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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Од авторката
Македонскиот јазик е службен јазик во Република Ма
кедонија и мајчин јазик на македонското малцинство во Бу
гарија, Грција и Албанија, како и на македонската дијаспора,
особено бројна во Канада, Соединетите американски држави
и Австралија.
Словенските дијалекти од околината на Солун, дел од
денешната македонска јазична територија, во 9 век станале
основа на старословенскиот јазик.
Првите обиди за создавање на општ македонски јазик
се случиле во првата половина на 19 век. Нормите на совре
мениот македонски стандард конечно биле усталени во 1945
година.

* * *

Оваа кратка граматика на македонскиот јазик настана
во roдините 1980-1981 и беше замислена како дел од прегле
дот на јужнословенските јазици наменет за полски студенти
на соодветни филологии. За жал, авторскиот колектив набргу
се распадна и проектот не се реализира. За време на послед
ниве 25 години се случи развој на теоријата на јазикот, а
исто така и на славистичката и на балканистичката лингви
стика. Истовремено, и мојот став кон повеќе појави е изме
нет. Сепак, искуството ме учи дека еднаш напишана книга
не може да се преработува, само може да се напише одново.
И при најдобра волја на авторот, преработувањата секогаш
предизвикуваат "пукнатини" и како резултат носат некохе
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рентен текст, а за текст, којшто служи како дидактичка по
мош, тоа е многу поопасно, отколку да не се земат предвид
извесни нови достигнувања во нашата дисциплина. За жал, во
прирачниците, новостите секогаш доаѓаат доцна. Значи, го
о ставам текстот на

Крашкаша ipа.Ј1аШuка на макеgонскиош
јазик без измени, со надеж дека описот на македонскиот ја
зичен материјал е коректен. Споменатата 25 годишна времен
ска дистанца, ќе се обидам делумно да ја пополнам додавајќи
неколку понови библиографски позиции, коишто можат да
се покажат како помош при проширувањето на информаци
ите и при продлабочување на интерпретацијата.
Во 1995 година една варијанта од овој текст беше обја
вена во Краков како скрипта за полските студенти по маке
донистика.
Теоретска позадина на оваа книшка, во најопшта сми
сла, претставува теоријата рзавиена во граматиката на совре
мениот полски јазик (Graтatyka wspolczesnegojf:,zyka polski
ego. Ј. Skladnia, / red. Zuzanna Topolinska. - Warszawa: PAN,

1984. - 397 ѕ.). Сепак има и доста отстапки и додатоци, за
кои сум одговорна само јас. Заинтересираниот читател са
миот лесно ќе ги открие.
Во

Крашкаша iрамашика го претставувам морфосин

такстичкиот систем на стандардниот македонски Јазик; крат
киот опис на фонолошкиот систем се третира како неопходен
додаток и сместен е на крајот на текстот. Редоследот на из
лагањето во основниот морфосинтаксички дел, исто така, се
разликува од традиционално прифатениот модел на прирачни
ци од сличен тип. Во првиот дел наведувам класификација
на македонските менливи лексеми и правила за дериваЦИЈа на
зависните форми од тие лексеми. Во вториот и третиот дел
се занимавам со механизмите на функционирање на овие
форми во текстот, како на ниво на именската синтагма, така
и на НИБО на реченичниот израз, во служба на семантичката
структура на соодветните јазични конструкции.
Текстот на

Грамашикаша е преведен од полски на

македонски јазик во 2003 година од проф. д-р Милица Мир
куловска за што авторката срдечно и благодари.

142

Кратенки
едн. еднина
ж.р. женски род
л. лице
М. р.

машки род

мн. множина
с.р. среден род

Симболи
(...)

-

(+)

факултативен член
карактеристика актуелна во дел на опсегот на дадената
класа единици

{ . .. }

-

,/"
,//" ,,:ј:.:ј:." -+

(-+)

членови кои алтернираат во дадена функција
граница на морфемата
граница на Фонолошката збороформа
пауза во говорната низа
се реализира како

-

може да се реализира како

Буквени симболи
Кирилица:
al' а2, аз...

-

АИ

-

дч

аргументски израз
дополнителен член на конструкцијата

Г

И

аргументи

гпагол
-

Иг

именка
глаголска именка

Из

-

заменска именка

Илз

-

лична заменка

Иоп

општа именка

Ие

именска синтагма

Исп

-

сопствено име

К

-

квантитативна (просторна и!или временска)

кч

-

конститутивен член на конструкцијата

оцена на објектот
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ли

локативен израз

м

модална компонента

ми

модален израз

п

предикат

П

придавка

ПАК

предикатско аргументска конструкција
(;: формализација на ПАС - предикатско
-аргументска структура)

ПАС

предикатско-аргументска структура

Пбр

главен број

Пд

предикатив

Пг

-

глаголска придавка

ПИ

предикатски израз

пк

парадигматски карактер на категоријата

Пр

прилог

Прг

-

глаголски прилог

Прз

заменски прилог

Прм

модален прилог

Прп

-

ПС

придавски прилог
придавска синтагма

пз

заменска придавка

р

реченица

Рф

референцијална карактеристика,

РИ

реченичен израз

т.е. со одне сеност кон именуваниот објект
ск

селективен карактер на категоријата

ТIЛ

временско-просторни параметри

ТИ

темпорален израз

Латиница:
С

консонант (опструент или сонант)

ѕ
v

сонант

УЅ,
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вокал

ѕу

варијанти на линеарен редослед
на реченичниот израз

О.

ВОВЕД

Содржината на минималната јазична порака ја нареку
ваме РЕЧЕНИЦА. Јазичната форма на реченицата се вика
РЕЧЕНИЧЕН ИЗРАЗ.
Во ГР(l.;иаШuкава ќе стане збор за структурата на про
стиот реченичен израз и на сложените реченични изрази во
македонскиот Јазик.
Реченицата како семантичка структура ја конституира
ПРЕДИКАТ ОТ којшто имплицира определени АРГУМЕН ТИ.
Симболички: ПАС

=

о (а1' а2' аз

), каде што П АС означу

...

ва предикатско-арryментска структура (со друти зборови:
пропозиција), о

предикат, а пак: 31' 32' 3з . . . - арryменти.

За да може да Функционира како реченица ПРЕДИ:КАТ
СКО-АРГУМЕНТСКАТ А С ТРУКТУРА мора да биде сме
стена во определена временско-просторна ситуација која ја
конституира зборувачот, а на која, исто така, се одразува на
чинот на кој зборувачот го перцепира светот. Со симболичен
приказ р

=

{М, Т/Л, ПАС}, каде Р

означува реченица, М

модална компонента, Т/Л - временско- просторни параме
три. Претставено хиерархиски: Р

=

М {Т/Л [о(аl' 32' аз...)]}.

Наша задача е да се опишат можностите на формализација на
наведените семантички компоненти во македонскиот текст.
Ќе додадеме дека за крајната формализација на рече
ничниот израз решава прагматскиот фактор, т.е. сите оние
елементи на носената информација коишто ја врзуваат по
раката со ситуацијата во којашто таа порака е искажана . Тоа
пред се се: самото лице кое говори (говорителот, зборувачот)
и неговиот адресат (адресати), времето и местото на кому
никација, T. . таканаречената говорна ситуација, и најпосле,
контекстот, т.е. местото и функцијата на дадениот реченичен
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израз во рамките на пораката чијшто составен дел е тој рече
ничен израз. Според тука претставената шема на семантичка
структура на реченицата, прагматскиот фактор најизразено ги
м оделира елементите кои се "надградени" над предикатско
-аргументската структура, т.е. елементите М и Т/Л, меѓутоа,
исто така и самата пропозиција, нејзината линеаризација,
формата на експлицитното учество на авторот на пораката
итн. зависат од прагматските услови. В о оваа ситуација те
шко е да се зборува за прагматската компонента (компонен
ти) на структурата на реченицата. Тоа по скоро е состав на
фактори кои оперираат врз нејзината семантичка структура.
Кога зборуваме за можната формализација на о дделни ком
поненти на структурата на реченицата, во секој случај, ќе се
потрудиме да ја посочиме зоната и ефектите на дејствување
на прагматските моменти.
Определена содржина може да биде формализирана со
помош на лексички иiили граматички средства. Ќе дадеме
акцент врз граматичката формализација, т.е. ќе се занимава
ме со градбата на граматичките формули во кои можат да се
внесуваат елементи на одредени лексички класи. Ќе се по
трудиме да ги опишеме формалните средства кои останува
ат во служба на граматичките катеroрии карактеристични за
македонскиот јазик.
Одделните ЛЕКСЕМИ и одделните ЗБОР ОФ ОР МИ (
форми на лексеми) ќе ги карактеризираме како компоненти
=

на основните синтаксички конструкции, т.е. реченичниот из
раз и ИМЕНСКАТА СИНТАГ М А . Ако ги оставиме настра
на случаите на сеКУНдарна формална деривација, првата од
овие конструкции (реченичниот израз) и одговара на рече
ницата, а втората (именската синтагма) на А Р ГУМЕНТОТ
СО ПРЕД МЕТ НА РЕФЕРЕНЦИЈА
КОНС ТИ ТУТИВЕН ЧЛЕН на реченичниот израз е
ПРЕДИКАТ СКИОТ ИЗ РАЗ. Предикатскиот израз може да
има форма на:
- автосемантичен rлагол;
- конструкции со лексички празен rлаrол, оптоварен

само со категоријална содржина, како на пр.:
оgи војник итн., како и

geKaH,

е болен, сшана

Boeeg
перифрастични предикатски изрази со различен

распоред на содржината меѓу глаголската и именската ком
понента, како на пр.: чувсшвува блаiоgарносш, шрiiи мака,
свршува вHu.мaHиe, се ogHecyea с рgечно итн.

Предикатскиот израз во текстот покрај себе бара опре
делени АРfYМЕНТСКИ ИЗРАЗИ во именска или реченич
на форма, сп. на пр. сЙие (некој - еден аргументски израз со
предметна референција), чиша (некој, нешто - два аргу
ментски изрази со предметна референција), gaea (некој, не
што, некому

три аргументски изрази со предметна рефе

ренција), мисли (некој, за нешто дека ... - два аргументски
изрази со предметна референција и еден со непредметна ре
ференција) итн. Поинаку кажано: конститутивниот член на
предикатскиот израз т.е. глаголот бара околу себе присуство
на аргуменстки изрази од определен вид, а тоа значи дека
тој е селективен од гледна точка на категоријата на грама
тичка зависност

има определена рекција). Освен тоа глаго

лот се менува според категориите време, начин, лице и број,
а понекогаш и pog (односно, кон глаголските лексеми при
паѓаат збороформи, на коишто им припишуваме различни
вредности на споменатите категории). Времешо и начинош
на глаголот се категоријални содржини коишто ја каракте
ризираат говорната ситуација и/или ситуацијата за која се
зборува. Бројош, лицешо и роgош на глаголот се семантички
пра.зни категории, тие се израз на акомодација на предикат
скиот израз кон еден од аргументските изрази кои го при
дружуваат, познат како СУБЈЕКт. Кога отсуствува субјектот
предикатскиот израз ја зема неутралната форма на 3 л. едни
на среден род. Некои глаголи кои формализираат предикати
што изразуваат особини/релации со променлив интензитет,
се менуваат и по сШеiiен.
Глаголите имаат придавски и прилошки ТРАНСФОР

МИ коишто се развиваат во трансформи на реченични изрази.
Конститутивниот член на именскиот израз, т.е. именка
та се менува по оiiреgеленосШ, pog, број, а изразува и раз

лични форми на граматичка зависност од предикатскиот из
раз и различни вредности на категориите лице И аiiел. АЙел,
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лице

и

оЙреgеле1l0сi7i

се категоријашш содржини коишто го

сместуваат соодветниот реченичен израз во говорната ситу
ација иlили во ситуацијата за којашто се зборува.
понекогаш и

pogoi7i

Бројоi7i,

а

претставуваат специфични предикати

коишто се однесуваат на референтите на арryментските изра
зи. Општо земено, родот е семантички празен, сигнализира
формална класа на средства на граматичка акомодација. Фор
мата на зависност сигнализира акомодација на ие кон соодве
тен предикатски израз или кон граматички надредената ис.
Придавката т.е. членот којшто ги дополнува (задолжи
телно) предикатскиот израз или (факултативно) ие, се ме
нува по pog и

број, како

и по

сi7iеЙеll.

Родот и бројот на при

давката имаат единствено акомодациска Функција, додека сте
пенот е предикат којшто ја модифицира нејзината лексичка
содржина.
Придавката, исто така, има и специјална прилошка фор
ма, неспособна за формална акомодација, а која функциони
ра на различни нивоа:
а) како неопходен елемент којшто го дополнува преди
катскиот израз;
б) како факултативен елемент на предикатскиот израз;
в) како факултативен елемент од втор степен кој ја до
полнува ис.
Прилошката форма се менува по степен.
Како што произлегува од претходно кажаното реченич
ниот израз се развива на следниот начин:
РИ

-+

ПАК

пи
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-+

(МИ) (ТИ) (ЛИ)
ПИ (АИl' АИ2, АИз ... )

ПАК

-+

{

КЧ
КЧ,ДЧ
КЧ (ДЧ)
КЧ

-+

ДЧ

-+

}
г

{

ие
Пр

}

BoBeg

{

-

АИ

-

ИС

ИС
РИ

{

}
КЧ
КЧ,дч*
кч(Дч)

кч

дч

ПС

{

-.......r

}

-

И

-

П
РИ
И
С

'само контекстно врзаните КОНСТРУI<Ции'

{ }

П(Пр)
МИ
ТИ
ЛИ

}

-

{

П р/ИС
РИ

Објаснување на симболите: РИ

}
реченичен израз; ПАК

- предикатско аргументска конструкција (= формализација
на ПАС - предикатско-аргументска структура); МИ - мода
лен израз, ТИ - темпорален израз, ЛИ

локативен израз,

ПИ - предикатски израз, АИ - аргументски израз, кч

кон

ститутивен член на конструкцијата, дч - дополнителен
член на конструкцијата, Г
ПС

глагол, ИС - именска синтагма,

придавска синтагма, Пр - прилог, И - именка, П - при

давка, ( ... )

факултативен член, { ... }

членови кои алтерни

раат во дадена функција.
Симболите И, П, Г означуваат основни лексичко-супсти
тутивни класи чиишто елементи подлежат на морФолошка
категоризаuија. Лексемите со категоријална карактеристика
којашто претходно ја формулиравме прават јадро на оддел
ни класи, сепак, на описот на морФолошката дериваuија во
рамките на тие класи мора да му претходи многу попреци
зна категоријална класификација.
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Ја претставуваме следната табела која го отсликува ка
рактерот и опсегот на Функционална променливост и мор
Фолошка менливост на одделни класи лексеми во македон
скиот јазик.

Апел
, Зависност
(Падеж)

,

,

+

+

пк

i Број
Род

l
П Пбр ПЗ

ек

, Определеност

ск
пк
ск
I пк

!

I

К
С

пк
К
С

пк

Начин

•
ск
пк.

Вре е
м

ск I
пк

Степ ен

К
С

Лице

I

ИопИеп Илз из
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ОБЈаснување на симболите: Иоп - општа именка, Исп 
сопствено име, Илз - лична заменка, Из - заменска именка,
П - придавка, Пбр - главен број, ПЗ - заменска придавка, Пг
придавски
глаголска придавка, пд - предикатив, Прп
прилог, Прз - заменски прилог, Прг - глаголски прилог, Прм
- :модален прилог, Г - глагол, (+) - актуелна карактеристика
во дел на опсегот, ск - селективност, пк парадигматски ка
рактер на категоријата.
Како што се гледа од табелата, категориј алните вредно
сти :можат да бидат iра.;,уtаШuкалuзuранu на ниво на одделни
збороформи коишто Й припаѓаат на конкретна лексема (т.е.
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морфологизирани: лексемата поседува дадена категорија
како парадигматска пк

акомодациска, Т.е. лексемата се ме

нува од гледна точка на таа категорија) или на нив о на лек
семата, како таква (т.е. лексикализирани: лексемата поседува
дадена категорија како селективна - ск, т.е. избира, селекти
ра една од дадените вредности). Во случај на категорија со
семантичка функција (а не само граматичка) лексемите, кои
ја поседуваат дадената категорија како селективна,

ги

трети

раме на ист начин како морфеми со соодветна вредност, како
категоријални показатели. Па така, броевите (бројните при
давки) се показатели на категоријата број исто како и настав
ките за број кај именката; заменките (заменските придавки
и именки) се показатели на категоријата определеност исто
како и посmозитивниот член. (сп.: дел

2.2.); именките се

показатели на категоријата лице, што овозможува акомода
ција на соодветни форми на глаголот; модалните прилози од
типот

сиlурно, веројаиmо, можеби итн. се показатели на ка

тегоријата начин, и сл.; некои заменски прилози како на пр.:

сеја, венеска итн. се показатели на кетегоријата време и сл.
Израз на граматикализација на категоријалните лексички
показатели способни за граматичка акомодација е нивната
позиција во синтагматската низа.
Како што произлегува од претходно кажаното, класите
на лексеми како на пр.: заменките или броевите се дефини
раат преку нивната категоријално-семантичка функција, а
не само синтаксичко-структурна Функција.
Некои класи на лексеми, како морФолошки неменливи,
се наоѓаат вон нашата табела. Тоа се:
- преДJIозите, т.е. показателите на акомодација на

именските изрази, или модификатори на предикатските из
рази и/или (секундарно) самостојни показатели па предика
тите кои Доминираат врз именските изрази;
ГJIаГОJIските паРТИКУJIИ, т.е. категоријалните показа

тели кои ги придружуваат предикатските изрази, како на
пр.:

ва, бu, ќе;
- сврзниците, т.е. показателите на акомодација на рече

ничните изрази и/или на логичките операции кои се извр
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шуваат врз реченичните изрази и именските синтагми, а кои
по својата природа се предикати;
извиците, т.е. експресивно маркираните замени за
предикатски изрази или за реченични изрази.

Предлозите, партикулите и сврзниците од граматичка
гледна точка во текстот се не самостојни.
Досегашните наши размислувања ја сугерираат следна
т а Функционална класификација на македонските лексеми:
1. лексеми со способност за граматичка акомодација

(граматички акомодирачки и/или акомодирани);
1.1. граматички самостојни лексеми;
1.1.1. лексеми со синтаксичко-структурна мотивација:
lлаlОЛU, U.iиеnкu, Й.рugавкu u Й'РW10ЗU;

1.1.2. лексеми со Функционално-категоријална мотива

ција: замеnкu, броевu;
Забелешка:
Збирот 1.1.2. е содржан во збирот 1.1.1.
1.2. граматички несамостојни лексеми: Й.реgлозu, z'lap
ШUКУЛU, сврзnuцu;

2. лексеми неутрални во однос на граматичка акомода

ЦИЈа: uзвuцu.
Со оглед на скромниот обем на оваа Гра;иашuка, ќе се
сконцентрираме на описот на граматикализираните пока
затели на содржината, т.е. на описот: 1. на граматичка мен
ливост на лексемите во рамките на одделни категории, како
и 2. и 3. на форми на заемна акомодација на збороформите
во границите на ИС и на реченичниот израз. Исто така во
рамките на синтаксата на именската синтагма 2. и реченич
ниот израз 3. со шематски приказ ќе го претставиме начинот
на приредување на формата кон содржината во рамките на
граматичките категории својствени на тие два типа кон
струкции.
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1. ПРЕГЛЕД НА ФОРМИТЕ НА

МАКЕДОНСКИТЕ МЕНЛИВИ ЛЕКСЕМИ

Нашиот преглед ќе го започнеме од о сновниот показа
тел на предикативните содржини, а тоа е глаголот.

1.1. Глагол
За наши цели во секоја глаголска збороформа разлику
ваме:

+ суфикс на о сновата +
+ флексивна наставка

деривациска о снова
формант

Деривациската о снова ја има следната структура:
(префикс/низа на префикси

(+ зборообразувачки

+)

корен

суфикс)

Тука нема да го разгледуваме системот на префиксаци
ја. Инвентарот на префикси изгледа вака: 6ез-, 6/0-,60З-, go-,
за-, из-, на-, Hag-, 0-, 06-, og-, ЙО-, iiog-, Йре-, iipeg-, Йри-,
Llpo-,iiрОii1и6-,раз-, с/о-,су-,у-; сп. исто така и сложени пре

фикси, како на пр.: 0-6ез-, uз-iiо-, из-на-, и др. За основи на
Функционално семантичката интерпретација на префиксите
сп. во делот 3.2.
Во деривациската основа на глаголот суфиксите често
ја изразуваат категоријалната карактеристика на коренот,
сп.: -и-, -ич-и-, -с-а-, -ир-а-

-

именски корен, на пр.: мажи,

pegu, јосши, коленичи, 60jaguca, шре6јоса,минира, ii1елефо
нира ... ; -е-е-

-

придавски корен, на пр.: сла6ее, 60јашее,
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зgравее ... ; -к-а-, -ол-и-, -ош-и- rлаголски корен, експресив
на деривација; -н-е- граголски корен, видска деривација. Нај
малку специјализирани се суфиксите -а-, -ува- кои Й служат
како на одименската деривација, така и на видската дериваци
Ја, сп.: царува, gapyea VS куаува, менува, итн., ciiiрела, весла
VS уљtИра, раѓа, итн.
Под суФикс на основата подразбираме суфикс со кла
сифицирачка вредност, т.е. суфикс којшто ги дели македон
ските rлаголски лексеми на групи, релевантни од rледна
точка на особините на нивната формална структура. Разли
куваме два такви суфикса: суфикс praesentis (презентски су
фикс) И суфикс aoristi (аористен суфикс).
Под формант, без поблиско определување, подразбира
ме зборообразувачки елемент, којшто ја карактеризира таа и
само таа формална CTpy
pa за којашто се зборува во мо
ментот.
Флексивната наставка е показател на категоријата ли
це и број или на категоријата pog и број.

Речничката форма на македонскиот rлагол, т.е. формата
на З.л. еднина на сегашно време, која природно е појдовна
при описот на деривацијата, ја има следната структура:
деривациска основа + презентски суфикс +
нулта флексивна наставка
Презентскиот суфикс ја има следнава форма: -а-, -е- или
затоа често се зборува за соодветните три македонски
КОНЈугации.
Вториот суфикс на основата којшто има класификувач
ка вредност е аористниот суфикс со ф орма -а-, -н.а-, -е-, -И-о
Дистрибуцијата на аористниот суфикс е поинаква отколку
на презентскиот суфикс, оттука често се зборува за поделба
на rлаголите на класи во рамките на одделните конјугации.
Го приведуваме клучот на заемното приредување на
презентскиот суФикс (на 1 место) и аористниот суфикс (на 2
место):
-И-,
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Преiлеg на фор.мuШе на .макеgонскuШе .менлuвu лексеJl.tU
1.

-а-

напр.: iлеg-а-,ир-а-,куиув-а-, 60вин-а-,

2.

-е-

напр.: 6и-е-, 6лу-е-, 6а-е-, ве-е-, јин-е-,

3.

-е-I-а-

напр.: iiлач-е-liiлак-а-, 6рuш-е-16рuш-а-,

4.

-е-I-о-

напр.: вав-е-Iвав-о-, iнеш-е-liнеш-о-;

6локuр-а-, канвис-а-;
Ере6-е-;
6ер-е-16р-а-, кол-е-Iкл-а-;

5.

-и-

напр.: 6ро-и-, јо-и-,6ув-и-, кан-и-;

6.

-и-I-е-

напр.: Оiлув-u-IО'iлув-е-, иоцрн-и-lиоцрн-е-;

7.

-и-I-а-

напр.: gрж-u-Igрж-а-,мuж-u-IЈwuж-а-;

8.

-и-I-о-

напр.: вug-u-Iвug-о-,uзваg-u-Iuзваg-о-.

Забелешка:
Поделбата на глаroлите на класи мора да биде дадена во реч
никот.

Како што произлегува од примерите, во третата група
се среќаваме со дополнителни морФонолошки комплика
ции: во еднаподгрупа основипрезентскиот суфикспредизви
ку ва централизирање на краЈНИОТ консонант на основата, а
во дру га подгрупа основи аористниот суфикс го реду цира
коренскиот вокализам. Детални морФонолошкиправила да
ваме заедно со карактеристиките на поодделни формации.
Формите напрезентот ја имаат следнава cTpyк:rypa:
деривациска основа + презентски суфикс +
флексивна наставка
Презентскиот суфикс ВО 1 л. еднина во сите класи и во

3. л. множина во класите од 2 до 8 има ну лта вредност.
Флексивните наставки се следните:
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Примери:

i

1.

5.

3.

•

Iлеg-fJ-а]W

iiлаЧ-fJ-aJW

HOC-В-аЈИ

I

iлеg-а- ш

iiлач-е-ш

НОС-U-Ш

Iлеg-а-fJ

ЙЛач-е-fJ

hOC-И-В

iлеg-а-Аtе

ЙЛач-е-ме

HOC-U-Ate

iлеg-а-ше

ЙЛач-е-ше

! нос-u-ше

iлеg-а-аш

iiлаЧ-fJ-аш

I

HOC-fJ-аш

I

!

I

I

Нерегуларни форми:
- глаголите знае, gава во l.л. еднина се однесуваат така
како да коренското -а- има вредност на суфикс на основата,
т.е. творат форми: знaJW, gaJW.
- глаголот-копула е, базиран врз две суплетивни осно
ви, има промена су.м, си, е , сме, сше, се.
Формите на императивот ја имаат следната структура:
деривациска основа

+

презентски суфикс

формант на императивот

+

+

флексивни наставки

Презентск.иот
нула.
Формантот на императивот има вредност -и- во еднина,
-е- во множина; во позиција по вокал, обете в редности се

неу трализираат во

ј

-

-.

Флексивните наставки се следните:
2. л. едн.

2.л. мн.

Забелешка:
Императивот во македонскиот јазик има синтетски форми
само за 2. лице во двата броја.

156

Преiлеg на фОРЈиuше на макеgонскuше мен.лuвu лексе"иu
Примери:
•

I
i

I

5.
н.ос-о-и-о

iлеg-а-ј-о

uлач-u-о

iлеg-а-ј-ше

ЙЛач-о-е-ше i н.ос-о-е-Ше

Нерегуларни форми:
- глаголите, чијашто деривациска основа завршува на
суфиксот -ува, факултативно творат императив со испушта
ње на елементот -ва-, на пр.: куиува: куиуј, куuујше;
- глаголот клаgе твори императив со испуштање на по
следниот консонант на основата: клај, клајше;
- глаголот gржu факултативно твори императив со ис
пуштање на Формантот: gpUI, gршШе.
Формите на имперфектот ја имаат следната структура:
деривациска основа

+

претеритен формант

презентски суфикс

+

+

флексивна наставка

Презентскиот суфикс пред претеритниот формант ја ме
нува СВОЈата вредност -и- во -е-.
Претеритниот формант во 1. л. еднина како и во 1.л. и
2.л. множина добива вредност -в-, во 2.л. и З.л. еднина до
бива вредност

-Ш-,

во З.л. множина

вредност нула (-0-).

Фл:ексивните наставки се следните:

:

1. л. едн.

-о

1. л. мн.

-Љ1е

2. л. едн.

-е

2.л. мн.

-ше

3. л. едн.

-е

3. л.

-а

..,

МН.

-

I
i
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Примери:

I
[

1.
lлеg-а-в-о

i

-

3.

5.

ЙЛач-е-в-о

нос-е-в-о

lлеg-а-ш-е

ЙЛач-е-ш-е

нос-е-ш

i lлеg-а-ш-е

ЙЛач-е-ш-е

нос-е-ш-е

i

lлеg-а-в-ме

ЙЛач-е-в-.Iwе

i lлеg-а-в-ше
I

i lлеg-а-а
_

I

нос-е-в-ме

ЙЛач-е-в-ше

i

ЙЛач-е-о-а

i нос-е-о-а

нос-е-в-ше

I

i

I
I

Нерегуларни форми:
глаголот-копула е твори имперфект со нулти суфикс
од основата 6е-: 6е-о-в-о, 6е-о-ш-е, 6е-о-ш-е, 6е-о-в-ме, 6е-о
-в-ше, 6е-о-о-а.

Таканаречената л-фор:ма на имперфектот ја има следната
СТРУКЈУРа:
деривациска основа + презентски суфикс +
Формантот -л- + флексивни наставки
Презентскиот суфикс има иста вредност како и кај им
перфектот.
Флексивните наставки се следните:

Примери:
I

I

I lлеg-а-л-о
I
i
i
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iлеg-а-л-а
lлеg-а-л-о
lлеg-а-л-е

i

I

I

i
I

!
_

uлач-е-л-о
-

uлач-е-л-а

I ЙЛач-е-л-о
I ttлач-е-л-е

1l0с-е-л-о
нос-е-л-а
нос-е-л-о
нос-е-л-е

Јi
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Формите на аористот ја имаат следната cTpyк:r:ypa:
деривациска основа

+

аористен суфикс

мант

+

флексивни наставки

+

претеритен фор

Кај бессуфиксните основи од групата 3. пред аористни
от суфикс се среќаваат и друти варијанти на коренската мор
фема отколку пред презентскиот суфикс:
на крајот на основата на место на централните сог.ла
ски ч, ж среќаваме задни периферни к, 1, сп.: iiлач-е- : iiлак-а-,
суч-е- : сук-а-, лаж-е- : лаz-а-; како и префиксираните фор

ми од коренот -каж- : gокаж-е- : gокаж-а-;
- коренскиот вокализам на о сновата пред крајниот со
нант подлежи на редукција, сп.: бер-е- : бр-а-, кол-е- : кл-а-.
Претеритниот формант ја добива вредноста -в- во 1.л.
еднина и во 1. л. и 2.л. множина, вредност нула во 2.л. и З.л.
еднина, како и во З.л. множина.
Флексивните наставки се следните:

I

l'

-о

едн.

.•..

i.

1. л. мн.

-ме

2. л.мн.

-ше

З.

Л. МН.

i

-а

Примери:

i

1.

5.

lлеg-а-в-о

iiлак-а-в-о

нос-и-в-о

iлеg-а-о-о

ЙЛак-а-о-о

нос-и-о-о

i

iiлак-а-о-о

нос-и-о-о

I

ЙЛак-а-в-ме

нос-и-в-ме

lлеg-а-в-ше

ЙЛак-а-в-ше

1iос-u-в-ше

iлеg-а-о-а

iiлак-а-о

нос-и-о-а

iлеg-а-о-о
lлеg-а-в-ме

L----.::-

I

З.

1
I

I
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Забелешка:
Согласно со македонскиот правопис формите од типот 1I0С
-и-е-а се реализираат како 1I0сија.

Нерегуларни форми:
- некои глаголи од групата 5. Факултативно творат ао
рист како и групата 7., сп.: забележи: забележивlзабеле
жав, молчи: молчивlмолчав, како и бессуФиксните rnаголи

од типот бои, крои, gou;
- глаголот-копула е твори аорист исто како и импер
фект, т.е. со нулта-суфикс од основата бе-Iби-: бе-е-в-е, бu
-е-е-е, бu-е-е-е, бе-е-в-ме, бе-е-в-ше, бе-е-е-а.

Таканаречената л-форма од аористна основа ја има
следната сч;�уктура:
деривациска основа

+

а ористен суФикс

+ -л-

формант

+

флексивни наставки
За формата на основата пред а ористниот суфикс сп. по
горе.
За Ф ормата на формантот пред одделни флексивни на
ставки сп. погоре во врска со л-формата на имперфеR"ТОТ.
Флексивните наставки се како кај л-формата од презент
ска основа.
Примери:

I

1.

3.

5.

! -леg-а-л-е

илак-а-л-е

нос-u-л-е

iлеg-а-л-а

uлак-а-л-а

нос-u-л-а

lлеg-а-л-о

uлак-а-л-о

нос-u-л-о

iлеg-а-л-е

uлак-а-л-е

1l0с-u-л-е

! l
,

.

Нерегуларни форми:

- глаголот-копула СУЛi има форма: бu-е-л-е, бu-е-л-а, би
-е-л-о, бu-е-л-е.
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1.1.1.

Глаголска придавка
Структура на глаголската придавка:

деривациска основа + презентски суфикс +
придавски формант + придавска флексивна наставка
Презентскиот суфикс пред адјективниот формант (исто
како и пред претеритниот формант) ја менува вредноста од
-и- во -е-.
Адјективниот формант има форма Ш , во случај кога на
крајот на основата се јавува IHI или lњl, во други случаи тој
има форма Н
-

-

-

-.

Примери:
1.

5.

3.

.

{---_--L--__----\--- __

lлеg-а-н-а
lлеg-а-н-а
I

I

-

i

zлеg-а-н-о

l iлеg-а-н-u

I

iiлач-е-н-а I iiлак-а н-а
iiлач-е-н-а I iiлак-а-н-а

;
i

нос-е-н-а

I
.

нос-е-н-а

iiлач-е-н-о I iiлак-а-н-о . нос-е-н-о
iiлач-е-н-u I iiлак-а-н-u

сп.: исто така и бањ-а-ш-а,

i

iiаgн-а-ш-а,

нос-е-н-и

итн.

Нерегуларни форми:
- префиксираните глаголи од групите 3. и 7. и некои
глаголи од групата 5. (сп. погоре за нерегуларните форми на
аористот) творат глаголска придавка со аористниот суфикс,
сп.: набран, заклан, uсиеан, Йосеан; непрефиксираните гла
голи од овие групи Факултативно творат глаголска придавка
со аористен суфикс, сп.: бранlберен, кланlколен, iipaHliiepeH,
ceaHlceeH, бројанlброен.

1.1.2.

Глаroлски прилог
деривациска основа + презентски суфикс +
адвербиален формант
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Презентскиот суфикс пред адвербијалниот формант (исто
како и пред адјективниот и претеритниот формант) ја мену
ва СВОЈата вредност од -и- во -е-.
Адвевербиалниот формант има вредност -јЌи.
Примери:
1.

3.

lлеg-а-јќu

мата.

uлач-е-јќu

5.
нос-е-јќи

Забелешк а:
Акцентот секогаш nafa на претпоследниот слог на зборофор-

1.2. Именка
Во секоја именска збороформа разликуваме:
деривациска основа + флексивна наставка
(+ показател на определеност)
Деривациската основа ја има следната структура:
(префикс+) корен (+суфикс/низа на суфикси)
Префиксите се јавуваат ретко и не се случува тие да се
појават во функција на именски форманти (т.е. зборообразу
вачки елементи коишто решаваат за категоријалната карак
теристика на основата). Префиксите или:
а. ја модифицираат основата без да ј а променат нејзина
та категоријална карактеристика, сп.: ири-мајка, upe-gego;
или
б. ако деривацијата. води кон категоријална промена, ја
карактеризираат појдовната формација како:
б.а. глаголска, сп.: ogzoeop, обврска, иреирека;
б.б. предлошка, сп.: заgyша.
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Некои суфикси ја сигнализираат категоријалната карак
теристика на појдовните формации, така на пр.: суфиксите
-ош- (g), -шел-(g), -б-(а), -ач-(g) посочуваат на глаголска
основа; суфиксот -ош-uј-(а) на придавска основа; суфикси
те -еЖ-(RJ), -UK-(g) на неименска основа; суфиксите -сшв-(о),
-осш-(g), -ош-(а) на неглаголска основа; суфиксите -ар-(е),
-UH-(g), -џuј-а/-чuј-а, -лак-(g), -ен-ц-(е), -у-л-(е) на именска
основа, од кои двата последни на експресивна дериваЦИЈа;
суфиксите -л-(о), -ОК- (fiJ) , -к-(а), -ин-(а) , -иц-(а) ништо не
зборуваат за појдовната основа. Како што· произлегува од
примерите, соодветната информација не ја носи само су
фиксот, туку суфиксот заедно со флексивната наставка.
Последниот суфикс во низата (т.е. суфиксот којшто не
посредно претходи на флексивната наставка) Функционира
како формант на основата.
Флексивната наставка е показател на категоријата род,
број, апел, а ретко и, како трага на постари состојби, на гра
матичката зависност.
Поинаку отколку во случај на глаголот, каде основната
парадигма има 6 елементи, флексивната парадигма на маке
донската именка, општо земено, има по два, а по исклучок
(кај парадигмата по број) по три или четири елементи.
Под показател на определеноста подразбираме подви
жна низа од: заменска морфема + флексивна наставка, која
што во извесни употреби во постпозиција ги придружува
именските збороформи. Условите за нејзино појавување ги
определува семантичката и/или формалната синтакса (сп.:
понатаму во дел 2.2.).
Речничката форма на македонската именка (т.е. незави
сната форма во еднина, немаркирана по апел) којашто е пој
довна при описот ј а има следната структура:
деривациска основа

+

флексивна наставка.

Формантот на основата во извесен степен овозможува
да се предвиди наставката.
Класичен критериум за формална К,lасификација на
именските лексеми е нивната кактеристика по род. Родот за
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именката е селективна категорија, т.е. во основа секоја лек
сема може да се карактеризира по род и тоа преку нејзино
то вклучување во една и само една од трите можни класи:
машки, женски и среден. Исклучок од овој принцип се лич
ните заменки, коишто се наоѓаат надвор од категоријата род
(сп. дел 1.2.1.1.,2.5.), како и извесен број именки кои можат
да се карактеризираат само негативно како од не-среден род
или од не-женски род (сп. подолу).
Секвенцата: формант на основата

+

наставка на еднина

најчесто еднозначно информира за родот, но, бидејќи: а) по
стојат исклучоци од овој принцип, б) морФолошката градба
на речничката збороформа (речничката форма) не е секогаш
прегледна, карактеристиката по род мора да биде дадена во
речникот.
Флексивната наставка на речничката збороформа може
даЈа има вредноста: нула или невисок вокал, т.е.

-о, -а, -е, -о.

Исклучок прават лексемите кои немаат форма за еднина (та
канаречените pluralia tantum, сп. подолу), кои во речникот се
претставени со збороформи со наставката -и, типична за
множината.
Заемното приредување на наставките, од една страна, и
класите на родот, од друга страна, по правило е повеќезнач
но. Во случај на МОТJlвирани основи (т.е. со формант кој не
е еднаков на нула) приредувањето на секвенците: формант
на основата

+

наставка е еднозначно.

Наставката -13 во лексемите од домашно потекло се јаву
ва кај основи кои на крајот немаат вокал и сигнализира не
среден род, вообичаено машки, поретко женски, а во однос
на не многу големата, затворена класа на именки - машки
и/или женски род. Тоа се именките: вар, вечер, жал, жар,
кал, iiClJиеш, iiеiiел, иесок, ирав, iiреслаii, сок.

Во позајмените лексеми наставката

-о

може да се поја

ви и кај основи со краен висок вокал, на пр.: жирu, U1iшер
в}у, ИТН., каде сигнализира не-женски род.

Наставката -а сигнализира не-среден род, општо земено
женски род, но во ОДНОС на извесен број на лични именки:
а) називи на степенот на сродство, проФесионални називи
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итн., како на пр.: шура, слуiа, војвоgа; б) сопствени имиња,
како на пр.: Нuкола, Блаiоја, Косша итн.; в) позајмените
зборови со суфиксите -чuј-аl-џuј-а, -лuј-а

-

IIПО

сигнализи

ра машки род.
Забелешка:
За Функционалниот статус на лексемите со суфиксот -лuј-а
сп. подолу, дел 2.5.

Наставката -е, општо земено, сигнализира среден род,
единствено во случај на извесен број епитети како на пр.:
ушл-е, носл-е, каде сигнализира машки род, или пак во слу
чај на извесен број сопствени имиња
Гане, Блаже, Opge

.

.

машки род, на пр.:

. ; или женски род, на пр.: Маре, Све

iiiле, Лuле ...
Наставката -о сигнализира не-женски род, општо земе
но среден, или пак во случај на извесен број епитети, како
на пр.: шрчкара-л-о, влеч-к-о .. . , називи на степен на срод
ство, како на пр.: шаш-к-о, чuч-к-о
ња, како на пр.: Мuш-о, Саш-о...

. . .

, како и сопствени ими

машки род.

Забелешка:
Зборувајќи за родската карактеристика на именката вреди да
се обрне внимание на две македонски одлики на експресивна де
ривација, необични

80

словенски контекст:

- огромниот број на хипокористи ци, меѓу нив сите хипоко
ристици од П и ПI степен, независно од родот на појдовна
та основа тие се со среден род, деривирани пред се од основи
од: машки род со Формантот -ич-(е); од основи од женски
род со формантот -ич-(е), од основнте од среден род со фор
мантот -ц-(е), -(ен)ц-(е);
- многу експресивни епитети имаат парадигматски род,
сп.: уш-л-е .. уш-л-а, gрс-л-о : gрс-л-а, влеч-к-о : влеч-к-а, и сл.

Парадигмата по број на македонската именка опфаќа
две или три, ретко четири збороформи. Соодветните зборо
форми ќе ги наречеме (1) форма на еднина,

(2)

форма на

основна (обична) множина (или едноставно множина),

(3)

форма на збирна множина и (4) форма на избројана множина.
Ако ги изземеме pluralia tanшт, формата на еднината е
идентична со погоре опишаната речничка форма.
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Формата на основната множина прифаќа повеќе настав
ки. Заемното приредување на наставките од еднина и од
множина зависи од родот на именката, од самите наставки,
а исто така и од структурата на зборообразувачката основа.
Кај основите на именки од машки род и на двородни
именки од машко-женски род наставката на множината ги
има вредностите -и, -ови, -еви, -овци, -евци.
Наставката -евци ја прифаќаат машколичните именки со
наставка -е во еднина и сопстевните имиња кои завршуваат на
вокал различен од -о, сп.: Пешр-е : Пешр-евци, Мешоguј-@
/Мешоguј-а : Мешоgu-евци, итн.
Наставката -овци ја прифаќаат машколичните именки
со наставка -о во еднина и сопствените имиња со наставка
-о и/или со консонант на крајот на основата и наставка -@,
сп.: шашк-о : шашк-овци, Бож-о : Бож-овцu, Jopgall-@ :
Јорgаll-0вци, итн.
Наставката -еви ја прифаќаат како единствена едносло
жните именки со /ј/ (но не и /еј/) на крајот на основата, сп.:
бој-@ : бој-еви, сшрој-@ : сшрој-евu; крај-@ : крај-еви итн.
(ортографски: бој: боевu, сшрој :сшроеви, крај: краеви, и
како алтернативна (покрај -ови) кај низа други едносложни
именки, а и именката шур-а : шур-еви).
Наставката -ови ја прифаќаат едносложните именки
(изземајќи ги оние кои ја прифаќаат единствено наставката
-еви), именката шур-а, како и именките вешар-@!вeiiiер-@ и
oiall-@. Во последниот случај процесот на творење на мно
жина е придружен со промени а : @, е : @, сп.: вешар-@!ве
шер-@ : вешр-овu, o'iall-@ : 011l-0eu.

Наставката -и ја прифаќаат општите повеќесложни
именки како и затворен број на едносложни именки со на
ставка -@ во еднина. Пред наставката -и крајните к, 'ј, х, а по
исклучок и в преминуваат во ц, з, е, сп.:јУllак-@ :јУllац-и, бу
бреi-@ : бубрез-и, MOllax-@ : MOllac-и, Влав-@ : Влас-и. Исто
така, ги забележуваме и промените а: @, е: @, о : @ во изве
сни корени и Форманти, сп.: шеашар-@ ; шеашр-и, сшар-ец-@
: сшар-ц-u, ЙШLwеН-rJ : илаМll-и, иреg-оК-f;J : Йреg-ц-и, итн. И
најпосле, пред наставката -и, може да подлегне на промена
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и структурата на суфиксите на основата. Ова се однесува на
суфиксите -ец- и -ин-, кои се јавуваат како форманти кај не
кои машколични именки во еднина, пред наставката -о и ал
тернираат со нула пред наставката -и, сп.: селан-ец-о / селан

-ин-о : селан-о-u, скоЙјан-ец-о / скоЙјан-uн-о : скоЙјан-u,
Срб-uн-о : Срб-о-u, хрuсшuјан-uн-о : хрuсШuјан-е-u.
На крајот ја добиваме следната слика на заемно прире
дување на наставките од еднина и основна множина каЈ
именкнте од машки род:

;-IIIII ::::;:==: ===----- =--- �:.
:§§:
-е--··
-····
-------------=:::.. -евцu
-

-

Оваа ситуација, спротивно на македонската граматичка
традиција, би можеле да ја синтетизираме и вака: имаме
универзална наставка -и, која за некои групи именки импли
цира соодветно проширување на основата со формантите

-ов-, -ев-, -ов-ц-, -ев-ц-.
Нерегуларни форми:
кај некои именскн лексеми функцијата на основната
множина ја прифаќаат форми со наставкн за збирна множи
на, сп. со наставката -је: ШРН-fJ : шр=њ=јеЈ, БРУШ-fJ .'

бру=ќ=е, косшен-о : косше=њ=је; со наставката -uшша:
СОН-О : сон-uшшаlcн-uшша, Йаш-о .' Йаш-uшшаIЙаш-овu; со
наставката -ја: браш-е : бра=ќ=а;
со редукција на формантот и промена на крајниот слог
твори множина именката ТУРЧ-UН-fJ .' Турц-и;
исто како и во другите словенски јазици, суплетивен
пар творат збороформите: човек-о: луf=е.
Именките од женскн род творат основна множина со
додавање кон основата на наставката -џ.

означува морфолошки јазол.
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Нереryларни форми:
именките рак-а и ној-а ја прифаќаат наставката -е која
соодветно имплицира промена к

:

Ци i

:

з, сп.: рак-а .' рац-е;

Ној-а .' ноз-е.

Кај основите на именките од среден род наставката за
основна множина може да има две вредности: -а или -иња.
Последната може да се сфати и како секвенца на Формантот
-ин- ПРИфатен од з5ирната множина и наставката -ја.

Наставката -а ја прифаќаат именките кои во еднина за
вршуваат на -о, како и оние кои завршуваат на -е, а кои на
крајот на основата имаат Ijl, lиl, Iцl, Iшl, СП.: вип-о .' вин-а,
лозј-е .' лозј-а, лuц-е : лuц-а, Оlѓluшiu-е .' оl1tuшШа.

Наставката -иња ја прифаќаат останатите именкн со на
ставка -е во еднина, СП.: мор-е : љtорuња, uол-е .' iiолuња,
каф-е .' кафuња.

Нереryларни форми:
- именките ок-о и ув-о во множина ја прифаќаат настав
ката -и, што е придружено со промената к.' Ч И в: ш, сп.: ок-о
: оч-u, ув-о : уш-u;

- именките pa.;w-o, неб-о, чуg-о ја прошируваат основата
во множина на следниот начин: задолжително со Формантот
-ен- или факултативно со формантот -ес-, СП.: PCLW-O

:

ра

Јнен-а, не6-0 : ѓle6-aIHe6-ec-a, чуg-о : чуg-аlчуg-ес-а;

именката gеш-е има множина gец-а, а именката jajѓl-e
покрај регуларната множинајаiн-uња има и нереryларнаја
zan-ц-а;

- некои именки коишто во множина ја прифаќаат на
ставката -а со помош на наставката -иња творат експресив
ни, деминутивни форми на множината, сп.: gеш-е : gец-а .'
gеч-uња, срц-е : срц-а : срц-иња.

Деривацијата на форми на з5ирната множина е повеќе
кратно ограничена, но сепак отворена. Ограничувањата има
ат семантички и/или формален карактер. Доминираат семан
тичките ограничувања. Меѓу другото, во принцип, з5ирна
множина не творат личните именки, што автоматски

ги

ели

минира сите лексеми од машки род со поинаква наставка во
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еднина освен -о. Меѓу огра ничувањата кои по својот карак
тер се формални, суштествено е тоа дека збирна множина не
творат позајмените лексеми.
Формите на збирната множина ги прифаќаат наставките

-је, -ја, -uшша, првата од нив е родски неутрална, втората е
карактеристична за не-женските именки, третата сигнали
зира машки род.
Наставките -ја, -је предизвикуваат различни морФоно
лошки промени на границата меѓу зборообразувачката осно
ва и наставката:
групите сш, зg на крајот на основата подлежат на
упростување, сп.: бресш-о : бресш=-је, zрозg-о : zроз=-је;
- кај крајните Иi, g, н во основите од машки род и жен
ски род настанува морфолошки јазол во форма соодветна на
фонемите Ќ, ѓ, њ, преку кои поминува апстрактна морФоло
шка граница, сп.: рабош-а : рабо=ќ=е, {iруш-о : иру=ќ=е,

лuваg-а : лuва=i=е, uланuн-а : iiланu=њ=е.
Наставката -uшша ја прифаќаат мал број на именки од
машки род, сп.: gол-о: gол-uшша, pug-o : риg-ишша, куи-о :

KYU-UluШа.
Наставката -ја ја прифаќаат мал број на именки од ма
шки и среден род, сп.: роб-о: роб-ја, камен-о: ка.;ие=њ=а,

бор-о : бор-ја, крuл-о : крuл-ја, gpe-o : gpe-ja.
Формите со наставките -uшша и -ја најчесто се алтер
нативни во однос на формите со најчестата наставка -је.
Наставката -је ја прифаќаат именките од машки и жен
ски род, како и мал број на именки од среден род, сп.: 'iлас-о

: iлас-је, gPYM-О : gpYJw-је, сноЙ-о : сноЙ-је, eog-a : во=ѓ=е,
шрев-а : шрев-је, Йер-о : Йер-је, жuш-о : жuШ-је.
Некои, а особено едносложните именки од машки род
со наставка -о во еднина творат форми на избројана множи
на со додавање кон деривациската основа на наставката -а.
Процесот на творење на овие форми е придружен со вокални
промени е, а, о : (Ј. Формите на избројана множина, општо
земено се факултативни варијанти на формите на основната
(обичната) множина во позиција по број или по количествени
те прилози од типот: неколку, MHOIY (т.е. по сите претставници
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на супститутивната класа на бројот), сп.: geh-@ : (gea) geh-а,
леб-@ : (uеш) леб-а, olah-@ : (шрu) оlн-а.

Како што произлегува од нашиот опис, максимална, од
четиричлена парадигма по број поседуваат само од
делни именки од машки род, со таа суштествена ограда дека
секогаш е возможна замената на формите на збирната или

HocHo

избројаната множина со форми на основна множина. Сп.:
сноЙ-в: сноЙови ( : снои-је ; (uеш) снои-а).

Парадигмата по категоријата апел се сече со парадигмата
по број во таа смисла што постојат специјални, немаркира
ни форми на апел во еднина и во множина.
Формите на вокативот (т.е . маркираните форми на кате
горијата апел), пред се се карактеризираат со специјална ин
тонациска рамка, која е решавачка за нивниот ранг на само
стојни јазични пораки (сп.: дел

2.6.)

Оваа рамка може да се наложи на таканаречената (сп.
подолу) независна форма на лексемата или, кај накои групи
именки од машки и женски род во еднина, на спеЦИЈалната
морФолошка форма на вокативот.
Родовата карактеристика на основата е релевантна (има
класификувачка вредност) при процесот на избор на настав
ката на вокативот.
Именките од машки род ја прифаќаат наставката -е или -у.
.

Наставката -у ја прифаќаат:
а) именките со ч, ш, ж,ј, Њ, К,i на крајот на основата,

сп.: шеttач-@ : шеuач-у!, ќелеш-@ .- ќелеш-у!, Ј1IШЖ-@ : маж-у!,
рашај-@ : рmиај-уl, КОЊ-В : КОЊ-У!, СМОК-@ : СМОК-У!, беi-@ :
беi-у!;

б) повеќето именки со едносложна основа
и
в) оние двосложни, кои деривираат хипокористици со
помош на Формантот -@ и наставката -е, сп.: орел-в ( : орл-е) :
орл-у!, uешел-в ( : Йеiilл-е) : uешл-у!; кај овие по следниве до
давањето на наставката е придружено од алтернаЦИЈа е: (Ј.
Како што лесно може да се забалежи постои вкрстување
на опсегот на групата а) од една страна и б) и в) од друга
страна.
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Наставката -е ја прифаќаат повеќето именки со повеќе
сложна основа и наставка -0 во речничката форма, едносло
жните именки ЙОЙ-€1 и KYM-€1, како и, алтернативно, именки
те сваШ-€1, син-@, зеШ-€1, цap-€1, сп.: ЙријашеЛ-€1 : Йријашел-е!,
Сшојан-@ : Сшојан-е!, цар-@ : Цар-е!/цар-у!.
Нерегуларни форми:
- именките со наставка -џија можат да творат вокатив
без наставка преку редукција на суфиксот, сп.: чорбаџиј-а :
чорбаџ-ul;
нерегуларни форми на вокативот имаат именките: боi-€1
: бож-е!, gpyiap-e : gруж-еl, човеК-€1 : чове.ч-е! (покрај чо
вeK-€1 'маж' : човек-у!), iосЙоg-@ : lосЙоg-u!/'iоctlоg-еf, сша
peЦ-€1 : сшарч-е!, ]'vtесеЦ-€1 : месеч-еЊvtесец-е!; изолираната
форма оче! се употребува при обраќање на свештено лице.
Именките со женски род ја прифаќаат наставката -о или
-е.
Наставката -е ја прифаќаат:
а) именките со повеќесложни основи изведени со фор
мантот -иц(а), сп.: мајч-uц-а : мајч-иц-е!, .maXap-иц-а : маЈар
-uц-е!;
б) сопствените имиња и некои општи именки со основи
деривирани со Формантот -к-(а), сп.: Раш-к-а : Раш-к-е!, мај
-к-а : ]иај-к-е!, шеш-к-а : шеш-к-е!;
в) именките сваќ-а и ЙоЙаѓ-а, како и
г) алтернативно, сопствените имиња со Формантот -иј-(а),
сп.: Мар-иј-а : Мар-иј-е!
Наставката -о ја прифаќаат сите останати именки од
женски род со наставка -а во речничката форма.
Парадигмата по број, исто така, се сече и со остатоците
од м орФолошката парадигма по граматичка зависност (па
деж). Некои називи на живи суштества од машки род, пред
се сопствените имиња и називите на степен на сродство во
еднина, освен независната (=речничката) форма поседуваат
и специј ални зависни форми, деривирани со додавање кон
основата на наставките -а или -еша (односно наставката -а
на којашто, кај некои основи, и претходи формантот -еш-).
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Наставката -а ја прифаќаат именките со краен консо
нант на основата, со наставки -о или -о во речничката фор
ма, сп.: С шојан-о : Сшојан-а, Велк-о : Велка, шашк-о :
ШаШк-а.

Наставката -еша ја прифаќаат именките со наставка -е
во речничката форма, сп.: Пешр-е: Пешр-еша, баш-е: баш
-еша, Сuвч-е : Сuвч-еша, вујч-е: вујч-eUiа.

Речничката форма, како и останатите форми на пара
дигмата по број на именката можат да прифаќаат во постпо
зиција заменски показател на определеност. Формите на во
кативот како и зависните форми, по дефиниција, ги исклу
чуваат ваквите поврзувања.
Постојат серии на заменски показатели на определе
ност, кои се базираат соодветно врз корените Ш-, ов-,

01'1-

и

морфолошки се акомодирани кон именските збороформи
коишто ги придружуваат. Изборот на формата на показате
лот на определеност зависи од:
а) категоријалната карактеристика на соодветната имен
ска збороформа, како и
б) од нејзината последна Фонема (т.е. за неа карактери
стичната флексивна наставка).
Сите три заменски серии го имаат истиот инвентар и
истата формална дистрибуција на форми. Во врска со ова се
ограничуваме на описот на основната серија, таканаречени
от Оiiреgелен член, базиран на коренот Ш-.
Членот има четири форми на акомодација: -ош-о, -ш-а,
-ш-о, Ш-е.

Формата -ош-о се врзува во постпозиција со еднинска
та форма на именките од машки род со основа завршена на
консонант и нулта наставка, сп.: човек-о: човек-о-ош-о, вој
нuк-о: војнuк-о-ош-о, iлас-о: i.лас-о-оШ-о. Именките со фор
мантот -uза;w-, покажуваат алтернација а : о, сп.: комуни
за/и-о: ко;wунuз;w-о-оШ-о. Сп. исто така и алтернаците а : о,
о: О во изолираните примери како на пр.: вешар-@ : вешр-о
-ош-о, лаКОШ-{Ј : лаКШ-{Ј-ОШ-О.

Формата -ш-а се врзува со речничка форма со наставка
-а, независно од родот и бројот (сп.: еднина женски род
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еднина маmки род

vs

множина среден род) како и со формата

на еднина на именките од женски род чија основа заврmyва
на консонант и наставка нула, сп.: соб-а: соб-а-iii-а, жен-а
: жен-а-iii-а, слуi-а : слуi-а-iii-а, вин-о : вин-а : вин-а-iii-а,
Llол-е : Йол-иња : Йол-ињ-а-iii-а, ноќ-о: НоЌ-о-Иi-а. Именки
те со -сиi на крајот на основата при ова

ги

упростуваат ге

минатите настанати со додавање на членот, сп.: раgоеш-о :
pagociii-o-iii-a (pagoeiii a), евежееiii-о : евежееш-о-iii-а (еве
жееiiiа).
Забелешка:
Формите на избројаната множина кои исто така се творат со
наставката

·а

не се врзуваат непосредно со членот бидејќи нико

гаш не се јавуваат во текстот самостојно, т.е. во рант на полна
именска синтагма.

Формата -Иi-о се врзува со формите на именките со на
ставка -е/-је и -о (со исклучок на формите рац-е, ноз-е, сп.
подолу), сп.: ИiаИiк-о-Иiо, лу=ѓ=е : лу=ѓ=е-iii-о, .мор-е : мор
-е-Иi-о-, .мес-о : мее-о-ш-о, нив-је : нив-је-Иi-о. Исто така и
позајмените именки од типот жuри, иншервју се врзуваат со
членот во форма -Иi-о, сп.: жuрu-iii-о.
Формата -ш-е се врзува со формите на основната мно
жина на именките од маmки и женски род (со исклучок на
формите лу=ѓ=е, сп. погоре), т.е. со именските збороформи
кои заврmуваат на

-и

како и со формите рац-е, ноз-е, сп.:

жен-u: жен-u-iii-е, .маж-и : маж-u-iii-е, крај-еви : крај-еви
-Иi-е, ноз-е : ноз-е-iii-е.
Забелешка:
Некои морфолошки типови на именки, сопствени имиња или
називи на степен на сродство, не се опфатени со нашата класифи
кација, бидејќи, како селективни од гледна точка на категоријата
определеност по дефиниција не се врзуваат со членот.

1.2.1. Именски заменки
Тие се селективни од гледна точка на категоријата опре
деленост и по дефиниција не се врзуваат со членот. Замен
ските збороформи ја имаат следната структура:
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деривациска основа

+

флексивна наставка.

Деривациската о снова често претставува низа на некол
ку коренски елементи. Изолираниот карактер на заменските

парадигми, како и многубројните суплетивни форми се при
чина за тоа дека во нашиот запис не ја откриваме морФоло
шката структура на заменските форми.
Врз база на семантичкиот критериум меѓу именските
заменки кои се морФолошки менливи разликуваме: лични
заменки и заменки кои се базираат на лексемата кој.
1.2.1 .1. Лични заменки
Вистинските лични заменки, т.е. заменките за 1. и 2. ли
це стојат надвор од категоријата род и се селективни по број.
Забелешка:
Тука мислиме на основната интерпретација на формата
вие:

'

'

соодветно како 'јас + х , 'ти + х ; употребата кога

терпретација 'јас + јас + јас +
ја 'ти + ти + ти +

.

..

...

'; или кога

вие

ние

ние,

има ин

има интерпретаци

" т.е. во ситуациите кога имаме работа со гру

пен испраќач и/или адресат на текстот, претставува само една од
можните реализации на оваа основна интерпретација, сп.: дел 2.4.

Личните заменки имаат релативно разградена парадиг
ма на граматичка зависност, дополнително збогатена со по
стоење на полните и клитичките форми (т.е. тематските и
рематските форми). Најопшто земено можат да се изделат:
а) независна форма, кај заменките од 1. и 2. лице множина:
полна и клитичка форма на непосредна зависност, или скра
тено: полна и клитичка форма со индекс 1; б) полна и кли
тичка форма на посредна зависност, или скратено: полна и
клитичка форма со индекс 2. Заменките за 1. и 2. лице едни
на имаат само една (синкретска) полна зависна форма.
Соодветните форми на заменките за 1. и 2. лице еднина
и множина можеме да ги претставиме на следниот начин:
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не зависна форма
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I
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МН.

I
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не

ве

зависна полнаl форма

нам

ваА!

I

:

ни

ви

МU

клитичка2 форма

и

1. л.

вас

}иене

ме

зависна полна2 форма

.

Јас

I

2. л. едн.

--+_1. л. едн.

_____

.---.

!

нас
i

ШU

I

I

Функциите на таканаречената лична заменка за 3. лице
ги

врши показната придавска заменка

шој,

којашто во таа и

само таа функција, покрај типичната придавска парадигма
та по род и број има и суплетивна параДИTh1а од гледна точ
ка на категоријата на зависност (сп. подолу). Во врска со ова
би требало да разликуваме две лексеми со хомонимна реч
ничка форма:

шој1

којшто конституира именска синтагма

(т.е. Функционира како и секоја именска заменка) и

шој2 кој

што се јавува како дополнителен елемент на синтагмата.
Инвентарот на морФолошките форми на шој1 е следниот:
i

р. едн.

i

Ж.

р . едн.

МН.

неЈо

нив

Јо

ја

Јо

Ји

нему

нејзе

нему

ни.!и

му

u

)НУ

зависна полнаl форма

нејо

I

МН.

неа

шаа

клитичка2 форма

р.

шuе

шој

зависна полна2 форма :

!

С.

шоа

независна форма

клитичкаl форма

I

i

Забелешка:

овој и оној (овој} и
оној}), коишто во оваа функција ги задржуваат како реликтни оп
штите зависни форми за еднина машки род: овеја и oHeia.
да се јават и придавските показни заменки

Во однос на синтаксичката варијација со зависните
форми на личните заменки влегуваат формите на таканарече

2.7.).

Тие се наоѓаат надвор

од категориите род и број и творат редуцирана парадигма од
гледна точка на категоријата зависност (лишена од незави
сната форма): себе (експресивно засилена себеси) : се

I
i

I

I

Во функција на лична заменка за 3. лице можат по исклучок

ната повратна заменка (сп.: дел

I
I

: си.
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1.2.1.2. Именски заменки морФолошки неменливи

Тука спаѓаат:
заменките базирани врз лексемата шшо, т.е. шшо во
прашална и релативна функција, сешшо, нишшо, нешшо,
било шшо, шшо било, шшо ioge;
- заменката се;
- показните заменки Иiоа, ова, она; корените ов- и онвнесуваат информација за релативната близина или рела
тивната оддалеченост од говорителот.
Сите овие заменки ги карактеризира еднина, среден род.
1.2.1.3. Заменки кои се базираат врз лексемата кој

Ги карактеризира еднина, машки род. Тука спаѓаат кој
во прашална и релативна функција, којшшо во релативна
функција, секој, никој, некој, било кој, кој било, кој loge. Си
те овие заменки имаат тричлена пара дигма од гледна точка
на категоријата зависност, при што променлив елемент е
компонентата кој. Значи, имаме независна форма (-)кој,
форма на непосредна зависност од предикатскиот израз
(-)којо (соодветно ceKoio, HUKOlO, и тн.) како и формата на
посредна зависност од предикатскиот израз (-)кому (соо
дветно секому, HUKOJWY, итн.).

1.3. Придавк:а
Во секоја придавска збороформа раз.;'шкуваме:
(префикс за интензификација +) деривациска основа +
флексивна наставка (+показател на определеност)
Под префикс за интензификација подразбираме показа
тел на категоријата степеи, т.е. показател на таканареченото
апсолутно или релативно степенување. Не сите деривациски
основи го прифаќаат префиксот на интензификација. Опсе
гот на реализација на показателите на апсолутно степенување
е потесен и изразито конвенционален, опсегот на реализа
ција на показателите на релативно степенување е поширок,
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а деривацијата е практично отворена. Кон показателите на
апсолутно степенување спаѓаат: Йре- (засилувачка оцена, +1
синоним на 'многу'), сп.: Йре-;14ил-в, Йре-слаgок-е, Йре-iо
ле)l4-е; како и ири- (ослабувачка оцена, +1- синоним на 'мал
ку'), сп.: ири-сшар-в, ирu-iлyii-е. Показатели на релативно
степенување се Йо- за таканаречениот 1 степен (компаратив)
и нај- за таканаречениот П степен (суперлатив), сп.: пара
дигмите како: 6исок-е : ЙО-6исок-е : нај-6исок-е, gобар-е :
ио-gобаР-iJ, haj-gобаР-iJ.
Забелешка:
Маргинално, во не многу голем опсег, пред се мотивиран се
мантички, префиксите iio- и на}- можат да се најдат и пред именска
или глаголска деривациска основа, сп. ги формите како иО-Јна}
ciuop-fi}, haj-јунаК-fi}, ио-сак-а, и нивната интерпре тација

ВО

делот

3.2.3.

Деривациската основа на придавката ја има следната
стру:ктура:
(префикс/низа од префикси +) корен (+суфикс/низа
од суфикси)
Префиксите се јавуваат ретко. Префиксите од домашно
потекло, по правило ја карактеризираат појдовната форма
ција: а) глаголска, сп.: he-у-лов-UМ-iJ, he-у-лов-л-uв-iJ, Йреg
-uз-вuк-ув-аЧ-К-U-iJ; или б) именска, сп.: ирu-мајЧ-UН-iJ, нај
-мајсШор-ск-u. Со друm зборови: префиксот од домашно

потекло не е придавски формант, не решава за категоријал
ната карактеристика на основата. Префиксите од туѓо поте
кло се наложуваат евентуално на придавската основа, сп.: а
-морал-еН-iJ, ексшра-МUIl-iJ, итн.

Многу суфикси, сразмерно повеќе отколку кај именка
та, ги карактеризираат категоријалните појдовни формации,
значи, на пр. формантите -иll-, -ев-, СК-, -ј-, -есш-, -uш-, по
сочуваат именска основа; Формантот

-UJft-,

секвенците -ач-к-,

-шел-еll, глаголска основа; секвенците -к-а6-, -уз-л-ав-, -ич
-ОК-, -еч-ок-, -оч-ок- придавска основа, при што последните

четири посочуваат и експресивна деривација; Формантот
-06- посочува неглаголска основа; а пак -еll- и -лuв- непри
давска основа.
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Флексивната наставка е показател на категоријата род и
број, исто така и, маргинално, категоријата апел.
Показателот на определеност ја покажува категоријал
ната карактеристика на именската синтагма, којаппо лине
арно ја отвора дадената придавска збороформа.
МорФолошки форми на придавската лексема во маке
донскиот јазик се следните: трите форми за род во еднина и
една универзална форма во множина, и освен тоа евентуал
но, во еднина вокативната форма за машки род, односно
маркираната форма на категоријата апел. За придавките кои
имаат парадигматска категорија на степен, сето ова треба да
се помножи со три (сп. претходно за префиксните показатели
на оваа категорија). И најпосле, со исклучок на формата на
вокативот, сите останати можат да се врзат за показателите
на определеноста.
Речничката форма на придавката ја има следната струк
тура:
деривациска основа

+

наставка за машки род еднина

Во голем број случаи наставките на придавските зборо
форми еднозначно информираат за категоријалната каракте
ристика. Повеќезначна е само наставката -и.
Придавката има парадигма по род само во еднина.
Формите за машки род прифаќаат наставка -о или -и.
Наставката -и ја прифаќаат присвојни придавки со фор
мант -ј-, сп.: l<.оз-ј-и, бож-ј-u/бож-u, придавките со формант
-ск-, сп.: сел-ск-u, сШоUан-сl<.-U, редните броеви шреш-u, че
шврш-u (покрај шреш-о, чешврш-о), и понатаму само со на

ставката -и: tlеш-ш-u, шесш-и, cegm-u и од gевеш-ш-u се до
с шо-ш-и, регуларно со формантот -Ш-, потоа, присвојната
придавка нuвн-и и, алтернативно, споредбената придавка
uсШ-u/исШ-о. Наставката -и може исто така, да се сретне во
сложенките кои Функционираат како сопствени имиња, сп.:
Свеши СЙас, Премуgрu Соломон, Црнu СЙuро, Ц арu'iраg.
Сите останати придавки, значи поголемиот број, имаат
во еднина машки род наставка -о,
в шор-е, мој-е, наш-е.
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Формите за женски род ја прифаќаат наставката -а, што во
повеќе случаи е придружено со алтернации е: О, о : о, а : о
во деривациската основа, сп.: 60л-е11.-{} : 60Л-11.-а, kaK-06-О :
kaK-6-а, g06ap-{} : g06-p-a. АК9 пред Формантот -е11.- стои со
нантот 11. тогаш во формата на женски род имаме упростува
ње на геминатите и морФолошки јазол, сп.: СКЛО11.-е11.-О
СКЛО=11.=а.

Формите за среден род прифаќаат наставки -о или -е.
Наставката -е ја прифаќаат присвојни придавки со Ij/
или /ш/ на крајот на основата, сп.: мој-о : мој-е (ортограф
ски мое) 11.аИi-{} : 11.аИЈ-е.
Сите останати придавки во еднина среден род прифаќа
ат наставка -о, која е придружена со истите морФонолошки
алтернации, кои ја карактеризираат деривацијата на форми
те од женски род, сп.: 60л-е11.-{} : 60Л-11.-О, kaK-06-{} : kaK-6-О,
g06-ap-{} : g06p-o, СКЛО11.-е11.-О : скло=11.=О.

Парадигмата по број на македонската придавката опфа
ќа три родски форми во еднина и една универзална форма
во множина со наставка -и. Додавањето на оваа наставка кон
деривациската основа е придружено со морФонолошки ал
тернации, аналогни на оние, што се карактеристични за де
ривацијата на формите од женски и среден род еднина, сп.:
60л-е11.-О : 60Л-11.-И, kaK-06-О : kaK-6-И, g06ap-o : g06р-и,
СКЛО11.-е11.-О : скло= 11.=и.

Кога се јавуваат во именски синтагми маркирани по ка
тегоријата апел, придавските изрази во еднина машки род
можат да ја прифаќаат наставката -и, сп.: мuл-и сине!, че
сшuш-и цар-е!. За синтаксичките услови кои го регулираат
употребувањето на овие форми сп. дел 2.6.
Сите придавски збороформи со исклучок на формите на
вокативот можат да се врзат со постпозитивни показатели
на определеност од сите три серии (соодветно базирани врз
корените Ш-, 06-, 011.-). Дистрибуцијата на акомодациските
форми на определеност е многу проста.
Формите на еднина од машки род се врзуваат со форма
та -ОШ- fJ ( QB O, -011.-0), при што формите со наставката -и, ка
ко и формите со наставката -о и со ј на крајот на основата,
-

-
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непосредно се врзуваат со показателот на определеноста,
сп.: шесiii-u : шесiii -u-оiii -е, нивн-и : ни61l-и-оИi-е, мој-е :
moj-оИi-е, а пак останатите форми со наставка нула се врзу
ваат со показателите на определеност со посредство на ин
терморфот -и-,

СП.:

мал-е: мал-и-Оiii-е, 6ел-е

:

6вЛ-U-Оiii-е,

ЙусИi-е: ЙусИi-и-ош-е.
Формите на еднина од женски род се врзуваат со фор
мата -Иi-а (-в-а, -н-а), сп.: мал-а: мал-аiii-а, ЙусИi-а: Йусиi
-а-Иi-а.
Формите на еднина среден род се врзуваат со формата
-иi-о (-6-0, -н-о), сп.: бел-о : бел-о-ш-о, наш-е: наш-е-iiiо.
Формите на множината се врзуваат со формата -Иi-е
(-6-е, -н-е), сп.: мал-и: мал-u-iii-е, 6ел-u : 6ел-u-Ш-е.
Условите на појава во текстот на придавските зборо
форми со показатели на определеност

ги

определуваат соо

дветни синтаксички правила (сп.: дел 2.2.).
Забелешка:
Како што произлегува од примерите и од претходно кажано
'
то (сп.: 1'з.) за категоријалната карактеристика на имињата, кон
придавките, меѓу другите,

ги

вброивме присвојните мој-о, швОј-О,

Hatu-o, ваш-о, свој-о, нејов-о, нејзин-о, нивн-и; п оказните шаков-о,
ваков-о . ; редните ирв-о, вшор-о, шреш-о ...
..

1.3.1. Придавски заменки
Тие се селективни по категоријата определеност и по
дефиниција не се врзуваат со показателите на определеност.
Заменските зборофрми од оваа класа, исто како и именски
те заменки, ја имаат имаат следнава структура:
деривациска основа

+

флексивна наставка

Исто како и кај именските заменки, и придавските за
менки, како последица на нивната посебна позиција во си
стемот, имаат слабо прегледна структура и тука неа нема да
ја анализираме.
Придавските заменки стојат надвор од категоријата сте
пен. Нивните флексивни наставки изразуваат род и број,
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при што, инвентарот на формите за број и род е ист како и
кај придавката .
Речничката форма е формата на еднина машки род.
Меѓу придавските заменки разликуваме:
три серии на показни заменки, соодветно базирани на
корените ш-, ов-, он-, т.е. шој, овој 'тој тука', оној 'тој таму';
заменки кои се базирани на лексемата кој, т.е . кој во
прашална и релативна функuија, секој, никој, некој;
- обопштувачката заменка сиоШ.
Забелешка:

функција на придавска заменка алтернативно со некој се
egeH, а алтернативно со никој -нuеgен; за морФолошката

Во

ј авува

и

карактеристика на соодветните лексеми сп. подолу во делот за
броевите.

Парадигмите по број и род на придавските заменки се
следните:

!

едн.

!

М.р.

шој

овој

оној

ж.р.

шаа

оваа

онаа

шоа

с.р.
,

.'.
"

,....

мн.

/.

,

.,
,

..

)

С, ., '

;.

шuе

она

ова
!

. .• .:<,
,

овие

оние

I
I
I
!

I
I

!

(-)кој
(-)која

сеша

(-)кае

сешо
.

(-)кои

сuош

'

,<

сuше

1.4. Прилог
Морфолошка променливост покажуваат единствено та
канаречените придавски прилози, поточно оние од нив кои
ја имаат парадигматската категорија степен. Овие прилози
во својата речничка форма, т.е. во формата на таканаречени
от основен степен, општо земено, се идентични со формите
за еднина среден род на соодветните придавки, сп.:. gобр-о :

uо-gоб-ро : нај-gобр-о, висок-о : ио-висок-о : нај-висок-о.
Функuијата на прилошкиот пандан на придавката АtаЛ-(Ј ја
врши формата Јl<tал-к-у, која се степенува реryларно. Функ

181

Макеgоnски јазик
ција на прилошкиот пандан на придавката iолеМ-fJ ја врши
формата AtНOI-Y, која се степенува нерегуларно: ЈИНОI-У .' Йо
ве=ќс==е: haj-ве=Ќ=еlнај-Ј'Wноl-у.

1.5.

Број

Броевите по дефиниција се селективни по број, додека
покажуваат ограничена промена по категоријата род, а спо
собни се и да се врзат со показателите на определеност.
Според нивните м орФолошки својства, броевите треба
да се поделат на неколку класи: во првата од нив ќе го вбро
име бројот egeH, во втората бројот gea и бројната заменка
обаша, во третата останатите бореви со ограда дека во таа
голема к ласа особена позиција заземаат паровите шри, че
шири и Йеш, шесШ.
Бројот egeH-fJ има три форми за род во еднина: egeH-fJ :
egh-а : egh-о, како и форма за множина, која е показател на
акомодаЦИЈа на оваа лексема кон од неа определуваните имен
ки

-

pluralia tantum, сп.: egh-u Йаншалон-и, egh-u НОЖUЦU.

Речничката форма е форма на еднина машки род.
Акомодацис:ките форми на показателите на определе
ност се како кај придавките, сп.: egeH-fJ : egh-и-ОШ-fJ, egh-а :
еgн-а-ш-а, egh-о : еgн-о-ш-о, egh-u : egh-u ш- е.
Забелешка:
Лексемата

egeh-о

во текстовите се јавува и со функција на та

канаречената неопределена заменка (сп. за ова пошироко во делот
2.2.) и тогаш: а) формата

egh-u

има вредност на множина, Т.е. ги

придружува именките во множина; б) не е возможна постпозици
јата на показателите на определеноет, бидејќи

egeh-о]

е селекти

вен по определеноет.

Лексемите gea и обаша имаат по три форми за род: фор
мата за машки род немаркирана по лице (персоналност) ge
-а, об-а-(ш-а), формите за не-машки род (т.е. женски-среден)
ge-e, об-е-(ш-е), и формите на машки личен род gв-ај-ц-а,
об-ај-ц-а-(iii-а) .
Речнички форми се неличните форми од машки род.
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Со показателот на определеноста се врзува единствено
бројот ge-a, додека за менскиот број 06-а-ш-а е селективен
во однос на определеноста. Акомодациски форми на членот
се: -ш-а за gea и gв-ај-ц-а, и -ш-е за ge-e, сп.: gв-а-ш-а : ge
-е-ш-е : gв-ај-ц-а-Ш-а.

Сите останати броеви освен основните форми, немар
кирани по род, имаат и специјални машколични форми (за
употребата на тие форми сп.: дел

2.4.).

Основните форми на броевите се следните:
eguHaecetТi

шрu
чеtТiuрu
Йеш
шесш
cegyM

ОСУАI
gевеш

. gванаесеtТi

gваесеш

gвеciii.е

! шрuнаесеш

шрuесеtТi

шрuсша

чешuринаесеш

чешириесеш

чеtТiириCtТiоiiiuни

iiешнаесеш

ii.еgесеш

iiешсiuошuнu

шеесеtТi

шесшOtТiuнu

сеgyАlgесеш

сеgyмсшошuнu

осумgесеш

осумсшошuнu

gевеgесеш

gевешсшошuнu

fj!Jg

шеснаесеш
ec

есеш

gевешнаесеш

uлјаgа

СШО

i

I
i

gесеш

Машколичните форми на броевите шри, чешuрu гласат:
шројца, чешворuца; броевите Йеш, шесш творат машколични

форми со додавање кон основата на низите: формант -ин
или -мии- + наставка -а: Йеш-мuн-аlUеш-uн-а, шеСШ-hluн-а
/шеСШ-Ufl-а; останатите броеви творат машколични форми
со додавање кон основата на низа -Јиин-а, сп.: осу.м-мин-а,
gесеШ-ЈWUfl-а, сп. исто така и МНО-Iу-мин-а, неколку-мuн-а.

Сите споменати форми на броевите можат да се врзат со
постпозитивниот показател на определеност.
Акомодациската форма за лексемите со Формантите -ц-,
-ин- е -ш-а (и соодветно -в-а, -н-а), сп.: шројц-а: шројц-а-ш
-а, ЙеШUн-а : ЙеШUfl-а-Ш-а.

Лексемите со Формантот -ми1-/- се врзуваат или со фор
мата -ш-а во постпозиција , или со формата -ш-е пред фор
мантот, сп.: ЙеШ-мuн-а-Ш-а/ЙеШ-Ш-е-мuн-а.
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Лексемата geeciiie освен -Иi-е понекогаш се врзува во
постпозиција со формата -Иi-о.
Лексемата шрuсИiа освен -Иi-е понекогаш се врзува во
постпозиција со формата -Иi-а.
Останатите бројни лексеми се врзуваат само со форма
та -Иi-е (-в-е, -н-е), при што називите на стотките од 400 па
нагоре го "инкорпорираат" показателот на определеност,
сп.: чеiiiuрu-iii -е сИi ОШUН-U, Йеiii- iii-е сИiоИiU-Н-U ...
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2. ОСНОВИ НА СИНТА КСАТА
НА ИМЕНСКАТА СИНТАГМА.
ГРА МАТИЧКИ КАТЕГОР ИИ
НА ИМЕНСКАТА СИНТАГМА

На именската синтагма (ИС) ија припишуваме функци
јата на именување на предметите и појавите, функцијата на
НОМИНАЦИЈА.
Нашата анализа ќе ја започнеме од предлогот за семан
тички запис на именската синтагма како: РфК(х), каде Рф ја
симболизира референцијалната карактеристика, т.е. соодне
сеноста кон именуваниот објект, К е квантитативна (про
сторна и/или временска) оцена на објектот, а пак факулта
тивниот елемент (х) е предикативната содржина конотирана
од именската синтагма како израз способен да именува.
Записот на површинско-синтаксичката структура на ИС
(во апстракција од линеарниот редослед) е следниот КЧ
(ДЧ), каде што КЧ го симболизира конститутивниот член, а
пак

ДЧ

се дополнителни членови. Конститутивен член на

ИС примарно е именката (вклучително со заменската имен
ка), а пак дополнителен член е придавката (вклучно со за
менската придавка) и бројот.
Следствено, исто како и кај реченичниот израз, така и
кај ИС отсуствува едноеднозначно приредување на компо
нентите на семантичката структура кон компонентите на фор
малната структура. Ако во текот на анализата на конкретна
ИС се сретнеме со такво приредување, тоа ќе претставува
еден издвоен случај, којшто не го руши општиот принцип,
ниту е доволен за да биде променет овој општ принцип.
Да разгледаме неколку примери на македонски ИС упо
требени во конкретен текст, од гледна точка на заемениот
сооднос на нивните семантички и формални компоненти:
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(1)

ДвајцаИiа млаgu tlријаiiiели се

(2)

Полјаци. (3) Тие

живеаiii во (4) Варшава. (5) EgeH og нив има

(6) млаgа жена.
(1)

Во цитираниот текст употребени се шест ие Во ИС
КЧ lријаiiiе ли и дч млаgи се показатели на

х,

додека ДЧ

gвајца[uа е показател истовремено на РфК; во ИС

КЧ Полјаци како показател на

х

(2)

имаме

и нулта показател на РфК;

во ИС (3) КЧ шие претставува амалгам којшто

ги

изразува

сите три компоненти; во ИС (4) во Варишва, исто така сите
три компоненти имаат заеднички показател; во ИС (5) има
ме случај со синтаксички сложен, но семантички неделив
показател egeH og нив; во ИС
казатели едновремено на

х

(6) КЧ жена и ДЧмлаgа се по

и К, а пак Рф има нулта показа

тел. Понатаму во оваа глава ќе се потрудиме да го дадеме
одговорот на прашањето со какви граматички средства рас
полага македонскиот Јазик за соодветно изразување на ком
понентите Рф, К и

х.

Меѓу другото, ова ќе ни овозможи да

ги развиеме и мотивираме анализите кои погоре ги наведов
ме во скратена форма.

2.1. Јадрена именска СИlIтагма
Секоја ИС којашто е правилно употребена во текстот ги
поседува компонентите Рф и К Различните вредности на
овие компоненти во различни употреби можат да ја придру
жуваат истата предикативна содржина

х.

Врз овој принцип

можеме да говориме за парадигма на ИС од гледна точка на
нејзината референцијална карактеристика, т.е. начинот на
идентификација на нејзиниот референт, или квантитативна
та оцена на истиот тој референт. Спореди ги низите, како на
пр.: млаg сшуgеmu : .илаgиоiii сiiiуgеuш : овој млаg сшуgенш
: egeH млаg ciiiygeHiii : некој млаg ciiiygeHiii : .!'vtлаgu сшуgен
Иiu : ЈlЛлаgише CLuygeHiii u : шие млаgи сшуgенiiiи : .млаguве
ciuygeHiii u : шројца ktлаgu сшуgеншu : иpojцaHa млаgu аиу
geHiuu: Йеiii мuна млаgu сшуgеншu итн., каде што при посто

јана промена на РфК не се менува

х.

Формалниот показател на компонентата

х

во именските

синтагми во коишто можеме еднозначно да ја посочиме оваа
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компонента како различна од компонентите РфК, го карак
теризираме како ЈАДРЕНА ИМЕНСКА СИНТАГМА. Во
нашиот пример јадрена ИС е Мi1дg сШуgеllШ.
Јадрена ИС е нешто како "речничка форма" на Ис. по
натаму во овој дел ќе се задржиме на градбата на таквата
ИС во македонскиот јазик.
Конститутивен член на јадрената ИС, речиси без ИСКЈlУ
чок е општа именка.
Забелешка:
Секундарно, оваа функц

а може да ја врши придавка со

постtrрзитивен показател на определеност.

Понекогаш во функција на конститутивен член се јаву
ва состав од две именки, сп.: uоеш-умешнuк, сшарuца-gОЈI4а
ќиllка, нацрШ-Uро'iрама. Овие состави ги третираме како

сложен конститутивен член, а не како отворена конструкци
ја КЧ

(ДЧ) (т.е. конститутивен член со дополнувачки моди

фикатор), бидејќи не е можно да се разбиваат со воведување
на трета збороформа меѓу двете компоненти на сложениот
конститутивен член. Редоследот на членовите во сложенката
е слободен, во таа смисла дека оној кој ја врши функцијата на
м одификатор може да се појави и како прв, сп.: llацрш-uро
храма 'програма што претставува нацрт' или како втор Йо
eiu-умеШllUК 'поет што е уметник' . Посебен петрифициран

тип претставуваат составите во коишто функција на моди
фикатор вршат формациите со Формантот -лuј-(а}, на пр.:
tlрсшеll бурмалuја, човек аuрлuја.

Кога ги дававме в о воведот правилата за развивање на
именската синтагма предвидовме две ситуации: КЧ(ДЧ) и
КЧ,

ДЧ. На тој начин сакаме да кажеме дека не секогаш и не

секоја јадрена ИС може да се појави редуцирана на својот
конститутивен член.
Семантичкиот однос меѓу конститутивниот член и до'
полнителниот член може да биде од два типа - конститутив
ниот член или дозволува или бара покрај себе дополнителен
член како модификатор. Следствено, втората ситуација е при
марно или зависна или независна од контекстот.
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Независно од контекстот, дополнувања бараат консти
тутивни членови со релациона содржина од типот:
а) шашко, мајка, сесшра . . . , сп.: !uашко ми, швојаша
мајка, сесшра му на Гане;

б) gupeKiiiop, секрешар, соисшвеник, корисник ... , сп.:
guрекшор на нашешо учuлuшше, iiаршuскu секрешар, кори
сник на сiiiанош;

в) uвuца,раб,врв, кашче

. , ',

сп.: ивица на масаша, ЙЛа

нuнски врв, gешско каШче.

Секундарно во соодветен контекст ИС од овој тип можат
да се појават редуцирани на своите конститутивни членови,
сп.: 3борувам со guреКШОРОiii.; Се качuв на самuош врв.
Во соодветен контекст самостојно не можат да се појават
конститутивни членови чијашто содржина е веќе содржана
во други, граматички надредени елементи на контекстот,
сп.: Кучеiiiо "јо лuзна со црвенuош јазuк (возможно е да се ли
же само со јазик), следствено, реченицата

Кучеiiiо lо лuзна

*

со јазuкош од семантичка rnедна точка би била неправилна,

непотребна, редундантна. Сп. исто така и: Тој ја бакна со
врелu усни.; geeojKa со злаiiiна коса; Мајка ми е иосИiара
жена.; и др.

Дополнителните членови во јадрената ИС можат да
имаат форма на: а) придавки, б) ИС, в) реченични изрази
таканаречени релативни реченици, сп.:
а) gpeeHa маса,
б) маса og gpeo,
в) маса шшо е наиравена og gpeo.
Пред се ќе се задржиме на придавските модификатори.
Во една јадрена ИС теоретски можат да се јават многу
придавски модификатори. Во пракса ретко се јавуваат пове
ќе од два или три, а најчесто се јавува еден.
Придавските модиФикатори според род и број се акомо
дираат кон конститутивниот член, сп.: Јиuл-а geeojKa, мuл-о
момче, ЈI4UЛ-U момчuња.
Забелешка 1:
Во ретки случаи кога се работи за двородски именки, един
ствено формата на акомодир аната пр идавка го отк р ива родот на
ие, на пр.: жолш иесО1сЈ жолша iiecol< и тн.
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Забелешка2:
Во македонскиот јазик како последица на процеси на јазич
на интерференција постои значителен број на неменливи придав
ки, на пр.: шазе, gpaii. Нив ги оценуваме како придавки само врз
основа на синтаксички критериум. Овие придавки најчесто ги
среќаваме во Функција на именски прирок (т.е. како именски дел
на сложен предикатски израз), сепак тие можат да се појават и ка
ко доплонителни членови на ие, на пр.: gpaii боја, tuазе леб и сл.

Во експресивно немаркираниот текст придавките се
смеС1Уваат во препозиција во однос на именката што ја мо
дифицираат, на пр.: црно кафе, висок врв, весело gрушШво.
Во маркиран текст можна е постпозиција. Особено често се
наоѓаат во постпозиција присвојните придавки, а особено
во ие маркирани од гледна точка на категоријата апел, на
пр.: сине мој!; gраiи мој синеЈ/сине )иој gраiи!.
Во случај кога се јавува повеќе од еден модиФикатор
нивното линеарно подредување е семантички мотивирано
на начин заеднички за сите јазици со паралелна структура
на ие, значи македонскиот јазик суштествено не се разли
кува од другите јужнословенски јазици, па на тој проблем
нема де се задржиме.
Придавските модификатори отвораат позиција за при
лошки модиФикатори, кои пак од своја страна нив ги моди
фицираат (П----ј-П(ПР)). и 1Ука македонската СИ1Уација е па
ралелна со СИ1Уациите во другите јужнословенски јазици,
придавките кои ја поседуваат граматичката категорија на
степен прифаќаат интензифицирачки модиФикатори, на пр.:
мноЈу висока З1раgа, МOLине шаленшuран ttеач; глаголските

придавки (Пг)

ги

прифаќаат истите модиФикатори што мо

жат да ги придружуваат финитните форми на соодветен гла
гол, на пр.: iOPKO наС.iиевнаШо Јwомче, gолiо tlоgiошвувана
uриреgба. И повторно, исто како и во другите јужнословен

ски јазици, симбо;IOТ Пр ги опфаќа као морФолошките при
лози (adverbia), така и таканаречените прилошки изрази
(adverbiales), сп.: мошне шаленширан : сесшрано шаленшu
ран : luаленшuран во секој iiоiлеg, gОЛIО uоgzошвувана : llOg
iошвувана неколку месеци.
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Забелешка:
Позицијата Пр во ие се пополнува поретко отколку покрај
придавка која Функционира како дел од именски прирок.

Прилошкиот модиФикатор во ие се лоцира пред моди
фицираната придавка дури и тогаш кога морфолошки не е
прилог, т.е. кога неговата немаркирана позиција во преди
катскиот израз е факултативно или задолжително во пост
позиција, сп.: во секој {iОLлеg шаленшuрано момче : шој е во
секој uоiлеg шаленширан I шој е шаленширан во секој Йоiлеg;
неколку АЈесецu Йоgiошвувана 7рuреgба : Йриреgбаша беше
Йоglошвувана неколку }Iцсецu.

Покрај зборовните (т.е. придавски) модиФикатори ие
може да биде модифицирана и со друга, граматички зависна
ие или и со реченичен израз.
Ако дополнителниот член на ие има форма на друга
ие, тогаш показател на акомодација нај често е "граматич
киот" предлог на, поретко og или други предлошки показа
тели, на пр.: ЙаЙка на мојош учu{Йел, улици на нашиош ipag,
сшашија Ha/og Йознаш научник, маса og gрво, iiрсшен og
злашо, Kopila за ѓубре, Аtашина за Йишување.

Ако конститутивниот член на модифицираната ие е
продукт на номинализација (т.е. глаголска именка Иг), тогаш
показателите на непосредна зависност од даден предикатски
израз, а кои се јавуваат во реченичната формализација, во
ие се заменуваат со предлошкиот показател на, а другите
показатели на зависност остануваат без промени, сп.: Х куЙу
ва книјu : КУLlување на книји (og сшрана на .А:Ј; Х ipagu куќа
: 'ipаgење на куќа; Х Йuшува со молuв : Йuшување со }I,fQлuв;

Х СШaLlува на gолжносш : сшаЙување на gолжносш ...
Забелешка:
За карактеристичните конструкuии за македонскиот јазик од
типот

аиење шyiiiУН, миење раце, СП.:

во делот

2.7.

Дополнителниот член на ие, исто така, може да има
форма на реченичен израз; тогаш референтот на модифици
раната ие го карактеризираме преку неговто учество во ре
лацијата што ја изразува тој реченичен израз. Таквиот рече
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ничен израз ќе го наречеме елементарен реченичен израз, а
пак реченичниот израз во којшто се јавува модифицираната
ИС го нарекуваме матричен реченичен израз. Овие изрази
претставуваат реченици со еден заеднички аргумент. Во ма

тричниот реченичен израз овој аргумент има форма на ИС
модифицирана од елементарен реченичен израз, а пак во
елементарниот реченичен израз позицијата отворена за него
за пополнува показателот на акомодација во форма на така

наречена релативна заменка. Овој показател ех definitione
стои на почетокот на елементарниот реченичен израз (т.е. во
непосреден контакт со матричниот реченичен израз) и ја
има категоријалната карактеристика (род , број, граматичка
зависност) на аргументскиот израз што го заменува. Во ма
кедонскиот јазик овој показател има две форми:
а) релативна заменка кој(шiuо),
б) релативна заменка шшо, на којашто како показатели
на родот, бројот и граматичката зависност му се придруже
ни соодветни форми на анафорска заменка. Сп.: човек КО
10(ШШО) Јо срешна&wе вчера / човек иаио ЕО срешнавме вче
ра, женаша со која(шшо) зборувавме / женаша lUШО збору
вавме со неа, итн.

Ако во соодветно формализираните реченици елемен
тарната и матричната реченица се поврзани не со референ
цијална карактеристика на еден од аргументите туку со пре
дикативната содржина што му се припишува на аргументот,
тогаш показател на акомодација е заменката каков(UIШО),
сп.: Ќе шu куЙши манШUЛ каков(шшо) eugoeMe вчера итн.
Забелешка:
За модификаторите на

ие како таква, а не само за нејзиниот

конститутивен член, т.е. за таканаречените апозитивни модифика
тори сп. во дел 2'з.

2.2.

Референцијална каракrеристика
(начин на определување) на не

Претходно кажавме дека ИС има функција на именување
на предметите и настаните. Под референција лна карактери
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стика на ие го разбираме односот којшто ја врзува за име
нуваниот предмет или настан . Како што произлегува од ова,

референцијалната карактеристика ие ја има секогаш и само
како текстуална, синтагматска единица . Јадрената ие (т.е.
"речничката форма", парадигматската форма на ие) упо
требена во текстот автоматски бара определена референци
јална карактеристика. Ќе разликуваме три типа на таква ка
рактеристика:
а) референцијална идентификувачка употреба

во ситу

ација кога и двајцата, и испраќачот и примачот на пораката,
еднозначно го идентификуваат тој еден единствен предмет
(настан) за којшто станува збор, на пр.: Тија g01-lесое KHuia
ша т.е. '(ти ја д онесов) таа книга за којашто се договаравме,
за којашто знаеш, или знаеш која'; или Bugu io човеков т.е.
'(погледни го само) тој човек, којшто и двајцата го гледаме
тука пред нас' итн.;
б) референцијална неидентификувачка употреба - во
ситуации кога испраќачот на текстот не сака или не може во
збирот на предметите (настаните) коишто ги именува јадре
ната ие, поблиску да го посочи оној кој ја исполнува даде
ната реченична релација, сп.: Дојgе некој сшуgенш т.е. '(дој
де) некој за којшто можам да кажам само дека е студент и
дека дошол'; или Ми;о gage шоа egHo gеше т.е. '(тоа ми

го

даде) некое дете, извесно м омче, не можам .. ./не гледам по
треба тоа поблиску да го определам' итн.;
в) нереференцијална употреба, т.е. предикативна упо
треба

во ситуации кога за пораката е важна само предика
тивната содржина на јадрената ие, фактот на припадност
на предметот (настанот) за којшто станува збор кон збирот
именуван од таа

ие, сп.: Тој е учuшел т.е. '(тој ги има) сите

одлики коишто дозволуваат за некого да кажеме дека е учи
тел'; или Го На1,""iравшzе
овласувања својствени за некого за кого можеме да кажеме
дека е председател', итн.
За пренесувањето на содржината којашто ја нарековме
(тројна) референцијална карактеристика на ие во јазикот
служат повеќе различни показатели. Ова произлегува од фак

тот дека:
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а) соодветните лексеми и/или морфеми освен референ
цијална карактеристика носат и повеќе други информации;
и
б) во различни контексти различнн средства служат за
пренесување на иста информација.
Тука ќе се ограничиме на набројување на основните по
казатели на референцијалната карактеристика (наречена исто
така и категорија на определеност или посоченост во маке
донскиот јазик). Ќе започнеме од показателите кои се среќа
ваат во ие со ранг на дополнителни членови, а дури и со
понизок ранг на категоријални форманти (т.е. не зборофор
ми, туку делови на збороформи) и ќе ги опишеме формите
на нивна акомодација кон јадрената ИС.
Како показатели на идентификувачка употреба (т.е. по
казатели на идентификација на референтот, показатели на
идентиФикувачка посоченост, показатели на определеност)
ие можат да ја придружуваат:

1) постпозитивните морфемски низи во ранг на збороо
бразувачки форманти, базирани врз заменските корени Ш-,
ов-, 011,-; функционалните низи базирани врз коренот ш- (т.е.
соодветните акомодациски форми -ош-@, -ш-а, -ш-о, -ш-е)
имаат вредност на таканаречен определен член, т.е. носат
пред се идентификувачка информација; низите базирани врз
корените 08-, 011,- имаат вредност на клитички варИЈанти на
соодветните показни заменки (сп. подолу);

2) придавските показни заменки шој, овој, оној;
3) придавската заменка за експресивна идентификација
исшиош (шој);
4) придавската обопштувачка заменка сиош (Шој).
Сите тука навсдени показатели се сместуваат на почето
кот на ИС: морфемските низи кои не се збороформи се сме
стуваат во постпозициј а во однос на првата збороформа ко
ја има наставка за род и за број и се акомодираат кон таа збо
роформа, заменските збороформи се сместуваат како први
збороформи на ИС и се акомодираат по род и по број кон
конститутивниот член на таа НС, сп.: СШуgен.ш : СШуgен.

ШОШ : шој ciiiygeHiii : исИiиоИi сшуgенш; ЈI4лаg сшуgенш :
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млаgиош сшуgенш : шој млаg сшуgенш : исшиош шој млаg
сшуgенш; geeojKa : gевојкаша : шаа geeojKa и тн.

Како показатели на референцијална неидентиФикувачка
употреба (т.е. показатели на неидентиФикувачка посоче
ност, показатели на "неопределеност") јадрената ИС можат
да Ја придружуваат:

1) лексемата egeH во функција на таканаречен неопреде
лен член;

2)

придавската заменка некој, секундарно исто така и

uзвесен;

3)

броевите, кога отсуствува показател на идентифику

вачка употреба (сп. подолу);

4)

нулти показател во рамките на ИС - тежината на ин

формацијата тогаш ја носи категоријалната карактеристика
на реченицата.
Сите споменати показатели на неидентификувачка упо
треба се сместуваат на прво место во ИС и се акомодираат
(прилагодуваат) кон родот и бројот на конститутивниот член
на истата ИС, сп.: сшуgенш : egeH сшуgенш : некој сшуgенш
: uзвесен сшуgенш; млаg сшуgенш : egeH млаg сшуgенш : не
кој млаg сшуgенш : uзвесен млаg сшуgенш; geeojKa : egHa ge
војка : некоја geeojKa итн.

Ако предметот на определување (референтот на ИС) е
неидентификуван елемент на множеството (т.е. е подмноже
ство на општото именувано множество) определено како
идентиФикувано, лексичките показатели на неидентиФику
вачката референција не ја придружуваат јадрената ИС, туку ја
придружуваат зависната ИС референцијално карактеризи
рана како идентификувачка и бројно карактеризирана како
множествена, при што ја акомодираат таа ИС со помош на
предлогот og, сп: egeH og моише gруfари, некој og чuновнuци
ше, шројца og чeiiiаша и сл. Во оваа стуација, во ранг на кон

ститутивен член на целата сложена конструкција се наоѓа по
казателот на референција, којшто ја прифаќа родската карак
теристика на конститутивниот член на акомодираната ИС.
Забелешка:
За изборот Mety

egell

и

некој мотивиран според категор ија.п
3.6.

ната карактеристика на реченицата сп.: подолу дел
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Предикативно употребената ИС (со отсуство на пред
метна сооднесеност, отсуство на референција) има нулти
показател. Со друти зборови: ИС употребена предикативно
е формално иста со јадрената ИС.
Забелешка 1:
Контраверзии побудува интерпретацијата на показшелите на
референцијална карактеристика во таканаречените општи реченици
од типот: Авiiiомобuлоiii е најiолемо ЗЛО.; Не уgира јроМ в коЙри

ва.; Женаiiiа е секоiаш жена.; итн. т.е. реченици во кои членот е
употребен генерички, а синтагмата именува цел genus, т.е. цело
множество десигнати на дадениот поим, сфатено колективно или
дистрибутивно. Во современиот македонски јазик во овие реченици
се шири членот во ие аргуменстски употребени и станува задол
жителен во такана речената независна ие, која отвора реченичен
израз, т.е. која на предикатскиот израз му наметнува "независна"
форма, сп. на пр. претходно наведените примери.
Забелешка2:
Како први збороформи во ие можат, исто така да се јават и
придавските заменки секој и Hueg eHIHuKaKoe, и тоа: а) ако непо
средно и претходат на јадрената ие или б) во случај кога секој и
Hиe geH ја акомодираат со по средство на предлоroт og ие референ
цијално карактеризирана како идентиФикувачка, а бројно како
множествена. За интерпретацијата на овие заменки, а исто така и
за заменките

сиош(шој)

и

исшиош(шој)

сп. подолу.

Постојат неколку типа ИС кои поради семантички и1или
синтаксички причини се неменливи (селективни) од гледна
точка на референцијалната карактеристика. Меѓу нив има
такви ИС во кои можеме да изделиме јадрена ИС и друт тип
кои ја истата немаат. Ќе се задржиме, најпрвин на првиот тип:

1. Таканаречениот определен член, а исто така и пост
позитивниот заменски формант, освен основната семантичка
функција, има и сеКУНдарна синтаксичка функција на подиг
нување на дополнителниот член (т.е. на придавската зборо
форма) на ниво на конститутивен член на ИС (овој процес
се определува како супстантивизација на придавката). Сп.:
Дојgоа gвајца луѓе. Посшариош беше uознаш во селоШо.;
или Убавинаша на gевојкаша зависи og косаШа. Русокосише
за мене се llајубави.; сп. исто така и: Глеgај 'iи овие зiраgи.
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Високава не ми се gоiiаЃа.

-

како што произлегува од приме

рите ие конституирани од придавски збороформи се упо
требуваат анафорски или деиктички и ех definitione имаат
идентиФикувачка функција.
2. Вокативните ие, т.е. оние кои се маркирани од гледна

точка на категоријата апел, исто така ех definitione се рефе
ренцијално употребувани и имаат идентиФикувачка функ
ција - референт на овие ие е адресатот на текстот, т.е. еден
од учесниците во говорната ситуација. Можеме да забеле
жиме дека во македонскиот Јазик показателите на категори
јата апел едновремено се и показатели на иднтификувачка
референција.
3. Третиот тип на ие, селективни во однос на референ

цијалната карактеристика, на којшто тука ќе се задржиме, е
ие конституирана од таканаречениот предикатив, т.е. кон

ституирана од лексема која примарно или единствено се ја
вува во предикативна служба. Во македонскиот јазик тука
спai'аат, пред се позајмените лексеми со Формантот -лuј-а,
коишто, ако се изземат случаите на секундарна лексикали
зација, не се употребуваат референцијално.
Тука споменатите три типа ие се референцијално се
лективни од семантичка гледна точка, сепак, нивните кон
ститутивни членови, во друга употреба, можат да се појават
во текстот како показатели на менливи (парадигматски) ие
од гледна точка на категоријата определеност.
Поинаква е ситуацијата кај ие кои се референцијално
селективни и кои ги сочинуваат:
2.2.1. ие со конститутивен член селективен според

референцијалната карактеристика
Тука ќе стане збор за ие конституирани од лексеми чи
јашто семантика им наметнува определена референцијална
карактеристика.
Најбројната група ја сочинуваат лексемите кои ех defi
nitione се пој авуваат во текстот со еднозначна сооднесеност
кон предметот. Тука спаtаат:
196

Основи на сuнШаксаШа ...
а.

Сопствени називи
Забелешка:
Сопствените називи во македонскиот јазик, во принцип не се

врзуваат со членот. Ако се изостават составите настанати како
експресивни кај повеќето прекари и кај некои хипокористици, ќе
ни останат дват типа на отстапувања од овој принцип, едното кое
се оденсува на затворен инвентар на лексеми и второто со катего
ријален карактер. Првото отстапување се однесува на релативно
м алку познатите географски називи, како на пр.:

Аиенини, Кариа
шu и др., кои се управуваат според синтаксички правила: употре
бени во позиција на аргумент прифаќаат член, а употребени во

функција на предикат најчесто го губат, сп.: Карiiаtuuше се наоѓа
аш крај iранuцаша покрај: Тоа се КарiiаШu(ше). Вториот тип, тоа
се споствените називи чијашто компонента е примарно употребе
ната -општа класификувачка именка, како назив на класа, сп.: Про

фесорош Конески gojge иорано покрај: Професор Конески gojge
Йорано каде што сопствениот назив составен од две компоненти
не подлежи на понатамошна категоријална интерпретација.

б. Лични заменки
в. Именски по казни заменки, од типот: шој, шоа, сами
ош (шој), са..;иоШо (шоа), овој, ова, оној, она. На оваа група

лексеми еднозначност во деиктичката употреба и обезбеду
ва соодветниот придружен гест.
г.

Една група на лексеми, вообичаено сиryационо опре

делени како определени дескрипции, на пр. степените на
сродство, како на пр,: .мајка, шашко,

соЙруiа и сл., ако соо
дветниот референт е мајкаша, шашкошо, соЙруzаша на не
КОЈ од соговорниците.
Забелешка:
Ако ги изземеме лексемите од типот

Г.

кои во конкретна си

туација Функционираат како сопствен назив, во македонскиот ја
зик определената дескрипција има регуларен формален показател
во облик на определен член.

2.2.2. Помалк у бројни се лексемите - констиryтивни

членови кои ја исклучуваат можноста на еднозначно соод
несување кон предметот (а со самото тоа и формално ја ис
клучуваат можноста за појавување на членот). Тоа се:
197

Макеионскu јазик

а.

Именските заменки, таканаречени неопределени за

менки: некој и нешшо, а секундарно и egeH.

Забелешка:
Карактеристични се конструкциите од типот: нешшо у6аво,
некој cuмiiашuчен итн., треба да ги прифатиме како категоријални
варијанти на претходно споменатите ИС од типот: у6авошо, cuм
iiашu Ч1lUОШ итн.
б. Придавските заменки, таканаречени неопределени
заменки некој и egeH, како и броевите во конструкциите од
типот некој / egeH / UеШ... ои .. , ВО кои соодветните зборо
.

форми се единствени репрезентанти на задолжително реду
цираните граматички надредени ИС, сп.: egeH og чuновници
ше т.е. *egeH чuновнuк og чиновнuцише
В.

...

, итн.

Заменките - интензификатори на референцијата: се

шо, секој, сеUlШО, никој, нишшо, коишто на ниво на РИ мо
жат да се интерпретираат како негација на РИ со неопреде
лена заменка, сп. на пр.: Сешо е убаво 'не е вистина дека
има нешто што не е убаво', Нишшо не ми се gОilаѓа 'не е ви
стина дека има нешто што ми се допаѓа', итн. Тие обично
имаат експресивна функција - Функционираат како интетзи
фикатори на референцијата.

2.З."Дополнителни членови во апозиција
Веќе кажавме дека показателите на референцијалната
карактеристика на ИС, дали тие се морФолошки или лексички,
секогаш се врзуваат со почетокот на синтагматската низа
што ја твори таа ИС. Во врска со тоа, како сигнали на почеток
тие можат да бидат од помош при поставување на граници
те, а со самото тоа и на бројот на одделни ИС присутни во
текстот.
Дополн:ителните членови коишто изразуваат содржина
х, како што произлегува од примерите, во принцип се сме
стени меѓу показателот на референција и конститутивниот
член на ис. Сепак, се случува дека покрај дополнителниот
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член во функција на модиФикатор на конститутивниот член
во текстот се јавува израз којшто ја модифицира ие како це
лост. Слично како и во случајот на изразите што го модифи
куваат конститутивниот член на ие тоа може да биде при
давка, ие или РИ. Битен е фактот дека овој израз стои на
двор од опсегот на влијанието на показателите на Рф кои ја
карактеризираат модификуваната ие, а ако таа самата има
облик на ие, по потреба може да го поседува сопствениот
показател на R.
Млаgаiiiа сiiiуgеншка,
Ана
Млаgаiiiа сiiiуgеншка,
Ана
Млаgаiiiа сшуgеншка,
Ана

секоiаш желна ga иомоlне некому,

}

се јави Йрва.

}

не беше gOMa.

}

веgнаш се соiласи.

учиiiiелкаiii а на Пешре,

која му беше како мајка на Пешреша,
и ТН.

Како прво, ќе забележиме дека израз којшто ја дополнува
ие во вториот пример, исто така е ие и тоа ие со сопстве
на референцијална карактеристика; како втро, дополнувана
та ие, меѓу другото може да биде и сопствено име, односно
ие референцијално селективна којашто не може да прими
никакви внатрешни модифицирачки (дополнителни) компо
ненти.
Изразите коишто ја модифицираат ие, а коишто стојат
надвор од неа, поточно, непосредно по неа во текстот ги ка
рактеризираме како дополнителни членови во апозиција.

2.4. Именската синтагма и количествена оцена
на предметите и настаните
И македонскиот и другите јужнословенски јазици имаат
таква градба што предметите и настаните коишто

ги

именува

ие не можат да бидат лишени од показател на количестве
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на оцена. Ова произлегува од фактот дека конститутивниот
член на ИС, т.е. именката, во текстот не се јавува надвор од
таканаречената морФолошка категорија број, односно се ја
вува соодветно во еднина или множина. Семантичката интер
претација на формите според број во зависност од содржи
ната што ја именува ИС во македонскиот јазик може да би
де различна. Пред да се сконцентрираме на неа, да кажеме
уште дека во ИС задолжителна е конгруенцијата по број, Т.е.
придавските дополнителни членови при изборот на форма
та за број се раководат според конститутивниот член:
млаgа уевојка

-

gобрu сшуgеншu

gобар сшуgенш

gебел СНОЙ

млаgu уевојкu

-

gебелu CHoiioeu

gебелu сноаје

итн.
Исто така, во реченичните конструкции, е задолжителна
конгруенцијата според број меѓу таканаречената независна
ИС и личната форма на глаголот:
Човекош уојуе.

Луѓешо уојуоа.

t
Лuсшош uаупа

I

ЛuсiiJ.овuШе uаупаа -

ЛuсјеiiJ.о Ltag1iaa.

итн.

Забелешка:
За опсегот на конгруенција меѓу независната ИС и ис во
предикатот сп.: дел 3.5.
Материјалните предмети ги перцепираме како индиви
дуализирани, пространствено оформени делови на светот
којшго не опкружува, кои подлежат на операцијата на мере
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ње и броење. Во врска со тоа, ие кои именуваат материјал
ни предмети, зависно од нивната конкретна референција во
текстот, т.е. зависно од тоа дали се употребени сооднесени
кон еднинечен предмет или кон множеството на предмети,
знаеме да ги оцениме како единечни ие или множествени

ие, сп.: на пр.: Донесов книја. - Донесов книЈи.; Го iлеgам
човекоiii . - Ги iлеg(l;Ч луЃеiiiо.; итн.
еигнализирањето на единечниот карактер на ие е основ
на функција на наставките за еднина. Формнте за еднина се
јавуваат и во дистрибутивните генерички ие, сп. на пр.: Пе
iiiелоiii е Йiiiuца.
За нагласување на единечниот карактер на ие може да
се појави и лексичкиот показател egeH.

Забелешка:
EgeH во заменска функција (сп.: дел 1.5.) иако има парадигма
по број, но ја зачувал функцијата на индивидуализација на пред
метот и/или множество на предметите на кои се однесува.
Множествените ие можеме да ги оценуваме или од
гледна точка на тоа што ја поврзува именуваната група на
предмети во множество, т.е. како колективни - македонскиот
јазик поседува специјален морФолошки показател на таква
та употреба, т.е. за збирна множина, или од гледна точка на
множественоста, т.е: бројноста на предметите што го сочи
нуваат даденото множество, т.е. како називи на множестве
ност сфатена дистрибутивно. Во вториот случај отворена е
можноста да се избројат елементите кои се составни делови
на дадена група и м оже да се појави лексички показател на
КО.iIичина, т.е. број кој пак, во случајот на ие конституира
ни од именки од машки род факултативно може да се врзе
со специјалната форма за избројана множина, сп.: КуЙuв
Йeiii ле60ви.

КуЙuв Йеiii ле6а.; итн.

МОРфО.iIошките форми на множината ни овозможуваат
да го именуваме множеството од гледна точка на оние одлики
кои г и поврзуваат елементите што

го

творат тоа множество

(ја60лки тоа е множество на елементи во кое секој елемент е
ја60ЛКО, итн.). Форма која овозможува множеството да биде
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именувано со зачувување на особеноста на секој од елемен
тите што му припаѓаат е конјункцијата. Во македонскиот ја
зик таа се гради, со одделување на компонентите една од
друга со паузи (т.е. со запирка) или со сврзниците: и, исшо,
исшо шака, сп.:јас и ши; Пешре, Мишо и Ана; i1ешјаболки
и gесеш круши; итн.
Забелешка:
Дистрибуцијата на членот овозможува да се оцени Kora се
работи за конјункција на одлики од исто множество, а Kora за кон
јункција на две множества на предмети, сп. на пр.: iолемuше u
СОЧIf.U

крушu, т.е. 'круши коишто се големи и сочни' и iолемuше u

СОЧIf.U

круши, т.е. 'големите круши и сочните круши'.

Таканаречената елиптична множина, т.е. онаа множина
КОЈа ги именува множествата организирани околу еден ис
такнат елемент македонскиот јазик ја создава или користејќи
лексички средства, или со соодветните наставки на множи
ната, сп.: ние 'јас и другите', вие 'ти и другите', Божовци
'Божо со жена си; Божо и семејството', Корубиновци 'Кору
бин со жена си; Корубин со семејството' итн.
Посебен вид на материјални предмети претставуваат
таканаречените супстанции коишто во јазикот ги перцепи
раме не како единки или збир на единки, туку како контуну
итети без определена форма во просторот и коишто един
ствено со помош на соодветни единици мерки можат да
подле ат на количествена оцена, сп.: eoga
i1еш чаши eoga и тн.;јаiлен
i1еш вреЌијаi.лен и тн.;јаже

gea лишри Boga

шонјаiлен - gee колијаiлен
i1еш мешрајаже и тн. Се

како единиците мерки ги применуваме според потребите за
оцена на предметите кои по друга основа се мерат "на пар
че", на пр.: i1ешјаболки

кuлојаболки итн.

Настаните поретко од предметите подлежат на количе
ствена оцена и поретко ги третираме како множества. Тоа
што го броиме, сумираме, мислејќи за настаните како за
множества, тоа се временски отсечки исполнети со тие на
стани (исто како и што кај материјалните предмети ги бро
име со нив исполнетите делови од просторот) сп.: неколку
i10ројни gожgови, gea земјошреса, iiеш сеgници итн.
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Броевите, т.е. лексичките показатели на количествената
оцена

(= показатели на информацијата К) се сместени во ИС

меѓу лексичкиот показател на референцијалната карактери
стика (Рф) и јадрената ИС, сп.: шие iiеш мали шешрашки,
н.екои gесеш црвен.и Фломасшери и тн. Ова исто општо пра
вило решава и за редоследот во ИС од типот: н.ие шројца,
вие iiеш.мин.а, т.е. кај ИС селективни е според референцијал
на карактеристика.
Кога отсуствуваат лексичките показатели на референци
јална карактеристика показателите на количествена оцена ја
отвораат именската низа и поради тоа кај ИС еднозначно со
однесени кон предметот токму тие се врзуваат со членот.
Забелешка:
Кај ие кои именуваат множества на луѓе може да отсустува
конститутивната именка од типот човек во случаите кога форман
тот на бројот внесува доволна информација, сп.: Тројцmиа млаgu
молчеа.; Пeiiiмuнаша HoeogojgeHu не знаеа шшо ga iipaeatu.; итн.

Броевите остануваат во комплементарна дистрибуција
со лексемата egeH во нејзината заменска функција на пока
зател на неопределена дескрипција. ОтСУСТБувото на пока
затели на еднозначна референција автоматски јз квалиФукува
низата која започнува со број како неопределена дескрипција,
сп. на пр.: Дојgоа gесеш војници итн.
Забелешка 1 :
Формата на средниот род egHo која се наоѓа пред број

и на

метнува на соодветната количествена оцена приближен карактер,
сп.: egHo iiеш кафuња и тн.
Забелешка2:
Прибпижност изразуваат, исто така и составите како на пр.:
gea-ilipu, iiеili-шесili, cegym-оС)'м, iieili-шеснаесеili итн.

Таканаречените приближни броеви како на пр.: неколку,

MHoiy, малку и сл. синтаксички се однесуваат исто како и ви
стинските броеви. Првите два изразуваат оцена на изброја
но множество, а вторите два изразуваат количествена оцена
на дадена супстанција, сп.: Неколкуше iiаgнашu сШуgен.Ши се
iiобун.ија.; Мноlу војн.ици биле без iiушкu.; МU шреба лmОlУ
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iieCOK.; Зе]wu Jttалку шеЌер.; и тн. еп. исто така и: КуИив мал
ку og сuрењешо Iog јаболкuше шшо zo Izu вugовме на uазар

и сл.; тоа се констркции во кои ие конституирана од малку
(со задол жителна редукција на појдовното *малку сирење
og сuрењеtuо . и сл.) именува неопределен дел од еднознач
.

.

но идентиФикувана "порција" на дадена супстанција или на
идентификувано множество.
Забелешка:
За конструкциите од типот Зеgов og

соШо.;

и сл.

СП.

во дед

сuрењеШо.; Дај МU og ме

2.7.

Меѓу ие селективни (неменливи) според количествена
та оцена треба да ги споменеме ие конституирани од а)
сопствени називи и б) лични заменки за 1. и 2. лице, како и
предметните заменки од среден род: шоа, (не)шшо, сешо,
сешшо, нuшшо.

Селективноста на ие според количествената оцена тре
ба да се оддели од дефектната парадигма по број на консти
тутивниот ч лен на ие. Ваква деФектност во македонскиот
јазик имаат таканаречените pluralia tапtum, т.е. називите кои се
јавуваат во морФолошка форма на множина и кога се однесу
ваат на единка и кога се однесуваат на множество, сп. на пр.:
КуИив (egHU) ножuцu наспроти: Куиив uеш ножuцu итн.

2.5. Граматичкиот род како синтаксички
организатор на не
Осн овната функција на граматичкиот род во македон
скиот јазик исто како и во другите јужн ословенски јазици е
синтаксичка организација како на именските синтагми, така
и, во поограничена мера, на реченичните изрази.
ИС по дефиниција е селективна по род, што претставу
ва проста последица на селективноста на нејзиниот консти
тутивен член - именката. Дополнителните членови во фор
ма на придавски лексеми, како во јадрената ИС, така и на
двор од неа се акомодираат по род кон конститутивниот
член, сп.:
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ниЗ0К мрачен XOgHUK

- ниска мрачна соба

- нuско мрачно iiрeiii собје

итн.
Во ИС од типот:
egeH og ЧUН06нuцuше,

Haj.Wlaga og cocegкuiii e,

исто така обврзува конгруенција по род.
Ситуациите во кои изборот на граматичкиот род на кон
ститутивниот член (т.е. и на целата ИС) е непосредно семан
тички мотивиран се ретки и од гледна точка на хиерархијата
на изборот што го наметнува јазикот како таков се секундар
ни. Тие се јавуваат во случаите на употреба на таканарече
ните феминативи, т.е. специјалните називи за женски род за
женки на различни видови на животни, за жените носители
на особини или вршители на професии ИТН., сп.:Дојgе tueo
јаша учuШелка.; Волчuцаша е ЙооЙасна og волкоШ.; итн.
Исто така, за биолошкиот род информираат и називите на ма
жјаци деривирани од општ назив со женски род, сп.: Мачорош
сЙие во бавчаша итн. И најпосле, во случај на еднозначна
референција на предметот кон називот, по пат на deixis, од
носно анафора, биолошкиот род имплицира граматички род
на називот ;на машки вршител на дејство или н осител на
особина (секако, под услов во речникот да постојат соодвет
ни Феминативи), а исто така го имплицира и родот на замен
ката, сп.: Дојgе учuшелош (а не учuШелкаШа).; Го iiосешuв
болнuош (а не болнаша).; Кој си? (за маж); Која си? (за же
на); Таа сеКОlаш ме крuШuкува. (за жена); итн.
Забелешка:
Личната прашална замен к а
парадигма по број и по род.

кој

во македонскиот јазик и ма

Секундарна и интересна семантичка оптовареност на
граматичкиот род на словенска почва во македонскиот јазик
има средниот род. На дериватот му го наметнуваат средниот
род (независно од родот на деривациската база) поголемиот
број на деминутивни и хипокористични суфикси. Оттука са
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миот процес на деминуција или хипокоризација се прифаќа
како процес на пренесување во категоријата на средниот род.
Кај реченичниот израз се среќаваме со прилагодување по
род и по број кон таканаречената независна ие. На акомода
ција подлежи предикатскиот израз, а исто така и придавскиот
израз иlили ие во именски прирок и ие во апозиција, сп.:
а.

- Луѓешо сiiuеле.

- Женаша сUuела.

Човекош сiiuел.

б.
1

!

нашu сосеgu.

наша сосеШка.

Haul coceg.

1
ilogHaiiueHU.

-Луѓеiцо се

-ЖенatТiа е

Човекош е

!

ilogHailueHa.

iiogHaiiueH.

В.

iiogHauueH
, не не iлеgаше.

Човекош,
На!UUОШ сосеу

ЙовнаЙиена

, не не iлеgаше.

-Женаша,
нашаша сосешка

иовнаЙuенu
-

ЛуЃеШо

•

.

нашuше сосеуu
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Секако, во случаите б. и

В.

конrpуенцијата по род на

предикативните ИС зависни од постоењето во речникот на
соодветни деривати од женски род. Во случаите кои се се
мантички (и формално) мотивирани може да отсуствува
конrpуенција по број, сп. на пр.: Жеlluше се .моја llесреЌа.;

АвШОЈV!обuлuше се llајiоле.мо зло.; итн.

2.6.

Вокативна именска синтагма функција и структура

Вокативната ИС Т.е. ИС маркирана од гледна точка на тра
матичката категорија апел претставува обрат кон соговорни
кот (актуелен или замислен), т.е. кон еден од учесниците во
говорната ситуација, значи, по дефиниција има еднозначна
сооднесеност кон предметот. Неменливата категоријална со
држина на ваквата ИС би можело да се претстави како 'ти, кон
кого anелирам, сврти го своето внимание кон мене!'. Како
што произлегува од кажаното вокативната ИС е предикатска
структура и како комуникативна единица го има истиот ранг
како и реченичните конструкции.
Редовен показател на функцијата апел е соодветната ин
тонациска рамка, додека морФолошката форма на вокативот
може, но не мора да се појави.
Сите содржини што ги носи вокативната ИС имаат ка
рактер на предикати искажани од страна на говорителот за
соговорникот кому му се обраќа. Имено, Мuлuце! значи: 'ти
на која и се обраќам именувајќи ја со името Милица'; Дра
Еи .мој Пешре! значи: 'ти кому му се обраќам именувајќи го

со името Петре и на којшто му кажувам дека ми е драг';

Иguоше egell! тоа значи: 'ти кому му се обраќам и кому му
соопштувам дека го сметам за идиот' итн.
Многу моменти во интерпретацијата на вокативните
ИС излегуваат на двор од сферата на семантика во права
смисла, и навлегуваат во сферата на прагматиката и конвен
цијата која обврзува при јазичните контакти во дадена сре
дина.
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Во синтаксичката градба на вокативната ИС вреди да се
нarnасат два момента кои ја прават различна од ИС немар
кирани по апел. Прво, вокативната ИС конституирана од
сопствено име во извесни конвенционализирани ситуации,
на пр. на почеток на писмо, прифаќа дополнителни елемен
ти, сп.: Драји Мuшо .. итн. Второ, вокативната ИС често се
.

карактеризира со инверзија на дополнителните членови,
сп.:

Сине мој gpaiu!; Мајаре HuegHo! И сл.
2.7. Синтаксички функции на ИС
во реченичниот израз; категоријата падеж
Во реченичниот израз ис врши различни синтаксички

функции и соодветно се акомодира кон нив зависно од
функцијата и од синтаксичките единици со коишто според
својата функција влегува во односи на граматичка зави
сност. Целиот збир на синтаксички функции на ИС придру
жен со показателите на тие функции тука го определуваме
како граматичка катеГОрИЈа падеж.
На прво место, поради нивната семантичката значај
ност, се наметнуваат функциите на основните аргументи на
предикатот кој ја конституира реченицата, т.е. функциите кои
ја прават ИС зависна од предикатскиот израз. Тоа се грама
тичките функции, лишени од универзална семантичка ин
терпретација, а соодветно ќе ги определиме како функции
на првиот, вториот и третиот аргумент.

во функција на прв аргумент, т.е. во функција на
номинатив влегува во задолжителни врски на конгруенци
ИС

ја по број и род со предикатскиот израз, при што правецот
на акомодација (прилагодување) води од ис кон предикат
скиот израз. Поради ова и земајќи го предвид отсуството на
показатели на ваквата функција во рамките на самата ИС,
ИС во функција на прв аргумент се зема како независна ис.
Специјални независни морфолошки форми имаат личните и
показните заменки, а исто така и извесни сопствени имиња
од машки род.
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При немаркираниот редослед на реченичниот израз ИС
во функција на прв аргумент му претходи на предикатскиот
израз и тогаш, обично има еднозначна референција. Сп.:

Пошшарош gojge наЙЛаgне.; но Наuлаgне gojge uошшарошl
uошШар.
Повеќето предикатски изрази во македонскиот јазик
отвораат покрај себе синтаксичка позиција за ИС во функ
ција на прв аргумент. Отсуството на ваква позиција сведочи
дека во основната Функционална реченична перспектива на
даден предикат, на преден план се наоѓа самиот предикат, а
не некој од неговите аргументи, сп.: Ми се ciiue. ; Ми се оgи. ;

ТОЙЛО

Ј\.Ш

е.; итн. За ова сп. пошироко во делот 3.3.

ИС ВО

акузатив

функција на втор аргумент,

т.е. во функција на

влегува во ОдНос на непосредна зависност од пре

дикатскиот израз. Во случај на ИС со еднозначна референ
ција, показател на овој однос е заменска клитика која е во
согласност по род и број со ИС, а е сместена во позиција на
проклиза во однос на предикатскиот израз. Освен тоа , лич
ните и показните заменки имаат и специјални морФолошки
форми на непосредна зависност, а пак некои сопствени
имиња од машки род имаат општи форми маркирани како
зависни.
Во случајите на ИС лишени од еднозначна референција
единствен показател на непосредна зависност е линеаризаци
јата. При неутрална реализација ИС која е непосредно зави
сна стои по предикатскиот израз. Сп.: Го вugов UошШароШ.

Вugов (egeH) UошШар.; Ја вugов женаШа. - Вugов (egHa)
жена.; Ги вugов луЃешо. - Виgов (egHu) луѓе.; сп. исто така и:
Го eugoe (нејо).; Ја виgов (неа).; Ги виgов (нив).; Го вugов Пе
ШреШа.; итн.
Забелешка I :
Разликата меју Го eugoe и Го eugoe нејо; Ме euge и Ме euge
мене; и тн. е разлика на топикализацијата, т.е. на таканаречената
функционална перспектива на реченицата. Конструкциите без
удвојување на заменските форми имаат карактер на проста кон
статација на фактот, додека во конструкциите со УДвојување, не
посредно зависната ИС носи информација од прв план: 'него го
видов (а не неа, итн.)', 'мене ме виде (а не тебе) итн. '.
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Забелешка2:
Во речениците конституирани од форми на императив имаме
енклиза (а не проклиза) на заменката, сп.: Bugu јо iiошiiiароiii!; Ви
gu јо (нејо)! итн.

Кај повеќето македонски предикатски изрази кои отво
раат покрај себе синтаксичка позиција за два аргументски
изрази овие позиции соодветно ги пополнуваат независна
ис и непосредно зависна ис. Релативно ретко непосредно
зависната ис се појавува како единствен можен apryмeHT
ски израз (сп. на пр.: Сра}и ше бwzо итн.), или како една од
двете можни ис при што втората не е независна ис (сп.:
Нејо ЈО бuва за шоа итн.).
ис 80 функција на трет аргумент, т.е. во функција на

даТИ8 влегува во

однос на посредна зависност со предикат

скиот израз. Показател на овој однос е такаречениот грама
тички предлог на којшто во случај на ис со еднозначна ре
ференција редовно е придружен, а во случај на други ис
факултативно е придружен заменска клитика која по род и
по број е во согласност со таа ис. Оваа клитика во однос на
предикатскиот израз стои во позиција на проклиза (а кај им
перативните реченици во позиција на енклиза, сп. погоре

Забелешка2)' Освен тоа, личните и показните заменки има
ат специјални морФолошки форми на посредна зависност, а
пак некои сопствени имиња од машки род имаат општи фор
ми маркирани како зависни. При неутрална линеаризација
посредно зависната ИС стои по предикатскиот израз. Сп.:
Му iiР!lсшаiiuв на човекоШ.
(Му) iiрuсшаiiuв на (egeH) чо
(и) uрuсшаuuв на (egнa)
век.; И uрuсшаuuв на женаШа.
жена.; Им iiрuсшаiiuв на луЃешо.
(Им) iiрuсшаiiuв на (eg

ни) луѓе. Сп. исто така и: Му iiрuсшаiiuв (нему).; Му iiрuсша
Йив на Пeiiiреша.; итн.
Забелешка 1 :
Разликата меѓу Му iipuciiiaiiue и Му ирисшаиив нему; ги ири
сiiiаiluл и Ти iiрuсiiiаiiuл iiiебе итн., е како во случајот на непосред
на зависност (сп. погоре).
Забелешка2:
Ако реченичниот израз опфаќа и ИС во функција на втор ар
гумент и ИС во Функција на трет аргумент клитиката на посредна
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зависност и претходи на клитика:га на непосредна зависност, до
дека редоследот на самите ие зависи од функционалната пер
спектива на реченицата, сп.: Му ја gagoe книiаша на gеШеШо. - Му
ја gagoe на gешешо книiаШа.; а исто така и На gешешо му ја gagoe
книiаШа.; Книiаша муја gagoe на geiiiеШо.; На gешешо книiаша му
ја gagoe.; Книiаша на gешешо муја gagoe.

Кај повеќето предикатски изрази кои отвораат синтак
сичка позиција за посредно зависната ие, таа се јавува како
една од трите ие покрај независната ие и посредно зави
сната ие. Релативно ретко таа се јавува како единствен мо
жен аргументски израз (сп. на пр. : Драiо ми

е итн.), релатив

но почесто како еден од двата имплицирани изрази покрај
независната ие (сп. ги претходните примери базирани врз
глаголот

iiрuсШаiiu).

Забе.1ешка:
Во македонскиот јазик ие кои се настанати по пат на номи
нализација на реченичните конструкции, а кои влегуваа:г во одно
си на граматичка зависност со предикатскиот израз остануваат во
комплементарна или факулта:гивна варијација со неноминализи
раните реченични конструкuии, сп. на np.: Љубезносш секоiаш ќе ши
корисШи. /1 Да биgеш љубезен. секоiаш ќе ши корисШи.; Заборви на
н.ашиоШ вчерашен goioBOp. 11 Заборавив geKa / како се goioeopue
ме вчера.; позицијата на трет аргумент овозможува разбивање на
аргументскиот израз, сп. на пр.: Ме чуgаш иосШаикиii1е на РисШо.

// Му се чуgам н.а Рисшо како UОСШаUува.;

итн.

Особена форма на граматичка зависност е зависноста
на една не од друга ие, т.е. Функцијата на генитивот. по

на, сп.: кни
iа(ша) на Пешре, брашучешка(ша) на egHa моја колешка,
бре'i(ош) на езерошо, ucUuшување (шо) на новuош машерu
јал итн.

казател на овој однос е граматичкиот предлог

f[еколку типови на конструкции претставуваат исклу
чок од општото правило. Тоа се:
- фразеологизираните состави во кои надредената ие е
конституирана од номинализација (таканаречена глаголска
именка), а пак подредената ие е израз со функција на втор
аргумент покрај номинализираниот глагол, сп.: аиење шyiUун,
миење раце, iiuшување книји итн.; аргументскиот израз во
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конструкциите од овој тип по дефиниција е нереференци
јално употребен;
- составите во кои надредената ие конституира назив
на помалку или повеќе конвенционална единица мера, а пак
зависната ие е назив супстанција или на множество I збир
којIIПО подлежи на операција на мерење, на пр.: чаша 60ва,
вреќа Ќ)l.мyp, чuнuја јаболкu итн.;
Забелешка:
Во термините на описот предложени во делот 2.4. надреде
ната ИС во таквите конструкции треба да ја прифатиме како лек
сички показател на количествена информација, а зависната ИС,
како семантички основна јадрена ИС која подлежи на оцена.

- во македонскиот јазик личните заменки се лишени од
морФолошката форма која е способна да влезе во однос на
зависност од ис. еоодветна функција вршат таканаречените
заменски присвојни придавки, сп.: моја KHuza - KHuia на Маре;

швоја ugeja - ugeja на Пешре; наша Йрошt:;шка - Йрошешка
на коле'iuше итн. Сепак во македонскиот јазик опсеroт на
појавата е поширок, и исто така, ги опфаќа таканаречените
не"iова книја; кни
заменки за 3. лице, сп.: KHu"ia на ПeiUре
ја на Маре - нејзuна KHuia; KHUiu на моuше gpyiapu - нивни
KHUiu итн.;
особена класа на конструкции творат ие конституи
рани од називи на степени на сродство, а кои се определува
ни од личните заменки во поширока смисла, како погоре. Во
овој случај, на заменската присвојна придавка и конкурира
клитиката на посредна зависност, сп.: .мојаШа мајка (порет
ко) - )иајка }иu (почесто); неiов(uош) шашко (поретко) шашко му (почесто); нејзuна(ша) сесшра (поретко) - се
сшра u (почесто) итн. Енклитичките конструкции од типот
мајка ми, шашко ми, шашко му, сесшра и, по правило имаат
еднозначна референција и не прифаќаат член, ниту никакви
други показатели на референција. Ако, пак, во однос на за
висност влегува не личната заменка, туку произволна опре
делена дескрипција, тогаш соодветната к литика на посредна
зависност се јавува како показател на еднозначна референ
ција на целата конструкција, сп.: мајка .ну на Пешре, сесшра
u на мојаша колешка итн.
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Најтешко е исцрпно да се опишат односите на зависност
во кои со своето синтаксичко окружение влегуваат предло
шките ИС во кои предлогот има не само функција на пока
зател на зависноста, туку пред се, н оси определена предика
тивна содржина, која на целата ИС и дава ранг на прилошки
израз способен да влегува во сложени односи на граматичка
(и семантичка) зависност како со предикатски изрази, така
и со ис во функција на аргументи.
Не можеме тука да ја претставиме интерпретацијата на
сите предлози и ИС со предлози во македонскиот јазик. Ќе
се ограничиме на констатација дека тие Функционираат ка
ко предикатски структури, а исто така и како имплицирани
аргу ментски изрази во таквите структури. Сп. на пр.: Авио
нош iiРUСШUlна ои ИСШаЈибул.; Кuuiаша ои шој авшор секо
lаш е брiу расЙроиаиена.; Дешешо си uipa со Шоiiка.; Таа
шрака шреба иа ја сече;ие со нож:uцu.; Осшанавме без леб
без иа имаме леб).; Го замолuв за еиен раЗlовор (= за иа
разiовара еguаш со мене); Му iiлашuв за леб.; итн.
Забелешка:
Како што произлегува од примерите во македонскиот јазик
реченичната конструкција во фун!(ција на аргументски израз може
да има два показатели на оваа своја функција: морфемата ga - сигнал
на примарно зависна реченица

и предлог

сигнал на позиција

ИС, сп.: Ќе gOjgCLW за ga ше вugш.t Шебе.;
Ошugов без ga ше BUgCLW Шебе.; итн.; СП. исто така и Ќе gојgа/и за
кај Ана. (= за ga се HajgaM кај Ана); Јас су.и за во КИНО. ( јас сум
за шоа ga oguмe во кино); итн.
примарно резервирана за

=
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3. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СИНТАКСАТА

НА РЕЧЕНИЧНИОТ ИЗРАЗ.
Г РАМАТИЧ КИ КАТЕГОР ИИ
НА ПРЕДИКАТ СКИОТ ИЗРАЗ

Под реченица подразбираме комуникативна единица
чијашто основна функција е предикација, т.е. констатирање на
постоење на определени функции на предмети и/или појави,
или на постоење на релации меѓу предметите и појавите.
Реченицата е секогаш нечива реченица, таа е авторизирана
предикација од страна на говорителот и сместена во просто
рот И времето преку просторните и временските параметри
на говорителот.
Согласно со она што го кажавме во воведот како семан
тички запис на реченицата предлагаме М {Т / Л (ПАС)}, ка
де под ПАС подразбираме предикатско аргументска струк
тура, т.е . предикат и од него имплицираните аргументи; под
Т и Л ја подразбираме информацијата што ја сместува пре
дикацијата соодветно во времето и во просторот; под М
подразбираме модална компонента, т.е. изразување на одно
сот на говорителот кон судот што е предмет на Т / Л (ПАС).
И тука, исто како и кај именската синтагма, формалните по
казатели на соодветната синтаксичка КОНСТРУКЦИЈа се при
редени не едноеднозначно кон показателите на семантичката
структура. На пример, македонската реченица: Мuле СШUlна
носи предикација базирана на предикатот 'стигне', форма
лизирана така што времето на пристигањето на Мuле му
претходи на времето на искажувањето на реченицата. Со
други зборови, информацијата за локализација на ПАС во
времето може да се добие преку соодносот меѓу темпорална
та информација којашто ја носи формата СШUlна и моментот на
искажување на соодветната реченица од страна на говорите
лот. Од друга страна, инфомацијата за место, имплицирана
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од предикатот 'стигне', а на површината лишена од специ
јални показатели, ја примаме како 'стигна тука', т.е. '... на
местото/во местото ... /во зградата ... и тн. каде што се наоѓа
говорителот'. И најпосле, информацијата М наоѓа израз во
изборот на таква формализација на предикатот, којашто ни
наложува да ја примиме нашата реченица како асерција, т.е.
како суд, во чијашто вистинитост говорителот е убеден (или
ако ја ставиме под прашање неговата добра волја за збору
вање вистина, како суд во чија вистинитост говорителот сака
да не убеди. Во понатамошниот дел од овој текст не го ста
ваме под прашање говорењето вистина од страна на говори
телот, бидејќи размислувањата на оваа тема за структурата
на текстот се ирелевантни). Сп. ја анализираната реченица со
речениците: Мuле сiiiuiнал или Јас се сомневам gалu Мuле
сiiiuiнал во коишто информацијата М ја примаме како сом
неж на говорителот во вистинитоста на соодветната Т / Л
(ПАС).
Од формална гледна точка на реченицата, како предика
тивна единица, Й одговара реченичниот израз. Реченичниот
израз е конституиран од предикатски израз, т.е. од формален
показател на соодветниот предикат. Предикатскиот израз,
т.е. начинот на формализација на соодветниот предикат, од
лучува за формата на предикатско-аргументската конструк
ција, односно за тоа кои од имплицираните аргументи на
предикатот добиваат површински показател, а исто така и за
тоа кој од аргументите е појдовна точка на предикацијата,
т.е. се формализира како конгруентен со предикатскиот из
раз

( како ИС во функција на прв аргумент). Сп. на пр.:
=

Иван Йреgава ко;иЙараiii ивна лuнiвисiiiuка во однос на
Иван е Йреgавач или Cegeiii e Л4UрНО! во однос на Мир! и сл.
Во секој од двата пара примери втората формализација го
редуцира бројот на формализирани арументи. Сп. исто така,
на пр.: Коле ија Йоgарu книхава на Ленче во однос на: Лен
че ја gобu книЈава og Коле во однос на: КниЕава е Йоgарок
(на Ленче og Коле); или Коле ја чuiiiа најноваша книЈа og Ја
нески во однос на: Најноваша KHuia og Јанес;ки мноЈу се чu
ша во нашаiiiа cpegtIHa итн. Во двата случаи секоја наредна
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формализација на даден предикат прифаќа како појдовна
точка друг аргумент.
Предикатскиот израз во огромен број на случаи е кон
ституиран од лична глаголска форма, сп. на пр.: Мuле СШUl
на.; Пешре е gобар сUецијалисШ.; Ана hlИ обрна внuмание на
Шоа.; Рuсшо сшана лекар.; Влаgо ЕО избраа UреШсеgаШел.;
Деновише беа мрачнu.; итн. Но, сп. ги и вокативните ИС во
делот 2.6. коишто имаат ранг на реченични изрази, сп. ги
исто така и изразите како: Тишина. Ноќ.; а исто така и на
пр.: Дирекшно или Кај мајка ;иu со интерпретација 'начинот
како што ќе постапувам ќе биде директен', 'лицето при ко
ешто ќе одам нема да биде никој друг о свен мајка ми', итн.
Модалната компонента на реченицата семантички прет
ставува надреден предикат во однос на ПАс. Од формална
гледна точка оваа компонента неопходно се реализира пре
ку избор на граматичка форма на предикатскиот израз и фа
култативно во форма на специјален модален израз како на
пр.: веројашно, можеби, сиiурно, со iаранција, без солmе
ние, gоколку знам, чинам, чиниш итн. Поретко м одалниот
предикат ја конституира реченицата, на пр.: Доаѓањешо на
Пешре е uog Uрашалник.; Осшварувањешо на шој uлан не
uзiлеgа реално.; и тн.
Темпоралната компонента на реченицата, како што ка
жавме, ја локализира ПАС на временската оска. Од формална
гледна точка оваа компонента е неопходно да се реализира
со избор на граматичка форма на предикатскиот израз и фа
култативно во форма на специјален темпорален израз, како
на пр.: скоро, uogolfHa, upeg uеш geHa, во шекош на egHa не
gела, КОЕа ќе се разgени, iipeg ga uagHe Јирак, итн. Понекогаш
локализацијата во времето ја конституира реченицата: Се
разgени KOla gojgoBMe.; Почна новаша, 1981-ша, ioguHa.; итн.
Локативната компонента на реченицата ја локализира
ПАС во просторот. Локативната компонента се реализира во
рамките на ПАС како еден од аргументските изрази барани на
површината, или како формализација на семантички импли
цираниот аргумент кој на површината е факултативен. Сп.:
Иван се Bpaiuu gOMa.; Коле сшuiна во Скоије со заgоцнување.;
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Ленчеја сшавu новаша блуза во ГiлакароШ.; ИТН.; или Децаша
ираа (Йреg зiраgаша).; Пешре iiiрчаше се Йобрiу (НИЗ рекаша).;
итн. Понекогаш локализацијата во простор конституира ре
ченица, сп.: СкоЙје лежи на Bapgap.; Кнuiаша се наоѓа на

масаИiа.; итн.
Забелешка:
Паралелно со другите ба.пкански јазици македонскиот често
при6егнува кон изразување на просторната локализација со по
мош на два предлози, на пр.: Доаѓам og кај шешка 1ии.; Го изеле

кое og iiog масаШа.; Тој излезе og заg ераШаша. итн.

Во понатамошниот дел од нашето излагање ќе се освр
неме на оние форми на реализациј а на одделни семантички
компоненти на реченицата кои наоѓаат израз во регуларни
граматички показатели на ниво на предикатскиот израз кон
ституиран од лична глаголска форма. Ќе започнеме од кра
ток преглед на македонските предикатски изрази.

3.1. Типови предикатски изрази и од нив
конституирани предикатско-аргументски изрази
Во македонскиот јазик разликуваме 4 типа на предикат
ски изрази. Тука мислиме согласно со насловот на овој дел
само на предикатски изрази конституирани од лична глагол
ска форма.
Првиот тип го сочинуваат автосемантичните глаголи,
т.е. оние кои во функција на констнтутивен член на преди
катско-аргументската конструкција (понатаму ПАК) не ба
раат околу себе никакви дополнителни компоненти . Овие
глаголи можат да формализираат како предикати од прв ред,
така и од повисок ред, т.е. отвораат позиции и за аргумент
ски изрази со предметни референти и за аргументски изра
зи со непредметни референти. Сп. на пр.: Коле сЙuе.; Пешре

чuiiiа KHui.a.; Ленче се Йоiiiсеiii u на своuше вчерашнu gожи
вувања.; Косша фаiii u ga црИiа.; А10јаша оgлука Йоiiiекнува
og најgлабоко убеgување.; Нашеiiiо замuнување Йреguзвuка
секакви реак цuи.; итн.
217

MaKegoHCKU јазuк

Автосемантичните глаголи се јавуваат и во извесни пре
дикатско-аргументски конструкции кои немаат позиција за
аргументски израз конгруентен со предикатскиот израз, сп. на
пр.: Ми се сiiие.; На Коле му се слоши.; Ленче ја снема.; итн.
Автосемантичните глаголи се јавуваат и во конструкци
ите кои воопшто не бараат површинска реализација на аргу
менти, на пр.: Врне.; Се разgенува.; Се смрачи.; итн.
Вториот тип претставуваат синсемантични глаголи при
дружени од номинализации, т.е. конструкции како на пр.:
обрнува внuмание, Йрезема меркu, gOHecyea оgлука, врши
оiiерација, бие шеiа, Йрави муабеш, чувсшвува блаiоgар
носш, tlpojaeyea иншерес, итн. Перифрастичните изрази од
овој тип, исто како и автосемантичните глаголи, врзуваат и
аргументски изрази со предметни референти и аргументски
изрази со непредметни референти, на пр.: Коле бие шеiа со
нас.; Ленче чувсшвува блаiоgарносш кон шашка си.; Тој Йро
јавува иншерес за нашаша рабоiii.а., Влаgаiuа iiревзема Јиер
ки Йрошив инфлацuјatUа.; итн.
Тука спаѓаат и прилошките формализации на предикати
кои придружуваат синсемантичен глагол како на пр.: Тој се
чувсшвува gобро.; Тој uзiлеgа gобро.; Тој iiосшаiiува iiравил
но.; Тој се ogHecyea срgечно.; итн.
Но, нема перифрастични изрази кои би конституирале
ПАК без конгруентен аргументски израз, значи нема и та
кви перифрастични изрази кои воопшто би можеле да се по
јават без аргументски изрази.
Забелешка:
Номинализациите - компоненти на перифрастичните изрази,
ех definitione, предикатски употребени, се појавуваат со нуmи по
казател на РфК, без референција; во реченичните изрази како на
пр.: Оllерацијаша ја врши gокшор Х или Оgлукаша ја gOHece КОН
iресош и тн. имаме синсемантичен глагол како оператор на рела

ција меѓу референтите на соодветни аргументски изрази.

Третиот тип го сочинуваат таканаречените именски пре
дикати, т.е. формализирани во форма на придавки и!или имен
ки кои придружуваат глаголски оператор (=глагол лишен од
лексичка содржина), таканаречен глагол-копула. Најчести
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глаголи-копули во македонскиот јазик се е/бuва/бugува,
сшане/сшанува, сп. на пр.: Коле е gобар.; Иван е зgрав.; Ко
сша е учuШел.; Бане сшана шерзuја.; Пешре осшана вgовец.;
Лuле се сшорu .мајка.; сп. исто така и идиоматизираните, ар

хаични предикатски изрази како на пр.: Крсше ошugе вој
н.ик.; ДУUIКО ови epleH.; и тн.

Тука припаѓа и глаголот

u,ua

во конструкциите од ти

пот: Тој има gОЛIU раце т.е. НеiО6uше раце се gолiu; или Таа
u,'Иа црн.а коса т.е. Нејзuн.аШа коса е црна; итн.

Кон површински безаргументни конструкции спаѓаат
конструкциите како на пр.: Беше зима.; Сшана вен.; итн.
Четвртиот тип го сочинуваат таканаречените предикати
ви во форма на именка и/или прилог коишто ги придружува
копулата е, на пр.: срамоша е, жал е, шшеша (е), вОЗJ'vfОЖн.о
е, iiожелн.о е, iiознашо е, итн. Предикатските изрази од овој

тип бараат непредметни аргументски изрази со реченична
формализација и операторите ва и/или века, сп. на пр.: Сра
моша е ва се убuе ласШовuчка.; Познашо е века uмаш MH01Y
iiрuјаШелu.; и

тн. Можат исто така да се појават и без аргу
ментски израз при ПIТО и именските предикативи се јавуваат

без копула, сп.: СРаЈноша.; ШШеШа.; ВОЗЈUОЖНО е.; итн.

3.2. Зборообразувачки и лексичко семантички
форми на модификација и дополнувања на
предикатскиот израз
Во овој дел ќе се осврнеме на можностите на модиФи
кација и дополнувања на предикатскиот израз по пат на збо
рообразувачка и/или синтаксичко-лексичка деривација, т.е.
со средства кои се оДликуваат со помал степен на регулар
ност, а тоа значи и со послаб степен на граматикализација
во однос на флексивната деривација.
3.2.l. Траење, измена, кратност како модифицирачки

одлики на предикативната релација. Категорија вид
Ако Фондот на глаголски лексеми в о даден јазик е орга
низиран врз база на корелација којашто ги опфаќа повеќето
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од нив и ги средува така што истиот тој корен по пат на мор
Фолошка деривација конституира лексеми коишто комуни
цираат дадена релација како апстрахирана од текот на вре
мето, така и како подлежна на променливост во времето, то
гаш велиме дека тој јазик поседува категорија вид. Оваа ка
тегорија ја имаат сите словенски јазици, па и македонскиот,
сп. ги македонските видски парови вика : викне, куиува : ку
ии, кажува: каже, uзбеlнува ." uзбене, наиива : наиие и тн.

На глаголот кој изразува релација што трае или се повтору
ва (која е п овеќекратна) му припишуваме несвршен вид; на
глаголот којшто изразува измена (извршување) на релација
та му припишуваме свршен вид.
Тука ќе посветиме внимание на две, заемно п оврзани
карактеристични одлики на категоријата вид во македон
скиот јазик. Првата од нив, формална, тоа е големата про
дуктивност на суфиксот -ув-а, со којшто од свршени глаголи
се деривираат несвршени, а во некои случаи и повеќекратни
од оние кои изразуваат траење. Втората карактеристична од
лика, семантичка, е фактот дека извесни деривати со суфик
сот -ув-а се маркирани по кратност. Следствено, кратноста
во македонскиот јазик е пред се морфолошка категорија и кај
значителен дел од глаголите можеме да зборуваме за двојна
и тројна корелација, а не за видски парови. Сп. на пр.: шроuне
vs шроiiа ." шрОГtНува, iiagHe vs иаѓа : iiagHyea, лешне vs леша

: леШflува, итн. Вреди и да се спомене дека покрај суфиксот
-ув-а и лексичко-синтаксичките средства, како изразите од

типот чесшо, секој час, ... geH, .. , ;иесец, ... logufla, итн., ма
кедонскиот има специјален граматички оператор на крат
ност, тоа е една од функциите на партикулата ќе, сп. на пр.:
Тој ќе gojge, ќе се OgMOpu, ќе си зе.ме нешшо gajage .. . ;·итн.

Нареден проблем кој се однесува на ВИДОТ е интерпре
тацијата на та канаречениот аорист од несвршени глаго.'IИ,
сп. дел 3.6.
3.2.2. Предикатски изрази со атрибутивен

доплонителен член
Извесни предикати, семантички сложени, се формали
зираат како атрибутивна синтагма. Со други зборови, како
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вербалните така и номиналните компоненти на предикат
скиот израз можат да бидат дополнети соодветно со прилози
и/или придавки, на пр.: шрча БРlУ, Йлаче iOPKO, скока висо
ко, ttee весело, gOHecyea важна оgлука, Йокажува gлабока
блаiоgарносш, е gобар учишел итн.

3.2.3. Променлива интензивност на предикативната
релација. Таканаречената категорија на степен
Називите на одлики/релации на коиишто им ја припишу
ваме променлива интензивност м ожат да бидат придружени
од таканаречени интензификатори, т.е. прилози и придавки,
како во: мноју сака, ]иноiу сшраgа, мноЈу брiу шрча, },4НОlУ
iласно Йее, е мноју јо.1ем, сшанува MOtUHe иншересен, tlокажу
ва lолема храбросш, gоживува gлабока сшаросш, е lолем/
МНОЕУ јунак итн. Показателите на истата класа на предикати

имаат таканаречена категорија на степен, т.е. прифаќаат со
одветно префикс Йо- за компаратив и нај- за суперлатив. Ка
ко што споменавме, во македонскиот јазик тоа можат да би
дат не само придавки и прилози, туку исто така, во исклучи
телни случаи и именки и глаголи. Менливоста на предикат
скиот израз според степен има определени синтаксички по
следици. Додека таканаречениот основен степен (позитив)
дозволува, но не бара експлицитно именување на вториот
предмет на споредба, сп. на пр.: Коле е висок (колку Пе
Шре).; Коле е висок (во сЙореgба со КосШа).; итн., тога ш

компаративот и суперлативот бараат експлицитно именување
на обата предмети на споредба. Формата на суперлативот
служи за изразување на споредба меѓу два одделни збира,
при што показател на зависноста на именската синтагма во
функција на втор предмет на споредба е предлогот og, ogo
шшо, ошколку: Коле е Йовuсок og Диме.; и тн. Во случај на

највисок степен, вториот предмет на споредба е минимум
тричлен збир кон којшто припаѓа и појдовниот елемент, пр
виот предмет на споредба; показател на зависноста на соо
дветната ие е предлогот (Йо)меѓу, сп.: Коле е највисок меѓу
на.с итн. или различни квазилокативни изрази, сп.: Коле е
највисок во своешо оggеление итн.
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3.2.4. Фазна и модална модификација
Модификација на релацијата што ја конституира речени
цата исто така внесуваат и таканаречените модални и фазни
глаголи кои формално го подредуваат предикатскиот израз
со помош на операторот ga, на пр.: сака ga каже, Йосакува
ga си ogu, мора ga ii.обеiне, може ga оgбuе, итн., ii.очна/фа
шu/зеgе ga ii.uшува, ii.роgолжu ga зборува итн.
Фазата на релацијата може да ја сигнализира и соодве
тен префиксален дериват, на пр.: ii.poogu, ii.розборu, Йрора
бошu ..., googu, gорече, gорабошu '" итн.
.

Содржината којашто ја носат фазните и модалните мо
дификатори се однесува на модалната и/или темпоралната
карактеристика на релацијата. Ќе се навратиме на нив при
разгледувањето на флексивните показатели на соодветните
содржини.

3.3.

Избор на појдовен аргумент.
Граматички показатели на дијатеза
Веќе споменавме дека истата ПАС во различни реченици
може да биде различно насочена, т.е. може да се формализира
во вид на различни ПАК, зависно од изборот на појдовниот
аргумент. Ќе се задржиме на примерот: Коле u ја uogapu
книЈава на Ленче уѕ Ленче ја gобu кнuzава og Коле уѕ KHuia
ва е ii.ogapoK og Коле за Ленче.
Трите наведени реченици меѓусебно се разликуваат
според изборот на појдовниот аргумент, а трите предикат
ски изрази ii.ogapu уѕ gобu

УЅ

е ii.ogapoK се во меѓусебен од

нос на конверзија, односно тие се формализации на истиот
предикат, а се разликуваат според дијатеза.
Во овој дел ќе ги претставиме граматичките, а не и лек
сичките средства за измена на дијатезата со кои располага
македонскиот јазик.
Сите три механизми на трансформации на дијатезата
коишто тука
ги претставиме се однесуваат на ПАС со два
аргументи, при што едниот агумент мора да има персонален
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карактер. Појдовна е ПАК во форма на

:

исl

-

Г

- ис2,

а

пак трансформацијата се состои во преминувањето на ис2
од позиција на втор во позиција на прв аргумент.

Првиот механизам, којшто е најтипичен, се состои во

воведување на клитичкиот заменски оператор се,

СП.:

Војн.и

цише iраgаш мосш. - Мосшош се lpagu.; Лен.че Йржи месо.
- Месошо се Йржи.; Шн.ајgероШ шие оgело. - Оgелошо се
шие. ; и тн. Како што произлегува од примерите авансирање

то на вториот аргумент воедно е начин да се елиминира пр

виот аргумент. Ова се случува најчесто, бидејќи речениците

од типот Мосшош се lpagu og војницише итн., иако грама

тички се невообичаени се среќаваат многу ретко. Сепак, по

.

.

СТОЈат средства за именување на вршители на деЈства во кон

струкциите со операторот се. На пр. Се облекува/'vt кај Буле.;
Се лекувам кај gокшорош Х; И тн. сп. исто така и со префр
лање на тежиштето од персоналниот вршител на локацијата:

Се венчавме во цркваша Св. Марко наспроти: Не вен.ча Йо

Йош Х итн. Конструкциите од типот ис2 -Гсе _ИСI имаат
каузативен карактер и интерпретација на пр. 'предизвику

вам дека ми шие Буле', итн.

Вториот механизам, којшто поретко се сретнува, се со

стои во замена на синтетскиот предикатски израз со составот:

копула е (евентуално бива, при изразување на повеќекрат
ност) + глаголска придавка. На пр.: Војницише из"ipаgија

мосш. - Мосшош е изiраgен og војници.; Ученицише 10 Йочи
шувааш Йроф есорош Х

Проф. Х е Йочишуван og ученици

Ше.; Коле 10 шеЙа ДимеШа. -Дuмe е шеЙан og КолеШа.; и тн.
Како што произлегува од примерите, конструкцијата со гла

голска придавка дозволува експлицитно изразување на два

та аргументи. Во текстот ја наоѓаме во ситуации, кога таа
можност за говорителот е битна. Исто така, во резултативни
реченици ( кога самата операција веќе припаѓа на минато
=

ста, а констатираме постоење на нејзин резултат) доминира

конструкцијата со глаголска придавка, сп. на пр.: Месошо се
Йржи.
Месошо е исiiржен.о.; Кни1аша се чиШа. - Кнuiаша
е ЙрочиШан.а.; итн.

Еден од корелатите на трансформацијата на дијатезата е

референцијлната карактеристика на аргументите - појдов
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ниот аргумент (согласно со тоа што го кажавме претходно
во делот 2.7.) не смее да се појави во текстот без позитивни
от показател Рф.
Ако првите два механизми во помала или во поголема
мера се познати во сите словенски јазици, третиот механи
зам е карактеристичен само за македонскиот јазик. Ова се
однесува на каузативните конструкции и се состои во подиг
нување на целата отворена серија на фактитивни глаголи до
ниво на каузативи. Сп.:
х 10 ЗGiубu клучоiU.

=

Х наиравu geKG КЛУ'IОШ заiUНG.

=

Х 10 заiUНG КЛУ'IОii1.

Како ефект на воведување на фактитивното заiuне на
место и во функција на каузативот заiyбu имаме: Х јо заiuна

клучош. Значи имаме две паралелни конструкции: Х јо заiu
на клучош

И

Клучош заiuна, базирани врз истиот глагол, ед

наш употребен интранзитивно, а во вториот случај транзи
тивно. Транзитивизацијата служи за измена на дијатезата.
Сп. ги реченичните изрази добиени како резултат на оваа
операција: Ќе ше умрам!леiНQ.;w/сеgнам!вцрвам наспроти: Ќе

умрешlлеiнешlсеgнешicе вцрвuш.; Ќе 10 шеГUам!засЙuја.;и ge
шешо наспроти: Дешешо ќе шеша!ќе засЙuе.; Ќе Јо слеЗаА1
og коњ наспроти: Тој ќе слезе og коњ. итн.
За живата тенденција во македонскиот јазик на творење
на секундарна транзитивизација сведочат, исто така и интере
сните примери на ПАК базирани врз таканаречените безлич
ни гцаголи, на пр.: Ме сШемнu. т.е. 'се стемни околу мене';

Ме разgенu. т.е. 'се раздени околу мене'.

3.4. Именска синтагма во функција на прв
аргумент и врската на реченицата со говорната
ситуација, таканаречената категорија лице
Референт на ие во позиција на прв аргумент, т.е. ис кон
груентна со предикатскиот израз може да биде говорителот,
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неговиот адресат или, исто така и појаваЈпреДмет/трето ли
це. Граматичките показатели на извршениот избор на една
од тие три можности обично ги нарекуваме категорија лице.
Структурата на категоријата лице во македонскиот ја
зик во основа е иста како и во другите словенски Јазици, из
весни коментари бара само дистрибуцијата на категоријал
ните показатели во текстот. Во делот 1.2.1. споменавме за
постоење на двојни заменски форми во зависна позиција под
реченичен акцент и вон реченичен акцент (сп. ги формите
како .менеl.ме, Heiolio, итн.). Утврдивме дека ИС во позиција
на прв аргумент е "независна", конгруентна со предикатскиот
израз. Во оваа позиција, во улога на "слаби" вонакцентски
варИЈанти на личните заменки се јавуваат личните наставки
на глаголот. Во врска со ова, клуч за Дистрибуција на слобод
ни И врзани, т.е. заменски и глаголски категоријални показа
тели е Функционалната перспектива на текстот и распоредот
на реченичните акценти. Сепак некои формални особености
на македонскиот :граматички систем ја комплицираат оваа, во
основа едноставна слика. Имено, во македонскиот, личните
глаголски форми почесто, отколку на пр. во полскиот, се при
дружувани од заменски форми конгруентни со нив по лице.
Ова се однесува на формите за второ, а пред се на фомите за
трето лице, а еден од формалните фактори кои одговараат за
оваа состојба се синкретизмите на глаголските парадигми,
т.е. идентичноста на формите за 2. и 3. лице еднина аорист
и имперфект. Со други зборови, во таканаречените синте
тички минати времиња во еднина секвенцата: формант

+

на

ставка, сигнализира пред се разлика меѓу првото и не-прво
то лице. Оттука е потребно присуство на заменка, на пр. во
обичаено прашуваме: Kol.a gojge? (со значење 'кога ТИ дој
де', но, КОЕа gojge шоjlПешреlучuшелош? ако се работи за 3.
лице. Сепак, и во други контексти во кои, се чини, нема опа
сност од недоразбирање во македонскиот јазик се среќава
таканаречената заменка за 3. лице на којашто во полскиот
јазик :и одговара нула. Сп. на пр.: Се вugов вчера со Киро.
Тој се восхuшu og нашuош ЙроекШ.
ka. Zachwycil si

уѕ

Spotkalem wczoraj Jur

naszym projektem.; или Лен.че ќе gojge. Таа
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iipuciiiUllla вчера. уѕ Przyjdzie i Helenka. Przyjechala wczoraj.;
или НајсреЌеll е Пеiiiре. Тој iiобеgи шри ЙаИiи. уѕ Najszcz'i,S
liwszy jest Piotr. Wygral trzy razy.; итн.
Исто како и другите јужнословенски јазици и македон
скиот има предикатски изрази со редуцирана, на семантнчко
ниво, парадигма по лице, на 3. лице. Тоа се формализации
на предикатн кои не допуштаат персонален референт на пр
виот аргумент. Тука спаѓаат на пр.: се разgеllува, се смрачу
ва, вРllе и сл., iipWleia, вреgи, Итн., тука исто така, спаѓаат и
сите предикатски изрази од четвртнот тип (сп. дел 3.1.), т.е.
оние кои се базираат врз предикативи.

3.5. Односот на к:онгруенција меѓу

предик:атск:иот израз и именск:ата синтагма
во позиција на прв аргумент
Предикатскиот израз со ИС во позиција на прв аргу
мент влегува во однос на конгруенција по лице, род и број.

Принципите на конгруенција по лице се: Јас и Иiи ќе

oguмe lIaiipeg.; Јас и Иiој бевме iiосреЌllИ.; Ти и Иiој oiiiugoB
Иiе Йора1l0.; итн.
Конгруенцијата по

род

се однесува на ф ормите на пер

фектот во еднина. Копулата е конгруентна не со именскиот
дел на предикатскиот израз, туку токму со ИС во позиција
на прв аргумент, сп.: Момичеiiiо БWlО iUМllазијалка.; Жеllа
ша била иllжеllер. итн.
Конгруенцијата по

број

во случаи на именски прирок,

исто така, не се однесува на именскиот дел, сп.: Жеllише се
моја несреЌа. итн. Социјативните ие од типот: Лuле со Ол
ia, Ленче со маж u итн. имаат множинска конгруенција.
Забелешка:
Семантичка множинска конгруенција од друг тип можем.е
забележиме во формата на имплицираната од извесни предикат
ски изрази збирна интерпретација на аргументскиот израз, сп.:
Сише UQCegHaa но не и *Тој uocegHa.; Ги исuолеiнав сuШе.; но не

и *Го исuолеiнав не/о.; Им uоgелив на сиШе.;
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не.му.;

или исто така и

не и *

...

НО

Тој е iuрiовец, iipogaea шаiiки и шешири.; НО

iipogaea шаiiка и шешир.; Тој е шuвач, шиемGtuкu оgела.;

не и *

...

шuе машко оgело.;

итн.

3.6. Модална и темпорална карактеристика на
реченицата - граматички показатели,
таканаречените категории начин и време
Под модална карактеристика на реченицата подразбира
ме содржана информација во неа за односот на говорителот
кон појавите за кои станува збор (констатација, пред:видува
ње, претпоставување итн.). Информацијата од овој тип е
морфологизирана на ниво на предикатскиот израз во така
наречената категорија

начин.

Под темпорална карактеристика на реченицата ја под
разбираме информацијата содржана во неа за приредување
на појавите за кои станува збор кон временската оска спро
ведена преку точката која ја претставува говорната ситуаци
ја и временски редослед (последователност во времето) на
истите тие појави. Информацијата од овој тип морфологизи
рана на ниво на предикатскиот израз ја сочинува таканаре
чената категорија време.
Двете споменати категории меѓусебно изразито се огра
ничуваат и заемно се определуваат, и од тие причини ќе ги
разгледуваме заедно.
Пред се ќе укажеме на извесни основни семантички ди
стинкции, кои меѓу другото, а дури и пред се, се пренесу а
ат со морФолошки средства.
Најуниверзалната дихотомија во рамките на модалната
карактеристика се однесува на условите за вистинитост на
речениците кои ги искажуваме, т.е. разликата меѓу такана
речените реченици за фактите, за светот во којшто живееме
и речениците за замислените светови, психичките светови на
мислите, желбите , Доживувањата на говорителите. Речени
ците за актуелните или минати факти коишто имаат опреде
лени временско-просторни параметри подлежат на верифи
кација, тие можат да бидат оценувани како вистинити или
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лажни, имаат определена вредност на скалата со две вред
ности: вистина

уѕ

лага. Овие реченици ги определуваме како

модално немаркирани. Вистинитоста на речениците за све
тот на мислите како да е суспендирана. Во нив станува збор
за потреба, неопходност, можност, веројатност да почнат да
постојат извесни појави. Овие реченици ги определуваме
како модално маркирани.
Во рамките на темпоралната карактеристика се чини
дека е најважна дистинкцијата меѓу речениците кои изразу
ваат омнитемпорални релации, т.е. реченици со неограничена
актуелност, од една страна, и од друга страна речениците кои
се актуелизирани во времето. Од своја страна речениците
кои се актуелизирани во времето т.е. сместени на времен
ската оска во однос на говорната ситуаЦИЈа, можат да се од
несуваат на сегашноста, минатото или иднината. Во двата
последни случаи, исто така, можат да информираат и за ре
лативниот временски редослед на настаните за коишто ста
нува збор, т.е. да го определуваат настанот А како поран или
како подоцнежен од настанот Б, независно од тоа дали тие
два настани претходат или се подоцнежни од самата говор
на ситуаЦИЈа.
Да се задржиме најпрвин на речениците кои се модално
немаркирани. На почетокот ќе воведеме уште една дистинк
ција којашто во македонскиот јазик е изразена, пред се со
морФолошки средства. Тука мислам на експлицитно изразе
ниот однос на говорителот кон вистинитоста на информаци
јата што тој ја пренесува, т.е. разликата меѓу речениците во
коишто говорителот се оградува дека не превзема одговор
ност за вистинитоста на изразената релаЦИЈа, и речениците кои
не содржат такви огради. Еднаш морфологизирано "ограду
вањето од вистинитоста" во различни ситуации подлежи на
различна подетаљна интерпретација. Говорителот може да
раскажува во соодветна форма за настаните за коишто слу
шнал од втора рака, на пр.: Дошол Пеiiiре 'веројатно Петре
е дојден', но истата форма може да се појави и во раскажу
вање на настани чијашто вистинитост е несомнена, но кои на
говорителот му се чинат толку чудни во однос на другите
228

Основи на синШаксаШа ...
факти, тешко е во нив да се поверува, на пр.: Тој бил лекар!
'и тој да ти бил лекар' итн. Зборувајќи за самиот себе, во 1.
лице, говорителот, во ваква форма може да даде мислење
што на негова сметка го изразуваз:г трети лица, на пр.: Јас
сум бил ЙијанuцаЈ итн. Од друга страна, зборувајќи на пр. за
историски настани, во кои говорителот не сака да се сомне
ва, иако само читал за нив, ќе ја употреби немаркираната
форма итн. Веројатно, поради оваа многузначна интерпре
тација на формите за кои стана збор тие биле различно на
рекувани. Во граматиките за нив се среќаваат називите: не
посведочен залог, непосведочен начин, начин на прекажана
информација, имперцептив и тн. Тука ќе го избереме називот
кој, какошто ни се чини, коректно го интерпретира најширо
киот опсег на употреба не побудува никакви непотребни
асоцијации, т.е. за "оградување од вистинитоста" изразено
морФолошки ќе зборуваме како за ДУБИТАТИВ, а за соо
дветните форми како ФОРМИ НА ДУБИТАТИВ . ВО некои
понови американски трудови оваа категорија е определува
со терминот статус.
Речениците актуелизирани во времето модално немар
кирани (т.е. индикативните реченици) можат да се однесува
ат на факти во сегашноста, т.е. едновремени со говорната
ситуација, и факти во минатоста, т.е. кои претходат на го
ворната ситуација.
Најпрвин ќе извршиме преглед на темпоралните форми
со кои располага македонскиот предикатски израз во неду
битативните индикативни реченични изрази.
За сместување на констатираната релација во сегашно
ста служат формите на презентот на несвршените глаголи.
Свршените глаголи не можат да служат за приредување на
содржини кон сегашноста. Сегашноста, ѕепѕи stricto, т.е.
разбрана како потполна едновременост со говорната ситуа
ција, исто така не можат да ја изразуваат формите на презен
тот на несвршените глaroли маркирани како повеќекратни
(во опозиција кон дуративниот парник), на пр.: Некој шроiiа
(durativum) на враша vs Некој шроiiнува (iterativum) на вра
ша итн.
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За сместување на именуваната релација во минатоста,
т.е. пред моментот на зборувањето, а воедно во конкретен
момент (во конкретна временска отсечка којаnпо говорите
лот со помош на лексички средства може поблиску да ја
определи), служат пред се формите на таканаречените син
тетички минати времиња, т.е. формите на аорист од сврше
ни и несвршени глаголи, како и формите на имперфект од
несвршени глаголи.
Извршеното, завршено, свршено дејство во минатото го
изразуваат формите на аористот од свршени глаголи (на пр.:

Х исЙи шuше ракија т.е. 'заврши со пиење, веќе не пие'
итн.). Започнатата и прекината релација во минатото ја из
разуваат форми на аористот од несвршени глаголи (на пр.;
Досша Йивме! т.е. 'пиевме и престанавме да пиеме, веќе не
пиеме'). Тоа се многу специфични форми, ако се земе пред
вид отсуството на сигнал за измена, што е карактеристично
за несвршените глаголи како и присуството на сигнал на
прекин на релацијата, nпо е карактеристично за аористот.
Оттука, формите на аорист од несвршени глаголи се јавува
ат многу ретко во текстовите, како особено средство за сти
лизација. Релацијата којаnпо траела без прекини или се пов
торувала во минатото, без информација за нејзино прекину
вање или завршување ја изразуваат формите на имперфект
од несвршени глаголи (на пр.: Х чuшаше KHuia.

-

во оваа ре

ченица нема информација дека веќе не ја чита книгата, па
можеме да продолжиме на пр.: ... шшо u ceia ушше ја чuша
vs

Х секој geH чишаше нешшо gpyio.

-

ни тука нема инфор

маЦИЈа дека е сменета навиката, и затоа можеме да продол
жиме, на пр.:

Н'

u uсшошо io Йрави go уенеска итн.).

Забелешка:

ИСТО
факти

ВО

како и во полскиот јазик, за пренесување на минати

живо раскажување може да послужи и формата на пре

зентот, таканаречениот praesens historicum.

За изразување на кратноста во минатото (освен импер
фектот) служи и перифрастичната конструкција: оператор
ќе

+
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Само оgвреме навреме ќе Йукнеше Йонекоја Йушка (пример
од Грамашuкаша на Б. Конески).
За изразување на кратноста, којашто од минатото до
стига до сегашноста, за изразување на хабитуална акција,
често, а особено колоквијално или во колоквијална стилиза
ција, се употребува императивот, сп. на пр.: Јас речu, шој
сШорu. 'што ќе кажам тој ќе направи', сп. исто така: И шuе
шшо uраваш

еgнаш Йојgu в село, gруiаш gojgu oBge. 'и што

прават: еднаш одат на село, еднаш доаѓаат тука' (и двата
примери се og Грамашuкаша на Б. Конески).
Покрај таканаречените синтетички минати времиња ма
кедонскиот поседува и три серии на перифрастични изрази
од типот на перфектот. Сите тие овозможуваат да се прет
стави констатираната релација како минат процес без пре
цизно сместување на временската оска, а гледано од дене
шна перспектива. Се разликуваат според фреквенцијата на
употреба, а исто така и според доминацијата на моментот на
временска неопределеност или резултативност.
Првата серија со најголема фреквенција ја твори така
наречената л-форма на аорист од свршени и несвршени гла
голи и л-формата на имперфектот од несвршени глаголи кои
во 1. и 2. лице се придружени од копулата е, на пр.:
сум
си
fJ

сме
сше
fJ

}
}

iлеgал, uлакал!iiлачел, носuл!носел

iлеgале. uлакале!ЙЛачеле, носиле!носеле

Разликите во семантиката и во опсегот на употреба со
одветно на изразите со л-ф ормата на а ористот и имперфек
тот се mutatis mutandis исти како и во случајот на личните
форми на аористот и имперфектот (сп. погоре).
Формите на перфектот базирани на л-формата служат за
изразување на неопределена мината релација, временски
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поблиску неопределена, па oтryKa е честа употребата на тие
форми со негација, во прашања, во релативни реченици, со
одветно ретка е нивната употреба без негација во 1. лице ед
нина и сл. На пр.: Јас бев во Парuз Йреg уве zoguHu УЅ Јас ни

1<0'iаш на сум бил во Парuз итн.
Втора серија твори таканаречената глаголска придавка
во максимално немаркирана форма во среден род еднина
придружена од копула има, на пр.: U1vlaM, имаш, и/иа, има.iие

... lлеgано, земено, уојуено. Формите на перфектот со има
имаат поизразена нијанса на резултативност.
Забелешка:
Формите на перфектот со UJиа влегуваат во литературниот ја
зик од западномакедонските дијалекти, во коишто претставуваат
дел на разграден конјугациски систем, основен за тие дијадекти,
сп.:

зе.!l4ен.о, Шlшше земено, имал Зf?Jиен.о, ќе и.на ЗеЈиен.о, бu
Зf?Jиено итн. Сите овие форми можат да бидат спорадично

U!I,'IG

имал

сретнати во литературниот јазик, сепак поизразит статус имаат
единствено гореразгледаните резултагивни форми на перфектот.

Третата серија, исто така со резултативна доминанта ја
твори таканаречената глаголска придавка придружена од ко
пулата е, на пр.: су)и, си, е, сме, ciдe, се уојуенI уојуени, сЙu
енI сЙuенu, вечеранI вечеранu, ручанlручанu, врашенI врашенu
и др. Оваа серија лексички и семантички е ограничена; след
ствено македонските граматичари со право во неа гледаат
ефект на. синтаксичка деривација, а не ефект на перифра
стична флексивна деривација.
Како што произлегува од она што го кажавме, нијанса
та на неопределеност се врзува со л-формата, додека нијан
сата на резултативност се врзува со глаголската придавка.
За изразување на релација којашто претходи на друга
релација сместена во минатото служат формите на плусквам
перфектот, т.е. л-форма на аорист од свршени глаголи, евен
туално Л-фОР fа на имперфект од несвршени глаголи, при
дружени со копула е во форма на имперфект, на пр.:
бев
беше
беше
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бев.'Ие
бевше
беа

}

gошле, разgелuле, чуле, слушале ...

Забелешка:
Формите на плусквамперФектот исто така можат да се срет
нат и во функција на п рост перфект со експресивно нагласување
на минатоста оддалечена од моментот на зборувањето.

Во категоријата на дубитативот отсуствува разликување
на форми кои ја сместуваат релацијата соодветно во сега
шноста или во минатоста. Во двата случаи се употребуваат
формите на перфектот базирани на л-формата.
Забелешка:
Формите на плусквамперФектот, а исто така и сите други пе
рифрастчни конструкции кои содржат л-форма можат

освен сво

јата основна семантика - да изразуваат и dubitativus.

Меѓу модално немаркираните реченични изрази един
ствено конструкциите со таканаречен модален глагол како
на пр.: ш реба, IIшра, може итн. ја сместуваат релацијата в о
сегашноста.
За изразување на неизвршена релација во минатото слу
жат формите на имперфектот со позитивниот оператор (парти
кула) ќе, на пр.: ќе ogee, ќе земев, ќе Йиев и

тн.

Тоа е такана

речен сопditiопаliѕ од балкански тип (термин на З. Голомб).
Општо земено, тој изразува релација која следи по некоја
друга мината релаЦИЈа, при што или, поретко, - едноставно
недостасува информација за нејзино извршување (на пр.: Се
збuраа, ќе ogea во ipag.

-

пример од Грамашuкаi"iiа на Б. КО

нески) или сме информирани за нејзино неизвршување (сп.
на пр.: Вчера за малКУ ќе tlagHee и тн.).
Исто така и со операторите ga и ако формата на импер
фектот изразува минато, неизвршено дејство, сп. на пр.: Да
МУ речев?

-

Еи ga МУ речеше.; сп. исто така и Ќе ga имаше

egHo ОСУАtНаесеш 10gUHU (и двата примери одГраЈиашuкаша

на Б. Конески), на крајот сп. во условните периоди: Ако МУ
речеше, lошов си или Да знаев .. I Ако знаев, не ќе му речев
.

итн.
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Забелешкаl:
Како што произлегува од примерите, формите на имперфек
тот од свршени глаroли се позициски врзани, се јавуваат един
ствено со операторите

ќе, ga, ако,

Забелешка2:

ќе ogeB во реченичните изрази со
не ќе ogeB или не,wаше ga ogaM,

На конструкциите од типот
негација им одговара

За изразување на идно дејство служат формите на пре
зентот со посmозитивниот оператор ќе, на пр,: ќе oga;tt, ќе
gојgОЈИ, ќе земам, ќе наuuшам и тн. Овие конструкци, исто

така ги негираме на два начина: не ќе оgаЈИ или нема ga
ogClJW, при што втората негација е посилна.

Идната релација може да се изрази, исто така и со кон
струкција со ga или ако, сп, на пр,: Да ogClJW? или Ако ogaM,
ќе шu gOHecaM итн,
Забелешкаl:
Формите на презентот од свршените глаголи, исто како и
формите на имперфектот, се врзани со операторите

ќе, ga, ако,

Забелешка2:
На поширок балкански фон конструкциите со операторот

ќе

би требало да се оценат соответно како coniunctivus praesentis

ќе ogaM) и coniunctivus praeteriti (тип: ќе ogeB), а конструкци
ga Како subiunctivus praesentis (тип: ga ogaм) и
subiunctivus praeteriti (тип: ga ogeB),
(тип:

ите со операторот

По пат на експресивна транспозиција формите на аори
стот, исто така, можат да послужат за изразување на идна
релација, сп. на пр.: Чувај се, ше убuв! 'чувај се ќе те уби
јам'

пример од Грамашuкаша на Б, Конески,
Дубитативен еквивалент на обете серии со ќе, т,е, ќе

ogee и ќе ogClJW, е серијата ќе сум оgел со л-формата на им

перфектот. Лексемата е се јавува во оваа серија во форма бu
gел,

Можна релација изразува конструкцијата бu

+

л-форма.

Сп. на пр.: Тој бu gошолушре,
За изразување на омнитемпорални релации, независно
од тоа дали нивната

ВИСТИНИТОСТ

зависи од коректноста на

индуктивното воопштување на фактите или од дефинициите
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на употребените термини (како во општите реченици за
имагинарните светови) служат формите на презентот, сп.:
Не ygupa 'јрО/I1. во коЙрива.; Авшомобuлош е најiолемо ЗЛО.;
Волцuше :жuвеаш во шума.; Два u gea чuнаш чеШuрu.; АнЈе
лuше uмааш крuлја.; итн.

3.7. Наредба. Прашање
Општо земено, пренесувањето на информација од ис
праќачот до примачот, како такво, во процесот на јазична
комуникација не е цел сама за себе. Испраќачот му пренесу
ва на примачот извесна информација, бидејќи сака да ја пре
дизвика неговата реакција, да

го

наведе на дејствување, кое

може да биде јазично (на пр. реплика во дијалогот, одговор
на прашањето) или вонјазично (на пр. исполнување на на
редба, молба и тн.). Прагматскиот став на испраќачот, како
таков, вообичаено се отсликува не само во содржината туку
и во формата на пораката.
Тука ќе се задржиме на два типа реченици во коишто
прагматскиот фактор, регуларно, се отсликува на формално
ниво , т.е. ќе се задржиме на таканаречените наредбодавни
реченици и прашални реченици.
За изразување на наредба, препорака, команда примар
но служат формите на императивот.
Ако ја земеме предвид прагматската обележаност, не е
тешко да разбереме зошто императивот има синтетски фор
ми само за 2. лице. Сепак се случува да сакаме да наведеме
на акција група кон која и самите припаѓаме (1. лице множи
на), или исто така и трети лица (3. лице еднина и множина).

Во овие случаи македонскиот јазик прибегнува кон перифра
стични конструкции. За 1. лице множина тоа се конструкци
ите со ga и соодветната форма на презент: Да оgu/ие! Да на
iiuшеме! и тн. Колоквијално, често, исто како и кај синте

тичките форми на императивот, им претходи показател на
универазлен поттик за акција неменливиот израз AjgeJ; на
пр.: Ajge ga oguмe! во скратена форма Ај ga oguMe! итн. За 3.
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лице, т.е. во случај на пренесување на препорака преку по
средник, тоа се конструкции со нека или со ga поврзани со
соодветна форма на презент: Да gojge! Нека ogu! Нека вле-1 и тн.
заш.

Исто така, во однос на 2. лице можат да се појават и
конструкции со ga, сп. на пр.: Да знаеш - слеgнuош iiаш ќе
-

ше казнам I..
За негација на императивот покрај простата конструк
ција со негација не, исто така се јавува и перифрастична
конструкција немој ga, немојше ga поврзана со соодветна
форма на презент, сп.: Не ogu! / Немој ga оguш! Не чuшајше!
/ HeMojLue ga чuшаше! итн.
Забелешка I :
Само

нема}, HeJytOjLТi:e како реплика во дија..пог значи 'не го

прави тоа', 'престани', 'остави' и тн.
ЗабелеШRa2:
Исто како и во другите словенски јазици по негацијата изра
зена со

не, најчесто во императивот се појавуваат несвршени гла

голи. Перифрастичната формула на негација ја ослабува оваа пра
вилност, но не ја елиминира сосема.

Постојат повеќе перифрастични конструкции за изра
зување на ублажена наредба, молба, сугестија. На прво ме
сто треба да се споменат конструкциите со ga поврзани со
формите на имперфектот, сп. на пр.: Да ми gаgеше малку
иариl

пример од Гршиаiiiuкаiii а на Б. Конески. Сп. исто

така и честиот обрат за изразување на почит, љубезност ако
сакаш, ако сакаше, на пр.: Ако сакаше ga ми gонесеше egeH
чај! итн.
Како што знаеме, прашањата ги делиме на такви кои ба
раат информација за одделни семантички компоненти на ре
ченицата, како на пр.: Кој gojge? Koia gojge? Шiiiо сшори
Пеiiiре? итн.; и такви кои бараат потврдување или негирање
на вистинитоста на констатираната релација (во случај на
прашања за релаuии сместени во иднината потврдување
или негирање на коректноста на нашите предвидувања), на
пр.: Дојgе лu Пеiiiре? Ќе се врашuш ушре? итн. Прашањата
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од првиот тип во македонскиот јазик се изразени исто како
и во другите словенски јазици (сп. дел 1.2.1. во пасусот за
прашални заменки). Тука накратко ќе ги разгледаме типич
ните оператори на прашања од вториот тип.
Основен показател на прагматскиот став на прашањето
во македонскиот јазик е интонациската рамка на реченичниот
израз, при што тоа е доволен показател. Покрај интонација
та или место неа се јавуваат операторите лu, gалu и зар.
Освен интонацијата, втор основен показател, иако не
доволен, е линеаризацијата - линеарниот редослед на рече
ничниот израз. Два суштествени моменти се: а) редоследот
на предикатскиот израз и аргуменсткиот израз во функција
на прв аргумент (во традиционалниот запис редослед ЅУ
или УЅ); б) евентуалната препозиција на тематскиот аргу
ментски израз (=аргументски израз којшто е тема на праша
њето), т.е. неговото вадење пред заграда на интонациската
рамка на прашањето, сп.: Дојgе лu Пеiiiре? покрај Пеiii ре
војве лu? и тн.
Операторот gалu се јавува на почетокот на реченичниот
израз или по препонираниот именски тематски израз, сп.:
Дали сија чuiiiал книiаша? КнијаИiа - gалu сuја чuiii ал? Да
ли се враИiи Пеiiiре ов Белiраg? / Пеiiiре - gалu се враИiи ов
Белiраg? Чест е редоследот УЅ. Операторот gалu имплици

ра идентификација на референтот на тематскиот аргумент
ски израз.
Енклитичкиот оператор лu се сместува по првиот ак
центоген израз на секвенцата опфатена со интонациската
рамка на прашањето. Ако целиот реченичен израз е опфатен
со таа рамка, изразот којшто е придружен со лu, воедно е те
матски израз, сп.: Се врашu лu Пешре ов Белiраg? Пеiiiре
се враИiи лu ов Белiраg? ТоЙка лu куЙи? итн.

Операторот зар е двојно маркиран - воведува реторички
прашања и/или прашања со почеста пресупозиција на нега
ција отколку на потврдување од страна на адресатот. Пози
цијата на зар соодветствува на позицијата на gап'u, сп.: Зар
нависИiuна нема сиас? Ти - зар бu јо сiiiорuл Иiоа? итн.
Репликата на потврдување гласи: Да на негирање: Не.
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3.8. Поврзување на различни ПАК во еден
реченичен израз. Прилошки трансформи.
Предлошки трансформи. Сврзници како
показатели на предикати со реченични
аргументи
Веќе утврдивме дека обете основни синтаксички едини·
ци (сп. дел 3. 1.), именската синтагма и реченичниот израз
имаат рекурзивен карактер, т.е. НС може да биде дел на дру.
га НС, а реченичниот израз - дел на друг реченичен израз.
Веќе стана збор за таканаречената релативна реченица, т.е.
за реченичниот израз во функција на дополнителен член на
именската синтагма и за различните типови на номинализа
ција, т.е. за реченичниот израз или негови трансформи во
функција на аргументски израз покрај показатели на преди
кати од повисок ред (сп. дел

2.1.).

Сега ќе се осврнеме на други најтипични механизми на
поврзување на ПАК во еден реченичен израз. Во овој краток
преглед, пред се, ќе се сконцентрираме на одликите кои ги
разликуваат двата јазика.
Централниот проблем врзан со можностите на поврзу·
вање на ПАС во една реченица е нивната заемна хиерархија
и тип на надредена релација којашто ги врзува. Следствено,
разгледуваните конструкции ќе ги опишуваме пред се од глед
на точка на показателите на таа хиерархија и на таа релација.
Ќе земеме предвид три типа на конструкции: реченични изра·
зи со прилошка трансформа, реченични изрази со предлошка
трансформа и реченични изрази поврзани со сврзник.
3.8.1. Реченични изрази со прилошка трансформа

Тоа се ПАС со предикат формализиран како таканаре·
чен глаголски прилог, сп. дел 1.1.2. Тие изразуваат јасна хи
ерархија на зависност - трансформата е показател на ПАС
која се наоѓа на втор план. Неопходен услов за ваква форма
лизација е заеднички појдовен аргумент (т.е. прв аргумент,
сп. дел 3.3.) за двете ПАС. Релацијата која ги врзува двете
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Основи на синШаксаШа ...
ПАС може да има или темпорален карактер или причинско
-последичен карактер, сп. на пр.: Ленче сеgеше на каучош чu
шајќu кни1.а.; Паѓајќu og скалuше Пешре скршu Hoza.; и тн .
Темпоралната релација која ги врзува двете ПАС, тоа е
најчесто едновременост, или ако надредената ПАК е консти
туирана од свршен глагол - непосредна последователност
на релацијата изразана во таа ПАк. Освен погоре наведени
те примери среќаваме и такви во кои претходноста на рела
цијата изразена со глаголски прилог е понагласена. Сп. на
пр.:ДојgувајЌu go iраgош, шој шрiна веgнаш на шешање или
Слеiувајќu зашроЙа со ласшаркаша и двата примери се од
Грамашuкаша на Б. Конески, којшто сугерира дека маке
-

донскиот јазик на тој начин го компензира непостоењето на
таканаречен партицип за изразување на претходност. Значи,
општо земено, релацијата изразена со глаголски прилог тре
ба да се определи како релација која не е подоцнежна од
основната релација.
Интересно е дека македонскиот јазик , освен типичните
конструкции со блокада на првиот аргумент покрај прилогот,
дозволува и конструкции со блокада во надредената ПАК,
сп. на пр.: Оgејќu шој Йо Йаш срешна egHo gеше покрај ти
пичното Оgејќu iio Йаш шој срешна egHo gеше итн.
3.8.2. Реченични изрази со предлошка трансформа
ПАС која се наоѓа на втор план е формализирана како
ИС со предлог. Треба да се издвојат, пред се, бројните номи
нализации со преДлог којшто изразува темпорална релација,
сп.: Веgнаш јјо gоаѓањеШо шој се зафашu со рабоша.; Веќе
Йреg ЗаЈwuнување

AtU

беше јасно geKa сум болен.; На шрlну

вање се сешuв за нешшо важно.; итн.

Привлекува внимание специфичната македонска бес
предлошка трансформа во форма на номинализација со нео
пределен член, на пр.: EgHO влеlување ја gоiлеgа Ленче и тн.
А еве други примери на трансформи со ИС со предмет
на и/или непредметна конотација, на пр.: Дојgов без маншuл
т.е. . .. без да земам, без да носам мантил; Ошug06 Йо леб т.е.
... да купам, да донесам леб; Не gOjg06 Йораgu gожgош т.е .
... оти врнеше; итн.
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Ако трансф ормата ја конституира номинализација која
што имплицира идентичност на ПОЈДОВНИОТ артумент во
двете ПАС, како и во случајот на прилошките трансф орми
(сп. дел

3.8.1.)

можна е блокада на позицијата на овој аргу

мент во надредената ПАС, на пр.: СО наgеж СШlјан ga Hajge
луѓе, шрiна ga оgи .. - пример од Грамашикаша на Б. Конески.
.

3.8.3.

Сврзнички конструкции

Најтипичен начин за поврзување на две ПАС во еден
реченичен израз е сврзничката конструкција. Сврзникот како
показател на надредената релација (надредениот предикат)
имплицира аргументски израз во форма на реченица. Ќе ги
наведеме наЈкарактеристичните македонски сврзници:
- со копулативна функција: и; Йа; ша; исшо и; не само ...
шуку; и . . ,
.

u

,

... и ....; ни ... ни ...; нишу ... нишу ...; ем ..., ем ...;

на пр.: Дојgов иliiаlша му реков.; Не само ја куiiив книiаша,
шуку и ја iiрочиШав. Нишу е иншересен, нишу забавен. и тн.;

- со таканаречена адверсативна функција: а; ама; ами;
но; меfyшоа; на пр.: Јас gојgов аlамаlамиlноlмеfyшоа шој не
gojge. итн.;

- со таканаречена дисјунктивна функција: или; или ... ,
или . .. ; на пр.: Или gaj, Шlи земи, не)14.0ј ga се шеiуваш. и тн.;

- со функција на временска линеаризација: Koia; goge
ка; ошкоiа; шшом; на пр.: Koia gојgовме, веќе {"tagHa мрак.
Доgека чекаме, можеме и ga се наЙиеме нешШо. Ќе шu ка
жам, ошкоiа сам ќе научам. Шшом gojge, се зафаши со ра
боШа. итн.;

- со функција на средување на низа од причини и по
следици: geKa; оши; зашшо; биgејќu; шака шшо; ако; иако;
ЈУшкар шшо; на пр.: Не зеgов OLuulбugејќиlзашшо се брзав.
Трчав без маншил шака шшоlu насШинав. Ако gojgaM, ќе ши
gOHecaм. Иакоlмакар шшо брзав, не сШиiнав. итн.
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4. ФОНОЛОГИЈА

Записот на македонскиот јазичен материјал во овој труд
(ако се изземат примерите со стандардна македонска кири
лична ортографија) се темели врз една определена интер
претација на македонскиот Фонолошки систем. Тука накратко
ги давам најважните елементи на таа интерпретација, кои ни
се п отребни да го разбереме записот.

4.1. Инвентар на фонемите
4.1.1. Вокали

Тоа се Фонеми кои се карактеризираат со слободен пре
мин на воздушната струја преку усниот резонатор соодвет
но оформен со помош на положбата на јазикот и усните.
За карактеристика на македонските вокали непосредно
е релевантна положбата на јазикот:

ниска

+

висока

+

централна

+
а

и

у

е

о

4.1.2. Сонанти

Сонанти се Фонеми кои ги поврзуваат одликите на вока
лите и на консонантите. За карактерот на македонск ите со
нанти релевантно е учеството на носниот резонатор, а при
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отворен носен резонатор - централниот карактер на артикула
ција; во рамките на усниот резонатор релевантна е положбата
на јазикот, која е решавачка за (не)прекинатиот карактер на
артикулацијата, како и формата на резонаторот. Како ефект
на сето ова го добиваме следниот систем:
носна +
централна +
непрекината
латерална +
предна +

+

Ова во голема мера е неекономичен систем (како што
често се случува во системите на сонантите): 5 признаци, 6
фонеми; сепак,треба да додадеме дека четири од пeтrе при
знаци се активни и во други подсистеми.
/Л1/ е дентален латерал; тој не се појавува пред /и/, /е/ и
/ј/; во правописот му одговара буквата ,,л".
/Л2/ е алвеоларен латерал,кој се појавува пред /и/, /е/, /ј/
и во неколку морфеми како на пр.: љу6-; во павописот во пр
виот случај му одговара буквата ,,л", а во вториот ,,љ".
/р/ има два позициски алоФона: [р] и ш] (сп. дел 2.); ар
тикулацијата на ш] се состои од две компоненти вокална и
консонатска. Овие компоненти не се средени линеарно. Кон
сонатската компонента е заедничка за [р] и [п], вокалната
компонента може да се карактеризира како таканаречен не
утрален вокал,т.е. шва. Неутрален значи во даден случај не
низок,невисок,нецентрален,непериферен.
-

4.1.3.

Консонанти

Консонанти се Фонеми при чија артикулација возду
шната струја преминувајќи низ усниот резонатор се среќава
со препреки предизвикани од јазичната маса.
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4.1.3.1. Периферни
непрекината

+

предна +
звучна +

ф

в

б

х

ii

к

4.1'з.2. Централни
непрекината
предна
00

+

+

задоцнето

отстранување
на преградата
звучна

+

+
з

е

ж

ш

з

Ц

9

џ

ч

f

i

Коментар бараат Фонемите lil и Iјl, тоа не се африкати
туку преградно-експлозивни консонанти. Во создавањето на
преградата учествува средниот дел од јазикот; резултат на
таа оклузија ненавикнато уво ги восприема, Факултативно,
како палатални i, Ј, или палатални t', d'.

4.1.4. Гранични сигнали UУНК1Ури)
За да ја опишеме правилно комбинаториката на фоне
мите земајќи ја предвид и морФолошката интерференција, ќе
прифатиме уште три функционални сегментални единици:
граница на морфемата

-

,,/"

граница на Фонолошката збороформа ,ј/"
пауза во говорната низа ,,::ј:.:ј::".
Ова ќе ни го овозможи описот на фонолошка акомода
ција на морФолошките единици во синтагматската низа.
-

-
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Дистрибуција на фонолошките единици
(т.е. ограничувања во дистрибуцијата
на Фонемите и основни позициски алофони)

4. 2.

Ги прифаќаме следните дополнителни симболи:
С - консонант (опструент или сонант)
v

вокал

Ѕ

сонант

(-)

"се реализира како"
"може да се реализира како"

4.2.1. Дистрибуција на вокалите
Сите вокали, без оrpаничувања можат да се појават на
почетокот на збороформата пред консонант, во позиција ме
ty два кононанта и на крајот на збороформата по консонант.
Постојат извесни оrpаничувања во рамките на заемната
комбинаторика на самогласките. Ако ги апстрахираме заем
ките, во македонскиот јазик не постојат секвенци од два или
повеќе вокали во рамките на една морфема. Во турските за
емки како резултат на ryбењето на интервокалното х среќава
ме вокални секвенци како на пр.: муабеш, маало, сааш и др.
Во лексиката од домашно потекло среќаваме полн ин
вентар на комбинации од типот VN со исклучок на оние,
коишто би биле поврзувања на /у/ со нецентрален вокал или
на произволен вокал со /у/; секвенци од тој тип, т.е. у//а,у//о,
у//у, ol/y, е//у, и//у што

ги

среќаваме само на границите на

збороформите. Оваа појава е морфолошки мотивирана, со
отсуство на афиксални морфеми со вокал /у/. Во заемките,
таканаречените "европски" rpynи аи, еи преминале во ав,
ев, сп.: авшор, авшобус, EepOLla итн. Комбинациите што се
базираат врз повторувањето, односно а/а,о/о, е/е,и/и факул
тативно можат да се реализираат како а:, о:, е:, и:.
4.2.2. Дистрибуција на сонантите
/њ/ се реализира релативно ретко, секогаш во едностра
но соседство на вокал, а најчесто во двострано соседство на
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вокали. Од примерите со еднострано соседство на вокал мо
жам да ги наведам само: коњ и молња. Впрочем, опсегот на
појавување на lњl полесно е да се определи морфолошки от
колку фонолошки. Ако ги изземеме случаите во кои тоа се
јавува на крајот на коренот (обично во именските корени, а
во глаголск ите, по правило, со определена морфолошка
функција), lњ/ го среќаваме во суфиксите како -ње (формант
на девербативи, како на пр.: gвuжење, берење; формант на
колективи, како на пр.: шрње), -ња (формант на колективи
како на пр.: шрња) ИЛИ -uња (множинска наставка на именки
од среден род што им припаѓале на старите парадигми *-е,
* -t(t-, * -en-).
Македонскиот ја задржува опозицијата на /н/ lњl во
позиција пред lиl, сп.: (едн.) бања : (мн.) бањu, но.: (едн.)
врана : (мн.) вра1lи.
Iл / не се јавува во позиција пред lе/, lиl.
fR] се јавува во првиот слог пред консонант, како и во
позиција меѓу согласки, на границата на морфемата и пред
вокал, имено IlоС, СоС, VIлС, додека во останатите позиции
среќаваме [р].
4.2.3.

Дистрибуција на консонантите

Звучните консонанти не се јавуваат во позиција _::f.::f._,
-.11, ниту во позиција пред безвучен консонант.
Безвучните консонанти не се јавуваат пред звучен кон
сонант.
Позицијата -.1 во процес на асимилација по звучност е
нерелевантна. Согласно ова , ранг на граница на морфемата
има исто така и границата меѓу предлогот и неговото сосед
ство од десната страна во именската синтагма.
4.2.3.1.

Периферни

lвl ја чува звучноста во позиција по безв:учна.
Iк/ и /i/ во позиција пред lиl се репрезентирани со пала
тализирани алофони [ к 1, [Ј Ј.
Iхl се јавува релативно ретко, главно во заемки; во riози
ција пред звучна согласка е претставено со алофон [у].
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4.2.3.2 Централни

Двата звучни африката имаат маргинален карактер: /ѕ/
се јавува во мал број зборови, пред се ономатопејски, главно
на почетокот на збороформата, често во алтернација со /3/;
/џ/ се јавува во принцип само во ономатопеи и во заемки.

При темпото allegro (т.е. при нормално, а не забавено
темпо на говор):
- геминатските групи -ш/ш-, -g/g-, се изговараат со
единствена имплозија и единствена засилена експлозија;
- групата -ш/с- се изговара како -ц-;
- групите -с/ш-, -з/ж-, -с/ч- се изговараат како -ш-,

-Ж-,

-шч-.

4.3. Историски извод
Сакајќи да го олесниме сооднесувањето на македонски
от со други јужнословенски системи, максимално накратко
го даваме изводот на Фонеми на македонскиот литературен
Јазик од хипотетичкиот систем од Доцната прасловенска
епоха.
4.3.1. Вокали
4.3.1.1.

псл .. *а со исклучок на 4.3.1.4., CorC, СоlС,
*q, со исклучок на 4'з.1'з.,

а <

*t(. во позиција пој,
4.3.1.2.

u<

псл. *i, *у, *bjb, *'bjb, *jb, во извесни услови и

од *bj, *ој,
4.3.1.3. у < псл. *и, во некои лексеми и од *q,

псл. *е, *е, *« со исклучок на 4.3.1.1., *1?, а по
палаталните во извесни услови од *а,

4.3.1.4.

е<

4.3.1.5.

0<
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псл. *0, *1>, CblC, C'blC, ClbC, Cl'bC,
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4.3.2. Сонанти
4.3.2.1.

м

< псл. *т, *w во rpупата -w! bn-,

4.3.2.2.

њ

< псл. * nj,*nbj во определени услови,

4'з.2.3.

н

4.3.2.4.

Лz

< псл. *1, * lj со исклучок на 4'з.2.5.,

4.3.2.5.

Л2

< псл. *lj во определени услови и од псл. *1

< псл. *n, * nj,*nbj со исклучок на 4.3.2.2.,

пред *i, * е како и во заемките,
4.3.2.6. р < псл. *r, * rj,
4.3.2.7.

ј < псл. *ј со исклучок на 4.3.2.2.,4.3.2.4.,4.3.2.5.

4.3.3. Консонанти
4.3.3.1. Периферни
4.3.3.1.1.
4.3.3.1.2.

в

< псл. *у со исклучок на 4.3.2.1.,4.3.2.2.,

Ф < псл.!!

*хv- и од обезвучување на v и од за

емките,
4.3.3.1.3. б < псл. *b со исклучок на 4.3.3.1.4.,
4.3.3.1.4. ii < псл. * р и од обезвучувањето на b,
4'з.3.1.5.

х

< од словенски и несловенски заемки,

4.3.3.1.6. i < псл. *g со исклучок на 4.3.3.1.7.,4.3.3.2.1.
и 4'з'з.2'з. и 4.3.3.2.7.,
4.3'з.1.7.

к

< псл. *k со исклучок на 4.3'з.2.6.,4.3'з.2.8.,

4.3.3.2.10 како и обезвучувањето на g,
4.3.3.2. Централни
4.3.3.2.1.

з

< псл. *z

СО

исклучок на 4.3.3.2.5. како и од

*g во rpупата *gv пред централни во опреде
лени услови,
4.3.3.2.2.

е < псл. *ѕ СО исклучок на 4.3.3.2.4.,4.3.3.2.6.,
4'з.3.2.8. и од обезвучувањето на z,
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4'з'з.2.3.

9 < псл. *d со исклучок на 4.3.3.2.9. и од *d'

во rpупата *zd' <*zdj, *zgj, *zg пред цен
трални,
4'з.3.2.4.

ш < псл. *t со исклучок на 4.3.3.2.10. и од *е
во rpупата *8t' <*stj, *skj и од 06езвучување
на d,

4.3.3.2.5.

ѕ

< псл. *z во определени услови и во онома

топеи,
4'з'з.2.6.

4'з.3.2.7.

ц < псл. *с и од *k во rpупата *kv пред цен
трални, *ѕ во rpупата *pbS
Ж

< псл. *i, *2 во групата *2d' <*zdj, *zgj, со

исклучок на 4.3.3.2.8.,
4.3.3.2.8.

ш

< псл. *8, *8 во групата *8t' <*stj, *skj и

06езвучување на 2,
4.3.3.2.9.

ѓ < псл. *dj,

4.3.3.2.10. ќ < псл. *tj, *kt пред централни,
4'з.3.2.11.

ч

4'з.3.2.12. џ

< псл. *с и од *8 во групата *P'b8-,
-

во заемки и во ономатопеи.

4.4.

Прозодија

Местото на акцентот во македонскиот јазик примарно
зависи од слоговната град6а на з60роформата. Акцентот па
ѓа, согласно ОПШтото правило, на третиот слог од крајот на
з60роформата, а кај двосложните з60рОфОрМИ по сила на
фактите, на вториот слог од крајот, т.е. на првиот слог на
з60роформата.
Една акцентска целост претставува акцентогената з60
роформа заедно се придружните клитики. Во проклитики
спаѓаат: сврзниците, партикулите, негаuијата, предлозите
кои во текстот имаат устален линеарен ред - тие по прави
ло и претходат на акценстски самостојната з60роформа со
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којашто граматички се врзуаваат. Во оваа смисла во маке
донскиот јазик постојана енклитика е само ЛU. Клитичките
заменски форми, зависно од граматичката карактеристика
на збороформата што ја придружуваат, Функционираат како
енклитики или како проклитики. Местото на акцентот во
рамките на целоста што ја творат акцентогените зборофор
ми со клитиките што ги придружуваат, во принцип е изведе
но од претходното општо правило: акцентот паѓа на 3 слог
од крајот на целоста, сепак, понекогаш од семантички при
чини, спротивно на ова правило, акцентот се врзува со ак
центогената збороформа што ја конституира целоста; ова
особено го согледуваме во целостите со предлози.
Општото акцентско правило дозволува појава на целости
со втора двосложна компонента, сп.: кuсел'о млеко, сув'о)ро
зје, мрИi'ов... Йеiiiок, gобр'ОјШРО и тн. Појавата на целости од

овој тип е регулирана од семантички правила.
Попрецизна анализа на соодветниот јазичен материјал
овозможува попрецизно да го определиме местото на маке
донскиот акцент не како акцент на третиот слог од крајот,
туку на третата мора од крајот на целоста. За ова сведочи
постоењето на целости во кои доаѓа до контракција на 2 и 3
слог од крајот во еден слог со дВе мори, сп.: 'ioguH'aea « io
gина ова), вик'ајќu

(< викаеќи), нос'ејќи «носееќи), итн.

Особено интересни од теоретска гледна точка и тешки
за опис се случаите кога вокализмот на контрахираниот слог
се редуцира до /ј/ којшто твори дифтонг со претходниот во
кал, сп. претходно наведените примери на прилозите како
на пр.: викајќu, носејќu; сп. исто така и: иол'ојна «иоловu
на) но iiол'ојнаiii а, сп.: (ед.) и'орој - и'оројоИi, (мн.) и'орои
иор'оише, доказ за постоење на две мори во дифтонгот.

Во позајмената лексика среќаваме бројни примери на
чување на оригиналниот акцент спротивно на општото пра
вило за стабилизација. Меѓутоа , секогаш е отворена можно
ста за акцентска акомодација на заемката.
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4.5. Правопис
Македонскиотправопис во многу висок степен е Фоно
лошки, што значително го олеснува неговото правилно
усвојување.
Заемната приреденост на фонемите и графемите се
претставува на следниов начин (го чуваме редоследот на ма
кедонската азбука)

а /а/
б /б/
в /в/
Zli/
9 /в/
ѓlѓ/
е /е/
ж /ж/
з /з/
ѕ /ѕ/
u /и/
ј /ј/
к /к/
л /Лј/
/Л2/
љ /Л2/
м /м/
н /н/
њ /њ/
0 /0/
Й /Й/
р /р/
р [о]
с /с/
ш /ш/
ќ /ќ/
у /у/
ф /ф/
х /х/
250

напр.:
напр.:
на пр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
на пр.:
напр.:
на пр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:
на пр.:
напр.:
напр.:
напр.:
напр.:

мајка /мајка/, алва /алва/ ...
баба /баба/, број /броjl ...
врана /врана/, швоја /швоја/ ...
јрав /iраш/, ноја /ноја/ ..
gаб /ваШ, вова /вова/ ...
лаѓа /л јаѓа/, веѓа /веѓа/ ...
мрежа /мрежа/, сесшра /сесшра/ .,.
жаба /жаба/, кожа /кожа/ ...
заб /заii!, мезе /мезе/ ...
ѕвон /ѕвон/, ѕив /ѕuш/ ...
iiuша /Йuша/, uсшорuја /uсшорuја/ ...
јас /јас/, земја /земја/ ...
куќа /куќа/, рок /рок/ ...
iлас /iлјас/, клуч /кл јУЧ/ ...
лешо /Л2ешо/, лuЙа /Л2uЙа/ ...
љубов / лјУбов/, беља /бел2а/ ...
мосш /мосш/, шема /шема/ ...
сшан /сшан/, нос /нос/ ."
коњ /коњ/, ]иориња /мориња/ ...
око /око/, соба /соба/ ...
Йоле /Йоле/, сшаЙ /сШаШ ...
рака /рака/, врв /врв/ ...
'рбеш [обеш], 'рѓа [оѓа] ...
коса /коса/, сон /сон/ ...
шазе /шазе/, луш /луш/ ...
ноќ /ноќ/, свеќа /свеќа/ ."
мноју /MHOlY/, усша /усша/ ...
фрла /фрла/, фурна /фурна/ ..
харшuја /харшuја/, шехнuка /шехнuка/ ...
,

,
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ц /ц/
ч /ч/
џ /џ/
ш /ш/

на пр.:
на пр.:
на пр.:
на пр.:

цена /ценаl, црвен Iцрвен/ ...
чаuр Iчаuр/, мачка /мачка/ '"
џабе /џабе/, џуџе /џуџе/ ...
шара /шара/, решо Iрешо/ '"

Горните примери ги третираме како збороформи изре
чени во изолација (т.е. меѓу две паузи :f.:f. - :f.:f.); затоа во фо
нолошката транскрипција во крајниот слог воведовме сека
де знаци за безвучни консонанти.
Неколку ортографски правила бараат дополнителни ко
ментари:
- IR] на почетокот на збороформата и по ,/Н се пишува
со апостроф, сп.: 'рѓа, за'рѓа;
- апостроФот го среќаваме исто така и во дијалектната
стилизација на збороформите од турско потекло, како на
пр.: к 'смеш, е 'клеш, и сл., во овој случај апострофот означу
ва вокал од типот шва: соодветен звук во литературниот из
говор е акомодиран како /а/: касмеш, саклеш и др.
- на историски звучните консонанти на крајот на зборо
формата им одговараат знаци за соодветни звучни фонеми,
што е мотивирано од нивното различно однесување во зави
сност од соседството (сп. дел 2.2.2.);
во средишен слог во поголем број случаи ортографи
јата ги зема предвид асимилациите по звучност, сепак по
стојат случаи на правопис неакомодиран кон изговорот; тоа
се однесува на:
- случаите каде границата на морфемата одделува еле
менти на сложенки, како на пр.: ЙеШlоguшен, gруiЙаш, и сл.;
- случаите кои се морФолошки мотивирани, како на пр.:

кревок - кревка, војсковоgец - војсковоgцu, i'ipegoK - Йреgцu,
и сл.;
- правила на правопис кои се однесуваат на факултатив
ното интервокално /ј/ се претставуваат на следниот начин:
- отсуство на знак за /ј/ пред /иl, /е/, со исклучок на гру
пите составени од три вокали, како на пр.: goajeH, фоаје, и сл.;
- отсуство на знак за /ј/ во групата /иоl со исклучок на
формата на вокативот за женските именки на -ија;
регуларно се јавува знак за /jI во групата1uа/ т.е. -ија-.
,
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Во низа други случаи дошло до лексикализација соо
дветно на изговор со Ijl или без Ijl во исти Фоно-морФолошки
услови или дури кај лексеми базирани на истите морфеми
(секвенци на морфеми), ортографијата верно ја отсликува
оваа ПОЈава.
Погоре споменатиот (дел 2.2.1.) изговор на [ј] на место
на очекуваното и морфолошки мотивирано [и], ако се изземат
изолираните и лексикализирани случаи, не се отсликува во
правописот.
СкоЙје-Варшава, Ј 980-Ј98 Ј.
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