијата претставува важен елемент во синтезата на говор. 
Важноста на прозодијата во системите за синтеза на говор (text-to-speech 
— TTS) е водечката сила во развојот на модели на прозодијата, со посе-
бен фокус на интонацијата (Santen и др. 2008). Повеќето од овие модели 
го следат пристапот од форма кон функции, со три главни чекори: 1) фо-
нетскиот модел ги извлекува прозодиските настани од говорниот сигнал 
коj се разликува меѓу моделите, 2) фонолошкиот модел ги организира 
овие настани во повеќерамнинска структура што се проектира врз вер-
балната содржина и 3) семантичкиот модел ја воспоставува кореспон-
денцијата помеѓу добиената структура и семантичката намера. 

Оваа група на модели може да се подели грубо на површински 
модели што го моделираат самиот облик на прозодиските контури, 
и физиолошки модели што во моделирањето употребуваат знаење за 
физиологијата и за можностите на говорниот апарат. Повеќето модели 
од форма кон функција спаѓаат во првата група. Еден од најстарите и 
најпознати, и сè уште актуелен е ToBI моделот (Tone and Break Indices 
— ToBI) (Silverman и др. 1992). Тој е во голема мера направен за 
лингвистичка анализа на прозодијата, но се употребува и во  синтезата 
на говор. ToBI ја моделира интонацијата како низа на тонови кои се 
опишани со две апстрактни категории: висок тон (high — H) и низок 
тон (low — L). Поради оваа апстрактност, ToBI е поддетерминиран и 
непрецизен, што ја отежнува неговата практична примена во синтезата 
на говор. ToBI исто така го моделира степенот на раздвоеност помеѓу 
зборовите во реченицата со нивоа од 1 до 4. 

Моделот Интсинт (INternational Transcription System for INTonation 
— INТSINT) (Hirst и др. 2000) е надградба на ToBI со кој се прецизира 
поголема гранулација во висината на тоновите и се овозможува авто-
матско кодирање на интонациските криви. Интсинт работи на база на 
Момел (Model MELody — MOMEL) стилизираните интонациски криви. 

Моделот Тилт (Taylor 2000) е чисто инженерски модел кој ги моде-
лира интонациските настани, кои тој ги нарекува акценти, преку матема-
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тички параметри за опишување на движењето на интонациската крива 
и со тоа овозможува автоматска екстракција на параметрите и синтеза. 

Конечно, моделот GSMI (General Superpositional Intonation Model) 
(van Santen, Möbius 1999) ја моделира интонацијата како сума на сос-
тавни криви кои ги опишуваат микропрозодиските сегментални пертур-
бации, акцентите и фразната крива. GSMI претставува еден од т.н. су-
перпозициски модели, кои ја разлагаат и моделираат интонацијата, или 
поопшто прозодијата, преку повеќерамнинска структура на криви кои се 
додаваат едни над други за да ѝ го дадат нејзиниот финален облик.

Постојат неколку модели кои во моделирањето на прозодијата 
вклучуваат физиолошки ограничувања. StemML (Soft TEMplate Mark-up 
Language) (Kochanski 2003) ја моделира интонациската крива правејќи 
компромис меѓу нејзината флуентност која се должи на физиолошките 
ограничувања и комуникациските ограничувања специфицирани од цел-
ните акцентски шаблони. Моделот Наредба-одѕив (Command-Response 
— CR) на Фуџисаки (Fujisaki 2006) е суперпозициски модел што ја тре-
тира интонациската крива како сума од глобална, фразна компонента, и 
локални, акцентски компоненти. Двата типа на компоненти се добиваат 
на излез од систем што го моделира одѕивот на мускул побуден со едине-
чен импулс. Моделот qTA (quantitative Тarget Аpproximation) (Prom-On 
2009) користи висински (F0) цели како влез на функција за моделирање 
на физиолошкиот одѕив на вокалниот тракт за да ја генерира излезната 
интонациска крива. Обопштениот модел Наредба-одѕив (Generalized CR 
— GCR) (Honnet и др. 2015), ја опишува интонациската крива корис-
тејќи атоми коишто одговараат на елементарните мускулни активации. 

Главниот проблем со пристапот од форма кон функција е тоа што е 
многу тешко да се воспостави лингвистичкото значење на екстрахираните 
параметри на моделот. На пример, иако атомите екстрахирани од GCR-
моделот покажуваат голема корелација со акцентот (stress) и фокусот 
(Tündik и др. 2016, Szaszák и др. 2016), посебно кога се моделираат и 
ритамот и амплитудата на говорниот сигнал (Gjoreski и др. 2015, Gerazov 
и др. 2016), како и ToBI-ознаките (Delic et al. 2016), не постои јасна и 
еднозначна врска помеѓу атомите и повисоката лингвистичка структура 
на реченицата.

Моделот на Суперпозиција на функционални контури (SFC) (Bailly, 
Holm 2005) е еден од ретките модели што го имаат спротивниот прис-
тап во моделирањето од функција кон форма. Mоделот постулира дека 
сигналите ги кодираат лингвистичките функции во прототипични по-
веќепараметарски криви. Тој ги моделира овие криви преку тренинг на 
генератори на контури базирани на вештачки невронски мрежи. Истите 
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генератори можат директно да се применат за синтеза на говор. Пробле-
мот со моделот на Суперпозиција на функционални контури е тоа што 
тој може само да ги извлече усреднетите криви за секоја од функциите.

Варијацискиот (рекурентен) модел на прозодијата (Variational 
Prosody Model — VPM и Variational Recurrent Prosody Model — VRPM) 
(Gerazov и др. 2018, 2018a) се гради врз парадигмата поставена од моде-
лот на Суперпозиција на функционални контури, вклучувајќи моделирање 
на варијацијата на кривите што ги кодираат лингвистичките функции. 

Во целосна спротивност со бројните интонациски модели, по-
стојат многу помал број модели на интензитетот и на ритамот. Од го-
респоменатите модели, само четири ги моделираат и овие димензии на 
прозодијата. Постојат и модели што се дизајнирани за моделирање на 
ритамот. Таков е моделот на Клат (Klatt 1979), кој го предвидува вре-
метраењето на сегментот како функција од неговата минимална, макси-
мална и средна должина, врза база на множество правила базирани на 
контекстот во кој се наоѓа. Моделот Збир на производи (van Santen 1993) 
пак, го пресметува времетраењето на сегментите како сума на произво-
ди од контекстуални параметри, тренирани со употреба на статистичка 
анализа и конструкција на дрво на категории.

За потребите на јазичниот опис денес, најчесто се користи авто-
сегменталната фонологија. Автосегменталната анализа на говорот прет-
ставува нелинеарна фонолошка анализа предложена од Џон Годлсмит 
во неговата докторска работа во 1976 година во Институтот за техно-
логија во Масачусетс (објавена во 1979 година). Таа се надоврзува на 
претходните идеи вклучени во делата на Бернард Блох (Bernard Bloch 
1948), Чарлс Хокет (Charles Hockett 1955) и други, а исто така, и пред сè, 
се базира на заборавената прозодиска фонологија на Фирт (Firth — види 
за ова кај: Rubach 1982, Palmer 1970). Работната хипотеза на автосег-
менталната анализа гласи дека голем дел од фонолошките обопштувања 
може да се толкуваат како реструктуризација или реорганизација на спе-
цифични автосегменти во претставувањето.

Автосегменталната фонологија, меѓу другото, се фокусира на 
одредување на предметот на исказот, утврдување на вистинските про-
мени на правецот на F0 (извишувањата и спуштањата) на акцентираниот 
слог како и утврдување на ритмичката структура на исказот. На овој на-
чин се опишани варијантите на интонација што се својствени за исказ-
от дефиниран од функционален аспект. Врз основа на ова, на тонскиот 
акцент (= мелодиските акценти) и на граничниот тон, кои се главните 
типови на тонови во фразата, можеме да им доделиме одделни функции. 
Комбинацијата на тие два типа тонови дава доволна информација за ко-
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муникативната функција на фразната интонација, на пр. завршеност vs. 
незавршеност. Таквата комбинација на тонови се појавува по последни-
от мелодиски акцент т.е. по таканаречениот нуклеарен (јадрен) тон.

Според оваа теорија, фонолошкото претставување се состои од по-
веќе од една оска — линеарна секвенца на сегменти и оска на автосег-
менти; секоја линеарна секвенца создава посебен слој. Ова овозможува 
анализирање на прозодиските карактеристики (интонација, тонови, во-
кална хармонија итн.), како одвоени од сегменталната рамнина (фоне-
ми), иако двете оски се синхронизирани една со друга. Затоа се предло-
жени најмалку две оски — текстуална оска (оска на сегменти) и тонска 
оска (супрасегментална оска) како два независни слоја кои се предмет 
на синхронизација.

Најчесто користениот модел има само две тонски нивоа, високо и 
ниско (Ladd 1996).

За да се опише интонацијата според автосегменталната фоноло-
гија, се користи специјална транскрипција, најчесто тоа е транскрипција 
на ToBI (Tones and Break Indices). TоBI- моделот, (Pierrehumbert 1980, 
Silverman et al. 1992), се базира на употребата на апстрактни ознаки за 
низок L (анг. low) и висок H (анг. high) тон за да се претстави релативно-
то движење на основниот хармоник (F0) во моментите на тоничните ак-
центи (ако ги има повеќе), фразниот акцент и на крајот од интонациската 
фраза. За да се даде до знаење за кој акцент се однесува дадената ознака, 
таа се придружува со следните симболи: T*77 (ако се работи за тоничен 
акцент), T– (фразен акцент) и T% (крај на фразата). Дополнително во 
некои случаи може да се употреби и ознаката %T која се однесува на 
почетната интонација во фразата, но вообичаено таа се избегнува при 
маркирањето. Во класичната верзија (Beckman, Pierrehumbert 1986) се 
користат следните симболи за тон: висок — H и низок — L; тоновите 
на акцентот (коишто се нарекуваат трописки или атомски) се директ-
но поврзани со зборовниот акцент — H*, L*. На нив се приклучуваат 
т.н. поврзани тонови (trailed tones) коишто создаваат заедно сложени ак-
центски тонови, на пример, L+H*78 i L*+H. Втора група тонови се гра-
ничните тонови, кои се означени со %, на пример H%, и го обележуваат 
крајот на фразата. Значи, атомските тонови се негранични тонови — тие 
се само високи или ниски или комбинација од двете. Тоновите што го 
носат фразниот акцент се означени на пример како H–. Понекогаш се 
воведуваат т.н. слегувачки тонови (downstepped), а тоа се високи тонови 
од кои секој следен е понизок од претходниот: H* !H* !H*.

77  T — тон.
78  Каде што L+ претставува водечки тон (главен тон).
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Горенаведениот метод на определување е поврзан со фактот дека 
според автосегменталната фонологија не постојат општи контури на ин-
тонацијата на реченицата, туку интонацијата е комбинација на специ-
фични тонови. Во една фраза, иако поретко, можат да се јават повеќе 
тонични акценти, при што најчесто последниот од нив ја игра улогата 
на главен и се нарекува и нуклеарен акцент (фразен акцент). Главниот 
тоничен акцент служи за покажување на тоа кој од зборовите во речени-
цата е во фокусот (центарот на вниманието). 

Овде треба да ги дадеме следниве забелешки: 1) транскрипцијата 
ToBI е, во основа, базирана на слухова анализа, тука, постојат различни 
контекстуални услови кои влијаат врз перцепцијата на висината F0, 2) 
транскрипцијата ToBI е обусловена со целта на анализата: во контрас-
тивната анализа вниманието се посветува на едни елементи (фрагмен-
ти на кривата на F0), во анализата поврзана со синтезата на говорот на 
други елементи, а во анализата на еден јазик на трети елементи. Во мо-
нолингвистичка анализа главно внимание се посветува на фрагментите 
на интонациската контура кои се функционално оптоварени, кои имаат 
семантичка вредност. Ова ќе се рефлектира во нашата анализа, каде што 
во крајна линија во ToBI ќе ги назначиме само семантички релевантните 
фрагменти од кривата на F0 на фразата.

Здружувањата помеѓу текстот и супрасегментите можат да бидат 
различни, конкретен тон може да се однесува на еден слог или на не-
колку слогови, еден слог може да биде носител на еден или на повеќе 
тонови, а ова е поврзано, меѓу другото, со дејството на изохронизмот 
(види во глава IV). Силни слогови се оние коишто на метричката мрежа 
(за метричката мрежа види во Глава IV) се посилно обележани (на нив 
има повеќе удари, на пр. зборовниот акцент и фразниот акцент) — и тие 
обично се комбинираат со тропискиот тон (тонот со ѕвездичка, акценти-
раниот тон).

Нашата цел во оваа глава е: да ги утврдиме контурите на интона-
цијата на македонскиот јазик, интонационите односи со ритамот (види, 
исто така, во Глава IV), особено дефиницијата за фонетската реализа-
ција на мелодиските акценти (акцентните тонови) и граничните тоно-
ви. Теоретската основа ја дава автосегменталната фонологија, а посебно 
идејата за метричката мрежа. Меѓутоа, кога ги опишуваме индивидуал-
ните контури, се осврнуваме на традиционално истакнатите линии, со 
кои славистичката лингвистичка средина е подобро запозната. Како и 
да е, следниов текст треба да се третира како вовед во доста подетално 
проучување на македонската интонација79.

79 Што, според наши сознанија, претставува тема на повеќе одделни научни расправи.
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Истражувањата на интонацијата на македонскиот јазик сè уште се 
многу скромни и се базираат на скромни материјали.  Посериозни испи-
тувања настанале надвор од Македонија. Секоја последователна студија 
за интонација не додава многу на првите наоди, но на значаен начин, ги 
потврдува и ги допрецизира. Повеќето од нив се концентрираат на мело-
дијата на последниот такт, според традиционалните описи на словенска-
та интонација. Најзначајни од поважните описи се:

−	 Татјана Николаева (1977) која како прва, системски ги оп-
ишува основните контури на последниот такт во македон-
ските фрази.

−	 Ирена Савицка (1991а) и побогатата верзија во Савицка, 
Спасов од 1997 година (1997). Во оваа работа, новата ин-
формација претставува дистрибуцијата на антикаденцијата 
на последниот такт и т.н. реверс патерн во да-не прашањата, 
во кратки фрази зависно од содржината на морфолошката 
фраза.

−	 Кај Фридман (Friedman 2001) е посочено дека прашањата 
бележат пораст во интонацијата на глаголот односно на збо-
рот кој е во фокусот на прашањето. Исто така, авторот ја 
потенцира важноста на интонацијата за одредување на фо-
кусот во реченицата.

−	 Поглед врз македонската прозодија е направен во Зрма-
новска (2005) за нормален и за емоционален говор. Автор-
ката, користи прозодиско накалемување (трансплантација) 
од база на прозодиски структури екстрахирани од снимен 
говорен материјал. Системот е повеќе од експериментално 
значење, поради тоа што должината на интонациските це-
лини во прозодиската база е ограничена на еден збор, што 
повлекува дека системот може да се употреби за генерирање 
на прозодијата за одделни зборови, а не за цели реченици.

−	 Евелина Григорова (Григорова 2007), која во духот на авто-
сегменталната фонологија анализира материјал од неколку 
македонски фрази, коишто ги претставуваат главните кон-
тури, користејќи транскрипција ToBI.

−	 Бојковска и др. (2008) наведуваат дека во расказните рече-
ници интонацијата започнува ниско, па полека се повишу-
ва за на крајот повторно да се намали. Кај прашањата пак, 
интонацијата повторно почнува ниско, па се повишува до 
крајот без да се намали. 



Супрасегментална фонетика и фонологија 129

−	 Следниот опис е направен од Бранислав Геразов (во Геразов 
2011 и голем број прилози), каде што, во споредба со прет-
ходните студии, е користен побогат материјал, се утврдени 
прецизни F0 вредности на фразните контури и се потврдени 
некои претходни наоди.

−	 Специјалното издание на „Фонетика“ (Malisz, Żygis 2016), 
посветено на словенската прозодија, не содржи ниту еден 
напис за македонската прозодија.

За целите на овој опис, ние го користиме материјалот содржан во 
овие дела, а посебно Савицка и Спасов (1977) и Геразов (2011) како и 
нов материјал собран од Бранислав Геразов во 2017 година во говорно-
то студио на Факултетот за електротехника и информациски техноло-
гии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија. 
Новите анализи се направени со помош на програмите: Праат (Praat), 
Пајтон (Python) и Калди (Kaldi). Претходниот материјал од Савицка и 
Спасов (1997) е снимен во Радио Скопје. Анализата е направена на ин-
тоноскоп конструиран во Институтот за фундаментални проблеми во 
науката и технологијата на Полската академија на науки — апаратот ги 
регистрираше F0 и A0. Овој материјал вклучуваше неколку десетици ре-
ченици изговорени изолирано од пет говорници, од три жени и двајца 
мажи (четири од нив беа професионални спикери). Бранислав Геразов 
во 2011 година користи говорен материјал снимен од група професио-
нални говорници со висок квалитет. Mатеријалот е снимeн директно од 
програмата на Македонското радио и од него е издвоен потребниот гово-
рен материјал за анализа. По повеќедневното снимање е собрано големо 
количество на аудио материјал, од кое се издвоени вкупно 4 и пол часа 
говор. Од овој говорен материјал се избрани 5 говорници, двајца мажи и 
три жени, за кои е утврдено дека имаат интонација поволна за анализа. 
Поради недостигот на прашања и извични реченици дополнително се 
снимени уште два говорника што го зголемува вкупниот број на говор-
ници во базата на 7 — новиот материјал опфаќа фрази изговорени во 
изолација. Од целиот говорен материјал се екстрахирани 255 интона-
циски фрази со вкупно времетраење од 9 минути (m) и 34 секунди (s). 
Базата содржи вкупно 205 фрази, завршени и незавршени, 31 фраза со 
прашања и 19 извични реченици и наредби (таб. 9).

Покрај тоа, на располагање беа и радио снимки со читани поврзани 
текстови (над 40 часа) што овозможија набљудување на меѓуфразните 
граници.
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Табела 9. Состав на базата од снимен говорен материјал употребен во 
анализата на интонација во Геразов 2011

Авторот Б. Геразов тука разликува почетни, средишни и крајни 
фрази бидејќи повеќето индикативни реченици се релативно долги и 
вклучуваат неколку фонетски единици. Почетната и средишната фраза 
разликувани во оваа студија кореспондираат, во согласност со нашата 
дефиниција на фраза, на незавршените фрази, а крајните фрази — на 
завршените фрази (види понатаму).

Табела 10. Вкупниот број на примери изговорени од мажи и жени 
кај Геразов 2011

Група 
говорници

Тип на интонациски целини

Вкупнo
Расказни 
завршни

Прашални
Извични

пораст пад

мажи 41 10 4 12 67
жени 34 8 9 7 58

Вкупно   125

 Првично, анализата на Геразов (2011) била наменета за дизајни-
рањето и за реализацијата на системот за синтеза на говор на македонски 
„Зборувај македонски“80 (Gerazov и др. 2008, Gerazov и др. 2009, Gerazov 
и др. 2010, Gerazov, Ivanovski 2010, 2010a). Анализата e спроведена во 
 80 Системот за синтеза на говор на македонски („Зборувај македонски“) е 
изработен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за потребата на синтеза 
на говор.

Говорник
Должина

на 
материјалот

Расказни ИЦ
(интонациски целини) Прашални

ИЦ
Извични 

ИЦ
Ознака Пол Време ИЦ Почетни Средишни Завршни

VF м 1m 25s 35 10 13 12 / /
MB м 1m 59s 51 14 19 18 / /
BG м 1m 16s 47 8 1 12 14 12
MV ж 1m 08s 26 8 11 7 / /
ZK ж 1m 56s 39 12 13 14 / /
TA ж 1m 33s 50 11 9 13 10 7
LU ж 0m 15s 7 / / / 7 /

Вкупно 9m 34s 255 63 66 76 31 19
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две етапи. Во првата се генерирани просечни спектрограми по говорник, 
за да се согледаат основните интонациски трендови. Во втората етапа се 
екстрахирани и нормализирани контурите на основниот хармоник (F0). 
Нормализираните контури се групирани по основа на полот на говорни-
кот и типот на фразата. За овие групи се генерирани вектори на просеч-
ната нормализирана контура и гранични вектори на опсегот на движење 
на нормализираната контура. Овие вектори послужија за генерирање на 
линеарно-сегментни модели на интонацијата на македонскиот јазик на 
ниво на фраза (Gerazov, Ivanovski 2010a). Моделите се основа врз која 
беше изграден алгоритамот за автоматско генерирање на интонација во 
системот за синтеза на говор од фраза „Зборувај македонски“ (Геразов, 
Ивановски 2011).

Дополнителните истражувања спроведени од Бранислав Геразов 
во 2017 година вклучуваат 50 фрази изговорени во изолација од еден 
маж спикер на возраст од 30–40 години (во понатамошниот текст АМ), 
со универзитетска диплома, роден и живее во Скопје. Овие примери, 
како образец, беа користени подолу како илустрации. 

Избравме начин на претставување подостапен за хуманистички-
те науки, односно илустрации (спектрограми во Praat 6.0.41 и Пајтон), 
опис и интерпретација — меѓу другото, со помош на автосегменталните 
фонолошки алатки.

Основните функционални единици за кои ги одредуваме еквива-
лентите на интонациските фрази се: завршен исказ (тој одговара на крат-
ките афирмативни, наредувачки и извични реченици) и нецелосен исказ 
(што одговара на прекинатите изјави и на некои видови прашања).

Основните контури со чиишто називи овде се користиме се: ка-
денција (опаѓачка интонација на последниот такт), антикаденција (по-
вишувачка интонација на последниот такт), и прогредиенција (рамна, 
мазна интонација на последниот такт) или low-high-low контура (реверс 
патерн, разлика во форма на лак што може да се најде во кој било дел од 
интонациската фраза).

Фонетските единици што им одговораат на функционалните еди-
ници се следниве: 

1. фрази што завршуваат со каденција (опаѓачка контура, силно 
опаѓачко-растечка контура и слабо растечко-опаѓачка конту-
ра, во автосегментално обележување — граничен тон H-L%, 
или тон од типот на слегувачки тонови); 

2. фрази што завршуваат со антикаденција или прогредиенција 
(растечка контура, контура слабо опаѓачко-растечка, контура 
силно растечко-опаѓачка);
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3. контура што содржи додатни разлики на други тактови освен 
последниот во т.н. „reverse pattern“ од типот L-H!-L (види по-
натаму). 

Точниот изговор ја координира формата со содржината на тој на-
чин што, ако поради должината на реченицата, таа мора да се подели 
на две или повеќе фрази, границите меѓу фонетските фрази не треба да 
бидат на места каде што семантичката врска меѓу зборовите е посилна 
отколку внатре во фонетските фрази.

Маркирањето на последниот такт на фразата обично е носител на 
дистинктивната функција. Ситуацијата кога центарот на интонацијата 
(фразниот акцент) е на последниот такт во неутралните искази го де-
финираме како „правилна интонација“. Сепак, се случува специјалната 
дистинкција на интонацијата да ја добие друг такт којшто во фразата 
претставува „збор во фокусот“ (т.н. тесен фокус). Во тој случај дистинк-
тивниот исечок (фрагмент) на контурата F0 или започнува на разлику-
вачкиот такт и се протега до крајот на фразата, или исто така на акцен-
тираниот слог на разликувачкиот такт се појавува силен пораст и пад 
на F0. Овој тип на обележување порано беше наречен логичен акцент 
или рематски акцент. Павле Ивиќ и Илсе Лехисте (Лехисте, Ивиќ 1980) 
опишаа слична контура за српскиот јазик и ја нарекоа „обратен модел“ 
т.е. reverse pattern. Тоа се случува особено кај одредени видови на да-не 
прашања. Оваа контура се наоѓа, исто така, во македонскиот јазик и има 
слична дистрибуција како и во српскиот јазик.

Покрај фразниот акцент во фразата постојат и други интонациски 
разлики (акцентни тонови, трописки акценти), кои се условени од по-
требите на ритмизација на текстот и се засноваат на зборовниот акцент.

Општи определби
 Основните определби што произлегуваат од горенаведените сту-

дии за македонската интонација и од опсервациите на континуираните 
текстови се тривијални: 

−	 ја потврдуваат каденцијата на F0 на последниот такт во за-
вршените искази (расказни, извични), 

−	 антикаденцијата во незавршените искази и да-не прашања-
та без морфолошки показател на прашањето, 

−	 нерелевантноста на контурата на мелодијата на последниот 
такт во прашањата со дополнување и кај да-не прашањата 
со морфолошки показател на прашањето, и 

−	 означувањето на „зборот во фокус“ со помош на мелоди-
ско истакнување. Во искази што не се емотивно обележани, 
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таквото истакнување се појавува на прашалните зборови, 
а во случај на појава на енклитичното ли, — посилно ис-
такнување или т.н. реверс патерн се појавува на тактот што 
го опфаќа ли. Исто така, беше посветено внимание на поја-
вата на случаи на слабеење на каденцијата. Помеѓу расказ-
ните искази и прашањата, разликата може да се базира на 
разликата помеѓу крајниот интервал или висината на целата 
крива. Овие вредности се повисоки кај прашањата.

Акцентот на „зборот во фокусот“ може да се појави на кој било 
такт во фразата. Ако се појави на последниот такт, тогаш финалната кон-
тура е зајакната. Ако се појави на друго место, тогаш тоа се остварува 
како реверс патерн — рапиден пораст и пад на означениот збор, т.е. 
кривата на F0, по значителното зголемување, постепено преминува во 
соодветната финална контура.

Во традиционалните славистички описи, се претпоставува дека 
фразниот, мелодичен акцент, во фраза што не е маркирана на кој било 
начин, паѓа врз последниот такт (тоа е фразата со т.н. широк фокус и со 
отсуство на специјални разлики). Во маркираната фраза, мелодискиот 
акцент може да се наоѓа на друго место (таканаречен „тесен фокус“). 
Сепак, нашиот материјал укажува на тоа дека зголемувањето на F0 во 
немаркираните фрази е повеќе подредено на структурата на ритмичкиот 
израз отколку на семантичкиот. Како што изгледа (проблемот бара вери-
фикација), зголемувањето на F0 во потврдни афирмативни реченици 
се случува во просек на секои два до четири слога, главно интегри-
рајќи ги слоговите на еден збор или на кратки синтаксички групи.

Фразниот акцент во македонскиот јазик се реализира со промена 
на насоката на F0 на означениот збор. Релевантната промена на висина-
та обично се реализира помеѓу нагласениот слог и следните слогови на 
интонацискиот центар, кој во необележените искази, според традицио-
налните структуралистички интерпретации, треба да биде последниот 
такт од фразата, што не секогаш го потврдува македонскиот материјал.

Има тенденција за зголемен интензитет на почетокот на деклара-
тивните искази и на крајот на прашањата со антикаденција.

По „главните“ контури (каденција и јасна антикаденција), обично 
се јавува акустична пауза, но се случува сегментацијата да се заснова 
само на појавата на дадената контура на последниот такт. Тогаш, помеѓу 
фразите обично на спектрограмите се забележува „нетечно“ поврзување.

Во фраза што опфаќа повеќе од два збора со неутрална интонација, 
теоретски разликата помеѓу релативно високиот почеток и нискиот крај 
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може да биде до двократна (околу октава), но во македонските необеле-
жени изрази контурите на F0 обично се рамномерни. Текот на F0 во завр-
шената необележена фраза започнува приближно на ниво на просечните 
вредности на целата крива, на првиот такт обично има леснорастечки 
правец, а потоа останува на повеќе или помалку еднакво ниво со инто-
нацискиот центар. Може да се забележи дека не постои тенденција ин-
тонацијата да започне од фреквенција различна од просечната за даден 
говорник.

Каденцијата може да биде силно изразена на апсолутниот крај на 
исказот, каде што пред промена на насоката има одредено повишување 
на тонот за да се нагласи крајот.

Исказните реченици, изречени изолирано или во дијалог, во коре-
ктниот изговор треба да се карактеризираат со јасна каденција. Во кон-
тинуиран текст каденцијата може да биде нешто послаба. Фрази чиишто 
завршетоци не се совпаѓаат со завршувањето на реченицата често имаат 
прогредиентна интонација или антикаденција на последниот такт.

Помеѓу прашалните и расказните искази нема разлика во поглед на 
правецот на F0, но обично се разликуваат во големината на интервалот 
или во висината на целата крива. Колку е поголем интервалот што ги 
дели крајните вредности на растечката крива, толку почесто исказот е 
оценет како прашање — помалиот интервал е карактеристичен за рас-
казните прекинати искази.

Самогласките во акцентираните слогови на различни зборови се 
јасно издолжени. Темпоралниот фактор е посилно поврзан со интона-
цијата, ако текот на F0 е нарушен. Во таква ситуација, модификациите 
на времетраењето на одделните самогласки можат целосно да ја заменат 
улогата на ларингалниот тон.

Треба да се забележи дека некои од контурите анализирани подолу 
се утврдени врз основа на изолирани искази. Во континуиран (неутра-
лен) говор, контурите можат да бидат малку израмнети, додека во дија-
лог, а особено во емоционално обележен говор, токму спротивното — 
тие се истакнати.

Завршени неутрални искази (потврдни реченици)
 Претходните студии за македонската интонација, направени на 
кратки реченици кажани во изолација (сп. особено Савицка, Спасов 
1997), даваат прилично тривијални контури со завршна каденција. Кај 
немаркираните фрази измената на висината на F0 се реализира во гра-
ниците на последниот такт и се изразува преку односот на висината на 
акцентираниот слог или поретко почетокот на акцентираниот слог и по-
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стакцентските слогови. Но, во најновите истражувања имаше исто така 
примери со постепено намалување на F0 на дел од целата фраза.

Евелина Григорова (Григорова 2007) ги транскрибирала резулта-
тите од Савицка, Спасов (1997) во  ToBI-нотација. Григорова разликува 
„широк фокус“, кој одговара на неутрални фрази, односно без посебни 
истакнувања (во примерите подолу со големи букви се означени сите 
акцентирани слогови) и „тесен фокус“ којшто одговара на фразите со 
еден истакнат такт (во примерите се истакнува само еден нагласен слог).

ПЕтар ЧИта.
H* !H* L-L% 
ПЕтар ЧИта ВЕсници.
H* !H* !H* L-L% 
Во своите истражувања за реченицата Ана ПЕе за АМстердам 

Григорова (Григорова 2007) ги утврдила следните контури (еден 
говорник ја повторува реченицата повеќепати):

Ана ПЕе за АМстердам.
L+H* H* L+H* L-L% 
H* up-step H* !H* L-L% 
H* !H* !H* L-L%
ToBI-нотацијата има извесни ограничувања, а освен тоа е слабо 

читлива за необучен истражувач. Меѓутоа, значајно е, како и во тради-
ционалните описи на интонацијата, да се разликува како особено важна 
завршната контура — граничниот тон. 

Дукјевич во 1978 година предложи подостапна и подетална кла-
сификација на финалните контури. Таа одреди три типа на опаѓачки за-
вршетоци за полскиот јазик, кои исто така се релевантни и за македон-
скиот:

1. опаѓачка контура,
2. силно опаѓачко-растечка контура,
3. слабо растечко-опаѓачка контура.

Според Николаева (1977: 216) постојат следниве варијанти на ка-
денцијата во македонскиот јазик:

−	 со извишување на тонот на акцентираниот слог по кој на-
стапува опаѓање или нагло опаѓање кое почнува по акцен-
тираниот слог, сп. погоре како во примерот Ана ПЕе за АМ-
стердам. (прва интерпретација),



136

−	 целиот последен збор е опфатен со рамномерно опаѓање, 
без посебно изделување на акцентираниот слог, в. поната-
му во реченицата Брат ти замина во Охрид. или погоре во 
примерот Ана ПЕе за АМстердам. (втора и трета интерпре-
тација),

−	 пред акцентираниот слог се јавува рамен тон, а опаѓањето 
почнува по акцентираниот слог (сп. понатаму во примерот 
Сите од генерацијата отидоа.).

Избрани спектрографски примери беа направени во програмата 
Пајтон и/или Праат. Ова се илустрации на изолирани искази. Линијата 
ја покажува кривата на F0.

Слика 26. Кривата на F0 на реченицата: Од кај бавчите се носеше свирката /ø/ 
на неуморните штурчиња (две фрази). Говорник АМ (Пајтон).
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Слика 27. Кривата на F0 на реченицата: Сите од генерација /ø/ отидоа. 
Говорник АМ (Пајтон).

Слика 28. Кривата на F0 на реченицата: Брат ти замина во Охрид. Говорник АМ.

Слика 29. Кривата на F0 на реченицата: Надвор се ширеше тивка мирисна ноќ. 
Говорник АМ.
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Сите погоре претставени македонски контури (криви) се каракте-
ризираат со силно опаѓачка контура (според класификацијата на Дукје-
вич). Во други студии (Савицка, Спасов 1997) во десетици контури наве-
дени таму, исто така доминира паѓачката крива, но исто така се забележу-
ваат и два други опаѓачки типа на контури (силно опаѓачко-растечки и 
малку растечко-опаѓачки), а само во една реченица се појавува (силно) 
растечка контура (Тој живее богато.↑) (в. Савицка, Спасов 1997: 260, 
таму сл. 46).

Во анализите на Геразов (2011) се појавуваат само опаѓачки конту-
ри. Падот се реализира на последниот такт или е постепен и распреде-
лен низ целите интонациски контури кај дел од говорниците, додека кај 
другите може да се забележи стабилно плато во средината.

Евидентен е L−L% падот кој испливува од збирот на нормализира-
ни контури. Исто така, како и во повеќето јазици, може да се забележи 
дека женските говорници тежат кон поголема употреба на интонацијата 
во зборувањето, што соодветствува на претходните истражувања на ди-
намиката во македонската интонација (Gerazov, Ivanovski 2010a). Може 
да се види дека кај машките говорници се јавува стабилно плато кое 
води кон постепен пад на F0 на 1,25 s. од крајот на фразата, што потоа ја 
зголемува својата стрмнина во -0,2 s. од крајот. За женските говорници 
постои постепен пад во просечната нормализирана F0 низ целиот тек на 
контурите со забрзан пад почнувајќи од -0,5 s. од крајот. 
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Сите погоре претставени македонски контури (криви) се каракте-
ризираат со силно опаѓачка контура (според класификацијата на Дукје-
вич). Во други студии (Савицка, Спасов 1997) во десетици контури наве-
дени таму, исто така доминира паѓачката крива, но исто така се забележу-
ваат и два други опаѓачки типа на контури (силно опаѓачко-растечки и 
малку растечко-опаѓачки), а само во една реченица се појавува (силно) 
растечка контура (Тој живее богато.↑) (в. Савицка, Спасов 1997: 260, 
таму сл. 46).

Во анализите на Геразов (2011) се појавуваат само опаѓачки конту-
ри. Падот се реализира на последниот такт или е постепен и распреде-
лен низ целите интонациски контури кај дел од говорниците, додека кај 
другите може да се забележи стабилно плато во средината.

Евидентен е L−L% падот кој испливува од збирот на нормализира-
ни контури. Исто така, како и во повеќето јазици, може да се забележи 
дека женските говорници тежат кон поголема употреба на интонацијата 
во зборувањето, што соодветствува на претходните истражувања на ди-
намиката во македонската интонација (Gerazov, Ivanovski 2010a). Може 
да се види дека кај машките говорници се јавува стабилно плато кое 
води кон постепен пад на F0 на 1,25 s. од крајот на фразата, што потоа ја 
зголемува својата стрмнина во -0,2 s. од крајот. За женските говорници 
постои постепен пад во просечната нормализирана F0 низ целиот тек на 
контурите со забрзан пад почнувајќи од -0,5 s. од крајот. Слика 30. Збирни графици на контурите на нормализираната F0 и пресметаните 

вектори на просечната нормализирана F0 и границите на нејзиниот опсег за 
завршeни фрази на расказните реченици за машки (горе) и женски (долу) 
говорници.

Незавршени (прекинати) искази (запирка, броење)

 Дукјевич (1978) разликува три вида растечки завршетоци, кои 
се појавуваат во недовршени искази (вклучувајќи ги и прашањата), кои 
исто така се појавуваат во македонскиот јазик. Сите нив ги опишуваме 
како антикаденција:

1. растечка контура
2. слабо опаѓачко-растечка контура
3. силно растечко-опаѓачка контура

Како посебен вид интонација, понекогаш се разликува контура-
та што се појавува во објаснувачките реченици, на пр. Максим чита, 
a Убавка пишува., и интонацијата при набројување. Во светлината на 
дефиницијата за фраза што ја усвоивме, ова се искази со повеќе фра-
зи. Максим чита, a Убавка пишува. содржи две фрази, од кои првата 
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(Максим чита.) се завршува со антикаденција или прогредиенција (не-
завршен исказ), а втората со каденција (потврден исказ, завршен). Во 
реченица со набројување при бавно темпо на зборување, на пр. во Вчера 
купив палто, шапка и чевли. имаме три фрази: 1) Вчера купив палто, 2) 
шапка, 3) и чевли — првите две се незавршени искази, а последната е 
завршен исказ. 

Примерите снимени во 2017 година се состојат од неколку фрази, 
од кои последната одговара на завршен исказ, а нејзе ѝ претходат незавр-
шени фрази (на спектрограмите се јасно видливи цезурите):

Слика 31. Кривата на F0 на реченицата: Светлокосиот зачудено ги изгледа, /ø/ 
одмерувајќи ги од глава до петици. Говорник АМ.

Слика 32. Кривата на F0 на реченицата: Беа дојдени декани, /ø/ продекани, /ø/ 
професори и студенти (три фрази). Говорник АМ.
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Слика 33. Кривата на F0 на реченицата: Беа дојдени декани, /ø/ продекани, /ø/ 
професори, /ø/ асистенти, /ø/ студенти.... (пет фрази). Говорник АМ.

Во реализациите на незавршените фрази јасно може да се види 
пораст на F0 на крајот — блага контура L−H%, па дури и H−H%.

Таквите типови повеќефразни реченици исто така се појавуваат 
во корпусот на Савицка, Спасов (1997). Незавршените фрази, исто така, 
завршуваат со антикаденција: преовладуваат растечки контури, на пр. 
во речениците: Петар чита (— Стојка пишува); Петар чита (а Стојка 
пишува); Сакаш ли чај (или кафе?); Бидејки работеше (— дома сите беа 
тивки); Бидејки работеше дома (— сите беа тивки); се забележуваат, 
исто така, и силно растечко-опаѓачки контури, на пр. Петар чита (и 
пишува) (Савицка, Спасов 1997: 255, 259, 264).

Дел од истите тие реченици се изговорени (и анализирани) како 
завршени фрази, што дозволува антикаденцијата да се препознае како 
контура со фонолошка функција.

Прашање за повеќе информација со прашален збор (кој-прашања)
 Во истражувањата на Савицка и Спасов (со транскрипција на 
Григорова), сите прашања завршуваат доста високо, иако контурите се 
доста разновидни.

ЗОшто ПЕтар ЧИта?
H* !H* !H*/L* H-L% 
и
H* !H* L-L%
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Зошто ПЕтар (ЧИ)та?
L+H* L* H-L% 81 

 
и
H* H* L-L%

ЗОшто Петар ЧИта?
H* (!H*) L+H* H-L%

Во корпусот на Савицка, Спасов (1997) завршетоците на прашања 
од тој тип се различни. На пример реченицата Зошто Петар чита? е 
изговорена како со каденција, така и со антикаденција. Двете контури 
можаат да се окарактеризираат како силно растечки и силно опаѓачки, но 
сепак, во случај на антикаденција, растот ретко ја надминува висината 
што ја карактеризира контурата што се појавува кај прашалниот збор, 
на којшто паѓа главното истакнување. Контурата на F0 на последниот 
такт е иста или повисока од F0 на прашалниот збор само тогаш кога по-
следниот такт (чита?) е специјално подвлечен. Во немаркираните иска-
зи прашалниот збор како „збор во фокусот“ претставува главен носител 
на фразниот акцент што ја неутрализира, до извесен степен, контурата 
на завршетокот. Исто така во материјалите од 2017 година pечиси сите 
нуклеарни акценти во анализираните прашања се поставени на првиот 
збор од прашањето, којшто вообичаено е прашалниот збор. Така е и во 
другите анализи што се дискутирани овде. Според тоа, евидентно е дека 
главниот акцент паѓа на првиот, а не на последниот такт, а лексичкиот 
состав на реченицата дава еднозначна семантичка информација — инто-
нацијата на завршетокот станува ирелевантна, иако поголемиот дел од 
анализираните прашања имаат антикаденција.

Примери на реченици од корпусот снимен во 2017 година — кај 
сите нив има слаба антикаденција:

 81 H-L% — висок рамен тон на слогот по акцентот.
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Слика 34. Кривата на F0 на реченицата: Што ќе правиш таму? Говорник АМ.

Слика 35. Кривата на F0 на реченицата: Колку луѓе дојдоа на одбраната? 
Говорник АМ.

Слика 36. Кривата на F0 на реченицата: Што ѝ кажа на Марија? Говорник АМ.
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Во анализите на Геразов од 2011 година, каде што се појавуваат 
подолги фрази во континуиран говор, почесто сепак се појавува прогре-
диенција, а дури има и каденција.

Слика 37. Збирни графици на контурите на нормализирана F0 и пресметаните 
вектори на просечната нормализирана F0 и границите на нејзиниот опсег за 
прашални фрази со L−L% пад на крајот за машки (горе) и женски (долу) 
говорници.
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Да-не прашања без морфолошки показател на прашањето
 Во овој тип прашања единствен показател на прашањето е фи-
налниот пораст.
 Реченици од Савицка, Спасов (1997) во транскрипција на Григо-
рова (2007):

ПЕтар ЧИта?
H* L* H-L%
ПЕтар чита?
L+H* H-H%

Петар ЧИта?
H* L* H-H% силно растечки

Во сопствените истражувања на Григорова (2007):

Aна ПЕе за АМстердам? 
H* !H* L* L-H% слаборастечки

Сите прашања од овој тип во корпусот на Савицка, Спасов (1997) 
и кај Григорова (2007) се карактеризираат со изразена антикаденција (во 
повеќето анализирани реченици контурите се силно растечки).

Антикаденцијата е задолжителна контура кај да-не прашањата без 
морфолошки показател на прашањето. Единствен исклучок се т.н. пре-
вртени прашања, на пр.: Минатата година бев во Америка. A во Австра-
лија?, каде што се можни пониски завршетоци на F0. Антикаденција е 
можна во т.н. прашања што се однесуваат на потврдување (уверување) 
(како во прашањата за дополнување, така и во да-не прашањата), на пр. 
Минатата година бев во Америка. Kога?↑ Минатата година. На тој 
начин е сигнализирана потребата за повторување на информацијата.

Примери на реченици од корпусот снимени во 2017 година:
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Слика 38. Кривата на F0 на реченицата: Сите од генерацијата отидоа? 
Говорник АМ.

Слика 39. Кривата на F0 на реченицата: Брат ти замина во Маврово? Говорник 
АМ.

Слика 40. Кривата на F0 на реченицата: Сигурно ќе дојдеш? Говорник АМ.
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 Во сите примери снимени во 2017 година се појавува силно рас-
течко-опаѓачка контура (варијанта на антикаденцијата). Во транскри-
пција на ToBI завршуваат на L−H%. Во типичната интонациска контура 
може да видиме L*+H тоничен акцент, следен од долг L− фразен акцент 
и на крајот H%. Карактеристично е дека кај истиот говорник завршу-
вањето на овие прашања е најмалку 50 Hz повисоко од завршувањето на 
прашањата со дополнување, кои исто така обично завршуваат со антика-
денција.

Слика 41. Збирни графици на контурите на нормализирана F0 и пресметаните 
вектори на просечната нормализирана F0 и границите на нејзиниот опсег за 
прашални фрази со L−H% повишување на крајот за машки (горе) и женски 
(долу) говорници.
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На сликата може јасно да се види L−H% повишувањето, кое почну-
ва од -0,2 s. од крајот и кај машките и кај женските говорници. 

Како што може да се види, често самата интонација е во состојба 
да ја трансформира модалноста на исказот, на пр. Ќе бидете дома? — 
антикаденција, прашање (т.н. check question или map-task прашања — 
уточнување на информацијата); Ќе бидам дома? — антикаденција, пра-
шање ‘Дали ти мене ме прашуваш дали ќе бидам дома?’; Да, ќе бидете 
дома — каденција, тврдење: ‘Да, јас тебе те прашувам дали ќе бидеш 
дома’.

Да-не прашања со дали

 Во корпусот на Савицка, Спасов (1997) прашањата од овој тип 
завршуваат со антикаденција, иако висината на последниот такт е обично 
пониска отколку главната динамика, која се наоѓа на првиот такт (на дали 
или на друг истакнат такт), а исто така пониска отколку антикаденцијата 
во прашањата без морфолошки показател на прашање. Исти резултати 
има и во анализите на Геразов (2011). 

Во примерите снимени во 2017 година исто така се појавува слаба 
антикаденција, но во една реализација има дури и каденција:

Слика 42. Кривата на F0 на реченицата: Дали сите од генерација отидоа? (т.н. 
„тесен фокус“ на сите?) Говорник АМ.
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Слика 43. Кривата на F0 на реченицата: Дали брат ти замина во Маврово? 
Говорник АМ.

Слика 44. Кривата на F0 на реченицата: Дали Дејан чита книга? Говорник АМ.

Да-не прашања со ли
 Фразите од Савицка, Спасов (1997) со транскрипција на Григорова 
(2007):

ЧИта ли Петар?
L*+H H+!H* / L* H H-L%

ПЕтар ли ЧИта?
L*+H L* H-L%
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Во сопствените истражувања на Григорова (2007):

Ана ли пее за Амстердам?
L*+H !H* !H* L-H%

Ана пее ли за Амстердам?
L+ !H* L* L-H%

 
Карактеристичниот автосегмент L*+H е, всушност, силниот раст кој 

претставува показател на прашањето. Тоа одговара на контурата реверс 
патерн на Ивиќ и Лехисте (1980). Во корпусот на Савицка, Спасов (1997) 
сите прашања од тој тип завршуваат со каденција и секогаш се појавува 
таа специфична контура на зборот со ли. Во примерите од Григорова 
имаме финална антикаденција. Во снимените материјали од 2017 
година исто така доминира антикаденција, но се појавува и каденцијата. 
Фразниот акцент (нуклеарниот тон) задолжително се појавува на зборот 
со ли и обично е силно изразен. Во тие примери во кои на зборот со ли 
растот на F0 е слаб, се појавува посилна антикаденција и таа презема 
улога на фразен акцент (како на сл. 49 или сл. 51). Тоа значи дека во тие 
конструкции говорникот има избор на интонациското средство што ќе го 
сигнализира прашањето, т.е. дека антикаденцијата може, но не мора да 
се појави во тој вид прашања. 

Слика 45. Кривата на F0 на реченицата Се опуштивте ли пред приредбата? 
Говорник АМ.
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Слика 46. Кривата на F0 на реченицата Брат ти ли замина во Маврово? 
Говорник АМ.

Слика 47. Кривата на F0 на реченицата: Брат ти замина ли во Маврово? 
Говорник АМ.
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Слика 48. Кривата на F0 на реченицата: Дејан ли чита книга? Говорник АМ.

Во горниот пример имаме типичен реверс патерн, односно L+H*, 
каде што L+ е т.н. водечки тон (leading tone).

Слика 49. Кривата на F0 на реченицата: Дејан чита ли книга? Говорник АМ.
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Слика 50. Кривата на F0 на реченицата: Книга ли чита Дејан? Говорник АМ.

Како што може да се забележи, во фразите со ли често се појавува 
силно изразен фразен акцент од типот L*+H. Само тогаш кога ли се 
поврзува со глаголот, контурата ниско-високо-ниско (low-high-low) 
е слабо обележена или воопшто не е обележена. Во необележаните 
реченици глаголот е најважниот и главниот носител на информацијата 
— очигледно, па затоа и ли и фразниот акцент се поврзани со финитниот 
глагол. Промената на ли на друга позиција ја сменува функционалната 
реченична перспектива. Реченицата Дејан ли чита книга? треба да се 
разбере како „Дали тој што чита книга е Дејан?“, „Дали е вистина дека 
токму Дејан, а не некој друг, чита книга?“. Затоа таквите реченици не се 
неутрални, туку обележани; тие содржат тесен фокус, кој е во положба 
различна од низата што не е обележана, наспроти Дејан чита ли книга?, 
каде што ли се наоѓа „на своето место“ — во оваа реченица се прашуваме 
за вистиноста на целиот настан „Дали е вистина дека Дејан чита книга?“. 
Ако, пак, сакаме да добиеме одговор на прашањето „Дали е вистина дека 
она што Дејан го прави, е дека чита книга?“, тогаш на глаголот ќе треба 
да се појави многу изразена контура F0 ниска-висока-ниска (low-high-
low). Како заклучок, треба да ја сметаме токму контурата F0 од типот на 
реверс патерн, како и честичката ли како показател на „зборот во фокус“ 
во реченици со обележена (ненеутрална) функционална перспектива.

Карактеристично е дека колку што е посилно изразен фразниот 
акцент, толку е послаб порастот на F0 на крајот од фразата.

Специјални истакнувања

 Освен за неутралната (обележан последниот такт на фразата) и 
за рематската интонација (обележан истакнатиот такт, т.н. тесен фокус), 
во литературата посветена на оваа проблематика се зборува уште и 
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за емоционална интонација. Така, освен дистинктивната функција, 
интонацијата исто така служи и за нелингвистички функции, таа е 
носител на емоционални, социјални или индивидуални карактеристики.

Таканаречениот тесен фокус претставува прозодиска обележаност 
на означениот збор. Интонацискиот акцент којшто се појавува на друг 
такт од последниот:

а)  служи за специјално истакнување на конкретниот такт, со 
што се менува функционалната перспектива на пораката, 
воведувајќи модални содржини (на пр. неверување) или 
емоционално обележани;

б)  тоа е задолжителна контура во фрази со специфичен 
морфолошки состав — во фрази кои содржат прашален 
збор (прашална заменка, дали или ли);

в)  се забележува дека акцентот што се појавува во различен 
дел од фразата, а не на последниот такт, исто така, може 
да го промени значењето на изјавата, на пр. во смисла 
на определеност (истакнатост), на пр. Децата ПЛАЧАТ. 
(‘сите деца плачат, секое дете плаче’ — општост) vs. 
ДЕЦАТА плачат. (‘овие, на пример, нашите деца плачат’ — 
определеност).

Овој вид акцент обично се јавува во комбинација со финалната 
каденција, ретко се комбинира со антикаденција, на пример во 
прашањата кои бараат делумен одговор, на пр. МАКСИМ чита? „Дали 
тој што чита е Максим?“ Таквата комбинација на контури, сепак, обично 
го придружува емотивниот став, изненадување, неверувањето дека тој 
што чита е Максим.

Следните примери на реченици изречени со различни верзии на 
акцент ја илустрираат функционалноста на фразниот акцент.
Григорова (2007):

ПЕТАР чита. (‘Тој што чита е Петар’)
H* L-L%
Петар ЧИТА. (‘Тоа што прави Петар, тоа е читање’)
L+H* L-L%

Речениците снимени во 2017 година содржеа фокус што се појавува 
на различни тактови.
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Слика 51. Кривата на F0 на реченицата: ТOJ секој ден трча на врв на Водно. 
Говорник АМ.

Слика 52. Кривата на F0 на реченицата: Тој СЕКОЈ ден трча на врв на Водно. 
Говорник АМ.
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Слика 53. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ДЕН трча на врв на Водно. 
Говорник АМ.

Слика 54. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден ТРЧА на врв на Водно. 
Говорник АМ.
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Слика 55. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден трча на ВРВ на Водно. 
Говорник АМ.

Слика 56. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден трча на врв на ВОДНО. 
Говорник АМ.
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Слика 57. Збирно претставување на контурите на различните реализации на ре-
ченицата Тој секој ден трча на врв на Водно. Фокусот е на еден од зборовите (од 
горе надолу): Тој, секој, ден, трча, врв и Водно. Програма Пајтон. Приказот е 
добиен со прилагодување на времето, односно програмата ги елиминира разли-
ките во времетраењето на поединечните тактови помеѓу различните реализации 
(временско порамнување „time alignement”).
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Слика 58. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е подобар од Горан? 
Говорник АМ.

Слика 59. Кривата на F0 на реченицата: Дали НИКОЛА е подобар од Горан? 
Говорник АМ.

Слика 60. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е ПОДОБАР од Горан? 
Говорник АМ.
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Слика 61. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е подобар од ГОРАН? 
Говорник АМ.

Слика 62. Збирно претставување на контурите на различните реализации на рече-
ницата: Дали Никола е подобар од Горан? Фокусот е на еден од зборовите (од горе 
надолу): Дали, Никола, подобар и Горан. (Приказ добиен со обработка во Пајтон).
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Во реченицата без посебно истакнување (слика 58, најгоре на сликата 
62) акцентот паѓа врз зборот што доаѓа по дали (на Никола), но тој е означен 
послабо отколку кога Никола добива посебно истакнување.

Слика 63. Кривата на F0 на реченицата: Студов секогаш доаѓа од планиниве. 
Реченица без посебно истакнување. Говорник АМ.
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Слика 64. Збирно претставување на контурите на реализации со истакнување 
на различните зборови во реченицата: Студов секогаш доаѓа од планиниве. 
Фокусот е на еден од зборовите (од горе надолу):  студов, секогаш, доаѓа, 
планиниве. (приказ добиен со обработка во Пајтон).

Сите реализации се карактеризираат со каденција која обично се 
протега низ целата реченица (опаѓачка контура или силно опаѓачко-рас-
течка). Падот на последниот такт оди едвај до 100 Hz, додека носечкиот 
тон (почеток на фразата) се движи од 125 до 200 Hz. Заедничка каракте-
ристика на овие реченици е редовната појава на гранични тонови L-L% 
(фразен тон + граничен тон), а целиот последен збор е опфатен со рамно-
мерно опаѓање без посебно изделување на акцентираниот слог). Тешко е 
да се смета дека последниот такт е посебно обележан. Се забележуваат 
понекогаш мали разлики на акцентираните слогови на одделни тактови, 
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но не и на последниот. Како акцентски тонови (трописки тонови) се реа-
лизираат само некои акцентирани слогови. Фразниот акцент паѓа, очиг-
ледно, на „зборот во фокус“ и се реализира како L+H* (реверс патерн, 
контура ниско-високо-ниско; извишување на тонот на првиот слог по 
акцентот, слог по кој настапува опаѓање). 

Исклучок претставува само ситуацијата кога последниот такт е 
специјално обележан посебно во прашања (сп. ја сликата 61, каде што 
се појавува антикаденција). Ова присуство на завршен H% тон, може да 
се должи на отсекување на L% тонот поради недостиг на време на крајот 
од исказот.

Емоционалната интонација обично се карактеризира со посилни 
измени, со поголеми контрасти, со засилување и со вдолжување на це-
лиот обележан такт. Исто така, понекогаш има и карактеристични пре-
кршувања на кривата на F0. Заеднички експонент на сите емоционални 
изјави се само отстапувањата од неутралната норма (Grepl 1967). Покрај 
тоа, изгледа дека е неможно да се постават какви било посебни инва-
ријанти. Истите тие емоции може да се искажат на различни начини, 
а спротивните емоции можат да се изразат со користење на истите тие 
средства. Тоа зависи од индивидуалните навики, ситуации и од степе-
нот на маркираност на емоциите. Емоционалната интонација секогаш 
е поддржана од мимиката. Сепак, секогаш се зачувани функционалните 
завршетоци на фразите. Според нашето мислење, емотивната интона-
ција се состои во посилно остварување на разликите, на зајакнување на 
контрастите во дел или во целиот тек на кривата и модификација на дру-
ги прозодиски карактеристики. Емоционалната интонација се реализира 
на истакнатиот збор (којшто ја искажува причината за емоциите — из-
ненадување, страв, восхит) или, ако емоцијата е поврзана со целата си-
туација (се однесува на семантичката пропозиција во целост) — тогаш 
се реализира на глаголот или, едноставно, на средината на контурата. 
Според Бризгунова (Бризгунова 1977), рематската интонација (тесниот 
фокус) автоматски се претвора во емоционална, кога се појавува силно 
зајакнување на некој прозодиски параметар, споредете го, на пример, 
прашањето КОЛКУ години имаш? — при засилување на истакнатиот 
збор (прашалниот збор), се претвора во непрашална реченица, емоцио-
нално обележана, што значи, на пример, одговор на дејствата на сого-
ворникот коишто не се совпаѓаат со неговата возраст.

Во емоционално обележените фрази треба да се вклучат и извич-
ните фрази. Во корпусот на Савицка, Спасов (1997) контурите на некол-
куте фрази што се претставени таму се различни. Во повеќето случаи 
има контура соодветна на соодветните завршени фрази, но со посилни 
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контрасти (сп. на пр. во речениците Петар!, Петар нека чита!, ПЕТАР 
нека чита!). Карактеристичен е, исто така, релативно висок почеток 
на фразата. Извичните реченици најчесто се завршуваат со каденција 
(Ајде /ø/ свари едно кафе!, Дојди бргу!), а во еден пример се појавува 
антикаденција (Дај едно кафе!) (Савицка, Спасов 1997: 246 и понатаму). 
Според Николаева само еден дел од извичните фрази се изговараат 
со каденција oд тип 3 (види погоре), кога пред акцентираниот слог се 
јавува рамен тон, а опаѓањето почнува по акцентираниот слог, спореди ја 
реченицата подолу Излегувај надвор од просторијава! (сл. 67). Николаева 
пишува, исто така, за специјален тип извични реченици во кои секој такт 
е истакнат со контура во форма на лак или конус со јасно издвојување 
на акцентираниот слог (Николаева 1977). Тешко е да се коментира за 
оваа појава, поради немањето попрецизни податоци — можно е, според 
критериумите што се користат овде, таквата реченица да содржи неколку 
фонетски фрази, иако во повеќето подолу илустрирани фрази секој такт 
содржи јасен мелодичен акцент (спореди ги сите спектрограми подолу, 
освен реченицата Колку е убаво езерово!).

Според Геразов (2011) специфичен завршеток на извичните рече-
ници е каденцијата.

Во корпусот снимен во 2017 година се појавуваат следниве видови 
извични реченици:

а) наредба: Излегувај надвор од просторијава! 
б) шок (изненадување): Не остана вода за пиење!
в) воодушевување (израз на емоции): Колку е убаво езерово!
 г) предупредување: Внимавајте на лизгавиот коловоз!

Сите фрази завршуваат со каденција (H-L%), а трописките акценти 
се појавуваат погусто (на секој такт). Само во една реализација (Колку 
е убаво езерово!) контурата F0 е релативно рамна, а каденцијата е слабо 
изразена (L-L%). 
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Слика 65. Кривата на F0 на реченицата: Излегувај надвор од просторијава! 
Говорник АМ.

Слика 66. Кривата на F0 на реченицата: Не остана вода за пиење! Говорник АМ.

Слика 67. Кривата на F0 на реченицата: Колку е убаво езерово! Говорник АМ.
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Слика 68. Кривата на F0 на реченицата: Внимавајте на лизгавиот коловоз! 
Говорник АМ.

Во Геразов (2011) беа анализирани спектрограмите на седумте 
извични фрази снимени од говорничката TA. Во нејзината реализација 
постои само минимален H−H% пораст на крајот. Освен тоа, регистрира-
ни се два различни изговори на извичните фрази, кои беа класифицира-
ни како нетипични. 

Кај типичниот изговор интонациската крива покажува L*+H то-
ничен акцент, проследен од L- (H-) фразен акцент кој завршува со H% 
пораст. Од друга страна, интонациската крива на нетипичниот изговор 
започнува со H* тоничен акцент кој продолжува во H- (L-) фразен ак-
цент кој завршува со L% пад. 
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Слика 69. Збирни графици на контурите на извични фрази на нормализирана 
F0 и пресметаните вектори на просечната нормализирана F0 и границите на 
нејзиниот опсег за извични фрази за машки (горе) и женски (долу) говорници.

Збирните графици и пресметаните вектори за извичните фрази се 
прикажани на сл. 69. При нормализирањето на контурите на F0 кај маш-
ките говорници е употребена нивната средна вредност, наместо најчес-
тата, поради невообичаено високите вредности за најчестата вредност, 
добиени во анализата на динамиката на F0 (Gerazov, Ivanovski 2010). 
Може да видиме дека поради поголемиот број на извични фрази со L% 
пад во интонацијата на нивните краеви, пресметаните вектори на про-
сечната нормализирана F0 во двата случаја завршуваат со L% пад, како 
и кај расказните завршни фрази. Разликата кај извичните фрази е во тоа 
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што средната и најчестата F0 се повисоки од оние кај расказните фрази за 
сите говорници. На сликите може да се види дека падот на F0 започнува 
од 0,5 s. од крајот кај машките говорници, а кај женските постои посте-
пено опаѓање низ целиот тек на исказот (Геразов 2011: 102). 

Во 2018 година е снимена реченицата Дојдоа /Ø/ и ја земаа!, на-
менски изговарана со различна модална обележеност од говорникот 
АМ. Првата фраза од оваа реченица е „незавршена“, а нас, се разбира, 
нè интересира завршетокот на втората фраза.

Слика 70. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа. — декларација

Слика 71. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — замисленост
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Слика 72. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа? — прашање

Слика 73. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа!? — изненаденост, 
недореченост

Слика 74. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — очигледност
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Слика 75. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа!!! — фасцинираност

Слика 76. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — флертување

Слика 77. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — иритираност
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Слика 78. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — иронија

Слика 79. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — незаинтересираност

Слика 80. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — скандализираност
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Од горенаведените реализации не можат сите да бидат вклучени во 
извичните реченици, и, иако тие се карактеризираат со посебна обележа-
ност (тие не се изговараат на неутрален начин), не може врз база на нив 
да се генерализираат заклучоци. Не може секоја емоционална обележа-
ност да се пренесе со извични реченици, така како што ги разбираме ин-
туитивно. Извичните реченици, според повеќето граматички описи, се 
користат за да се изразат и посебно да се нагласат емоциите или наред-
бите. Поделбата на исказите на расказни реченици, прашања, заповедни 
и извични реченици се врши земајќи ги предвид нивната содржина, како 
и намерите на говорникот. Таквата дефиниција е многу незадоволувачка, 
бидејќи зборува за нешто чија природа не е одредена. Одредено е само 
она за што служат тие реченици. Од оваа дефиниција не произлегува 
дека тие можат да претставуваат некакви формални единици. Нашите 
истражувања, како и многу други, укажуваат дека формите на изразу-
вање на емоциите немаат фиксни инваријанти.

Од друга страна, интуитивното разбирање на извичната фраза, спо-
ред нашето мислење, се однесува на формата — тоа значи зајакнување 
на контрастите (во сите или во избрани тактови, но пред сè зајакнување 
на нуклеарниот тон). Затоа, не може секоја емоција да ја користи оваа 
форма на изразување.

Врз основа на горенаведениот пасус, можеме да заклучиме само 
дека извичните, емоционално истакнати искази се карактеризираат со 
зголемување на контрастите, но тие немаат постојани инваријанти во 
полето на кривата на ларингалниот тон. Секое отстапување од неутрал-
ната контура ја трансформира реченицата што не е емотивно обележана 
во обележана. Во принцип, се чуваат особеностите на крајниот тек на 
кривата карактеристични за завршените искази, но тоа не е задолжи-
телно. Засилувањето на F0 може да биде придружено со зајакнување на 
интензитетот и на должината на артикулацијата. Истите емоции можат 
да се пренесат преку различни контури на F0 и истата контура може да 
пренесе различни емоции. На видот на обележеноста укажува, пред сè, 
целата ситуација.



Супрасегментална фонетика и фонологија 173

Заклучок
 Одредените контури со завршеток на F0 (каденција, антикаденција) 
во фразата се типични, но задолжителни само во отсуство на други 
експоненти на модалноста на исказот. Ако морфолошкиот состав на 
фразата информира за модалноста (и ова е случај кај некои типови на 
прашања), тогаш финалната контура F0 обично се прилагодува на дадената 
модална фраза, но обично е помалку изразена и не е задолжителна. Иако 
се појавуваат исклучоци (многу ретко) кога во фразите интонацијата е 
единствениот експонент на модалноста.

Табела 11. Дистрибуција на т.н. карактеристична интонација (последен 
такт; автосегмент со %) (Прогредиенцијата ја сметаме како варијанта на 

антикаденција)
Каденција

L% или L-L%

Антикаденција

L-H% или H-H%

Нерелевантен завршетокот на 
фразата — се појавуваат двете 
контури (преовладува послаба 
антикаденција)

завршени искази 
(декларативни, 
императивни, 
извични 
реченици) 

незавршени искази  
(т.н. континуирани)

да-не прашања 
без морфолошки 
показател за 
прашалноста

- прашања за дополнување 

- да-не прашања со ли

- да-не прашања со дали

Најчестата форма на фразниот акцент (нуклеарен тон) е H * или !H 
* или L+H*.

Не може да се утврди дали релевантната промена на F0 започну-
ва на акцентираниот или на постакцентниот слог на означениот збор. 
Вистинската единица во која се одвива промената е т.н. автосегмент, и 
обично комбинацијата на акцентиран и на постакцентен слог, заедно го 
сочинуваат сегментот на кој се прави промената на F0.

Основната содржина што се пренесува со интонацијата тоа е сиг-
нализирање на прашалната модалност, во ситуација кога интонацијата е 
единствениот експонент на прашањето. Значи, можеме, користејќи ин-
тонација, да го претвориме тврдењето во прашање, а исто така и да го 
смениме типот на прашањето, спореди на пример, во дијалогот: Одиш ли 
во Лондон? (да-не прашање без морфолошки показател на прашалноста 
— антикаденција; Дали одам во Лондон? (да-не прашање со морфолош-
ки показател на прашалноста = „Ме прашуваш мене дали одам во Лон-
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дон?“) — доминира антикаденција, но во присуство на морфолошки екс-
понент завршетокот не е релевантен, можни се различни финални кон-
тури); Да, одиш ли во Лондон (завршен исказ каденција = „Да, јас тебе те 
прашувам дали одиш во Лондон.“). Или пак: Кога патуваш? (прашање 
за дополнителна информација — обично антикаденција, но завршетокот 
не е релевантна контура, акцентирана е прашалната заменка; Кога пату-
вам? (да-не прашање — антикаденција = „Дали ти мене ме прашуваш 
кога патувам?“, Да, кога патуваш (завршени исказ — каденција).

Погледнете подолу пример за замислен дијалог: Кај беше? Kај 
бев? Да, кај беше? (говорник АМ), каде што антикаденцијата го претво-
ра прашањето со дополнување во да-не прашање, а каденцијата го прет-
вора прашањето во завршен исказ. 

Слика 81. Кривата на F0 на реченицата: Kај беше? 

Слика 82. Кривата на F0 на реченицата: Kај бев?
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Слика 83. Кривата на F0 на реченицата: Да, /Ø/ кај беше?

Спореди, исто така: За кого навиваат дедовциве? (антикаденција), 
За кого навиваат ДЕДОВЦИВЕ? (антикаденција со нагласено 
издигнување на F0 на нагласениот последен збор!), Да, за кого навиваат 
дедовциве? (каденција) (говорник АМ).

Слика 84. Кривата на F0 на реченицата: За кого навиваат дедовциве?
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Слика 85. Кривата на F0 на реченицата: За кого навиваат ДЕДОВЦИВЕ?

Слика 86. Кривата на F0 на реченицата: Да, за кого навиваат дедовциве?

Значи, каденцијата во македонскиот јазик обично се јавува кај:
  модално немаркирани завршени фрази,
  дел од прашалните фрази со ли/дали,
  дел од прашалните фрази со прашален збор, 
  извичните фрази со наредба и чудење.

Антикаденцијата обично се јавува кај:
  прашалните фрази без морфолошки експонент за прашање,
  дел од прашалните фрази со ли/дали,
  дел од прашални фрази со прашален збор,
  дел од незавршените фрази,
  дел од извичните фрази.
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Слика 85. Кривата на F0 на реченицата: За кого навиваат ДЕДОВЦИВЕ?

Слика 86. Кривата на F0 на реченицата: Да, за кого навиваат дедовциве?

Значи, каденцијата во македонскиот јазик обично се јавува кај:
  модално немаркирани завршени фрази,
  дел од прашалните фрази со ли/дали,
  дел од прашалните фрази со прашален збор, 
  извичните фрази со наредба и чудење.

Антикаденцијата обично се јавува кај:
  прашалните фрази без морфолошки експонент за прашање,
  дел од прашалните фрази со ли/дали,
  дел од прашални фрази со прашален збор,
  дел од незавршените фрази,
  дел од извичните фрази.

Прогредиенцијата се јавува обично кај:
 незавршени фрази,
 извични фрази за восхит.

Освен кај фразите споменати погоре на првите позиции, во другите 
видови на фрази, контурите се опционални, иако во сите видови на пра-
шања преовладува антикаденција, а во останатите завршени реченици 
— каденција. Содржините пренесени од контурите на F0 се нееднознач-
ни на македонски, само силната антикаденција несомнено го сигнали-
зира да-не прашањето, т.н. општо прашање. Можеме да зборуваме за 
контури типични за одредени видови реченици, но не и без исклучок. 
Завршените (декларативните) искази генерално се карактеризираат со 
јасна каденција, меѓутоа, во колоквијалната варијанта, исто така има 
прогредиенција, а во заповедните реченици дури и слаба антикаденција. 
Во прашањата за дополнување на информации, т.н. кој-прашања, типот 
на контурите на последниот такт е сосема ирелевантен. Се појавува тука 
и каденција и слаба антикаденција. Интонациската дистинкција (нукле-
арниот акцент) ја добива нагласениот збор, во овој случај прашалната 
заменка, обично првиот такт од фразата. Истото се сретнува и во да-не 
прашањата што започнуваат со дали. Посилен акцент се јавува во да-не 
прашањата со честичката ли — истакнат е зборот за којшто прашуваме, 
оној за којшто се врзува ли.

Како што покажуваат, меѓу другото, нашите примери, каденцијата 
не е секогаш силно изразена во македонскиот јазик. И во некои типови 
фрази, таа се појавува заедно со прогредиенцијата или со слаба анти-
каденција. Затоа, основната функционална опозиција на контурите на 
последниот такт претставува ‘силен раст наспроти недостиг на силен 
раст’, (наместо ‘силен пад наспроти без силен пад’ или ‘раст наспроти 
пад’). Можеби овој факт треба да биде вклучен во балканските каракте-
ристики, карактеристични за централната област на балканската конвер-
генција — појави на слабеење на каденцијата се случуваат и во грчкиот 
и во албанскиот јазик (види Sawicka 1991).

Освен финалната контура на F0 на фразата, дистинктивна вредност 
има и фразниот акцент (нуклеарниот, најсилниот мелодичен акцент во 
фразата). Неговата локализација, отстапувајќи од неутралната, односно 
од онаа на последниот такт, исто така ја менува семантиката на исказите 
(види погоре во параграфот за специјални истакнувања). Типичен нук-
леарен фразен акцент е L + H *. Другите акценти присутни во фразата се 
поврзани со ритамот на зборување, иако нивната локализација не зави-
си единствено од ритамот — овие акценти ги интегрираат слоговите од 
еден такт или помали синтаксички групи.
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Имајќи предвид дека 1) не е целосен опсегот на појавување на од-
редени финални контури на фразата кои ја сигнализираат модалноста 
на реченицата; 2) од типичните контури за одредена функција чести се 
исклучоци; 3) прилично е голем опсегот на опционални контури за не-
кои функции — заклучуваме дека основната функција на фразната ин-
тонација е да обезбеди правилна ритмизација на текстот, а семантичка-
та функција се чини дека е второстепена. Оваа функција станува важна 
само кога модалноста на една реченица не може да се одреди на никаков 
начин врз основа на другите карактеристики на текстот.



Глава IV

ТЕКСТ 

Фонетска карактеристика на текстот. Во говорниот текст разликуваме 
единици поголеми од фразата. За нивната компактност одлучува, пред 
сè, семантиката. Поголема единица од фразата е пасусот — семантички 
споен дел од текстот. Фонетски, пасусот е фрагмент од текстот меѓу две 
евидентни паузи. Пасусот, како и секоја друга фонетска единица, обично 
се карактеризира со посилен, брз почеток и со послаб и побавен крај. Во 
тој поглед, почетокот и крајот се многу повеќе маркирани отколку кај 
помалите фонетски единици — фразите и прозодиските зборови (сп. во 
Глава III). 

Руските истражувачи покрај фразата издвојуваат: синтагма, семан-
тички блок (фрагмент од текстот со извесна семантичка автономија) и 
семантички отсечок (микротема, помал отсечок со потесна прозодиска 
врска). Навистина, основниот критериум за разликување на овие едини-
ци е од семантичка природа, но сепак кога се изговараат, тие се реали-
зираат и на фонетско ниво. Единиците поголеми од фразата секогаш се 
одвоени со пауза (Потапова, Блохина 1986).

Во сите енциклопедиски публикации постојат дефиниции на тек-
стот формулирани врз основа на науката за литература, текстологија, се-
миотика, па дури и музикологија, но никогаш не наидовме на фонетска 
дефиниција. Ова е разбирливо, бидејќи фонетската сегментација на тек-
стот во помали блокови не е сосема регуларна — истиот тој текст може 
да добие разни фонетски сегментации. Во правилната сегментација на 
текстот треба само да се запази принципот дека границите меѓу фраг-
ментите што се послабо семантички поврзани се маркираат посилно со 
помош на фонетски средства од границите меѓу фрагментите што се по-
силно семантички поврзани, каде што фонетската граница меѓу нив е 
послабо маркирана.

Така, на фонетско рамниште е невозможно попрецизно да се дефи-
нира текстот и неговите фрагменти. За нивното спојување е одлучувач-
ка содржината, иако и бесмислен текст е исто така можен. Исто така е 
тешко да се замисли дека може да се претстави текстот како фонолошка 
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единица. Сепак, подолгите искази во јазикот се карактеризираат со не-
кои фонетски карактеристики специфични за одреден јазик или за група 
на јазици. Овие карактеристики претставуваат предмет на истражување 
на фонетиката. Во овие карактеристики спаѓаат и просечното темпо и 
ритамот на говорење.

Темпо и ритам. Ритамот генерално се дефинира како проток на кон-
трасти во време со перципирана регуларност, како специфична алтерна-
ција на изложените елементи — па затоа треба да се сфаќа како мулти-
димензионален. Проминенциите произлегуваат од суптилните интерак-
ции на промените во времетраењето, во интензитетот и во спектралните 
својства82.

Поимот ритам широко се користи во метричката и во автосег-
менталната фонологија. Во континуираниот исказ периодично се пов-
торуваат слоговите коишто се разликуваат во поглед на прозодиските 
карактеристики, на пр. зборовните акценти. Прозодискиот збор (тактот), 
според Данеш (1957), е основен носител на ритмичката структура на 
јазикот. Други истакнувања, исто така, го ритмизираат говорот: послаб 
ритам создаваат слоговните јадра, а посилен — фразната проминенција.

Во литературата што се однесува на ритамот постои контроверз-
ност во врска со фонолошката квалификација на овој поим. Некои линг-
висти сметаат дека ритамот е последица на фонетски и на перцепциски 
појави и затоа е чисто површински феномен. Според мнозинството, овој 
пристап е несоодветен: фактот дека перцепцијата на ритамот не се засно-
ва на еднозначни фонетски корелати, не мора да значи дека не се базира 
на некој фонолошки механизам. Така, лингвистичкиот ритам е незави-
сна мрежа која наметнува специфични барања за говорниот текст — за-
тоа е феномен што функционира на фонолошко ниво83. Стратегиите за 
сегментација на даден јазик се деривати на ритмичкиот тип (Nazzi и др., 
2006). Посебно ритамот ја регулира дистрибуцијата на акцентираните 

82  За начините на мерење на ритамот, види, меѓу другото, кај Волин (Volín 2017).
83  Голем број директни докази за овој факт од одредени јазици и од процесот на 

стекнување (аквизиција) на говор се цитирани од Молчанов, Визе (Mołczanow, Wiese 
2014). Метричката мрежа е првенствено одговорна за хиерархиската структура на 
ритамот и за тенденцијата за наизменично истакнување (Hayes 1995: 27). За концептот 
на метричка мрежа, види Либерман (Liberman 1975).

Меѓу другото, Барбоса и Бејли (Barbosa и Bailly 1994) предложија начин да се 
генерира синхронизација на повеќе нивоа. Тие прифатија, меѓу другите (според Marcus 
1981), дека говорот е сегментиран низ ритамот создаден од „перцептивните центри“ 
на слоговите. Според нив, секоја ритмичка единица се карактеризира со специфичен 
коефициент на вдолжување/скратување. Заситеноста на текстот со фактори што го 
зголемуваат времетраењето на текстот, доведува до паузи.
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слогови. Значи, рамништето на кое го дефинираме ритамот е централно-
то рамниште на прозодиската организација на јазикот. Ова убедување е 
поставено, меѓу другото, во основата на метричката теорија за акцентот 
(во спротивност со ставот дека акцентот е сегментална карактеристика, 
види: Liberman 1975, Halle, Vergnaud 1987, Hayes 1981, 1995).

Како што споменавме порано, постојат и мислења дека видовите 
ритам се изведуваат од други јазични појави, како на пр. редукцијата, 
зборовниот акцент и други. Затоа, ритамот би бил чисто автоматска по-
следица на други феномени (Dauer 1983, Auer 1993, Ramus et al. 1999, 
Grabe and Low 2002, Dellwo 2010, Classe 1939). Постојат оние кои го 
негираат постоењето на изохронизам84 (специфичен ритам) на јазикот 
и го третираат како случајна појава (Bolinger 1965, Lehiste 1977, Dauer 
1983, Jassem et al., 1984) — тие докажуваат дека траењето на стапките, 
слоговите или морите е многу разновидно85.

Темпото во сите енциклопедиски публикации се дефинира главно 
врз основа на музиката, понекогаш додатно, на второ место, се појаву-
ва дефиниција како „карактеристична стапка, ритам или модел на ра-
бота или активност“86. Што се однесува до јазикот, темпото на говорот 
го разбираме како просечен број на фонетски единици87 изговорени во 

84  Изохронизмот значи споредливост на времетраењето на стапките, слоговите 
или морите. Тоа е концепт земен од физиката. Повеќето енциклопедиски извори го 
дефинираат изохронизмот како својство на системите на вибрации што се состои во 
одржување на постојана фреквенција на вибрациите.

85  Сп. „Perhaps it is just a phonetic illusion, or, as Liberman (1975: 264) put it “ […] 
collective hallucination, or at best a tendency which influences the temporal patterning of 
speech in a relatively marginal way“? This view is advocated by Dasher and Bolinger (1982), 
who, put off by the lack of experimental evidence, deny rhythm any theoretical status. [....] 
However, there is ample evidence from perception studies that rhythm plays a central role 
in language processing. To access word meaning, an incoming acoustic signal has to be 
segmented into smaller chunks which correspond to minimal meaningful units of speech. 
According to the rhythm-based segmentation account (Nazzi et al. 2006), segmentation strat-
egies are dependent on the rhythmic type of a given language“ (Mołczanow, Wiese 2014).

86  Сп. На пр. „1: the rate or speed of a musical piece or passage indicated by one 
of a series of directions (such as largo, presto, or allegro) and often by an exact me-
tronome marking, 2: rate of motion or activity : pace“ (https://www.merriam-webster.
com/dictionary/tempo [7.11.2017]).

87  Ритмичките единици се фонетски единици, а не функционални. Споредете, на 
пример, Данковичова (Dankovičová 1997, 2001), која, проучувајќи го темпото на говорот 
на чешкиот јазик, зема како основа три единици — издишната група, реченицата и 
интонациската фраза. Резултатите добиени од неа покажуваат дека само интонациската 
фраза, односно фонетската единица, е ритмичка единица (нејзе ѝ соодветствуваат 
редовни шеми на фреквенција на артикулацијата). Оваа единица е дефинирана како 
група од акцентски единици, интегрирана како компактна интонациска група.
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единица време. Најчеста јазична единица што е предмет на мерење е 
слогот. Просечното темпо на зборување на европските јазици е околу 
8 слога во секунда, а минималното време потребно за идентификување 
на два сегмента што стојат еден до друг е околу 30 ms (според Блохина, 
Потапова 1982, врз основа на студии на неколку јазици). Просечното 
времетраење на слогот е околу 120 ms. Според нашите пресметки, про-
сечното времетраење на еден слог во македонскиот јазик е околу 200 ms. 
Ова не значи дека меѓу јазичните корисници не постојат такви чиешто 
индивидуално темпо на говорот значително се разликува од просекот.

Кога го оценуваме темпото на зборување, треба да имаме предвид 
дека:

1. 30–40 ms е критичен временски период релевантен за пер-
цепцијата и за продукцијата на фонемите — во ова време се 
изведува синтеза и анализа на преградните согласки (што 
траат најкратко); нарушувањата на процесите и контролни-
те механизми во овој временски интервал резултираат со 
неможност да се „регистрира“ звукот што се слуша;

2. 200–300 ms — овој временски опсег е важен за производ-
ство и декодирање на слогови — нарушувањата на детек-
цијата во опсег од неколку стотици милисекунди резулти-
раат со потешкотии во контролирањето на фонетската, мор-
фосинтаксичката, семантичката и прозодиската структура 
на слогот;

3. 2–3 s е временски опсег важен за разбирање и изговор на 
фразите.

Просечното темпо на говорење е различно за различни говорници 
на еден ист јазик. На тоа влијаат многу фактори, и внатрешно- и на-
дворешнојазични. Поединечните фактори можат да се надополнуваат 
меѓусебно, но исто така можат да бидат контрадикторни (в.: студија за 
холандскиот корпус од Верховен и други (Verhoeven и др. 2004)). Според 
нивниот експеримент, помладите луѓе зборувале побрзо од постарите, 
мажите зборувале побрзо од жените, а исто така биле пронајдени и ре-
гионални разлики. Авторот Кене (Quené 2005), анализирајќи го истиот 
корпус, одлучил дека овие фактори (возраст, пол и регион) можат да иг-
раат улога, но сепак за најважен фактор ја сметал должината на интона-
циските фрази. Врз основа на истражувањата на други автори, тој от-
крил дека подолгите фрази, кои содржат повеќе слогови, имаат тенден-
ција за побрзо темпо на говор. Тоа би било очигледна манифестација на 
изохронизам. Според експериментот на Кене (Quené 2005), помладите 
луѓе почесто користеле подолги интонациски фрази, а тоа е вистинската 
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причина за побрзото темпо на говорот. Меѓутоа, авторот признал дека 
постојат и други аспекти кои произлегуваат од јазичната структура на 
текстовите, што можат да предизвикаат промени во брзината на говорот, 
како што се структурата на слогот или забавувањето на крајот на фра-
зата (види, исто така, Dankovičová 2001, Volín, Skarnitzl 2007, Veroňková 
2012, Veroňková, Poukarová 2017). Постоењето на специфично темпо за 
даден јазик, за одделни лица/за група луѓе е објективен факт и се разви-
ва со текот на времето (како што се гледа од објективните промени и од 
промените во субјективната евалуација на темпото како бавно/брзо).

Подолу прикажуваме краток преглед на истражувањето на просеч-
ното темпо на македонски искази, читани и емитувани на Радио Скопје 
во 2001 година (архива на МРТ). Сите снимки се направени во студио и 
се работи за текстови прочитани од професионални спикери. Затоа ре-
зултатите се репрезентативни само за овој стил на искази. Застапени се 
фрагменти од проза, научнопопуларна литература, предавања/читања. 
Темпото беше оценето како умерено.

Паузите што се појавуваат во секој текст, влијаат како на 
продукцијата така и на перцепцијата на темпото на исказите. Во 
постапката за мерење на говорот, тие исто така беа земени предвид. Кога 
се пресметува темпото на говорот, паузите се сметаат во времетраењето 
на говорот. Просечната временска вредност на артикулациската пауза 
беше помеѓу 0,12 и 0,3 s. Должината на анализираниот материјал е 10 
часа, 28 минути и 5 секунди, вклучувајќи:

−	 говор на мажи — 6 часа, 59 мин. и 11 секунди,
−	 говор на жени — 3 часа, 28 мин. и 54 секунди.

Вкупниот број на слогови во анализираниот материјал — 184 123, 
вклучувајќи:

−	 во исказите на мажите — 118 357,
−	 во исказите на жените — 65 766.

Просечната должина помеѓу акцентираните гласови во снимките 
— 0,20 s — од тоа:

−	 просечната должина помеѓу акцентираните гласови кај 
мажите — 0,21 s (од 0,15 секунди до 3,1 секунда),

−	 просечната должина помеѓу акцентираните гласови кај 
жените — 0,19 s (од 0,15 секунди до 2,0 секунди).

Просечен број на слогови во минута — 300 — од тоа:
−	 просечен број на слогови во минута кај мажите — 285,71,
−	 просечен број на слогови во минута кај жените — 315,79.
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Табела 12. Просечните резултати од темпото на говорење на мажите и 
жените во текст прочитан професионално

Должината на 
снимката во мин. со 

обѕир на полот на 
читачот

Бројот на 
слогови во 

снимката со 
обѕир на полот 

на читачот

Средната 
должина помеѓу 
акцентираните 

гласови [s]

Просечниот 
број на слогови 

во минута

17:29 Masc. 3358 0,31 193,55

23:18 Masc. 6392 0,22 272,72

04:47 Masc. 1160 0,25 240,00

49:17
Fem. 12:16

13778
4079

0,21
0,18

285,71
333,33

Masc. 37:01 9699 0,23 260,87

21:11
Fem. 12:09

5040
2955

0,25
0,18

240,00
333,33

Masc. 09:02 2085 0,26 230,77

34:33 Masc. 7901 0,26 230,77

11:18 Fem. 3616 0,19 315,79

13:37 Masc. 4415 0,18 333,33

42:27
Fem. 31:01

13461
9625

0,19
0,19

315,79
315,79

Masc. 11:26 3836 0,18 333,33

16:41
Fem. 07:19

5247
2147

0,19
0,20

315,79
300

Masc. 09:22 3100 0,18 333,33

36:19
Masc. 27:05

12093
8715

0,18
0,19

333,33
315,79

Fem. 09:14 3378 0,16 375

48:17
Masc. 38:45

11738
8274

0,25
0,28

240
214,29

Fem. 09:32 3464 0,16 400

12:01
Fem. 00:08

4870
54

0,15
0,15

375
375

Masc. 11:53 4816 0,15 375

27:08 Masc. 8764 0,19 315,79

24:21 Masc. 7894 0,18 333,33
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40:57
Masc. 07:19

12931
2137

0,19
0,20

315,79
300

Fem. 33:38 10794 0,19 315,79

24:56 Masc. 7261 0,21 285,71

16:24 Fem. 4754 0,21 285,71

32:41
Masc. 18:40

10936
6101

0,18
0,18

333,33
333,33

Fem. 14:01 4835 0,17 352,94

23:44
Masc. 22:52

5946
5646

0,24
0,24

250
250

Fem. 0:52 300 0,17 352,94

21:31 Masc. 6300 0,20 300

29:32
Masc. 15:26

9123
4836

0,19
0,19

315,79
315,79

Fem. 14:06 4287 0,20 300

32:41
Masc. 18:40

10393
5667

0,19
0,20

315,79
300

Fem. 14:01 4726 0,18 333,33

22:55 Fem. 6752 0,20 300

Изохронизам. Секој јазик „ја избира“ основната единица што ја прет-
ставува основата на прозодиската организација. Соодветно на тоа, ис-
тражувачите коишто се занимаваат со проблемот на ритамот ги делат 
јазиците според видот на ритмизацијата во три групи: 

−	 со ритам формиран од акцентираните слогови — акцентно 
ритмични (stress-timed), 

−	 со ритам формиран од сите слогови — слоговно ритмични 
(syllable-timed) и 

−	 со ритам формиран од морите — морово ритмични (mora-
timed) (Pike 1945).

Ова значи дека единицата на изохронизмот е, во зависност од ја-
зикот: стапка, слог или мора. Секоја од овие единици исто така може да 
се опише со поимот хронема. Ако воопшто ја прифатиме оваа поделба 
(контроверзна според многу истражувачи), значаен дел од европските 
јазици, според нашето мислење, се акцентно ритмични, иако постојат 
противречности во квалификациите на одделните јазици до одреден 
тип, на пример, полскиот е генерално класифициран како акцентно рит-
мичeн, но исто така се случува полскиот да се определува како слогов-
но ритмичeн, или како јазик со мешан ритам (види Ramus et al., 1999, 
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Malisz 2011). Оваа ситуација може да се однесува и на македонскиот 
јазик, бидејќи кога се работи за зборовната акцентуација македонскиот 
и полскиот јазик се многу слични.

Исто така, јазиците можат да се поделат на јазици со ритам од ти-
пот „митралез“ (редовно повторување на истакнувањата) и со ритам од 
типот на „Морзеов код“ (наизменично повторување на специфични фе-
номени). За одредување на ритамот се користат специјални алгоритми 
(сп. го алгоритамот на Рамус: Ramus et al. 1999), врз основа на веру-
вањето дека ритамот е создаден од интервали помеѓу самогласките и 
флуктуациите за времетраењето на деловите со согласки, што е повр-
зано со структурата на слогот. Грејб и Лоу (Grabe and Low 2002) го ко-
ристат индексот PVI (Parwise Variability Index), кој ги сумира разликите 
помеѓу паровите на последователни интервали, а потоа ги дели со бројот 
на парови. Ние нема да користиме ниту еден од овие методи бидејќи се 
случува да даваат контрадикторни резултати (види: Arvaniti 2009).

Претпоставуваме дека македонскиот јазик му припаѓа на типот ак-
центно ритмични јазици, иако во стандардната верзија на македонски-
от јазик не постојат редукции на ненагласените самогласки, кои обично 
(иако не секогаш) гарантираат постоење на изохронизам на стапките. 
Ова не значи дека други видови ритам не постојат во македонскиот ја-
зик. Сигурно постои и силабичен ритам и фразен ритам. Погледнете го 
исто така местото на акцентот на зборовите како бид|еjќи, зим|ава или 
лет|ово — традиционално толкувани врз основа на морите — тоа би 
биле траги од типот морово ритмични.
Изохронизмот на слоговите. Врз основа на податоците содржани во 
Глава II (временските вредности на самогласките, а mutatis mutandis, исто 
така и на слоговите), претпоставуваме дека слоговите во македонскиот 
јазик се изохрони во мала мера. Во долгите зборови постои значителна 
варијација во времетраењето на слоговите, зависно од оддалеченоста на 
слогот од местото на акцентот и од позицијата во зборот. Индиректно, 
ова е потврдено и со податоците добиени како резултат на испитувањата 
на изохронизмот на тактовите (види подолу). Затоа сметаме дека маке-
донскиот јазик не припаѓа на јазиците од типот слоговно ритмични.
Изохронизмот на тактовите (стапките). Акцентираниот слог е за-
должителен елемент на тактот и претставува негов ритмички врв. Меѓу 
акцентираните слогови може да има различен број на слогови. Се забе-
лежува тенденција да се изедначат должините на акцентските единици 
— ова се нарекува изохронизам на акцентските единици, односно маке-
донскиот би бил јазик од типот акцентно ритмичeн.
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За да се пресмета времетраењето на тактовите, треба да се утврдат 
границите помеѓу тактовите. Обично тие се поставени конвенционално 
— најлесен начин е да се претпостави дека тактот започнува со акцен-
тираниот слог или со акустичката пауза и завршува со друг акценти-
ран слог или со акустичка пауза (Halliday 1967. Pheby, Eras 1969, Pheby 
1980). Тактот, дефиниран на овој начин се нарекува стапка или хронема. 
Со оглед на условноста на границата на тактот, тој не е идентичен со ак-
центската единица/прозодискиот збор, но бројот на тактови во текстот е 
еднаков на бројот на прозодиски зборови, а просечното времетраење на 
тактовите е еднакво на просечното времетраење на прозодиските зборо-
ви. Пресметката на должината на стапката почнувајќи од акцентираниот 
слог овозможува да се воспостави јазичен ритам избегнувајќи ги теш-
котиите што произлегуваат од поставувањето на границите на стапките.

Според друг пристап, тактот се дефинира врз основа на семантич-
киот елемент (на пример, Dłuska 1976). Така тактот е значенска едини-
ца: збор или група зборови. Неопходниот елемент на тактот е независен 
збор во поглед на акцентот (акцентоген збор) кој може да прикачи збо-
рови што се акцентски несамостојни (клитики). Разликата меѓу горена-
ведените ставови практично се базира на различната сегментација на 
говорната низа на зборови (тактови, стапки): на други места ги означу-
ваме границите меѓу нив, но нивниот број е ист и е еднаков на бројот на 
нагласени јадра — зборовни акценти.

Традиционалната поделба на акцентирани зборови (ортотонични, 
акцентогени) и зборови без свој акцент (атонични или клитички) е на-
рушена не само во зависност од структурата на синтаксичкиот исказ и 
местото на реченичниот акцент, туку исто така и во зависност од тем-
пото на говорот. Забрзувањето на говорот може да го намали бројот на 
акцентирани зборови и да ја смени локацијата на зборовниот акцент. Од 
друга страна, забавувањето на темпото може да додаде дополнителни 
странични акценти.

Изохронизмот е тенденција за изедначување на вредноста на вре-
менските стапки. Спореди: „Ако времетраењето на акцентските едини-
ци составени од различен број гласови треба да биде приближно исто, 
тогаш времетраењето на гласовите треба да биде толку пократко, колку 
што има повеќе гласови во составот на акцентската единица“ (Dukiewicz, 
Sawicka 1995: 80). Ова се постигнува главно преку манипулирање со 
времетраењето на самогласките. Затоа, должината на самогласката, меѓу 
другото, зависи од бројот на слогови во еден збор — ова е обратно про-
порционален сооднос. Колку соседните единици се пократки во поглед 
на бројот на нивните составни елементи, толку полесно тие подлегну-
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ваат на губење на нивните граници проследено со намалување на една 
проминенција. На пример, во повеќе случаи не е можно определување 
на меѓуслоговната граница врз основа на фонетските карактеристики, 
па дури и фактичкото припаѓање на клитиката во конкретна акцентска 
единица. Спојувањето на две единици во една е можно во случај на по-
стоење на потесна семантичко-синтаксичка врска меѓу нив при истовре-
мено исполнување на условот за краткост на зборот. Од ова произлегува 
дека со манипулирање со времетраењето на самогласката, времетраење-
то на слогот е скратено или продолжено во зависност од должината на 
зборот. Ова е резултат на тенденцијата за изедначување на времетраење-
то на стапките. Во посебни случаи, потребата за специфичен ритам на 
исказот предизвикува продолжување на времето на артикулација на ак-
центираните слогови коишто се појавуваат едно до друго (соседни ед-
носложни зборови) и забрзување на артикулацијата кога акцентираните 
слогови се оддалечени едни од други (соседни повеќесложни зборови). 
Како резултат на изохронизмот, времетраењата на стапките се поблиски 
една со друга.

Должината на стапката претставува одреден број на слогови, но 
пред сè, определени апсолутни временски вредности. Во македонскиот 
јазик, како и во сите европски јазици, најчесто се појавуваат двосложни и 
трoсложни или четворосложни стапки; подолгите или едносложните стап-
ки се поретки. Овој факт се смета за европска универзалија во областа 
на прозодијата (сп. Златоустова 1983). Според принципот на изохронизам, 
слоговите во кратките стапки траат подолго, а слоговите во повеќесложните 
стапки траат пократко. Во македонскиот јазик, просечното времетраење 
на стапката (во умерено темпо) е околу 740 ms (врз основа на сондажна 
анализа на четири страници текст прочитани со просечно темпо)88.

Како што веќе рековме, во дескриптивната практика, границите 
меѓу стапките се одредуваат на два начина — секој од начините правилно 
ја одредува должината на стапката (бројот на слогови во стапката). 
Според првиот метод (Halliday 1967, Pheby, Eras 1969, Pheby 1980), 
тактот започнува со акцентиран слог, така што должината на тактот е 
растојанието помеѓу соседните акценти, на пр. Ги / п|оканив / с|ите седу 
/ мн|аесет градона / ч|алници од оп / шт|ините во / ск|опскиот / пл|ански 
реги / |он за да разго / в|араме за загаду / в|ањето на / в|оздухoт. Според 
друга дефиниција (Dłuska 1976), тактот се совпаѓа со значенска јазична 
единица: збор или група зборови (акцентска единица): Ги п|оканив / 
с|ите / седумн|аесет / градонач|алници / од општ|ините / во ск|опскиот 

88  За полскиот јазик средното времетраење на стапките изнесува 550 ms 
(Biedrzycki 1980, 1985).
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/ пл|ански / реги|он / за да разгов|араме / за загадув|ањето / на в|оздухот. 
Интуитивно, се чини дека е точен вториот начин на одредување на 
стапката (тактот), но првиот метод е полесен и најчесто користен, толку 
повеќе затоа што ги дава истите резултати како сегментација базирана 
на поделба на прозодиски зборови (вториот начин на утврдување на 
тактот). Извесен недостаток притоа претставува појавата на подвижните 
слогови кои не припаѓаат на ниеден такт (во нашиот пример Ги) — во 
вакви случаи зборуваме за нецелосни стапки (така е кај: Biedrzycki 
1980), а според Дукјевич (Dukiewicz, Sawicka 1995) во такви ситуации 
функцијата на акцентиран слог ја презема паузата — задолжителен 
елемент на тактот.

Изохронизмот работи на таков начин што со забрзување на 
говорот, се обидуваме да го задржиме времетраењето на стапката близу 
до просечна вредност. Ова резултира со редуцирање на акцентите кај 
кратките зборови — ergo намалување на бројот на стапки во текстот. 
Во многу бавно изговорениот текст, за да се доближиме кон просечното 
времетраење на стапката, го зголемуваме бројот на стапките со 
зајакнување на тие слогови, што се обично нешто посилни, како на пример, 
почетните слогови во подолгите зборови, или со осамостојување на 
некои морфеми (на пр. составните делови на сложените зборови). Со тоа, 
истакнатите слогови се појавуваат во приближни временски интервали. 
Исто така, и временските интервали во кои се појавуваат паузите и 
фразните истакнувања, како што се чини, само малку се разликуваат. 
Тенденцијата за израмнување на временските вредности на хронемите 
(стапките) може да биде ослабена во експресивно маркиран говор. 
Времетраењето на стапката може исто така да зависи од семантичко-
синтаксичката струкура на текстот и од неговата формална структура. 
Меѓу другото, набројувањето го успорува темпото на реализација, 
а темпото исто така се успорува при присуство на долги согласни 
групи. Подолгите алохронеми се појавуваат пред пауза. Најголемите 
нарушувања се предизвикани при голем број на слогови во стапката, и 
покрај тенденцијата да се скрати нивното времетраење.

Иако повеќето европски јазици имаат слични временски вредно-
сти на стапките, јазиците може да сe рaзликуваат во степенот на изох-
ронизам. Се чини дека во јазиците кои бараат прецизна артикулација 
(при недостаток или мала асимилација и неутрализација), варијацијата 
на темпото е послаба, а промените поврзани со изохронизмот се помали. 
Изгледа дека ова мислење може да се однесува и за македонскиот јазик 
поради појавата само на едноврвни слогови, ограничен број согласни 
групи (наспроти другите словенски јазици) и тешкотии за читање со 
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променливо темпо на говор. Ние го проверивме ова прашање врз ос-
нова на анализа на краток текст, изговорен од истото лице во три типа 
на темпо: умерено (нормално за читачот); многу бавно и многу брзо89. 

89  Тоа е следниов текст: 
„Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, вчера одржа работна сред-

ба со седумнаесет градоначалници од скопскиот плански регион на која се разговараше 
за загадувањето на воздухот во градот и во околината.

– Ги поканив сите седумнаесет градоначалници од општините во скопскиот 
плански регион за да разговараме за аерозагадувањето, за главните причинители, како 
и за можните мерки што би можеле да ги предложиме или преземеме за да се справиме 
со оваа непожелна состојба. Воздухот не познава граници. Овој воздух сите го дишеме 
и токму поради тоа за проблемот со аерозагадувањето не треба да тераме политика. 
Ве повикувам сите заедно да работиме на решавање на овој предизвик — граѓаните, 
моите колеги градоначалници и сите надлежни служби да се ангажираме и да се вклу-
чиме во заштитата на амбиентниот воздух од загадување — вака ја започна денешната 
прес-конференција градоначалникот на Град Скопје, Трајаноски на чиј состанок се но-
сеа предлози и решенија за решавањето на загадувањето.

Градоначалникот упати апел до граѓаните и до градоначалниците како и до сите 
надлежни да се ангажираат да се вклучат за заштита на загадувањето на градот Скопје.

Трајановски наведе неколку предлози за кои градоначалниците од скопскиот 
плански регион разговараа на вчерашната средба.

Една од темите за која се дискутирало на состанокот беше проширување на 
топловодната мрежа на градот Скопје. При тоа општините, градот Скопје и централ-
ната власт да учествуваат во субвенционирање и во помагањето на проширување на 
топлификационата мрежа во градот Скопје.

– Разговаравме за можноста Градот Скопје, општините и централната власт да 
субвенционираат проширување на топловодната мрежа и вклучување на домаќинства-
та кон топловодната мрежа, како и за можноста сите станови во една станбена зграда 
без исклучок да бидат приклучени на мрежата за парно греење, потенцира Трајановски 
на денешната прес-конференција.

Градоначалникот пред медиумите упати апел до БЕГ и до „Елем Енергетика“ да 
размислуваат за намалување на цената на парното греење.

– Со нив ќе разговараме на официјална средба. Со моите колеги градоначалници 
зборувавме да се вклучат во субвенционирањето на граѓаните за набавка на печки на 
пелети, како и да се изготви правилник за користење цврсти горива со кој во догледно 
време ќе се забрани употребата на нафта, јаглен и други недозволени материјали за 
затоплување на домаќинствата, кажа Трајановски.

Тој додаде дека на состанокот се дискутирало за можноста општините да суб-
венционираат други видови загревање во домовите, за што тие ќе направат анализа, 
како и можноста општините да се вклучат во субвенционирањето велосипеди и во из-
градбата на велосипедски патеки на улиците кои се под нивна надлежност.

– Градот Скопје веќе изгради две велосипедски рути, а во годинава што е пред 
нас ќе се изградат уште две велосипедски рути од обемниот проект „СКОПЈЕ ВЕЛО-
ГРАД“. Со формирањето на новата Влада очекуваме итно да се објави тендерот за га-
сификација на Скопје. Од микромерките кои секојдневно ги спроведуваме ќе споменам 
дека ќе ги интензивираме контролите кај инсталациите кои подлежат на Б-интегрира-
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Поради опсегот на експериментот, резултатите треба да се третираат 
како прелиминарни. Неколку луѓе беа замолени да го прочитаат текстот, 
но скоро ниту еден од нив не можеше јасно да го диференцира темпото, 
или пак тоа читање беше неприродно. Само едно лице од женски пол 
го чита текстот многу бавно и многу брзо на природен начин. Читачка-
та го користела моделот на македонскиот стандарден изговор (таа по-
текнува од западна Македонија). Текстот беше прочитан непречено, без 
двоумење (колебање). Стапката беше пресметувана од акцент до акцент. 
При сегментацијата, како цезура се земени предвид границите меѓу па-
сусите, односно: ако првиот слог од пасусот не е акцентиран, на стапката 
и е додаван еден слог (види погоре90). Внатре во пасусот не се почитува 
поделбата на зборови и фрази, бидејќи текстот беше прочитан без паузи 
и без двоумење. Две лица слушаа — во „нормално“ и бавно темпо не 
постоеше несогласување во идентификувањето на местото на акцентот.

ните дозволи, а општините ќе ги контролираат помалите капацитети кои подлежат на 
Елаборатите за заштита на животната средина. Продолжуваме и со прскање на град-
ските сообраќајници со средството калциум магнезиум ацетат, за контрола на ситната 
прашина. Градот Скопје годинава почна со субвенционирање печки на пелети, а за 
наредната година обезбедивме двојно повеќе пари за таа намена, истакна Трајановски 
на денешната прес-конференција.

Тој нагласи и дека воведувањето пар-непар кај автомобилите како мерка за на-
малување на загадувањето од сообраќајот не е во надлежност на Градот Скопје, туку за 
таа мерка треба да се произнесат министерствата за внатрешни работи, за здравство и 
за животна средина и просторно планирање.

Исто така на состанокот се дискутирало да се изготви правилник за користење 
на цврсти горива со кој во догледен период ќе се забрани употребата на ќумур, на 
јаглен кој е индустриско гориво, а не е гориво за домаќинствата. Како и да се забрани 
употребата на разни производи на дрво, кои се дел од некој мебел и кои дополнително 
и опасно ја загадуваат животната средина.

– За потсетување, според податоците што се содржат во Планот за подобру-
вање на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на Скопскиот регион и во 
Краткорочниот план за квалитет на воздухот во Скопскиот регион што ги изработија 
Финскиот институт за метеорологија, Австриската агенција за животна средина, Гра-
дот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, во Скопје и 
во Скопскиот регион најголемото загадување со десет честички во воздухот потекну-
ва од загревање на домаќинствата со триесет и два проценти, потоа сообраќајот со 
дваесет проценти, прашина создадена од неуредените површини, уличната прашина и 
прашината од градежните активности — деветнаесет отсто, индустријата – осумнаесет 
проценти, сулфатни соли седум проценти, нитратни соли — два проценти, и прекугра-
ничен пренос на загадувачки супстанции два проценти.“

90  Ако во првиот збор од пасусот нема почетен акцент, (а стапката ја сметаме 
од акцент до акцент), претпоставуваме дека улогата на акцентиран слог ја презема 
паузата — значи додаваме еден слог (пауза) за да го означиме почетокот на стапката.
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Со умерено темпо, текстот траеше 6 минути и 7 секунди и содржеше 
1848 (+7 додадени) слогови и 488 стапки (тактови): 11 едносложни 
стапки, 72 двосложни стапки, 146 тросложни стапки, 136 четворосложни 
стапки, 67 петосложни стапки, 37 шестосложни стапки, 17 седмосложни 
стапки и 2 деветосложни стапки. Просечното времетраење на стапката 
е 0,75 s. Најдолги стапки се: ...гра[ѓ|aните и до градоначaл]н|иците..., 
проши[р|ување на топлификаци]|оната... Фактичката акцентуација во 
текстот во мал број случаи отстапува од пропишаната норма. Имаше 
тенденција за зајакнување на почетните слогови, особено во долгите 
стапки и особено на почетокот на фразите. Во еден случај, на почетокот 
од пасусот, предлогот го добил главниот акцент: С|о нив ќе разгов|араме... 
Кратките сврзници беа нерегуларно акцентирани. На пример, и се 
појавува 23 пати без акцент и 4 пати под акцент. Во еден случај, краткиот 
акцентоген збор го изгубил својот акцент: капацит|ети кои п|одлежат 
наместо капацит|ети к|ои п|одлежат. Во долги зборови со префиксоиди, 
иницијалниот страничен акцент на префиксоидот е толку силен, што 
изразот се смета како составен од два прозодиски збора: само еднаш 
изразот прес-конфер|енција е изговорен со еден акцент, во другите два 
случаја е изговорен со два акцента: пр|ес-конфер|енција; со два акцента 
два пати се појавува и изразот |аерозагадув|ањето.

Во истиот овој текст, читан со многу бавно темпо, клитичките 
изрази често добиваат текстуалната независност. Иако нема пауза по-
меѓу клитиката и акцентогениот збор, на пример во предлошките фрази, 
поврзувањето на предлози со акцентоген збор обично е нетечно, а пред-
логот е изречен со свој акцент. Истото ова, но многу поретко, се одне-
сува и на кратките форми на личните заменки. Генерално, сите единици 
во текстот се прецизно разграничени. Има, се разбира, многу паузи кои 
сигнализираат цезури помеѓу фразите.
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Слика 87. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 
Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — „нормално“ темпо. 
Означени се границите меѓу Скопје и Коце (PRAAT). Bо нормално темпо 
поврзувањето е нетечно.

Слика 88. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 
Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — брзо темпо. Означени 
се границите меѓу Скопје и Коце (PRAAT). Во брзо темпо паузата не трае 
подолго од времетраењето на оклузијата. 
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Слика 89. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 
Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — бавно темпо. Означени 
се границите меѓу Скопје и Коце (PRAAT). Bо многу бавно темпо пауза e долга. 

Бројот на слогови во текстот што се читаше многу бавно е ист како 
и во текстот што се чита со умерено темпо: 1848 (+ 6 додадени), но бројот 
на стапките е различен: 528: 25 едносложни стапки, 92 двосложни стап-
ки, 178 стапки трисложни, 124 четирисложни, 58 стапки петосложни, 36 
стапки шестосложни, 12 стапки седмосложни, 2 стапки осмосложни и 1 
стапка деветосложна. Времетраењето на текстот е 9 минути и 21 секун-
да, а просечното времетраење на стапката со многу бавно темпо е околу 
1,06 s споредено со 0,75 s при нормално темпо.

Идентификацијата на акцентот во текстот прочитан со многу брзо 
темпо беше тешка. Имаше разлики во проценката помеѓу слушателите, 
за усогласување беше потребно повеќекратно преслушување. Во текстот 
што брзо се читаше имаше многу разлики во однос на читањата со про-
сечното и со бавното темпо. Бројот на слогови е намален: 1814, но на 
почетокот на пасусите се додадени повеќе слогови — 9. Има и помалку 
стапки — 431. Текстот содржи: 7 едносложни стапки, 43 двосложни, 117 
тросложни, 100 четирисложни, 74 петосложни, 54 шестосложни, 25 сед-
мосложни, 3 осмосложни, 3 деветосложни и дури 5 десетосложни. При-
мери за десетосложни стапки: ...разго[в|араме за аерозагаду]в|ањето..., 
...[сп|оменам дека ќе ги интензи]в|ираме... Во текстот се појавуваат, исто 
така, повеќе отстапки на местото на акцентот во поглед на пропиша-
ната норма — главно поради поместувањето на местото на акцентот 
напред, на пр. …б|ез исклучок да…. Редукцијата на слоговите најчесто 
се појавува поради отпаѓање на [i] пред јотата (официјална [ofiʦj|aɫnɑ]), 



Супрасегментална фонетика и фонологија 195

или преку десилабификација на [i] (регион [regj|on], топлификационата 
[toplifikɑʦj|onɑtɑ], кои [k|oj]. Ретко на изразита редукција потпаѓаа нена-
гласените [ɑ] i [o], (состанокот [sost|ɑnokət], сообраќајот [sobr|ɑcot], 
градоначалникот [grɑdonač|ɑlnikt], потекнува од загревање [poteknuvɑd 
zɑgrevɑɲe]). Понекогаш (не секаде) подлегнуваа на контракција крајни-
те самогласнички геминати (разговараа [rɑzgov|ɑrɑ:]). 

Се појавуваат повеќе долги стапки што произлегуваат од слевање 
дури и на акцентогени зборови (на пр. ...топло[в|одната мрежа на] 
гр|адот...). И покрај честата редукција на акцентот, во сложенките со 
префиксоиди обично се појавуваат два акцента (пр|ес-конфер|енција). 
Меѓутоа, во еден случај, предлогот станува независен — тој добива свој 
акцент, проследен со прекин во фонацијата, што го третираме како поче-
ток на нов пасус: ...квалит|ет н|а [ø] в|оздухот...

Текстот трае 4 минути. и 40 секунди, а просечното времетраење на 
стапката во текстот што се чита многу брзо изнесува 0,82 s.

Како што може да се види, забавеното темпо влијае на зголему-
вање на бројот на стапките, а забрзувањето на темпото на намалување 
на бројот на стапките. Благодарение на ова, времетраењето на стапките 
не се менува толку многу колку што се менува темпото. Овој факт — 
иако експериментот беше само анкета и бара верификација91 — потвр-
дува дека македонскиот јазик му припаѓа на типот акцентно ритмични, 
а ненормативните поместувања на акцентот го автентицираат концептот 
на фонологичност на ритамот. Просечното времетраење на стапката со 
многу бавно и многу брзо темпо се разликува за околу 15–20%, споре-
дено со промената од 24–53 % на вкупното времетраење на снимката92. 
Опсегот од 15–20% можеме условно да го наречеме степен на изохрони-
змот во македонскиот јазик.

Досега не се сретнавме со можна анализа на изохронизам на фра-
зите. Ние се потрудивме, исто така, анализираниот текст да го погледне-
ме и од овој агол.

Ритмичката единица надредена во однос на тактот е фонетската 
фраза (интонациската фраза, интонациската целост). Интонациски-
от центар (нуклеарниот слог), односно т.н. фразен акцент, во фразата 
претставува еквивалент на акцентот во прозодискиот збор. Тоа е слог 

91  Големи надежи се поврзани со методите на т.н. корпусна лингвистика. За 
различни начини на нејзино користење во прозодијата, видете, на пример, Деменко 
(Demenko 2015).

92  Во однос на времетраењето на стапката во ситуација каде што не постои 
изохрониска адаптација (ако бројот на стапки е ист како со умерено темпо, нема да се 
појават поместувања на акцентот, ergo текстот нема да наметне специфични ритмички 
барања).
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со којшто започнува најважниот дел од фразата — акцентиран слог на 
зборот, кој добива посебно истакнување со интонациската контура (на 
него се реализира контура во облик на лак или промена на насоката на 
контурата). Најчестиот носител на интонацискиот центар е последниот 
такт (види глава III).

Фонетската поделба на подолг фрагмент на текст на фрази се ба-
зира на повторување на истакнатите тактови, кои се носители на ин-
тонацискиот центар. Дополнителен модификатор на сегментацијата на 
фрази може да биде акустичката пауза која произлегува од семантичките 
фактори. Интонациската целост може да вклучи една акцентска целост 
(такт, стапка) или неколку. На границите на интонациските целости, 
паузите се реализираат почесто отколку на границите на прозодиските 
зборови. Обично, употребата на пауза помеѓу зборовите ја модифицира 
фразната структура на исказот. 

Сегментацијата на анализираниот текст на фрази со умерено темпо 
не беше тешка. Читачката недвосмислено го раздели текстот во целосна 
корелација со семантиката. Функцијата на ритмичкиот фактор ја испол-
нува фразниот акцент, кој во сите фрази падна врз последниот такт (ка-
денција кај завршени и потврдни и послаба антикаденција кај исказите 
што не се завршени).

Текстот прочитан со умерено темпо содржеше 122 фонетски фра-
зи. Повеќето фрази се состоеа од 2 до 7 такта (стапки) — такви беа по-
веќе од 10, а 9 фрази беа еднотактни. Подолгите фрази беа малку (4 со 
осум такта, 2 со девет такта и по една со десет, единаесет и со дванаесет 
такта). Просечното времетраење на фразата во текстот што се читаше со 
„нормално“ темпо беше 3 s.

Кај читањето со бавно темпо, границите меѓу фразите беа 
сигнализирани со различни должини на паузи (што, секако, претставува 
очигледен ефект на заситеност на текстот со продолжителни фактори, 
види: Barbosa, Bailly 1997). Се појавија многу кратки фрази, дури и 
еднотактни, особено во набројувањата, кои беа малку во текстот (споредете 
го делењето на фрази во реченичниот фрагмент: […] Градот Скопje // 
и // Министерството // за животна средина и просторно планирање // 
во Скопје // и Скопскиот регион // најголемото загадување // со десет 
честички во воздухот // потекнува // од загревање на домаќинствата 
// со триесет // и два // проценти // потоа // сообраќајот // со дваесет 
проценти // прaшина создадена од // неуредените површини // уличната 
прашина // и // прашината // од градежните активности // деветнаесет 
отсто // индустријата // осумнаесет проценти // сулфатни соли // 
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седум проценти // нитратни соли // два проценти // и прекуграничен 
пренос // на загадувачки супстанции // два проценти).

Во принцип, подолгите фрази почесто се појавуваа на крајот на 
реченицата. Почетокот на реченицата почесто беше поделен на неколку 
фрази. Многу пати сврзниците, па дури и предлозите, претставуваа не-
зависни фрази. Вкупно се појавија 279 фрази. Просечното времетраење 
на фразата беше околу 2 s.

Спротивно на тоа, многу брзото темпо се карактеризираше 
со многу долги фрази. Во брзо читаниот текст се појавија 59 фрази, 
вообичаено долги и многу долги. Сегментацијата обично ја следеше 
синтаксичката структура, но имаше и цезури на „нерегуларни“ 
места, кога читачката беше без здив (видете ја поделбата на фрази на 
истиот реченичен фрагмент, но со брзо темпо: [...] Градот Скопje и 
Министерството за животна средина и просторно планирање // во 
Скопје и Скопскиот регион најголемото загадување со десет честички 
во воздухот потекнува од загревање на домаќинствата // со триесет 
и два проценти // потоа сообраќајот со дваесет проценти прaшина 
создадена од неуредените површини // уличната прашина и прашината 
од градежните активности деветнаесет отсто // индустријата 
осумнаесет проценти сулфатни соли седум проценти // нитратни соли 
два проценти // и прекуграничен пренос на загадувачки супстанции два 
проценти. 

Просечното времетраење на фразата изговорена со брзо темпо 
беше заокружено на 4,5 s. Така, фразните акценти во текстот, прочитан 
со умерено темпо, се појавуваа во просек на секои 3 s, во текстот читан 
бавно — на секои 2 s и во брзо читаниот текст — на секои 4,5 s. Ако 
сегментацијата на фразите не би подлежела на модификации, овие вред-
ности ќе бидат (заокружени) соодветно: 3 s, 4,6 s и 2,3 s. Нашите резул-
тати не укажуваат на тоа дека е јасно назначен изохронизмот на ниво на 
фраза во македонскиот јазик. Сепак, ова е само кратко истражување, кое 
бара проучување на многу поголеми корпуси, во различни стилови на 
искази и во поприродни услови. Засега, само можеме да обрнеме внима-
ние на фактот дека ова е важен елемент од карактеристиките на јазикот 
и да поттикнеме со тоа да се работи на оваа тема. Треба да се нагласи 
дека резултатите на различни автори во однос на другите јазици можат 
да бидат хетерогени.

Изохронизмот на стапките е очигледно карактеристика на македон-
скиот јазик. Се појавуваат исто така и модификации на времетраењето 
на фразите, но разликите на времетраењето на фразите во однос на ситу-
ацијата без модификација на сегментацијата не изгледаат „подобрени“. 
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Сепак, разликите во брзината на читање беа многу, дури и неприродно 
големи: соодветно, со заокружување, 4,4 слогови во секунда; 3,25 сло-
гови во секунда и 6,4 слогови во секунда. Македонските говорници во 
основа не го разликуваат темпото на зборување во голем степен. Нашите 
снимки добиени од други читачи (и покрај барањето за многу бавно и 
многу брзо читање) не даваа никаква можност да се разгледа проблемот 
со изохронизмот — тие речиси и не се разликуваа во времетраење.

Да заклучиме, се чини дека најизохрониска единица во македон-
скиот јазик е стапката. Тоа значи дека најрегуларна компонента на ја-
зичниот ритам е ритамот создаден од зборовниот акцент93. Најмногу се 
модификува бројот и должината на фразите, но нивната варијација во 
времетраење во брзо и бавно темпо е многу голема — во исто темпо се 
појавуваат и многу кратки и многу долги фрази, што е резултат на семан-
тичко-синтаксичката структура. 

Табела 13. Времетраење на прозодиските единици во анализираниот текст 
(заокружени вредности)

Времетраење на текст Бавно темпо Неутрално темпо Брзо темпо
Вкупно време 9 мин., 21 s 6 мин., 7 s 4 мин., 40 s
Број на стапки 528 488 431
Времетраење на стапка 1,06s 0,75s 0,82 s
Број на слогови 1848 1848 1814
Времетраење на слог 300 ms 200 ms 150 ms
Број на фрази 279 122 59
Времетраење на фраза ~ 2 s ~ 3 s ~ 4,5 s

Врз основа на прозодиски факти, можеме да ја формулираме „рит-
мичката мрежа“ соодветна за македонскиот јазик. Таквите мрежи бази-
рани на промена на силни и слаби позиции поставуваат многу истражу-
вачи. Според Неспор, Вогел (Nespor, Vogel 1986), тоа е алтернација на 
силни и слаби слогови; според Селкирк (1984) — алтернација на силни 
и слаби позиции94.

93  Колку што е воопшто правилна поделбата на слоговно-ритмични и акцентно-
ритмични. Ни се чини дека акцентно-ритмичниот типот е универзален, или барем 
тоа е регионален универзализам, поврзан со морфолошката структура на (барем) 
европските јазици. Според Данеш (Daneš 1957), зборовниот акцент е основен носител 
на ритмичката структура на јазикот. 

94  За американската варијанта на англискиот јазик, Селкирк ги формулираше 
следните принципи: 1. По секоја силна позиција има барем една слаба, 2. Пред слабата 
позиција може да се појави најмногу една слаба (Selkirk 1984: 52).
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Читаниот текст со неутрално темпо го усвоивме како основа за ис-
тражување на типичен македонски ритам. Силната позиција одговара 
на акцентите што се случуваат на одредено ниво (1. слоговно јадро, 2. 
зборовен акцент, 3. фразен акцент). Според Принс, Либерман (Prince, 
Liberman 1977), бројот на нивоа е речиси бесконечен. За жал, врз основа 
на моментално достапното знаење за македонскиот јазик, не можеме да 
одиме повисоко од нивото на фразата (синтаксичката група).

Воз ду хот не поз на ва гра ни ци
Слоговно ниво * * * * * * * * * *

Ниво на 
тактови

* * *

Ниво на фрази *

Слика 90. Ритмичка мрежа на реченицата Воздухот не познава граници.

Врз основа на текстот анализиран во оваa глава, првично можеме да 
ги предложиме следните правила:

−	 за ниво на слог: помеѓу две силни позиции можат да се 
појават максимум четири слаби позиции (најголемата група 
согласки се состои од четири сегменти),

−	 за нивото на тактови: помеѓу две силни позиции можат 
да се појават максимум осум слаби позиции (најдолгите 
тактови во нашиот текст се деветосложни), иако најчесто се 
појавуваат две или три слаби позиции,

−	 за нивото на фрази: помеѓу две силни позиции можат да се 
појават максимално единаесет слаби позиции (најдолгата 
фраза се состои од дванаесет тактови), иако најчесто се 
појавуваат од една до шест слаби позиции.

Земајќи ги предвид сите допуштени должини на фрази и тактови не 
добиваме слика на типичниот ритам на македонскиот јазик. Се разбира, во 
пракса при многу долги тактови и фрази можат да се појават дополнителни 
засилувања, чија локација се одредува со растојанието од следната и од 
претходната силна позиција. Сепак, следејќи ги просечните вредности, 
погоре кажаното можеме да го модифицираме на следниов начин:
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−	 за нивото на слогови: меѓу две силни позиции, најчесто се 
појавуваат две слаби позиции,

−	 за нивото на тактови: меѓу две силни позиции, најчесто се 
појавуваат две или три слаби позиции,

−	 за нивото на фрази: меѓу две силни позиции, најчесто се 
појавуваат од една до шест слаби позиции.

 Контекстот на границата на единицата (јунктурата/граничниот тон) 
во многу мал обем ги менува погоре дадените закономерности, имено:

−	 на нивото на слогови: пред јунктурата се појавуваат 
максимално три слаби позиции (најголемата согласна група 
што се појавува на крајот на прозодискиот збор се состои од 
три согласки, а на почетокот на зборот и внатре во зборот се 
појавуваат и групи од четири согласки),

−	 на ниво на тактови: пред јунктура можат да се појават 
максимално две слаби позиции (акцентот може да паѓа на 
еден од трите слогови од крајот на зборот; но по јунктурата, 
со оглед на можноста за додавање на проклитика, можни се 
дури и пет и шест слаби позиции),

−	 на ниво на фрази: ни пред граничниот тон, а ни по 
граничниот тон нема ограничувања за бројот на слаби 
позиции (во нашиот материјал максималната вредност на 
слаби позиции соседни меѓу себе е единаесет), но најчесто 
пред граничниот тон не се појавува слаба позиција.
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ИНДЕКС 
на најважните прозодиски термини 

со значење со какво што се употребуваат во овој труд

автосегментална фонологија – една од фонолошките теории користена 
главно при анализа на фразната интонација (види:  Goldhsmith 
1979). 

акроним – кратенка што се состои од првите букви на називот; секоја 
буква се изговара како одделен слог.

акцентоген збор – зборот што го дава акцентот во прозодискиот збор.
акцентска целост (сложен прозодиски збор) – прозодискиот збор 

којшто поседува внатрешна јунктура; може да биде од два вида: 1. 
сложен прозодиски збор добиен од првично два акцентогени збора 
со акцентска карактеристика што е својствена на акцентогените 
зборови што не содржат внатрешна јунктура; 2. група од акцентоген 
збор и клитика/клитики.

антепенултима (пропарокситонеза) – начин на акцентирање на третиот 
слог од крајот на зборот.

антикаденција – растечка интонација на крајот на фонетската фраза.
атоничен збор – неакцентоген збор, клитика, акцентски несамостоен 

збор. Во текстот се поврзува со акцентогениот збор, создавајќи со 
него прозодиски збор.

енклитика – неакцентоген збор (претставува дел од прозодискиот збор) 
што се појавува по акцентогениот дел на прозодискиот збор.

зборовен акцент – истакнат дел од зборот (практично: самогласка 
истакната со помош на прозодиски средства), проминенција, 
истакнување.

интонација – промена на висината на гласот за време на продукцијата 
на акустичниот текст. 

изохронизам – тенденција за израмнување на времетраењето на 
супрасегменталните единици.

јунктура – цезура во текстот за којашто говорникот е свесен и обично 
ја реализира како нетечно поврзување на сегментите или пауза. 
Јунктурата е соодветна на некои фонетски шевови. Јунктурата 
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исто така се карактеризира со одредени фонетски сигнали коишто 
се појавуваат кај соседните сегменти.

каденција – опаѓачка интонација на крајот на фонетската фраза.
клитика – атоничен збор, акцентски несамостоен. Не може да се појави 

самостојно.
кода (coda) – крајниот дел на слогот што се појавува по јадрото 

(нуклеусот); практично: согласка или група од согласки на крајот 
од слогот. 

метрична фонологија – една од фонолошките теории (види: Liberman, 
Prince 1977) којашто се занимава со супрасегменталната фонологија 
и којашто разликува серија ритмички слоеви во говорниот текст.

нуклеус – дел од слогот со највисока сонорност. Во практиката најчесто 
е самогласка, а поретко слоготворен сонант.

окситонеза (ултима) – начин на акцентирање на последниот слог на 
зборот. 

онсет – иницијален дел од слогот што одговара на исфрлање / засилување 
на струењето на воздухот. Во практиката тоа е почетната согласка 
/ групата од согласки.

основен тон (основен хармоник) – во звучната слика на гласот, 
регуларните вибрации со најниска фреквенција, т.н. контролна 
нула (F0).

парокситонеза (пенултима) – начин на акцентирање на претпоследниот 
слог во зборот.

пенултима – види: парокситонеза.
проклитика – атоничен збор (клитика) што се поврзува во прозодиски 

збор со акцентогениот збор пред којшто стои. 
пропарокситонеза (антепенултима) –начин на акцентирање на третиот 

слог од крајот на зборот.
прозодија – карактеристика на говорот во поглед на прозодиските 

особености. Во практика синоним на терминот супрасегментална 
фонетика.

прозодиска единица – супрасегментална единица што се карактеризира 
со промени на параметрите на синтагматско рамниште, посебно со 
истакнување  на некој од параметрите. Супрасегментални единици 
се: слогот, прозодискиот збор, фразата и текстот.

прозодиска особеност – особеност карактеристична за прозодиската 
единица (времетраење, интензитет и висина на звукот).

прозодиски збор (фонетски збор, такт) – елемент од текстот, отсечок од 
низа сегменти што содржи еден истакнат слог (акцентиран слог) и 
соодветни гранични сигнали.
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реверс патерн (reverse pattern) – интонациска фигура  ‘ниско-високо- 
ниско’ на истакнатиот такт. 

рима – делот од слогот по онсетот (се состои од јадро (нуклеус) и кода).
ритам – повторување во слични интервали на фрагменти од текстот 

коишто се истакнати на некој начин (центрите за слоговите, 
зборовните акценти,  реченичните акценти).

слог – делот од текстот што се наоѓа помеѓу два минимума на интензитет.
сложенкa – збор што е составен од два збора што првично биле 

акцентогени, на пр.: полум|ерка.
сложен прозодиски збор (со внатрешни јунктури) – прозодиски збор 

составен од два првично нагласени зборови или збор што содржи 
клитики, или, исто така, и група од два кратки акцентогени збора, 
од кои едниот го губи акцентот при побрзо темпо.

сонорност – збир на особености што влијаат на слушноста на гласот 
(вид на спектар, интензитет, времетраење на сегментот).

стапка – делот од текстот помеѓу истакнатите (акцентирани) слогови.
супрасегментална фонетика – дел од фонетиката што се занимава со 

текстот односно со супрасегменталните единици (види: прозодиска 
единица).

текст  (во фонетика) – епизода (отсечок) на континуирана продукција 
на говор.

темпо – брзина со која се појавува даден феномен (елемент на говорен 
текст).

ToBI (Tones and Break Indices) – систем на симболизирање на 
интонацијата во автосегменталната фонологија. 

тон – висината и обликот на интонациската линија во слогот. Во 
автосегменталната фонологија постојат: Т = тон, H = висок тон, L 
= низок тон, T! – тон што го означува фразниот акцент (јадрен тон), 
T% - граничен тон и др.

тропичен тон, атомичен – тон што се поврзува со зборовниот акцент 
(Т*).

ултима – види: окситонеза.
фокус – вид на зборовен акцент: специјално истакнување во прозодиската 

фраза (истакнување на еден од внатрешните тактови на фразата 
или специјално истакнување на фразниот акцент на последниот 
такт на фразата) – фонетски корелат на семантичкото истакнување 
(на. пр. тема, емоционално истакнување).

фонетска фраза (интонациска фраза) – отсечок од текстот изговорен 
со едно издишување што се карактеризира со одредени гранични 
сигнали и со еден истакнат такт.
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формант – зајакнатиот појас во акустичката слика на гласот со 
определена вредност на регуларни вибрации. Фреквенциски 
опсег каде хармониците имаат истакната енергија. Соодветник во 
музиката: аликвот.

фразен акцент – истакнат такт на (зборот) фонетската фраза, пред сè, со 
помош на интонација.
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Слика 46. Кривата на F0 на реченицата Брат ти ли замина во Маврово? 
Говорник АМ.

Слика 47. Кривата на F0 на реченицата: Брат ти замина ли во Маврово? 
Говорник АМ.

Слика 48. Кривата на F0 на реченицата: Дејан ли чита книга? Говорник 
АМ.

Слика 49. Кривата на F0 на реченицата: Дејан чита ли книга? Говорник 
АМ.
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Слика 50. Кривата на F0 на реченицата: Книга ли чита Дејан? Говорник 
АМ.

Слика 51. Кривата на F0 на реченицата: ТOJ секој ден трча на врв на 
Водно. Говорник АМ.

Слика 52. Кривата на F0 на реченицата: Тој СЕКОЈ ден трча на врв на 
Водно. Говорник АМ.

Слика 53. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ДЕН трча на врв на 
Водно. Говорник АМ.

Слика 54. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден ТРЧА на врв на 
Водно. Говорник АМ.

Слика 55. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден трча на ВРВ на 
Водно. Говорник АМ.

Слика 56. Кривата на F0 на реченицата: Тој секој ден трча на врв на 
ВОДНО. Говорник АМ.

Слика 57. Збирно претставување на контурите на различните реализа-
ции на реченицата Тој секој ден трча на врв на Водно. Фокусот е 
на еден од зборовите (од горе надолу): Тој, секој, ден, трча, врв и 
Водно. Програма Пајтон. Приказот е добиен со прилагодување на 
времето, односно програмата ги елиминира разликите во време-
траењето на поединечните тактови помеѓу различните реализа-
ции (временско порамнување „time alignement”).

Слика 58. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е подобар од 
Горан? Говорник АМ.

Слика 59. Кривата на F0 на реченицата: Дали НИКОЛА е подобар од 
Горан? Говорник АМ.

Слика 60. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е ПОДОБАР од 
Горан? Говорник АМ.

Слика 61. Кривата на F0 на реченицата: Дали Никола е подобар од 
ГОРАН? Говорник АМ.

Слика 62. Збирно претставување на контурите на различните реализа-
ции на реченицата: Дали Никола е подобар од Горан? Фокусот е на 
еден од зборовите (од горе надолу): Дали, Никола, подобар и Горан. 
(Приказ добиен со обработка во Пајтон).

Слика 63. Кривата на F0 на реченицата: Студов секогаш доаѓа од 
планиниве. Реченица без посебно истакнување. Говорник АМ.
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Слика 64. Збирно претставување на контурите на реализации со 
истакнување на различните зборови во реченицата: Студов 
секогаш доаѓа од планиниве. Фокусот е на еден од зборовите (од 
горе надолу):  студов, секогаш, доаѓа, планиниве. (приказ добиен 
со обработка во Пајтон).

Слика 65. Кривата на F0 на реченицата: Излегувај надвор од просторијава! 
Говорник АМ.

Слика 66. Кривата на F0 на реченицата: Не остана вода за пиење! 
Говорник АМ.

Слика 67. Кривата на F0 на реченицата: Колку е убаво езерово! Говорник 
АМ.

Слика 68. Кривата на F0 на реченицата: Внимавајте на лизгавиот 
коловоз! Говорник АМ.

Слика 69. Збирни графици на контурите на извични фрази на 
нормализирана F0 и пресметаните вектори на просечната 
нормализирана F0 и границите на нејзиниот опсег за извични 
фрази за машки (горе) и женски (долу) говорници.

Слика 70. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа. — декларација
Слика 71. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — замисленост
Слика 72. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа? — прашање
Слика 73. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа!? — 

изненаденост, недореченост
Слика 74. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — очигледност
Слика 75. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа!!! — 

фасцинираност
Слика 76. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — флертување
Слика 77. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — иритираност
Слика 78. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — иронија
Слика 79. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — 

незаинтересираност
Слика 80. Кривата на F0 на реченицата: Дојдоа и ја земаа! — 

скандализираност
Слика 81. Кривата на F0 на реченицата: Kај беше? 
Слика 82. Кривата на F0 на реченицата: Kај бев?



Супрасегментална фонетика и фонологија 225

Слика 83. Кривата на F0 на реченицата: Да, /Ø/ кај беше?
Слика 84. Кривата на F0 на реченицата: За кого навиваат дедовциве?
Слика 85. Кривата на F0 на реченицата: За кого навиваат ДЕДОВЦИВЕ?
Слика 86. Кривата на F0 на реченицата: Да, за кого навиваат дедовциве?
Слика 87. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 

Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — 
„нормално“ темпо. Означени се границите меѓу Скопје и Коце 
(PRAAT). Bо нормално темпо поврзувањето е нетечно.

Слика 88. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 
Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — брзо 
темпо. Означени се границите меѓу Скопје и Коце (PRAAT). 
Во брзо темпо паузата не трае подолго од времетраењето на 
оклузијата. 

Слика 89. Пример за помалку/повеќе течно поврзување во текстот: 
Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајаноски... — бавно 
темпо. Означени се границите меѓу Скопје и Коце (PRAAT). Bо 
многу бавно темпо пауза e долга. 

Слика 90. Ритмичка мрежа на реченицата Воздухот не познава граници.
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