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ГОВОРОТ НА СЕЛОТО КУЛА - СЕРСКО ОД ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКА 

Фактите од "Говорот на Кула" значајно ги 
збогатуваат нашите сознанија за па-
тиштата на спонтана еволуција на ја-
зикот, вели академик Топо ли њ ска.

Трудот претставува поттик и понатаму да 
се работи на оваа тема, неоткриена 
и интересна особено од научен 
аспект што ќе им биде од корист на 
идните генерации.

Во Институтот за ма ке-
дон ски јазик "Крсте 
Ми  сирков" во Скопје 

беше промовирана книгата 
"Гово рот на селото Кула - 
Серско" од магистер Ве се-
линка Лаб роска. Оваа мо-
нографија се по јави како 38 
книга во едицијата "Посебни 
изданија" на Институтот за 
македонски ја зик и е ре зул-
тат на долго го дишно истра-
жување на ав торката на овој 
говор. Бидејќи станува збор 
за книга во која лингвистички 
се обработува еден говор од 
егејскиот дел на Македонија, 
сооргани за то ри на оваа про-
моција се Инс титутот за ма-

кедонски јазик "Крсте Ми-
сирков" и Форумот за чо ве-
кови права на Ма ке донците 
од егејскиот дел на Ма ке-
донија. 

Промоцијата ја отвори д-р 
Снежана Веновска - Ан тев с-
ка, директор на Институтот, 
до де ка промотор на книгата 
беше академик Зузана Топо-
лињска. Поздравно обра ќа-
ње имаше и претседателот 
на Форумот за човекови пра-
ва, Мице Ди мит ров.

ЗНАЧЕЊЕ

Во трудот на магистер Лаб-
роска направена е анализа 
на говорот на селото Кула во 
согласност со современите 
ме тоди и принципи на обра-
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ботка на дијалектен мате ри-
јал. Анализата на говорот се 
сос тои од опис на совре ме-
ната состојба на гласовниот 
систем, осврт на историскиот 
развој на гласовите, преглед 
на состојбата на акцентот, 
раз  г ледување на грама тич-
ките категории на сите збо-
ровни групи, анализа на син-
так сич киот систем и краток 
осврт на лексиката и зборо-
об разу ва њето. Приложени 
се и тек с то ви од селото Кула.

- "Имаме и понатаму вакви 
книги - вели директорката д-
р Веновска - Антевска - кои 
че каат да бидат отпечатени. 
Се надевам дека ќе можеме 
на македонската јавност да й  
по нудиме уште вакви книги 
од областа на дијалек то ло-
гијата за кои многу е тешко 
да се со бере материјал".

По излагањето на дирек-
тор ката на Институтот не-
колку збора кажа и прет се-
дателот на Форумот, гос по ди-
нот Димитров кој истакна де-
ка книгата е напоена со бо гат-
ство на народна традиција 

пред сè од егејскиот дел. За 
него таа претставува поттик 
и понатаму да се работи на 
оваа тема, неоткриена и инте-
ресна особено од научен 
аспект што ќе им биде од ко-
рист на идните генерации.

- "Оваа книга зборува за 
нашиот идентитет, треба да 
се работи - додава госпо ди-
нот Димитров - и понатаму, 
зашто сè уште има што да се 
открива, иако политичките и 
финан сис ките услови се мал-
ку тешки".

Промоторот на книгата, 
академик Зузана Тополињ с-
ка, истакна дека книгата 
"Говорот на селото Кула - Сер-
ско" прет ставува важна по-
зиција во низа манифеста-
ции со кои Инс титутот за ма-
кедонски ја зик одбележува 

50 години од своето посто-
ење. Говорот на селото Кула 
којшто е предмет на линг вис-
тичка анализа на оваа Моно-
графија спаѓа во серско-
драм ските говори кои го 
опфаќаат југоисточ ниот дел 
од македонската јазична те-
ри торија. Поради тоа што де-
нес овие дијалекти се нао-
ѓаат надвор од гра ни ците на 
Ре публика Маке до нија и нив-
ното истражување на терен 
е речиси не воз мож но, истра-
жу  вањата со помош на ин-
фор  ма тори - бе галци, е един-
ствен начин да се за бе лежат 
карак те рис тиките на овие 
дија лек ти и со тоа да се спа-
сат од изуми рањето и од аси-
мила цијата на која денес се 
под ложни.

- "Станува збор за моно-
граф ски опис на говорот во 
едно село во Грција во југо-
источна периферија од маке-
донската јазична територија. 
Уште во дваесеттите години 
од XX век - вели академик 
Зузана Тополињска - селото 
Кула било населено исклу чи-

во од Македонци. Говорот на 
селото според класифи ка-
цијата на македонските дија-
лекти од Божидар Видоевски 

спаѓаат во југоисточното на-
реч је во групата серско-лага-
дински говори. Постоечките 
текстови биле главен извор 
на линг вистичките податоци 
обработувани во Моно гра-
фи јата. Таквата постапка во 
кон т раст со собирањето на 
по датоци по пат на анкета ја 
зголемува ве родостојноста 
на описот. Монографијата на 
магистар Веселинка Лаб рос-
ка е напи шана со убав јасен 
јазик со пот крепена терми но-
логија, сод ржи информација 
пред видена според моделот, 
бо гато документирана со 
доб ро избрани примери".

СОЗНАНИЈА

Академик Тополињска на-
б   роја само неколку појави во 
чија интерпретација и мес то 
во македонскиот дија систем 
директно придо не сува јазич-
ниот материјал сод ржан во 
Мо нографијата на магистар 
Лаб роска. 

- "Тоа се механизми на т.н. 

редукција на неакцен ти ра-
ните вокали. Говорот на Кула 
- објаснува академик Топо-
лињ ска - еднозначно потвр-

дува дека редукцијата значи 
помес тување на артикула ци-
јата кон подолу или погоре 
зависно од појдовното место 
на дадената фо нема во вока-
лниот три аголник итн. Да 
резимирам. Убав ата Моно-
графија на магистар Лаб рос-
ка спаси од заборав едно 
парче македонска ја зична 
тери то ри ја, парче многу важ-
но со оглед на фак тот дека 
станува збор за ди јалектен 
комплекс денеска практично 
уништен и за по датоци кои 
дозволуваат да се доо пре-
делат границите на тери то-
ријата на која се раз вивал 
ма кедонскиот ја зик. Покрај 
тоа фактите од 'Го во рот на 
Кула' значајно ги збо  гатуваат 
нашите соз на нија за патиш-
тата на спон тана еволу ција 
на јазикот".

Во воведот на Моно гра-
фијата, авторот Лаброска го-
вори за селото Кула и за не го-
вата положба. Како што вели 
таа, тоа се наоѓа севе ро за-
падно од градот Серез, во 
југоисточниот дел на геог-

раф ска Македонија. Денес 
селото се наоѓа во границите 
на Ре публика Грција и брои 
околу 400 куќи. Според од-
редени ка жувања Кула е 
старо седум стотини години. 
Во двае сет тите години од ми-
натиот век  селото Кула било 
населено само со Ма ке дон-
ци. По грчко-турските војни 
во 1920 - 1921 година во Кула 
почнале да се доселуваат 
Грци од Кавказ та ка што ма-
кедонското на се ле ние било 
принудувано да се иселува 
во Бугарија и во Ма кедонија. 
Денес најго ле миот дел од 
населението ко муницира на 
грчки јазик, но постарите сè 
уште го збо ру ваат и го упот-
ребуваат ма ке донскиот ја-
зик, но само во кругот на се-
мејството. 


