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Иако ни личи дека објаснувањата од областа на историската граматика би го оптова-

риле часот по морфологија на латинскиот јазик, придружен со книжевната анализа на тек-
стот и културолошките објаснувања пошироко земено, прашање е дали е тоа сосема така. 
Примената на знаењата од оваа област би можела прилично да помогне при разјаснува-
њата на некои морфолошки одлики, некои посебни форми кои претставуваат проблем за 
меморирање и совладување. Притоа, укажувањето на фонетски закономерности би можело 
да помогне и да го олесни процесот на совладување на основните морфолошки облици и 
во областа на латинското име и во областа на латинскиот глагол. Тоа, од друга страна, на 
некои места би послужило и како повод за пошироки споредби и со евентуална употреба 
на иста или блиска форма во македонскиот јазик и/или другите странски јазици што ги 
учат и знаат учениците.  

Да потсетиме на некои закономерности од областа на историската латинска фонети-
ка, поврзувајќи ги со примери од латинската лексика, за да видиме како тие би можеле да 
помогнат при олеснувањето на наставата по латински јазик.  

 
А. АПОФОНИЈА 
За фонетската промена ги имаме предвид следниве правила: 

А.1. Во среден, отворен ненагласен слог кусите вокали се подложни на следниве 
промени:  

– a>e>i 
– e>i 
– o>e>i, 
– u > i 
ако се наоѓаат пред: 
– d, t, n, g, c 
– li, ll (палатално l) 

А.2. Кусите средни ненагласени вокали варираат со преминување во i или u пред: 
– b, p, m, f, v 

А.3. Пред la, le, lo, lu, l + C (веларно l) кусите ненагласени средни вокали преминуваат 
во u. 

А.1. АПОФОНИЈАТА И МОРФОЛОГИЈАТА НА ИМЕТО 

А.1.а. a>e>i пред d, t, n, g, c 
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Појавата може да се види, на пр., при споредбата на симплексот ratus со сложенката 
irritus<*irretus<*in-ratus. Бидејќи ratus е поименичен партицип на перфектот од глаголот reor 
2, ratus sum, што значи „мислам“, објаснувањето за irritus би можело да биде – „налутен“, 
затоа што не мисли, односно логиката е дека оној што не мисли, се лути. 

Исто така споредбата на простиот партицип datus со сложените партиципи editus или 
additus <*ad-detus<*ad-datos, може, на пр., да ја прошириме и со споредба на editus, „изда-
ден“, со користењето на зборот „едиција“, „издание“ во македонскиот јазик. Оваа парале-
ла би можела да се искористи без разлика дали во текстот ќе го сретнеме простиот збор 
или некоја сложенка од него. Таа ќе придонесе да се поврзе простиот и сложениот збор.  

Од морфолошка гледна точка сложениот збор во кој доаѓа до апофонија може да 
биде:  

– ист вид збор како простиот, како на пр.  
 inficetus : facetus  
 Iuppiter : pater  
 difficilis : facilis или  
– да се разликува морфолошки од простиот збор, на пр. 
 именка tibicinium : глагол cano 
 придавка prodigus : глагол ago 

А.1.б. Мошне важна за морфологијата на името е и закономерноста e да премине во i 
во среден, отворен ненагласен слог пред d, t, n, g и c, бидејќи кај група именки вокалот е 
што е својствен за номинативот еднина, во генитивот еднина преминува во i; тоа i опсто-
јува во сите други падежи во еднина и во множина. Така, на пр. 

N. praeses  N. nomen  N. miles 
G. praesidiѕ  G. nominis G. militis 

N. auspex  N. index  N. iudex  
G. auspicis  G. indicis  G. iudicis 

Ваквата промена се среќава и кај сложените придавки, како што може да се види на 
пр. кај сложената придавка dimidius наспроти простата medius. Од друга страна, секогаш е 
згодно латинската придавка medius да се поврзе со македонската именка „меѓа“, што упатува 
на заедничкото индоевропско потекло на двата збора. 

Како што може да се види од паралелата sedeo : insidiae, на апофонија може да биде 
подложна и сложенка, која морфолошки се разликува од основниот збор – sedeo, „седам“ е 
глагол, а insidiae, „заседа“ – именка, која е plurale tantum, односно има само множина. Бидеј-
ќи се од истото индоевропско потекло, формите се речиси идентични во латинскиот и во 
македонскиот јазик, иако во македонскиот јазик нема разлика во вокализмот меѓу простиот 
збор и сложенката, зашто за него не е својствена апофонијата. 

А.1.в. За полесно објаснување на деклинацијата на именките исто така треба да ја 
имаме предвид и промената на краткото o преку е во i во среден отворен ненагласен слог 
пред d, t, n, g, c. На пример, 
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N. homo    N. fortitudo 
G. hominis<*homenes<*homones G. fortitudinis<*fortitudenes<*fortitudones 

А.1.г. Оваа појава е исто така својствена за една голема група именки во латинскиот 
јазик, како и промената на u во i –сп. 

N. caput 
G. capitis 

А.1.д. Апофонијата u>i исто така се среќава, на пр., кај сложенката corniger, наспроти 
простиот збор cornu , или кај изведенката manica: manus.  

А.2. Пред b, p, m, f, v краткиот ненагласен вокал во среден отворен слог може да пре-
мине до i, на пр. inimicus (<*inemicus<*inamicus) покрај amicus или до и, на пр. contubernalis пок-
рај простиот збор taberna. 

Од друга страна, бездруго треба да се има предвид и поврзувањето на начинот на 
формирањето на сложенките во латинскиот јазик со оној во македонскиот или друг стран-
ски јазик. Така, на пр., латинската сложенка inimicus е оформена на истиот начин како маке-
донската непријател, наспроти простите зборови amicus и пријател. 

А.3. Кога се наоѓа пред веларно l вокалот преминува во и, на пр.: 

exulans : salio 
famulus : cf. оск. famelos 
Siculus : cf. Σίκελος 

Ако пак стои пред палатално l, истиот тој вокал преминува во i, како на пр.: 

exilium<*ex-salium 
familia<*famelia 
Sicilia <*Sicelia 

Се разбира, имајќи ги предвид приведените примери, може да се направат споредби, 
на пр., со латинизмите салто, фамилија во македонскиот јазик и во познатите странски јази-
ци итн. 

 
А.2. АПОФОНИЈАТА И МОРФОЛОГИЈАТА НА ГЛАГОЛОТ 

А.2. 1. а. a > e > i пред d, t, n, g или с 

Појавата може да се следи: 
– во рамките на еден ист глагол: 
Praes.   cano  cado  tango   
Perf.   cecini  cecidi  tetigi   
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– кај сложени глаголи: 

facio  ago 
conficio  subigo 

А.2.1.б. Пред b, p, m, f, v вокалот а може да премине во i или во и. На пр., сп.  
 
Сложен глагол Прост глагол Сложен глагол 
   

prohibeo ← habeo  
deripio ← rapio  
incipio ← сapio → оccupo, recupero 

 

А.2.2. e>i пред d, t, n, g или с 

2.pl. ind. praes.act. leg-i-tis <*leg-e-tis   
2.pl. imper. leg-i-te <*leg-e-te 

Исто така апофонијата на е во i ја следиме и кај сложените глаголи, како на пр. кај 
contineo кој како втора компонента го има простиот глагол teneo, или colligo и inspicio покрај 
симплексите lego и specio и др. 

А.2.3.а. o>e>i пред d, t, n, g или с 
За ваквиот вид апофонија може да го посочиме примерот memini<*memenai<*memonai, 

паралелен на грчкиот перфект µέµονα. 

A.2.3.б. Пред b, p, m, f, v вокалот о може да премине во i или во и 

Во првото лице множина од тематската или трета конјугација на консонантските ос-
нови, тематскиот вокал е/о е присутен во својата о аблаутна степен; притоа во среден отво-
рен ненагласен слог кусиот вокал о е подложен на апофонија до i преку е пред m, како на 
пр. leg-i-mus<*leg-e-mus <*leg-o-mos, сп. λέγ-ο-µεν. Сепак, не треба да се губи од вид дека кај не-
кои глаголи во првото лице множина од индикативот на презентот активен дошло и до 
апофонија на о во и пред m, на пр., во possumus или volumus. 

 
Б. СИНКОПА (СО САМПРАСАРАНА) 

Под синкопа го подразбираме отпаѓањето на кусиот ненагласен вокал i, e или о, до 
кое може да дојде кога тој ќе се најде: во среден, отворен, ненагласен слог, во краен 
отворен слог, или во краен затворен слог. 

Б.а. Синкопа во среден, отворен ненагласен слог 
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 Оваа загуба на вокалот е својствена за сите видови зборови; да посочиме неколку 
примери за синкопата кај имињата и глаголите.  

Б.а.1. Кај имињата забележуваме паралелни форми, од кои едните не се подложни на 
синкопа, како на пр. inferus, superus, calidus, validus, а другите се со синкопирано е или i –infra, 
supra, caldus, valde (прилог оформен од придавка). 

Б.а.2. Кај сложените глаголи со синкопа на е или i во среден отворен ненагласен слог 
може да се објаснат: reddo<*red(i)do, rettulit<*ret(i)tulit<*ret(e)tolit, pono<*pos(i)no. 

Б.б. Синкопа во краен отворен слог  
Б.б.1. Ваквата појава на синкопа на крајното е или i ја забележуваме, на пр., кај имен-

ките и придавките од i-основите: сп. animal <*animal(i), покрај nom.acc.pl. animalia или exem-
plar <*exemplar(i), покрај exemplaria итн. 

Б.б.2. Cинкопа во краен отворен слог има кај глаголите од третата консонантска кон-
југација, во второто лице еднина од imperativus I. Така настанале формите fac, fer, dīc, dūc, до-
биени од facе, ferе, dīcе, dūcе, несинкопирани форми кои исто така се употребуваат во латин-
скиот јазик. 

Б.в. Синкопа во краен затворен слог 
Б.в.1. Како пример за синкопа во краен затворен слог може да ги земеме нееднакво-

сложните именки од третата -i деклинација. Претежно ако вокалот од претходниот слог е 
долг по природа или по позиција (ако по него следуваат два или повеќе консонанти) во 
номинативот од именките и придавките од i-основите од трета деклинација, доаѓа до отпа-
ѓање на крајниот слог. На пр.: 

N. ars <*arss <* arts < *art(i)s  N. audax<*audac(i)s 
G. artis     G. audacis 

Б.в.2. Во латинскиот јазик доаѓа и до една специфична појава на синкопирање на во-
калот о или i во краен затворен слог зад согласка, при што кај именките и придавките во 
ном. еднина доаѓа до целосно изменување на формата, кое на санскртски се нарекува 
сампрасарана. Така се добиле номинативот и вокативот еднина од: 

– именките како magister <*magistŗ <*magistŗs <*magistr(o)s или Alexander<*Alexandr(o)s, cf. 
Ἀλέξανδρος;  

– машкиот род на придавките како pulcher, pulchra, pulchrum: pulcher<*pulcŗr<* 
pulchŗs<*pulchr(o)s;  

– машкиот род на придавките со три наставки од третата деклинација, како на пр. 
acer< *acr(i)s од придавката acer, acris, acre.  

 
В. ПРОМЕНИ ВО ВОКАЛИЗМОТ ВО КРАЕН ЗАТВОРЕН СЛОГ 
 
В.1. Преминување на e>i  
В.1.a. Во краен затворен слог e>i кај имињата, сп. во генитив еднина кај консонантс-

ките основи, на пр. ducis<*duc-es и др. 
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В.1.б. Истата појава се забележува и кај глаголите од третата конјугација, како на пр. 
2.sg. legis<*leg-e-s ; 3.sg. legit<*leg-e-t. 

В.2. Преминување на o>u 
В.2.а. Во краен затворен слог о преминува во и кај имињата – на пр., discipulus <*discipu-

los, bonus<*duenos, unus<*oinos. 
В.2.б. Кај глаголите оваа појава е својствена, на пр., за третото лице множина од ин-

дикативот на презентот активен или пасивен, сп. legunt<*leg-o-nt, leguntur<*legontor, кај депо-
нентните глаголи сп.3.pl.ind.praes. utuntur<*utuntor. 

  
Г. РОТАЦИЗАМ 
Преминувањето на интервокалното ѕ во r e промена во консонантизмот, со која се 

одликуваат и именските и глаголските форми. 

Г.1. Ротацизмот кај сигматските именски основи 
Што се однесува до ротацизмот кај сигматските основи, може да се одбележи дека 

разликуваме два вида именски форми:  
Г.1.a. именки кај кои по аналогија на преминот на ѕ во r во интервокална позиција во 

косите падежи (сп., на пр., gen.sg. honoris<*honos-es, dat.sg. honori<*honosei, acc.sg. honorem 
<*honoŗm), тоа се пренело и на формата од nom.sg. honor , иако тука ѕ не се наоѓа во 
интервокална позиција; и  

Г.1.б. именки и придавки од среден род кај кои се зачувал сигматскиот номинатив (и 
акузатив и вокатив), наспроти ротацизмот во другите падежи, како на пр. nom.acc.voc.sg. 
genus, tempus, clarius, gen. sg. generis<*genes-es, temporis<*tempos-es, clarioris<*clar-yos-es итн.  

Г.2. Ротацизмот кај глаголските форми 
Оваа појава е полезно да се објасни, на пр., кај инфинитивите на презентот активен, 

особено ако се земе како појдовна точка инфинитивот на презентот esse од помошниот 
глагол sum. Имено, од оваа форма јасно се гледа дека формантот за инфинитивот на пре-
зентот активен бил *-ѕе. Тоа исто така може да се забележи и кај инфинитивот velle<*vel-se 
од атематскиот глагол volo. Oд овие примери натаму лесно се доаѓа до аналогниот заклучок 
дека инфинитивите amāre, movēre, ducĕre, sentīre се добиени по пат на ротацизам од *amā-se, 
*movē-se, *duc-ĕ-se и *sentī-se. 

Исто така, кога го објаснуваме помошниот глагол sum, esse, fui бездруго се среќаваме со 
повеќе проблеми. Наместо учењето напамет, можеби е полесно, ако на пр., ги објасниме 
формите на имперфектот и футурот I преку ротацизмот – impf. eram<*es-am, fut. ero <*eso.  

 Преку посочените примери од областа на историската фонетика на латинскиот ја-
зик, сакав да ви укажам на можноста и да ве поттикнам да ги користите знаењата од оваа 
дисциплина во наставата по латински јазик, особено онаму, каде што е тешко објаснување-
то само со средствата на латинската нормативна морфологија. Ако се користат соодветно, 
објаснувањата ќе помогнат и за полесно совладување на материјалот и за развивањето на 
интересот кај учениците за потеклото на зборовите, за нивната поврзаност со мајчиниот 
јазик и со другите странски јазици што ги учат. 


