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Summary: The aim of this paper is to present parallels between a northeastern
Macedonian dialect (Ovche Pole dialect) and a northeastern Slovenian dialect
(Slovenian-gorishki – gorichanski dialect). In this respect we will focus primarily on
the changes that occur on phonetic-phonological, morphological, lexical and wordformation level in the Ovche Pole dialect, i.e. the language of Crn and Gugj; and on
lexical and word-formation level in the Slovenian-gorishki – gorichanski dialect.
The rich dialectological material collected in the field indicates that these two
dialects are both related and distinct, even though they belong to the South Slavic
linguistic world.
Клучни зборови: североисточен македонски дијалект (овчеполски),
североисточен
словенечки
дијалект
(словенечкогоришки-горичански),
северномакедонскo наречје, панонско наречје, дијалектолошки прашалник,
дијалектолошки карти, фонетско-фонолошко, морфолошко, зборообразувачко
и лексичко јазично рамниште
Резиме: Целта е да се претстават паралелите помеѓу еден североисточен
македонски дијалект (овчеполскиот) и еден североисточен словенечки
дијалект (словенечкогоришкиот т.н. горичански). Притоа ќе се задржиме пред
сè на промените кои настануваат на фонетско-фонолошки, морфолошки,
зборообразувачки и на лексички план во овчеполскиот дијалект т.е. говорот на
Црнилиште и на Ѓуѓанце, а на лексички и на зборообразувачки план во
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект. Богатиот дијалектолошки
материјал собран на терен укажува дека овие два дијалекта се сродни, но и
различни, иако и двата припаѓаат во јужнословенскиот јазичен свет.
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Во овој труд со наслов „Овчеполскиот и словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект  две паралели во јужнословенскиот јазичен
свет“ целта е да се претстават паралелите на еден североисточен
македонски дијалект (овчеполскиот) и на еден североисточен
словенечки дијалект (словенечкогоришкиот т.н. горичански дијалект).
Фактот дека овчеполскиот дијалект до денес не е целосно проучуван,
но и фактот дека сум личен говорител на овој дијалект, го објаснува
мотивот за изработка на овој магистерски труд. Во дијалектологијата
овчеполскиот дијалект е разгледуван само во рамките на одделни
истражувања од проф. др Божидар Видоески. Во кратки црти овој
дијалект е разработен во книгите од Б. Видоески: Дијалектологија на
македонскиот јазик 1 (Скопје 2001), Дијалектологија на македонскиот
јазик 2 (Скопје 2007) и во студијата За овчеполскиот говор (Скопје
1952) од Тодор Маневиќ.
За разлика од малкуте трудови посветени на овчеполскиот
дијалект, за словенечкогоришкиот (горичански) дијалект има богат
дијалектолошки материјал. Словенечкогоришкиот (горичански)
дијалект е разгледуван во книгата Slovenskogoriško narečje (Maribor
2001) од Михаела Колетник. Целта е да се покажат сличностите и
разликите на овие два сродни, но и различни дијалекти. Во трудот е
направена анализа на промените кои настануваат на фонетскофонолошки, морфолошки, зборообразувачки и на лексички план во
овчеполскиот дијалект т.е. говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце, а на
лексички и на зборообразувачки план и во словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект.
Според поделбата на Блаже Конески македонската јазична
територија е поделена на две групи говори: западна и источна, но се
изделува и еден преоден појас меѓу западното и источното наречје
(тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори) (Бојковска и
др., 2008: 432). Според поделбата на Божидар Видоески македонската
јазична територија е поделена на три наречја: западно, југоисточно и
северно (Бојковска и др., 2008: 431). На северното наречје припаѓаат
говорите што ја зафаќаат територијата која на север граничи со
српската јазична територија, а на југ допира до линијата Тетово ‒
Скопје ‒ Свети Николе ‒ Пробиштип (Бојковска и др., 2008: 452).
Северното наречје е поделено на источни и западни дијалекти. Во
северозападни дијалекти припаѓаат скопскоцрногорскиот и вратничкополошкиот (тетовски) говор, а во североисточни дијалекти припаѓаат
кумановскиот, кривопаланечкиот, овчеполскиот, пробиштипскозлетовскиот и кратовскиот говор (Бојковска и др., 2008: 453).
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Според редоследот (централни ‒ периферни говори),
словенечките дијалекти се поделени на 7 наречја: горењско, долењско,
штаерско, панонско, корошко, приморско и ровтарско. Дијалектите се
претставени на Картата на словенечките дијалекти од Тине Логар и
Јакоб Риглер (Аризанковска, 2011: 33). Словенечкогоришкиот
(горичански)1 дијалект којшто е предмет на анализа во овој труд
припаѓа на панонското наречје. Панонското наречје е поделено на 4
дијалекти: словенечкогоришки (горичански), прекмурски, прлешки и
халошки. Споменативе дијалекти граничат со дијалекти на три
различни јазици: германски, унгарски и хрватски (Аризанковска, 2011:
53). Словенечкогоришкиот (горичански) дијалект2 е поделен на
западни (цершашки, крембершки, говорот на Горна Велка, говорот во
Метава, дворјански, песнишки, говорот во Горна Шчавница и
воличински говор) и источни говори (тратенски, тројишки, бенедишки,
неговски, ивањски, чрешњевски и раденски говор) (Koletnik, 2001:
67‒84).
Овчеполскиот (говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце) и
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект се предмет на обработка
во овој труд. При анализата е применуван контрастивниот метод.
Појдовна точка се снимените текстови собрани на терен. Со нивна
помош се обработуваат повеќе јазични рамништа. Во табели се
изделуваат лексеми карактеристични за македонскиот литературен
јазик и за овчеполскиот дијалект3 и обратно, лексеми карактеристични
за словенечкиот литературен јазик и за словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект. На тој начин се прикажани паралели на лексеми
со исти корени во македонскиот и во словенечкиот литературен јазик,
лексеми со исти корени во говорот на Црнилиште, Ѓуѓанце и во
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект, но и лексеми со
различни корени во македонскиот и во словенечкиот литературен
Поимот горичански дијалект е преземен од книгата Дијалектологија на словенечкиот
јазик на македонски (Аризанковска, 2011: 53).
2
Во словенечката дијалектологија, дијалектот е говорен јазик на населението од
одредено географско подрачје, кое има релативно еднакви суштински заеднички
карактеристики на сите јазични нивоа (в. Аризанковска, 2011: 17). Во словенечката
дијалектологија *narečje е општ поим за дијалект, *narečna skupina е општ поим за
наречје (Аризанковска, 2011: 17‒19), а во македонската дијалектологија поимот наречје
претставува поголема јазична единица во чиј состав влегуваат повеќе блиски дијалекти
или говори, коишто имаат еднакви јазични карактеристики (Бојковска и др., 2008: 416).
3
Во македонската дијалектологија, дијалектот е дел од поголема јазична целина,
резултат на територијално раслојување на јазикот и специфична карактеристика на група
зборувачи (Бојковска и др., 2008: 415).
1
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јазик, и лексеми со различни корени во говорот 4 на Црнилиште,
Ѓуѓанце и во словенечкогоришкиот (горичански) дијалект.
Анализата на овчеполскиот и на словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект е направена со помош на современи методи и
принципи за обработка на дијалектолошкиот материјал. Анализата е
составена од: осврт на историскиот развој на овчеполскиот дијалект
(говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце) и на словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект; преглед на состојбата на акцентот на
овчеполскиот дијалект (говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце);
промените коишто настануваат на фонетско-фонолошки, морфолошки,
зборообразувачки и на лексички план во овчеполскиот дијалект
(говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце); промените коишто настануваат
на зборообразувачки и на лексички план во словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект; влијанието на стандардниот македонски јазик
врз овчеполскиот дијалект (се повикуваме на статијата од
Аризанковска. Л., Додевска. М. 2012. Влијанието на македонскиот
стандарден јазик (со посебен осврт на дијалектот во регионот на
Овче Поле). Македонскиот јазик како средство за комуникација и како
израз на културата (Зборник на Б. Корубин). ИМЈ „Крсте Мисирков“:
Скопје). На крајот од трудот се приложени текстови со фонетска
транскрипција од с. Црнилиште и од с. Ѓуѓанце, но и транскрибирани
текстови од околните села на општина Свети Николе, коишто за жал
не се обработени од поширок аспект.
Материјалот којшто е предмет на анализа во овој труд е собиран
според Прашалникот за собирање материјал за македонскиот
дијалектолошки атлас (Видоески, 2000). При истражувањето и
пишувањето на трудот се правени научни истражувања, е собиран
дијалектолошки материјал на терен (во Црнилиште и во Ѓуѓанце), се
снимени текстови (приказни, цитати од песни, обичаи за славење на
христијанските празници и раскажувања од секојдневниот живот), се
транскрибирани снимените текстови со фонетскса транскрипција, се
водени разговори со живи информатори, е водено сметка за возраста
на информаторите, за полот, за нивното образование, како и за изборот
и темата за разговор, се изработени анкети, рачно се запишувани
одговорите од информаторите во тетратка, а потоа се внесувани во
електронска верзија.
Научните истражувања за словенечкогоришкиот (горичански)
дијалект се правени во Словенија. Дијалектолошкиот материјал е
Говорот е најмала територијална и социјална јазична единица, т.е. јазичен израз на мал
колектив луѓе меѓу кои нема позабележителни јазични разлики (Бојковска и др., 2008:
416).
4
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црпен од повеќе дијалектолошки извори: докторска дисертација
„Slovenskogoriško narečje“ (Maribor 2001) од Mihaela Koletnik;
Slovensko‒nemški slovar (Ljubljana 1974) од M. Pleteršnik; Slovar
slovenskega knjižnega jezika (Ljubljana 2000); Slovenski etimološki slovar
(Ljubljana 1997) од M. Snoj; Makedonsko ‒ slovenski slovar (Ljubljana
1982) од F. Novšak; Mali makedonsko ‒ slovenski slovar, mali slovensko ‒
makedonski slovar (Ljubljana 1998) од Dragi Stefanija, Tone Pretnar;
Slovenska slovnica (Ljubljana 2004) од J. Toporišič; Historična gramatika
slovenskega jezika, Vll Dialekti (Ljubljana 1935) од F. Ramovš; Narečne
skupine ‒ pregled, Del za predmet ZSD II (Ljubljana 2004) од V. Smole.
Делот за лексика и за зборообразување на словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект е изработен според дијалектолошкиот
прашалник Vprašalnica po številkah, Dialektološkasekcija ‒ ponovne
objave člankov s kartami za SLA (Slovenski lingvistični atlas 2008).
Фонетско-фонолошки особености на овчеполскиот дијалект се
следниве: вокалниот систем на овчеполскиот дијалект е составен од 6
вокали: a, ƒ, e, i, o, u и вокално ñ. Сите вокали се среќаваат во
иницијална, медијална и финална позиција: 'арен Црн, 'арƒн Ѓуѓ, 'ƒцка
Црн, Ѓуѓ, 'есен Црн, Ѓуѓ, 'игла Црн, Ѓуѓ, 'оќу Црн, Ѓуѓ, 'узда Црн, Ѓуѓ,
гл'ава Црн, Ѓуѓ, сƒнчогл'ет Ѓуѓ, ул'езе Црн, Ѓуѓ, ш'ија Црн, Ѓуѓ, м'озок
Црн, м'озак Ѓуѓ, р'ука Ѓуѓ, сл'уша Црн, Ѓуѓ, с'ñце Црн, Ѓуѓ, нал'ƒни
Црн, Ѓуѓ, 'око Црн, Ѓуѓ, 'угору Црн. Во овчеполскиот дијалект е
забележана појава на т.н. редукција на вокалите: a>ƒ: лƒж'ач Ѓуѓ, л'ƒже
Ѓуѓ, e>i: з'има Црн, идин'аести Црн, Ѓуѓ, ƒ, o>u: д'октур Црн, Ѓуѓ,
з'имуске Црн. Во следните примери се забележува замена на вокалите:
вез'алка Црн (а место и), мат'ика Црн, Ѓуѓ (а место о), м'ерис Ѓуѓ (е
место и), пñв'остинка Ѓуѓ (и место е), мн'ого Црн (о место у).
Карактеристични за овој дијалект се примерите без хијатски гласови:
сн'аа Црн, Ѓуѓ, рак'иа Црн, Ѓуѓ, се'аниа Ѓуѓ. Во примерите е забележана
појавата „елизија на вокалите“: п'амти Црн, п'амте Ѓуѓ ýпаметиû; к'атñн
Црн ýкатранû; п'апñт Црн ýпапратû; џм'ирки Ѓуѓ ýџимиринкиû. Од
примерите е видливо дека елизијата на вокалите настанува во
медијална позиција, а се среќава и кај глаголите, прилозите и броевите.
Во овчеполскиот дијалект се јавуваат различни рефлекси на еровите во
коренот на зборот и во суфиксите: в'ƒшка Црн, Ѓуѓ, д'ƒш Ѓуѓ, с'ƒн Ѓуѓ,
с'он Црн, з'ƒлва Ѓуѓ, з'олва Црн, добит'ƒк Ѓуѓ, н'изак Ѓуѓ, м'озак Ѓуѓ,
в'исок, д'ƒн Ѓуѓ, д'ен Црн, дƒн'ица Ѓуѓ, д'еница Црн, кот'ƒл Ѓуѓ, к'отел
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Црн. Во говорот на Црн 7>ƒ,о во коренот на зборот, во суфиксот-7k7>ок, 6>е во коренот на зборот и во суфиксите, а во говорот наЃуѓ 7>ƒ во
коренот, во суфиксите -7k7>-ак, 6> ƒ, а. Секундарниот ер (72) во
коренска морфема преминува во а, во Ѓуѓ во ƒ: Бадн'ик Црн, б'ƒдња
в'ечер Ѓуѓ, л'ƒже Ѓуѓ, л'аже Црн, л'ƒжа Ѓуѓ, л'ага Црн во групата-*tl7
секундарниот ер преминува во е, о во Црн: ч'ешел Црн, д'ошол Црн, во
Ѓуѓ во е, а: ч'ешељ Ѓуѓ, п'екал Ѓуѓ, во групата -*tm7 секундарниот ер
преминува во а во Црн:'осам Црн, с'ам Црн, а во Ѓуѓ во ƒ: 'осƒм Ѓуѓ,
с'ƒм Ѓуѓ, а во групата-*tr7 секундарниот ер преминува во а и во двата
говора: 'итар Црн, Ѓуѓ, б'истар Црн, Ѓуѓ, в'едар Црн, Ѓуѓ. Како рефлекс
на ¾ се јавува вокалот /и/ и во Црн и во Ѓуѓ б'ил, б'ик, к'итка, к'исело,
мат'ика, а како рефлекс на 5 се јавува вокалот /е/: л'еб Црн, Ѓуѓ, л'ето
Црн, Ѓуѓ, мл'еко Црн, млý'еко Ѓуѓ, а исклучок се само неколку примери
во кои за 5 се јавува /и/: н'икој Црн, Ѓуѓ, н'ишто Црн, Ѓуѓ, н'игде Црн,
н'икуде Ѓуѓ. Носовката од заден ред 4>а во Црн: р'ака Црн, з'аб Црн,
с'абота Црн, а во Ѓуѓ 4>у: р'ука Ѓуѓ, з'уб Ѓуѓ, с'убота Ѓуѓ, само
исклучок се лексемите ј'аглен Црн, Ѓуѓ, т'ага Црн, Ѓуѓ каде 4>а во
двата говора. Носовката од преден ред 3>е во сите позиции: м'есо Црн,
Ѓуѓ, 'език Црн, ет'ñва Црн, Ѓуѓ, 'ечмен Црн, ечм'ен Ѓуѓ, само исклучоци
се примерите: јаз'ик Ѓуѓ, ј'анѕа Ѓуѓ, з'ајак Ѓуѓ, п'ајак Црн, п'аук Ѓуѓ.
Вокалното ñ> ñ и се среќава во позиции rC, CrC: ñбетн'ик Црн, 'ñбет
Ѓуѓ, гñкл'ан Црн, гñклý'ан Ѓуѓ, п'ñс Црн, Ѓуѓ, с'ñце Црн, Ѓуѓ. Трите
примери покажуваат дека постои вокално ñ од секундарно потекло:
вñт'ено Црн, Ѓуѓ, к'атñн Црн, п'ñпалица Ѓуѓ. Во двата дијалекта
вокалното ð има различни рефлекси: б'ува Црн, Ѓуѓ, п'уно Ѓуѓ, г'ƒта
Црн, Ѓуѓ, жƒт'ица Ѓуѓ, ж'ƒчка Црн, жлý'ƒчка Ѓуѓ, длƒж'ина Црн, Ѓуѓ,
сл'ƒза Ѓуѓ, к'ƒлне Црн, Ѓуѓ. Во говорот на Ѓуѓ се чува полумекото /лý/
пред вокалите од заден ред, од преден ред, пред консонанти и на
апсолутниот крај на зборот: гñклý'ан, нев'олýа, кр'илýо, лý'илýак, б'олýка,
б'илýка. Гласот /ј/ не се јавува во иницијална позиција пред вокалот е:
ед'ен Црн, ед'ƒн Ѓуѓ, идин'аесе Црн, Ѓуѓ, 'езеро Црн, Ѓуѓ, 'език Црн,
(само јаз'ик во Ѓуѓ). Фонемата /в/ е важна за говорот на Ѓуѓ, бидејќи во
овој говор не се среќава фонемата /ф/. Во еден пример /в/ се јавува
како протетички глас пред рефлексот на 4: в'агарец Црн, а /в/ (или
обезвучено ф) се јавува наместо групата хв-: ф'али Црн, в'алe Ѓуѓ, ф'аќа
Црн, в'аќа Ѓуѓ. Кај глаголите на -ува се среќаваат две форми со и без в:
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збор'ува Црн, збор'уе Ѓуѓ, појад'ува Црн, појад'уе Ѓуѓ. Во следните
примери в>у: ул'езе Црн, Ѓуѓ; уд'овец Црн, уд'овац Ѓуѓ.
Консонантските групи *tј, *dј се заменети со ќ и ѓ: ќ'ерка Црн,
Ѓуѓ, ќ'осем Црн, ќус'ем Ѓуѓ, в'еѓа Црн, Ѓуѓ, ѓ'убре Црн, Ѓуѓ. Губење на
старото х се среќава во примерите: сир'ома Црн, Ѓуѓ, Вл'а Црн, Ѓуѓ,
стр'а Црн, Ѓуѓ, гр'е Црн, Ѓуѓ. Прасловенските групи *skj, *stj, *zdj, *zgj
преминуваат во шт и жд: г'уштер Црн, Ѓуѓ, шт'ирка Црн, дождевњ'ак
Црн, дƒждовн'ик Ѓуѓ. Ретко се среќаваат примери во кои настанува
метатеза: барј'ак Ѓуѓ, л'ојзе Црн, Ѓуѓ, гр'ојзе Црн, Ѓуѓ, Д'орјан Црн, Ѓуѓ.
Акцент: овчеполскиот дијалект (говорот на Црнилиште и на
Ѓуѓанце) се одликува со неопределен, слободен акцент. Од неколкуте
примери се забележува дека во овчеполскиот дијалект има двојно
акцентирање, односно во говорот на Црнилиште се забележува акцент
на почетниот слог, а во говорот на Ѓуѓанце акцент на последниот слог
кај лексемите: к'ожув Црн, кож'ув Ѓуѓ, к'омарец Ѓуѓ, комар'ец Црн,
м'ñтовец Црн, мñтов'ац Ѓуѓ. Во овчеполскиот дијалект се среќава
појавата на секундарен акцент, а се јавува кај степенуваните придавски
форми: п'огол'ем Црн, Ѓуѓ, н'ајгол'ем Црн, Ѓуѓ.
Морфолошки и зборообразувачки особености на овчеполскиот и
на словенечкогоришкиот (горичански) дијалект: 1) во овчеполскиот
дијалект се среќаваат три именки од ср.р. кои се образуваат со
суфиксот –и во: в'ариво Ѓуѓ; пр'едиво Ѓуѓ; с'ечиво Ѓуѓ.
Во овчеполскиот дијалект глаголските именки се образуваат со
наставката -ње, а во словенчкогоришкиот (горичански) дијалект не
добиваат наставка: сирење (МЛЈ) -с'ирење (Црн) -сир'ење (Ѓуѓ) –sir
(SKJ)-'sir (SGN); печење (МЛЈ)-печ'ење (Црн) -печ'ење (Ѓуѓ) –peka
(SKJ) –ø (SGN). Според начинот на образување, именките во овие два
дијалекта се групирани во две групи: именки со исти корени: ковач
(МЛЈ) - ков'ач (Црн) - ков'ач (Ѓуѓ) - kovač (SKJ) - ko'va:č (SGN);
вдовица (МЛЈ) - уд'овица (Црн) - уд'овица (Ѓуѓ) - vdova (SKJ) v'do va, vdo'vica (SGN); именки со различни корени: клисар (МЛЈ) клис'ар (Црн) - клис'ар (Ѓуѓ) - mežnar (SKJ) - 'mežnar (SGN); гробишта
(МЛЈ) - гр'обишта (Црн) - гроб'ишта (Ѓуѓ) - pokopališče (SKJ) - bˈritof
(SGN).
На зборообразувачки план во двата дијалекта се среќаваат
лексеми со исти корени и лексеми со различни корени. Во овие
дијалекти дел од именките и придавките се образуваат со исти
зборообразувачки, а дел со различни зборообразувачки форманти. Во
овчеполскиот дијалект наведените именки претставуваат сложенки, но
не и во словенечкогоришкиот (горичански) дијалект: Велигден (МЛЈ) 319

Вел'игден (Црн) - Вел'игдƒн (Ѓуѓ) - [velika noč] (SKJ) - ['li:ẹ
:jka
'no: č, 'vüzen] (SGN); сончоглед (МЛЈ) - сунчугл'ет (Црн) - сƒнчогл'ет
(Ѓуѓ) - [sončnica] (SKJ) - [
. Во овчеполскиот дијалект
во говорот на Црнилиште номинативната и општата форма немаат
посебни формални разлики, а во говорот на Ѓуѓанце се зачувани
номинативната, општата и вокативната форма. Некои именки од
среден род што завршуваат на -е имаат две наставки за образување на
множина: пил'иња-п'илци Црн, Ѓуѓ, тел'иња-т'елци Црн, Ѓуѓ, јунч'ињај'унци Црн. Множинските форми од именките нога, рака се: н'ога-н'оѓи
Црн, Ѓуѓ, р'ака-р'аци Црн, р'ука-р'уќи Ѓуѓ. Именките од машки род во
говорот на Ѓуѓанце имаат членска морфема -ƒат: сир'акƒат, з'убƒат,
мач'орƒат. Во говорот на Ѓуѓанце се јавува наставката -у за 1л. едн.
презент кај глаголите од е- и и-група: с'ечу, н'осу. Според Б. Видоески
оваа наставка се јавува во крајните северни кривопаланечки села и во
Славиште (Видоески, 1962: 196). Наставката -мо се јавува за 1л.
множина презент во говорот на Ѓуѓанце: в'икамо, н'осемо, с'ечемо.
Наставката -мо е општа наставка за северните говори, а се среќава до
линијата Миладиновци – Кучково и јужно од Тетово (Видоески, 1962:
197). Во говорот на Ѓуѓанце се јавува наставката -в за 3л. множина
презент: в'икав, н'осев, с'ечев. Оваа наставка е карактеристична за
скопскоцрногорскиот говор и за кратовско-кривопаланечката област
(Видоески, 1962: 197–198). За образување на глаголскиот прилог се
употребуваат две наставки: -јќи Црн и -јќе Ѓуѓ: јад'ејќи Црн, гнет'ејќе
Ѓуѓ, фаќ'ајќи Црн, ваќ'ајќе Ѓуѓ.
На лексички план се забележува дека постојат лексеми со исти
корени во македонскиот и во словенечкиот литературен јазик, лексеми
со исти корени во овчеполскиот и во словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект кои укажуваат на сличностите, но и обратно,
лексеми со различни корени во македонскиот и во словенечкиот
литературен јазик и лексеми со различни корени во овчеполскиот и во
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект коишто укажуваат на
разликите на овие два сродни, но и различни јазици, кои припаѓаат во
јужнословенскиот јазичен свет. Овчеполскиот и словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект се одликуваат со богата лексика, каде дел од
лексиката е од словенско, а дел е од туѓо потекло. Најчесто се
забележливи заемки од турскиот јазик 'амбарý ýместо каде се чува
житотоû од (тур. ambar ýамбарû); бакл'ава ýблаго попарено со шербетû од
(тур. baklava ýбаклаваû); и од грчкиот јазик дñм'оњ Црн, Ѓуѓ ýжелезна
направа со големи дупки за веење житоû од (нгр. дим. δερμόνι, δρυμόνι,
δρομόνι, δριμόνι ýголемо решето за отсевање житоû); во овчеполскиот
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дијалект, а заемки од германскиот, италијанскиот и унгарскиот јазик
во словенечкогоришкиот (горичански) дијалект.
Словенечкогоришкиот (горичански) дијалект е богат со
германизми т'аван Црн; тав'ан Ѓуѓ; 'da:x'ci:mra SGN ʼpodstrešna soba таванска собаʽ од (nem. das Dachzimmer ʼpodstrešna soba - таванска
собаʽ); германизми кои денес не се во употреба во германскиот јазик,
но се среќаваат и италијанизми и унгаризми палт'алони Црн;
пант'алони Ѓуѓ; ber'gie:še SGN ʼhlače - панталониʽ од (it. brachesse ʼhlače
- панталониʽ); к'оска Црн; к'оска Ѓуѓ; čuːnta SGN ʼkost - коскaʽ од (maǆ.
csont ʼkost - коскaʽ).
Колкаво е влијанието на македонскиот стандарден јазик врз
овчеполскиот дијалект и како се манифестира?
Овде треба да истакнеме неколку фактори кои се битни за ова
влијание: современиот начин на живеење, миграциите (село - град,
град - село), иселувањето на турското население и доселувањето на
македонско население во Овчеполието (од Крива Паланка, Делчево,
Кратово), склучувањето бракови меѓу младите од различни краеви,
средствата за јавно комуницирање (интернетот, јавните медиуми) и
образованието (основно, средно и високо).
Врз основа на собраниот дијалектолошки материјал на терен, а
истовремено претставен на сите јазични рамништа во овој труд, е
забележано дека овчеполскиот дијалект е „преоден говор“ т.е. говор во
кој се вкрстуваат дијалектни особености од соседните говори со кои
граничи. Во селата близу до Куманово е забележано влијание од
кумановскиот и од кривопаланечкиот говор, селата близу до Штип
имаат влијание од штипскиот говор, селата близу до Велес имаат
влијание од велешкиот говор, а селата кои граничат со Скопје се со
влијание од скопскиот говор. Со богатиот материјал за овчеполскиот
дијалект (говорот на Црнилиште и на Ѓуѓанце) собран на терен и со
направените истражувања на лексички и на зборообразувачки план на
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект во Словенија, е дојдено
до заклучок дека овие два дијалекта се сродни, но и различни, а на тоа
укажуваат заедничките и разликувачките особености. На крајот уште
еднаш ќе го истакнеме фактот дека во овој труд имавме прилика да
обработиме еден македонски говор, овчеполскиот, којшто до денес не
е истражуван и проучуван во областа на дијалектологијата, а притоа и
да го споредиме со словенечкогоришкиот (горичански) дијалект. Овие
два дијалекта кои припаѓаат во јужнословенската група јазици се
карактеризираат со заеднички (обединувачки), но и разликувачки
(диференцијални) особености.
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