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ПРЕДГОВОР НА РЕДАКТОРОТ
Во македонската наука за јазикот акад. Оливера Јашар-Настева
зазема достојно место со својот научен придонес како историчар на јазикот
и како лексиколог. Автор е на 140-тина научни трудови-<:тудии, коишто
претставуваат драгоцен влог во македонистиката, особено во областа
на историјата на македонскиот јазик, поточно историската лексико
логија, како и во балканистиката - области кон кои е, главно, насочен
интересот на авторката.
Со таква проблематика е и трудот што го објавуваме - Турскише
лексuчкu елеменii1u 60 македонскиош јазuк Тој претставува докторска теза
на акад. О. Јашар-Настева, одбранета во 1962 год. на Филозофскиот
факултет во Скопје.
Во изминативе 40-тина години ракописот е предмет на посебен
интерес како на македонските, така и на странските лингвисти и слависти.
Досега во Македонската академија на науките и уметностите
(МАНУ) се сочувани две копии - една некомплетна (недостасуваат 30
-тина страници) и друга толку излитена од долга и честа употреба што,
се чини, за кратко време и таа не ќе може да се употребува. Единствената
копија што ја имала авторката, како што спомена пред неполни две години,
ја дала на професор од Германија кому му била потребна за неговата научна
работа. Имаме исто така сознание дека се правеле обиди овој ракопис
да се печати во САд.
Соочена со овој проблем - желба да се сочува трудот од заборав
и големиот интерес за оваа проблематика, акад. О. Јашар- Настева пред
ложи ракописот да се објави како издание на Институтот за македонски
јазик " Крсте Мисирков" (ИМЈ), од причина што во МАНУ веќе неколку
години работеше на проектот Речнuк на ii1ур,{uзмuii1е 60 македонскиош
;азuк и го подготвуваше том први (А-Ј) за објавување. Во меѓувремето
авторката спроведе извесни стилски подобрувања на ракописот и остави
упатство за некои дилеми од стручен карактер и за негово техничко
уредување. За жал, таа не дочека да го види овој труд во дефинитивниот
облик.
Редакторската работа до конечното објавување на трудот ми ја
довери мене.
Редакторот го прочита обработениот текст и констатира:
1. Ракописот е пишуван на машина со латинична азбука. Наве
дената литература и цитатите на руски и бугарски јазик, во текстот и
во Фуснотите, се со латинично писмо. Некои графеми од овие два јазика,
имено bt, Й, Л, 1>, 10, Лb, Hb, 3 се дадени како у, ј, ја, ји, Јј, nј, е .
2. Кај литературата и цитатите на романски јазик треба да се
изврши проверка особено околу бележењето на графемите а, јј, " fj, 1.
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3. Турската графема 1 се бележи како f (поради немање соодветен
знак на машината), за да се разликува од i.
4. Темниот глас се бележи како о.
5. Акцентираните зборови се бележат со два вида акцент и тоа
надесно ( ) и налево ( ).
б. Скратениците од консултираната литература споменати во
текстот, не се наоѓаат секогаш во списокот на скратениците.
7. Нема список на скратеници на јазици и дијалекти, како и на
други скратеници и знаци.
8. Регистарот на употребена литература не е комплетен.
Со внимателно препрочитување на компјутерски обработениот текст,
редакторот, согласно со оставените упатства од страна на авторката, направи
усилби литературата и цитатите на руски, бугарски и романски јазик да ги
доведе во ред, обрна внимание за тоа каде турската графема f да се бележи
како 1, темниот глас о да се бележи како а, а сите акцентирани зборови
да се бележат само со еден вид акцент и тоа надесно ( ). Се направи список
на скратеници на јазици и дијалекти, како и на други скратеници и знаци
извлечени од текстот, се спроведоа поголеми интервенции во Регистарот
на употребена литература - дополнување и усогласување со литература
спомената во текстот, односно во Фуснотите. Списокот на скратениците
се збогати со уште 20-тина нови скратеници извлечени од текстот. Меѓутоа,
за некои скратеници (поточно 25) не успеавме да најдеме решение. Станува
збор за споменати насловu на кни2и без авшори (Антологија, Бачијање,
Битола, Блокада, Зад насипот, Крвава риза, Лирски интермецо, Мариовци,
Мелодија, Тресонче А. т., џ Хигинс), авшорu без наслов на кни2и (В.
Николески, Илиев, Спространов, Ст. Попов), односно авшор - аерио
дика (Шап. Нар. Ст), и иериодика (Гл. Етн. Музеја, Етн. М. Ск., Зборник
ЈС, Изв. Етн. М., Југ. Ак., Посл. Сб. Мин., Просв. дело, Сб. Мин., Spomenik
'

'

'

ЅКА).

Трудот Турскише лексuчки елеменши во македонскиош јазик, и
покрај големата желба да биде презентиран на достојното ниво, секако
дека не е доведен до она ниво до кое би го довела акад. О. Јашар-Настева.
Тука мислиме пред се на евентуалните грешки што можеле да се провлечат
- кај турските лексички единици (поради недоволното познавање на тур
скиот јазик), кај наведената литература и цитатите на руски, бугарски
и романски јазик, а исто така и на печатните грешки. За сите пропусти
редакторот ја презема одговорноста врз себе.
При вреднувањето на овој труд денес - ќе напише авторката во
една белешка за предговорот - треба секако да се има предвид фактот
дека е работен во време кога, на пример, уште не беше објавен Речникош
на македонскиош јазик Ние ќе забележиме дека можеме само да жалиме
што трудот не се објави порано, за да послужеше и како прилог кон
останатите два тома од РечнuкоШ.
На крајот ќе кажеме дека со објавувањето на трудот Турскише лек
сички елеменши во македонскиош јазик се пополнува една голема празнина
во проучувањето на местото и улогата на турцизмите во македонскиот
јазик, за влијанието на турскиот јазик врз македонскиот - во одредена етапа
од историскиот развиток на македонскиот јазик.

УВОД
1. Теми во кои се разгледуваат заемните односи на два јазика,
односно влијанието на еден јазик врз друг, во лингвистичката наука
често предизвикуваат интерес. Овој интерес доаѓа и оттаму што низ
ваквите влијанија може да

се

следи и историскиот развој на едниот а

често и на обата јазика. Затоа, пошироко земено, влијанието на тур
скиот јазик врз јазиците со кои тој доаѓал во контакт зазема видно
место во општата проблематика на меѓујазичните односи, а посебно
во балканската лингвистичка наука.
2. За важноста на овој проблем, како и за потребата на побрзото
запишување и изучување на ШУРl4llЗМllше често е укажувано. Но, и покрај
ова, во врска со турските влијанија врз балканските јазици прилично малку
е пишувано, макар што е тоа по интензитет посилно од влијанието на
грчкиот јазик, на пример, или од трагите на балканскиот латинитет и
други супстрати и адстрати, за кои е пишувано релативно многу повеќе.
3. Зафаќање со меѓујазичните односи какви што се оние меѓу
турскиот и македонскиот јазик е прилично сложена и обемна работа, затоа
што и двата јазика живееле долго време во услови на лингвистичка интер
ференција и на македонската јазична територија. Како резултат на повеќе
вековните секидневни контакти на македонскиот и турскиот јазик особено
се многубројни трагите што турскиот јазик, како јазик на културата и
еден вид државен јазик, ги оставил врз македонскиот јазик. Турските
елементи се најбројни во македонската лексика, во која речиси нема
област без турски зборови, а се наоѓаат и во фразеологијата и дури и
во Фонетскиот и во морФолошкиот систем на македонскиот јазик.
4. И покрај често беглото преминување преку турското влијание
врз јужнословенските и другите балкански јазици, сепак се издвојуваат
неколку труда, како што се трудовите на: Ф. Миклошич, л. Шаинеану,
л. К. Дмитриев, П. Скок и В. Цонев, во кои, макар и делумно, се третира
овој проблем.
За подоброто запознавање со научната литература во која се раз
гледува турското влијание врз балканските јазици и посебно врз јужно
словенските, ќе се обидеме да дадеме еден кус преглед на трудовите
чиишто автори се занимавале повеќе или помалку со ова прашање.
5. За ова прашање прв почна да се интересира Франц Миклошич.
Уште во 1884 година тој го објави својот познат труд Die turkischen Eleтente
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in den ѕЙd-оѕtеuгорiiiѕсhеn Sprache1i , а по неколку години излегува и него
виот Nachtrag2• Во овие два труда Миклошич успеа да среди приличен
број турски зборови што биле во употреба како во балканските јазици
(грчкиот, албанскиот, романскиот, бугарскиот, СРПСКИот), така и во
малорускиот, рускиот и полскиот јазик. Ова негово напоредно раз
гледување на турскиот елемент во повеќе словенски и несловенски
јазици е секако интересно и корисно, НО токму тоа му попречи да
пристапи кон овој проблем со поголема длабочина. Така на пример
П. Скок му префрла на Ф. Миклошич дека дава само регистрација и
класификација на лексичкиот материјал. Извесни дополнувања и ис
правки на трудот на Миклошич Донесуваат приказите на Т. Е. Корш3
И Фр. В. Крелиц4.

6. Од овој период е и речникот на Борljе Поповиh, објавен во 1884
година под наслов Турске u друге uсшочанске речu у нашем ;езuку5. Овој
труд ќе биде за долго време и единствениот речник којшто ги класира
турските зборови на српско-хрватското подрачје.
Неколку децении по работите на Ф. Миклошич и

ѓ.

Поповиќ нема

никакви студии и посебни речници во врска со турското влијание врз
јужнословенските јазици. Турските зборови се објаснуваат со повеќе или
помалу точност само меѓу другите помалку познати зборови во разни
анексни речници.

7. Етапа во изучувањето на турскиот елемент секако претставува

работата на П. Скок Prilozi руоисауаnји t urcizama u srpskohrvatskom jezik1i ,

труд кој се состои од еден опширен Увод и Вокабулар. Во Уводош Скок
концизно ги изнесува своите методолошки погледи во врска со ова
прашање, додека во Вокабуларош обработува над осумстотини збора
што биле во тоа време во употреба кај немуслиманското население во
Босна и Херцеговина. Овој труд, според замислата на П. Скок, требало
да се состои од три дела, од кои првиот дел би го содржел Вокабуларош,
вториот - турската антропонимија и топонимија во српскохрватските
земји а третиот

општи осврти врз турското влијание, дадени од

историска, социолошка и културна гледна точка. Но, од вака обемно
замислениот труд, отпечатен е само првиот дел (Вокабуларош) .
I F r ап z М i k I

о ѕ

i

е

h, Die turkischen Elemente јп аеn sUliosteuropiiischen Sprachen

(Griechish, albanisch, rumunisch, bulgarisch, serbisch, kleinrussisch, grossrussisch, polnisch.), [-11 Наlftе,
Wien, 1884.

)Frапz М i k I

о ѕ

i

е

h, Nachtrag zu der unter dem gleichen Titel јm ХХХIУ und ХХХУ

Bande der Denkscriften gedruckten Abhandlung, Wien, 1888-1889.

Ј Т h. Е. К о r ѕ е h 80 Archiv.fiir s!avische Philo!ogie, Уlll, IX, Вегlјп.
• F г. У. К r а е I ј t z - G r е i f е п h о r ѕ t 80 Sitzungsberichte 166, Wien.
, 1:. о Р

е

П опо

8 И

В, Турске

11

друге Itсiliочанске речu у НlIIие.м језuку, Гласник

срп. уч. друштва, 59, Бсоград, 1884.
6Реt аr Ѕ k
1937-1938.

о

k, Prilozi proucavan,;u
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8. Од овој период е и еден мал прилог на

џ. д. Принс Surviving

Turkish Elements јп Serbo-Croatian7• Авторот на овој прилог зборува за

некои покарактеристични Фонетски измени на турските зборови во
српскохрватскиот јазик а потоа дава околу 300 турски збора, основни
и изведени, средени по азбучен ред и со превод на англиски јазик.
Турскиот елемент во ароманските говори во Македонија е

Турски
елементи У аромунском дијалекшуЅ• Од овој труд објавен е само еден

предмет на докторската дисертација на проф. Х. Поленаковиќ

мал дел од кој се гледа дека авторот ги опфатил, освен турските зборови
уште и турските пословици во ароманскиот.
9. Во 1957 г. во С араево излезе трудот на А Шкаљиќ Turcizmi u
narodnom govoru i narodnoj knj iievno.vti Во:mе i Hercegovim!. Овој труд е

всушност речник на турски зборови што се употребувале и што се уште
се употребуваат на територијата на Босна и Херцеговина, во кој
Шкаљиќ совесно обработува околу осум илјади турски заемки.

Во

уводот авторот зборува општо за турцизмите како и за некои нивни
фонетски промени (стр.

1-20).

Речникот на Шкаљиќ предизвика приличен интерес кај југосло
венските ориенталисти, што се гледа и од приказите што му беа
посветени. Така на пример, проф. Ф. Бајрактаревиќ му го посвети својот
приказ Abdulah Ska(jic, Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj knjievnosti Во.упе
i Hercegovine'O, во кој дава извесни Дополненија и укажува на некои
слабости. Бајрактаревиќ се враќа пак на речникот на Шкаљиќ во
својата статија Prilozi proucavanju nаЈЊ pozajmica orientalnog poreklal' во која
се обидува да даде и некои општи поставки во врска со турцизмите во
српскохрватскиот јазик.
Покрај Ф. Бајрактаревиќ, на. речникот на Шкаљиќ се осврна и
Ш. Сикириќ12 кој, укажувајќи на значајниот придонес на речникот, дава
7 Ј о h п D. Р r i п

сап

е

Orienta1 Society, уоl. 51.

е, Surviving Тurkish Elements јn Serbo-Croatian, Journal of the Аmегј

п.

3, str. 241-261.

g Х а ра л а м пи ј е П о

Л

енак о

П

И Ќ, ТУ{ЈСКU елеменiiiи У lI{ЈОМУНСКОМ дllјll

л.екiUу (одломак, предговор, УВОД и глава Х, одељак 2), СКОПЉС, 1939.

, А b d u I а h Ѕ k а Iј i с, Turcizmi u nаroЈnот govoru i nаУоЈn()ј knjiievn()sti В()ѕnе

i HercegIJvine. Knjiga I (А-Ј), knjiga 11 (K-Z), Ѕагајсуо, 1957.

10 F е h i m В ај r а k t а r е v i с, Abl/u/ah Ska/jic. Тurcizmi u narodnom govoru i narodnoj

knjiievnosti Воѕnе i Hercegovine. Prilozi, knj. 26. ѕу. 3-4. str. 334·344, Beograd, 1960.

11 F е h i m В ај r а k t

а

r е v i с, PrilIJzi proucavanjll n(1sih {Jozajmica IJrienta/nog {JIJrekla,

Pri1ozi. knj. 27, sv.l-2, str. 65-19, Beograd, 1961; Од една забелешка (cf. str.5, по!.3) иа проф.

Бајрактарспиќ узнапамс Дека тој одржал еден реферат на Меtународниот линrвистички
KOHrpec по ОСЛО, по кој зборува за uлијаннето на ориеиталните јазИl И uрз српскохрuaтскиот
јазик. Резимето на овој рефсрат е отпечатено по Proceedings ( j' the Eight International Соn
gress ој' Linguists, Оѕlо, 1958, str. 128·130.

12

. Ѕ i k ј r i е, Ab(/ulah Ska(jic, Тurcizmi u nar()(/nom govoru i nar()(/m i knjii:evnosli

Воѕnе i Hercegovine, Prilozi za orijentalnu filologiju, knj. Vlll·IX, ЅагајеУо, 1960.
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и извесни исправки во врска со етимолошките и семантичките објас
нувања на ШкаљиЌ.
10. Од гореизнесеното се гледа дека сите наброени трудови се

еден вид речници на турски зборови што се употребувале во јужно
словенските и другите балкански јазици. За разлика од вообичаените
речници, овие содржат и по еден уводен дел во кој, на неколку CTpa
ници, авторите изнесуваат извесни свои погледи врз турските заемки.
Оваа појава на исклучиво лексиколошки работи, секако се должи на
фактот што лексиката е оној дел на јазикот кој е најподложен на туѓо
влијание и што лексичките заемки поради својата бројност најмногу го
привлекуваат вниманието на научниците.

Но, нема сомнение дека

турскиот јазик влијаел и врз граматичкиот систем на соседните јазици.
На ова укажале и Ф. Миклошич И П. Скок, на пример, кои наедно со
жалење констатираат дека вакви истражувања нема. Така, на пример,
Миклошич вели:

11

Die Einwirkung der Tiirken auf Љге Nachbarn beschri:inkt sich

nicht auf Wбгtег, ѕје umfasst auch die Grammatik und ѕосјаlе und staatliche
Einrichtung" 13. И Скок на повеќе места пишува: "Da је turski jezik djelovao
i na gramaticku strukturu balkanskih slovenskih jezika i о tom ne moze biti nikakve
sumnje. Ѕато nemamo о tome јоѕ studija. Dosada ѕто dobili ѕато leksikologickih
studija iz oblasti tursko-slovenskih veza"14. За отсуство на студии што би го

разгледувале турското влијание врз Фонетиката и морфологијата на
балканските јазици Скок пишува и на едно друго место: 11 Уи l'influence
extraordinaire du lexique turc, il ѕе роѕе la question de savoir ѕј Ја Jangue turque avait
Ја тете foгсе de penetration dans 'е domaine phonetique et structurale des )angues
balkaniques.

Les

etudes

respectives

faisant maJheureusement defaut,

јl

est

extremement diffici lе de repondre а cette question" 15.
11. Единствени работи во кои се укажува и на турското влијание

Ober die Einwirkung des tiirkischen ацј" die

врз граматиката се работите:

Grammatik der siidosteuropiiischen Sprachenl6 на Ф. Миклошич, Оuределенu
и неоuределенu форми во болzаРС1Сuii ези1Со17 на Б. Цонев, како и рабо
тата на Н. К. Дмитриев ЗШlОдbl аО серБС1Со-шуреz{1СОМУ RЗbl1СОВОМУ вза
uмодеzkШвшоЈ8. Во својот труд Миклошич зборува само за некои позај
мени турски суфикси кои во јужноевропските јазици станале продук
Ј)

F r а п z М i kI о ѕ i

е

h, tJber die Einwirkung des turkischen auf die Grammatik der

siJdosteuropiiischen Sprachen. Sitzungsberichte, В.СХХ, str. 1.,Wien, 1889.

" Р. Ѕ k о k, О bugarskom jeziku

и

svijetlosli /)ulkanistike, JFF, knj. ХII, str. 144, Beograd,

1933.
15

jbid., Restes de la langue turque dans lеѕ Balkans, Revue intemationale des etudes balkaniques,

t. 1-II1,ѕtг. 593, Beograd, 1934·1935.
16 F r а п z М i k I о ѕ ј

" Б. Ц

о н

е

h, ор. cit. (cf. str.5, по!.l).

е в, ОiiределеНll II неоiiределеНll фОРМtl 6"& б"&ЛlаРСКtlIl езuК1>, СОфll!l,
1911 (ректорска беседа).
'" Н. К. Д м и т р 11 е в, 3iiilодbl По сербско·ittуре/fКОМУ JlЗblКО60МУ 6зtluмодеiiciцвltlо,
ДоклаДbl АкадсмиЙ Наук СССР, 1928.
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тивни И укажува на некои позајмени турски синтаксички особености.

"Was die Grammatik anlangt, ѕо sind hier einige
Erscheinungen der Stamm- und Wort-bildungslehre und der Syntax zu behandeln" 19.

Тој и самиот пишува:

Цонев пак пишува за една интересна појава која се состои во турското
влијание врз синтаксата на бугарскиот глагол. Истовремено тој укажува
и на влијанието на турската фразеологија која често се калкира во
бугарскиот јазик. Работата на Дмитриев се состои од неколку прилози
што се само дел од еден поголем и поопширно замислен труд.

12. Што се однесува до проучувањата на турското влијание врз
другите балкански јазици овде нема да завлегуваме подетално. Можеме
да констатираме дека ни таму овој проблем не е многу проучуван.
Исклучок од ова секако претставува романската наука каде овој проб
лем е скоро целосно опфатен во студијата на л. Шаинеану Influenfa ori
еnјаlа asupra limbei j culturei romtine 20, како и во трудот Elemente turr;esti,
arabe ti j persane fn limba romбnа21 на Т. Левел.

Во бугарската наука, покрај спомнатата работа на Цонев, на овој
проблем не му е посветена некоја друга посебна студија. Треба да се
одбележ.и дека во својата ИСШОРUR22 Цонев го зафаќа и прашањето на
турското влијание врз бугарскиот јазик во одделот за заемните односи
на бугарскиот јазик со соседните јазици. И Цонев, како и Дмитриев и
Скок, имал намера овој проблем повеќе да го разработи, но токму таа
партија не влегла во изданието на Исшоријаша што тој го приготвил,
туку во посмртното издание редактирано од Ст. Младенов. Од грубо
поделените турски зборови, без азбучен ред и анализа, што се употре
бувале во времето на Цонев, можеме да заклучиме дека овој дел не е
обработен онака како што го замислувал Цонев. И во одделот за бугарс
ката семантика се зборува пак за истите заемки. За турското влијание
врз бугарскиот јазик MetYToa се зборува на неколку страници и во трудот
на Н. К. Дмитриев 3амеш1СU ао болiаРС1Со-шуреli1СUМ разiО60рам2З• Во
поново време за турско-бугарските лингвистични односи почнува пак
да се зборува во бугарската наука24.
19 F r а п z М i k I о ѕ i с h , ор. cit. not. \.
а i п е а п и, lnјlllеn!ц orientald aS!lpru liтbei Јi culturei Гllтоnе,
,о L а z а r
(Introducerea), 1I (Vocabularul). Bиcигe H, 1900.
21 Т h. L о е v е 1, Eleтente turceJti, arabesti # persane in limba roтоnа, Constantinople
- Lipsca, 1894.
zz В. Ц о и е в. Ис!ТtОРIIЛ на боЛlllf!СКI/lI еЗIlКО, т. 11, поемртно издание под"}, редаКЦИJl
на Ст. Младенов, СОфИJl, 1934.
23 Н. К. Д м и т р и е 11, ЗамеiiiКIt 110 болlllрско·!ТtуреI4КUМ Рllзl.О(Јорам, ДоклаДhl
АкадемиЙ Наук СССР, еерИII В, 1927, етр. 210-215.
Z

ВО сп. ИЈвесiiiUJI

НlI

Инсiiilliiiуiiill

за

11, СОФИII. 1952 г. се
В, ЦВ. В р а " е к а, Цв.

БМlllРСКIl еЗIIК7>, КН.

пуБЛИКУllани неколку реферати (на К. М и р ч е в, љ. С т о ја " о

М а к е Д о и е к а и др.) одржан и иа едиа научиа сесија, во кои се зборува за ТУРСКО
бугареките јази'["И односи а ова прашање се д(}пира и во рефератот на љ. Аидреј'[ИН
B'bilpoco!Тt Зll 1lt114110Н{lЛнтТш самобltiiiносiii на езltКlI.
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Турскuше лексuчкu еле.меuШu во .макеgонскuоШ јазuк

Турскиот елемент во грчкиот јазик е делумно обработен во
трудот на П. л. Ронзевал Les emprunts turcs dans 'е grec vulgaire 25, додека
во албанскиот јазик тој е опфатен во голема мера (речничкиот
материјал) во етимолошкиот речник на Г. Мајер26.
13. Од балканолошка гледна точка, турскиот елемент е
разгледан и опфатен во работата на Кр. Сандфелд Linguistique balkanique27
и Balkanf
. ilologien
и во Revue internationale des etudes balkaniqulS 29. Исцрпни библиографски
податоци за турското влијание врз другите јазици можат да се најдат кај
т. КовалскиЗО и О. ШписЗI•
14. Колку што ни е познато, ова би биле позначајните работи
напишани во врска со турското влијание врз југословенските и другите
балкански јазици. Гореспомнатите трудови и прилози покажуваат дека
влијанието на турскиот јазик врз балканските словенски и несловенски
јазици побудувало жив интерес и го привлекувало вниманието на

мнозина научници. За жалење е што Дмитриев, Скок и Цонев, кои веќе
се занимавале со овој проблем, не успеале да ги завршат своите
изучувања и да дадат и целосна исцрпна анализа на турскиот елемент
во српскохрватскиот и бугарскиот јазик. Во секој случај, нивните макар
и незавршени трудови претставуваат посебен придонес во изучувањето
на јазиците на балканските народи.
15. Што се однесува пак до турското влијание врз македонскиот
јазик, за него од разбирливи причини не е пишувано посебно.
Единствената работа посветена на ова прашање е прилогот на Голомб
Збигњев Тhе In.fluence
се изнесени покарактеристичните заемки од турскиот јазик што се
наоѓаат во македонските дијалекти.
Фактот што за силното турско влијание врз македонскиот јазик
не е пишувано, како и значењето на проблемот и ползата од неговото
осветлување и решавање за историјата на македонскиот јазик во
периодот од ХУ век наваму, беа причина да се зафатиме со оваа работа.
2Ѕ

Р. L о u i 5 d

е

Rо

п z е v

а1 1

е,

Les emprunls lurcs Јаnѕ 'е grec vulgaire, Јоиrnаl

a5iatique, Х""" 5.t. ХУIII, Pari5, 1911.
26

G u5tа

v

Мау

е г,

Etymologisches Worterbuch der albanesischen Sprache, Stra5burg,

1891.
27

К Г. Ѕ а п d f е 1 d, Linguistique balkanique, Р аг ј5, 1930.
КЊIl211 () БllЛКllНУ, 1, 11, Београд, 1936, 1937.
Revue internationale Јеѕ etudes balkaniques, I'cr, аппее, (. 1-11, Beograd, 1934-1935.
'" Т. К о w а 1 5 k ј, Tiirk dilinin kom u millet dilleri iizerindeki tesiri, Ankara, 1934.
)] О. Ѕ Р i е 5, Tiirkisches Sprachgul јт Нindustani, Studia indologica 21, Fe5t5chrift [иг W.
Kirfel, Вопп, 1955 (двата последни труда I\итирани според Ф. БајрактаревиЌ).
ц Z b i g п i е w G о I Ч b, The Iп.f!uеnсе ( /Turkish ироn the МасеЈоnјаn Slavonic Dialects,
Folia Orientalia, уоl. L, 1959, 5tr. 26-45.
28
29
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Целта на нашиов труд е да се разгледаат турските заемки како во
денешниот македонски јазик така и оние што се инфилтрирале во текот
на неговиот историски развиток.
16. Материјалот што се обработува во овој труд е ексцерпиран
првенствено од македонското народно творештво кое, како најдобар
одраз на животот и во овој поглед, дава неисцрпни и драгоцени
податоци. Но, исто така, прегледани се речиси сите писмени паметници
од најстарите записи и натписи до современите литературни творби,
како и различни лингвистички студии, лексички прилози, материјали
од дијалектолошки истражувања и друго. Се трудевме да ексцерпираме
материјал од што е возможно поголем број зборници, збирки, народни
и уметнички творби од разни краишта на Македонија за да можеме да
дадеме поисцрпен преглед и анализа на турските елементи во разните
македонски народни говори и во книжевниот јазик. Заклучоците што
ги даваме во врска со разните појави произлегуваат од материјалите што
ги ексцерпиравме и анализиравме.
17. Во овој труд под ШУРСКU лексuчкu еле.менШи (ШУРЦllЗ.мu) ги
подразбираме сите оние заемки што во македонскиот јазик почнале да
навлегуваат од турскиот јазик по завладувањето на Балканскиот Полу
остров од страна на Османлиите, Т.е. од ХУ век наваму, без оглед на
нивното етимолошко потекло (арапско, персиско, грчко, латинско,
француско и др.).
18. Овде ќе одбележиме дека во оваа работа не е обрнувано по
себно внимание на говорите на исламизираните Македонци - Торбеши
- поради немање посебни лексички студии и дијалектолошки материјал,
макар што турскиот елемент во нивните говори се наоѓа во нешто пого
лема мера. За нив се особено карактеристични термините што се во
врска со uсла.моШ како и роднuнскаша Шер.минол02ија и називuше за
облекаШа. Исто така не е опфатено ни турското влијание врз
ономастичката граѓа на Македонија.
19. Според проблемите што се поставуваат и што се третираат
во овој труд тој е поделен на шест, по големина нееднакви, дела:
1 Оuшш ilре2лед на шурскuше зае.мкu во .македОНСКllОШ јазик, 11 Лек
СllЧКU зае.мкu, 111 ЛUН2виСШllЧКll каЛКll, 1У Турско-.македонски јазuчни
вкрсшувања и .мешања, V Фонешска адаUШal{ија на шурскuше зборови
II шурскошо влијание врз .македонскиоШ Фонешскu сисШе.м, У1 Мор
Фолошка адаilШal{uја на шурскuше зборови и шурскошо .морфолошко
влијанuе врз .македонскиоШ јазик. На крајот на овој труд е Заклучок,
Индекс на ШУрЦllз.миШе и РеZllсшар на уаошребенаша лиШерашура.
20. Анализа на факторите што го условиле силното турско

влијание врз македонскиот, првите контакти со Турците и турскиот
јазик, појавата на првите турски заемки во писмениот јазик, ширењето
на турскиот јазик, центрите од кои се шират турцизмите, нивната

16

======

Туро.;uше ЛIIКСUЧ1о.1l елемеllШU

60

макеgОIlСКUОШ ја.ЈИК

географска распространетост и проФесионална (семантичка) припад
ност, нивното етимолошко потекло, прегледот на заемките во
спомениците од XV-XVIII век, природата и судбината на турските заемки
во македонскиот јазик се проблеми што се анализираат во првиот дел
Оuшш uре'iлед на шурскuше заемкu.
21. Во вториот дел Лексички заемкu опфатен е најголемиот дел
на турските лексеми (главно именки и во помала мера иридавки,
lла'iолu, броевu и заменкu, uрuлозu и uзвш{u). Според семантичките
сфери на кои им припаtаат, именките се поделени на повеќе групи и
подгрупи: А. ПРИРОДА (/. Флора, ll. Фауна, /ll. Медицина, /У.
Бесценеши камења, мешалu, руди, елеменши и др., V. Бои U мириси, Vl.
Гео'lрафски и временски Йоими u аојави), Б. ГРАД И СЕЛО (/.
Архuшекшура U урбанизам, П. Внашрешно уредување на куќаша, П/.
Tp'loeuja u занаешu, ју' Оружје и воени звања, V. Админисшрацuја, Vl.
Земјоделска шерминолоlија), В. ЧОВЕК (l. Делови на шелошо, l/.
Роднинска шермиНОЛОluја, Јll. Исхрана, ју' Облека и козмешuка, V. За
бавен живош, V/. Духовен живош, Vll. Рели'iиозна шеРМUНОЛОlија u
зборови со m7сшракшна содржина), Г. ДРУГИ ВИДОВИ ЗБОРОВИ (/.
Придавкu, lJ. Гла'iоли, Пl. Броеви, ју' Заменкu, V. Прилозu, Vl. ИзвUl{U).
22. Во третиот дел Лuн'iвисшичкu калки се разгледува еден друг
вид заемки од турскиот јазик што се состои во наполно или делумно
калкирање на турски зборови (calque /exicologique), синтагми, изрази и
конструкции (calque phraseologique). Ова позајмување на внатрешниот
облик (torme јnјеrnе) е доста честа појава во двојазични средини и кај
двојазични (македонски и турски) говорни субјекти, каков што бил
случајот на македонската јазична територија.
23. Четвртиот дел на овој труд Турско-македонски јазичнu
вкрсшувања и мешања опфаќа извесни поретки, но не и помалу
интересни појави на шурско-македонски сиоеви кои се состојат во
мешање, вкрстување и контаминација на елементи од македонскиот и
турскиот јазик. И овие шавшолошкu и нешавшолошкu хибриди се, како
и лексичкише заемкu и лuн'iвuсшuчкuше калкu, резултат на неколку
вековната македонско-турска лингвистичка симбиоза.
24. Во петтиот дел Фонешска адаuшација на шурскише заемкu
и шурскошо влијание врз македонскиош Фонешскu сuсшем се
констатираат и анализираат фонетските промени на турските Фонеми
(1. Вокали, lJ. Консонанши) што настануваат при преминот на турските
зборови во македонскиот јазик, како и турското гласовно влијание врз
македонскиот фонолошки систем (/. Внесување на нови lласовu, ЈЈ.
Восuосшавување на некои исчезнаши 'iласови, П/. Влијание врз дис
шрuбуu,uјаша на lласовuШе).
25. Во шестиот дел Морфолошка адаишm{ија на шурскuше заем
ки во македонскиош јазик u. влијаниешо на шурцизмuше врз м.акедон
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СКUОШ Фонолошкu сисшем се разгледуваат покарактеристичните про
мени што ги претрпуваат турските зборови при вклопувањето во
шемата на македонскиот граматички систем. Тука се разгледува и тур
ското морфолошко влијание врз македонскиот морФолошки систем кое
се состои во заемање на t1редЛОЗll, сврЗНUliU, часililll{ll и модаЛНll зборовll
како и во заемање на некои морФолошки елементи (uрефuксu u
суфUКСU) и синтаксички особености (особено во врска со зборообра
з увањето).
26. Во Заклучокош ги изнесуваме во куси црти конкретните
резултати до кои дојцовме анализирајќи ги турските елементи во
македонскиот јазик.
Индексош ги опфаќа турцизмите што се анализираат во овој
труд. Тие се подредени по азбучен ред а покрај секој збор е означена и
страницата односно страниците на кои се среќава зборот. Скратеницата
арх. укажува дека зборот покрај кој се наоѓа не е повеќе во активна
употреба ни во говорниот македонски ни во литературниот македонски
јазик.
На крајот е даден Реzuсшар на употребената литература, како
и СкраШеНШiU.

1

ДЕЛ

ОПШТ ПРЕГЛЕД НА ТУРСКИТЕ 3АЕМКИ
1. Првише конШакши со шурскиош јазик
27. По доаѓањето на Балканот, македонските словенски племиња
стапуваат во директен допир со балканските староседелци: Грци, Албан
ци и Власи кои, поради словенските наезди, почнуваат да се повлекуваат
од краевите во кои живееле со векови. Најјужните словенски племиња
ги потиснуваат старите Грци сосем на југоисточниот дел на Балканот,
а албанските племиња ги присилуваат да се повлечат длабоко во пла
нинските краишта на најзападниот дел на Полуостровот, додека добар
дел од Власите почнуваат да ги асимилираат, така што денес еден мал
дел од нив е одржан и тоа во оние области каде што биле компактни
и во поголеми групи. Но, со конечното населување на Словените на
Балканот, во УII век, не се завршуваат и миграциите на Полуостровот.

И во следните неколку века низ земјите во кои денес живеат Маке
донците, проаѓаат многу племиња и народи, а на македонската јазична
територија

се

образуваат

(и

пропаѓаат)

повеќе

држави.

До

нови,

позначајни и подолготрајни промени доаѓа во втората половина на XIV
век со османските освојувања на Балканскиот Полуостров.

28. Овие освојувања на Балканот предизвикуваат големи про
мени кај балканските словенски и несловенски народи. Пред крајот на

XVI век Турците се апсолутни господари на Балканот а македонските
земји се, уште од почетокот на ХУ век, под турска власт. Со потпа
ѓањето под новите завојувачи, Македонците доаѓаат во тесен контакт
со еден неевропски народ и со еден неиндоевропски јазик (за разлика
од претходните контакти).
Овој директен контакт, како и неколкувековното заедничко жи
веење на македонскиот и турскиот народ, не можеле а да не остават
видни траги, во поголема или помала мера, и кај двата народа скоро во
сите области на духовниот и материјалниот живот,

макар што ни

културата ни верата, ни јазикот ни обичаите, ни степенот на развитокот
немале многу заеднички компоненти.
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2. П ојава llа шурскише еле.м.еlli1lu во македОllСКИОШ јазик
29. На прашањето кога почнуваат да навлегуваат турските еле
менти во македонските говори не може со голема сигурност да се одго
вори, но секако дека тоа станало доста рано и тоа набргу по доаѓањето
на Турците и по потпаѓањето на македонските земји под нивна власт.
Тоа време е приближно крајот на XIV век и почетокот на ХУ век. Тоа
е

период

кога

словенското население доаѓа во директен контакт,

отпрвин со турската војска и администрацијата а потоа и со турското
урбано и рурално население. Почетокот на ХУ век може условно да се
земе како почетен датум за пенетрацијата на турските елементи во
македонските народни говори а потоа и во стариот писмен јазикЗ3• Како
доказ за ова може да се земе присуството на неколку турски зборови во
спомениците од ХУ век. Не е исклучено дека во говорниот јазик влегле
и заемки непосредно пред доаѓањето на Османлиите во македонските
земји, со оглед на тоа дека тие многу пред своите организирани воени
походи во туѓи земји уфрлале и испраќале свои луѓе, та дури и помали
одреди како извидници.
3. Преглед lla шурскише заемки во uисмеllИОШ јазик
30.

Иако

бројот на сочуваните

споменици

од

периодот

на

доаѓањето на Турците е мал и макар што елементи од говорниот јазик
ќе почнат да навлегуваат дури во спомениците од ХУI век, особено со
дамаскинарската книжевност, сепак ќе се потрудиме да ги одбележиме
оние турски зборови што се наоѓаат во разни забелешкu, llашuuсu и заUUСll
од тоа време а

потоа и во некои други споменици.

Пред да ги

проследиме турските заемки во писмениот јазик од ХУ и ХУI век, ќе
одбележиме дека тие се јавуваат релативно ретко. Слабото присуство
на заемките во најстарите наши текстови секако се должи на фактот
што туѓите зборови го добиваат таканареченото ираво llа граiаllсшво во
писмениот јазик дури по честата употреба во говорниот јазик. А пак во
нашиов случај, турските зборови во писмените споменици се појавуваат
многу подоцна. Причина за ова е што говорниот македонски јазик, во
тоа време, се уште не е и јазик на писменоста. Јазикот на писмените
споменици од тоа време е црковllослов еllСКUОШ,

а разликата помеѓу

народниот и црковниот јазик е голема. И затоа процесот на внесување
примеси од народните говори и, следствено, на елементите од турскиот
јазик, во писмените споменици се развива бавно и постепено.
" Во врска со определувањето на датумот на навлегувањето на турски зборови
ЈЈО

балканските јазИl\И, е к о к (Restes. str.

588)

ro

зема ХУ век, поради проширувањето на

турските именки, на вокал, со -ја како и поради замената на турскиот полувокал

I

со

11.

20

======

Туро:uше леl':СUЧКU еле.меllШU (Ја .маl':еgОIlСКUОШ јазuк

31. Во разните забелешкu и нашi1uсu од xv век се среќаваат следниве
заемки од турскиот јазик, кои се наедно и првите запишани турски
зборови во македонскиот писмен јазик: амир, беi, махала, мусромански, чауш.
Сп.: &7> AItH &€ЛНКАГО Н САМОДРhЖА&ItАГО Ц9А U0t'CP OUAlfCKArO AMHP€ M€XM€Д иГА

(1469

г.), (од Зборникот на Владислав Граматик, - Иван.

136),

-

Н ТОМУ

С&€ДОЧИ IШСИфh м'ПОЛИТh И ПОПh NИКОЛА 1:1 MAXAIf€ Проико. (1473 г.), (од една
белешка направена во Скопје за една купена книга, - Иван. 116).
32. ОД XVI век е запазен поголем број споменици чијшто јазик, во
повеќе случаи, содржи примеси од народните говори. Заедно со елемен
тите од македонските народни говори навлегуваат постепено и турски
лексички елементи кои се уште се среќаваат само во разни забелешкu,
бидејќи писмената традиција на црковните текстови се пази и понатаму.
Покрај цитираните турски зборови од ХУ век, во ХУI век се среќаваат
уште и следниве: белеi, дуќан, jopiaH, калаi1, мушафчuја, ока, i1азар, сулшан,
ск:еле, ќурчuја, хан, чаршuја, шuнuк. Сп.: и ААр7> ПРИIt.о.сшw.о.. A1ic1>n ОКАА ЛАТНК7>
H &AДH С&ОИ s1i11€n'
И дАрШ&АW€ (Сводна грамота на Зограф,
Иван. 542),

и ШСТА&Н ОУЛА c':fM3 Г€шрг'i о (Сводна грамота на Зограф, - Иван.

543,

зборот B€A€Г се наоѓа четири пати запишан и тоа не само во еднина туку
и во множина
МЏААА,

Е6I/,чн),

rop€ MAAItH "'ЧАРh
(Иван.

Н tlA Nикополн C Kf€A€, "НО&А МАХААА Н 0€IJAOPO&A

-

Н ТОУ €L AoyrAlthL д

606),

-

. . .

н"(Калиманова грамота, - Иван.

ГО&1iЖДН "'ЧАРh (Иван.

606),

ОУ KMO tlORA

606),

-

&'ш€

УАРШi'..t

В€лнкомз AUHp1i C8ATAlf3 CMHUANy ,lAlfS, ЧАр3 IАД7> ЧРЦ,,7> (ср.

ХУI век), (од еден образец на писмо во Слепченскиот писмовник,
Иван. 484), &h rpAдh B€It€THA н ТАМО ШGр1iТОХh СТАрН KAAAI7A1 БОЖНДАРА &O€KOдA
-

г.), (Иван. 105), постели ми постелата, к . ! покри мене со jopiaHo,
МНХА.НЛА
к. . . 1 ела легни п6кри мене, к ... (околу 1620 г. од Костурско34),

(1566

.

UЅТАфh ујА

(Кодики,

39),

-

IШАtl7> уѕрујА (Кодики,

.

38),

-

ШНlfНК

(КоДики,

34

и тоа повеќе пати).
Гореспомнатите заемки зборуваат јасно за турското влијание врз
материјалната култура, кое почнува да се забележува особено при
формирањето на градовите и развивањето на трговијата и чаршијата.

33. Во XVII век во текстовите се повеќе се наголемува бројот на
турските заемки меѓу кои со поголема фреквенција најчесто се среќа
ваат: к:адuлак, мехлеџuја, нахија, iiаша, харач, харч, хаџија. CI1: А %ApYb ПЛА.ТН N€ДA.
КНПрО&НЧА.

(1690 г.),
69),

кавец, - Иван.

-

(од белешка на едно ракописно евангелие во Трес
TorAA pA GH ХМНЛ7> "АША со КОНСКА. СКОПh€ Н KAVAtlHK7>

Н C€Y€ СКОПС КА. lfA,lHfA
1:1

(1690

г.), (Трескавец, - Иван.

69),

-

M€CT€ ltА.р'iЧА.€МА.ГО ПНрОТСКА.ГО КА.4'АА7>КА1 lfA,lНfO Л7lжlti'ЧА

MOItA.X СТАр7>Ч7>

(1671

белешка направена на еден триод во Лесновскиот манастир),

А TAItA.CH € 1:1 BOApHIJIA UOItACTHP € КТНТОр кнр
34 G i
Paris, 1958.

а п п е

IЈi е ir

о

V

а

i 11

а п

t А

п

d

r

%AYH

-

г.), (од
CE€TOM1l

ПОП7> ДНМhV€ Н КТНТОр

с, иn lехјчuе mассЈоnјеn Ји ЛЈ' ѕјесlе,
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(1659

г.), (од еден натпис на евангелие од Воденско, - Иван,

177),

-

AItA

(Кодики, 38).
34. Покрај овие зборови, во писмениот јазик од XVIII век се среќа

Мф1'/;УНfА

ваат веќе и следниве: ама, вересиица, арамии, бакар, берuкеш, бучук, денк, iYM,
зарар, uбрuк, казан, каш, кубе, кушuја, машала, менќеме, мушшерuја, иамук, иари,
ракија, руба, сакас, сандоцll, сахан, синија, шава, шенџере, шеuсuја, шеслuмu, фрча,
харанија, хuч, чuвлuк, шајак како и голем број зборови што означуваат

разни видови занаети и занимања: бојаЏUll, казаНЏllU, ровеш казаНЛllСКU,
кираџии, кујУМЏllи, кумеiiiЧllll, мехаНЏllll, мушавЏllU, uаUУКЧllll и иаиУЏllll, како и
руФеiii uаuукчuскu, самарџиll, саиУНЏllll, симшиџии, шерЗllll, ќУРЧllll, ханџии,
чаКШllрЛllU, чешмеЏllll. Сн.:
"А

(1711 г.),
168),

Иван.

ор. cit.

-

-

-

'
MItOrO i:i "'ј фА'ГАС мо Н 'јМАХII i:i y€'Г'jp'j КАТА Kp'iIlA

(од белешка на еден апостол од Лесновскиот манастир, 

'
'ГО II€'ГO покр'ј СЕ "А ЕЕIIН КII чр КRII К8Б€ СII ПIIОV(Е) МА'јА

Иван.

170),

- незнам'b дека излегоха оште

20,000

(1730

г.

деН2а повече

... ама нека ХUЧb да гу погледнеа ...според'b муzцеРllаша и спорет'b иамука

...не

знам сами lЦo ке да чине ке са сам'}, оуплашил'b i:i зараро гулем'b...

(1791 г.), (од едно трговско писмо од с.
210), - T€C/lHMHMO WRЧН (1791 г.), (Иван. 138),

на дребно и СОС'}, вереСlluца
Банско, Разлошко, - Иван.
-

Б8УоrКl>. ЖН'ГН. ПЕ'Гh С'ГО'ГН АСПрН

VHItH

.

. ШКА COllh ПЕ'Гh "АрН ... ОКА рАКНМ
.

.

.. 'ГА СЕ

(1741 г.), (белешка од едно евангелие од с. Дедино,
Иван. 175), и земи ... сакасо ... 1Ѕдираи со форча (1728 г.), (од

БЕрНUТl>

Радовишко,
една Ерменија),

-

-

ХАрАмј'Н 'ГlIрчн ... COCEM'l. К8ТНА СрЕБрЕItА KlITHATA

VНItЕШЕ ...

г.), (од Слепченскиот кодик, 56).
На голем број турски зборови се наидува помеѓу записите и називите

'fORAp'iA БАКАрh Н р8БА Н СЕ ЦlO ItA'iAOA

на

разни

предмети

што

(1780

верниците

ги

подарувале,

манастирот Трескавец (Трескавечки кодик,

1788

на

пример

на

г.). Почесто се среќа

ваат следниве: iYM, uбрuк, казанu, леенu, машала, менќеме, сахани, синии, шавu,
шеuсuu, шенџерuња, харании, чuвлuк (Кодики, 166). Во истите кодики се за
бележани имиња и занимања на дарителите. Меѓу занимањата пак се

среќаваат забележани следниве професии (тоа се занимања на неколку
дарители од Прилеп): иаиуџии и uаuукчuu, бојаџuu, казанџuu, кујумџии,
кумеlUЧUU, кираџии, мушавчuu, механџии, самарЏllи, шерзuu, ќурчuu, сuмuшџuu,
ханџии, чаКllШрЛUU, чешмеџuu (Трескавечки кодик,

171),

како и: руфеш

uаuукчuскu и ровеш казаНЛllСКU (Кодик на манастирот Матка).

35. Сите овие турски заемки се наоѓаат расфрлени овде-онде во

разни записи, натписи и белешки каде биле главно патем внесувани. Од
втората половина на XVIII век, меѓутоа, тие почнуваат да се јавуваат и
во разни зБОРНllЦU, иоуки, Жllшuја, иреводи на дамаСКllни и дамаскинарски
текстови во толку голема мера што нивното поединечно следење во
ПИСМеНИОТ јазик кон крајот на ХVШ век и во почетокот на XIX век сосем
е отежнато.
Периодот од XVIII-XIX век е период кога турските зборови
масовно се инфилтрираат од говорниот во писмениот јазик. Верна слика
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на јазикот од овој период ни даваат МакедонскиоШ зборнu /СЗ5 (натаму
Зборнuк) и еден дамаскинарски текст36 на народен јазик од Тетовско.
36. И во овие два споменика народните елементи се застапени во
голема мера а со нив и заемки од турскиот јазик. Скоро на секоја
страница се наоѓа по некој турски збор а често и по неколку. Во
Зборнuкоz7i особено паѓа в очи употребата на приличен број зборови што
означуваат апстрактни поими (за разлика од досегашните заемки кои
скоро сите, без исклучок, беа именки со конкретна содржина), како:
.м.ахана И караз: - Егда познаеШ1> како да ти е оучинета магија, да не
нахождаши .м.ахана другому но самаго (Зборник, 16) и - курварство,
среброљубство, караз грижа (Зборник, 34). Меѓу другите нови заемки
се среќаваат следниве: баре, бендucува, zuмuja, zuмuџuu, ељкен, иари, фајде. Сп.:
Ако ли по твои С1>МрТ1> оставиш на твое чедо иари37 а ОН1> се разврати
(Зборник, 26), - не беендuсуваz7i'b това лице што им б(О)Г1> дарува
(Зборник, 17), јакоже ги.м.ија без ељкено и без гuмиџии не може да
плива38 (Зборник, 28),
На них баре кривица не има (Зборник, 32).
Зборот фајде се среќава често во овој текст, а за 'него е карактеристично
тоа што се пишува секогаш поинакуЗ9.
И ракописот на Начов40 обилува, како што веќе рековме, со
турски зборови. Меѓу оние што досега не ги сретнавме запишани, се
изделуваат следниве: адеШ, аждер, азНО, зендан, ка.м.џици, кеuф, курбан, .м.'bзрак,
uелuванџuја, сараи, чаркоu, џоаи, шаUiilлек, чuг.м.е, чuрацu. Сп.: - со .м.'bзрацu ги
прободуале (Начов, 419), - носите го у зендаН'b41 (НаЧОБ, 420), - Тогај
царот многу се наљути, заповеда на чаркоu да го турат со ка.м.џици тепајте
го (Начов, 420) - али caI}aTe од мене курбан (Начов, 421), - облечите му
чuз.м.е со клинци (Начов, 420), - понапре ке го прати светого Иоана да
пророчествува, да учини шаuz7iлек ке се роди ХРИСТОС1> ... напре ке
напраи сараи и столнина ... адеШ им било татко му име да каже (Начов,
)ѕ

Ma6edonski Zboгnik pros/og veka издаден од Ј. Н. V а ѕ i

Iј

е v

i с, Spomenik srpske

kraljevske akademije nauka, ХХХХ, drugi razred 29, Beograd, 1898, ѕtГ.6·З7. За јазикот на ово.ј
зборник Ко н е с к и

(ГРllмшТmКlI,

1, 13) вели дека е "некаде на средина меѓу I,РКОВНИОТ

и народниот".
љ Според С е л и ш ч е в (ПО/lоi... ) овој дамаекинарски текст датира од крајот на
ХУIIl в. или од почетокот на XIX в. За последниов датум е и Начов.
з1 Овде треба да се укаже дека во овој пример заемката ilapu е употребена во

денешно значење, т.е. во значење на MOHelTUI (во срп. хрват. НОВll!!), додека во поранешните
примери се употребувало за означување на една парична едииица.
38

Оваа компараl,ија н особено употребата на зборот ељкен (оваа заемка ја срет

навме само два пати забележана во сиот лексички матери.iал со кој располагаме) не наве
дуваат на помисла дека l,елата реченица е земсна од некој турски израз или турска пословица.
39

Се среќава: фllllд(1 (18), фllllXде (29), ХВIIllде (29), хв(шдll (31).

.... Н. А. Н а ч о в, Две Хllџlt ]Оl/lШМОВll KHltill (С1> приложение на еДИН1> маЛ1>К1>
ракопиCD). С1>обlЦава... - Пер Сп, кн. XXXIX, стр. 405-427, СОфИII, 1892. Овде станува збор
за ракописното зборниче (стр. 418-427).
41
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а.ждер . по тоа време му дошло кеuфо на
ilелuванџuја . тогај чuрачuше (Начов, 426),
и мислила какоФ џоаио да ... некој со 'гемија пливал по море и се
срадуале како азно когај нашле (Начов, 424).
422),

му се сторил како
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37. Писмениот јазик во ХIХ век изобилува со турски зборови. Тоа
е период кога употребата на турските елементи, како во говорниот така
и во писмениот јазик, ја достигнува својата врвна точка. Народното тво
рештво запишано во овој век, како и книгите на Крчоски и Пејчи
новиќ и јазикот на Миладиновци, Жинзифов, Прличев, Мисирков, Це
пенков и други, обилуваат не само со турски зборови, туку и со турски
изрази, пословици, обрти и калки. Ваквото множество турски елементи
во писмениот јазик на ХIХ век се должи на фактот што тие елементи
многу порано влегле и се употребувале во живата реч, од каде дури во
овој период, со наголемувањето на народните елементи и воопшто со
употребата на народниот јазик, влегуваат и во писмениот, а исто така
во целокупниот живот од тоа време е важна и големата улога на
чаршијата (со развиеното занаетчиство и живата трговија).
38. Но скоро истовремено, со достигнувањето на врвната точка
на турското јазично влијание, кон крајот на ХIХ век почнува обратниот
процес, кој се состои во постепено но постојано намалување на турските
заемки. Се забележува процесот на поместување на турските зборови
на втор план и давање предност на домашните зборови. Ова доаѓа како
резултат на засиленото словенско влијание и на поголемото ориенти
рање кон словенските земји и словенските јазици во периодот на Пре
родбата. Ова се чувствува најмногу во лексиката во која добар дел од
турските заемки, најчесто оние со апстрактна содржина, се заменуваат
со словенизми, црпени како од црковниот така и од словенските јазици.
Но, супституцијата на турските зборови со словенски оди бавно, таа не
може да се изврши наеднаш. Во прво време дури новите, непознати
словенски зборови, што ги истиснуваат турските заемки од употреба,
се објаснуваат со попознатите, поблиските турски зборови. Не е редок
случај дури некој нов словенски збор да се глосира и со по неколку
турски

термини42•
39. Намалувањето на употребата на турските заемки особено се
засилува со слабењето на Отоманската Империја и со нејзиното дефи
нитивно пропаѓање, кое предизвикува повлекување на целиот државен
апарат и на најголемиот дел од турското население. Сета терминологија
во врска со турското државно уредување, термините од војната и граѓан
ската администрација, како и сета правносудска терминологија набргу
исчезнуваат во новосоздадената политичка ситуација.
42 Истата појаnа се забележуnа и по бугарскиот јазик. Во nрска со ова cf. К и
Р и Л М и р ч е п, 3а (;bдбllilill НlI iiiУрl!IIЗМlllце l! б'bлillРСКIt езuк, Изв. на Инст. за б"bЛГ.
език СОфИJl, 1952, БАН.
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4. За судбuнаi11a на шурскuше заемкu
40. Развивањето на писмениот македонски и особено создавање
то и кодификацијата на македонскиот литературен јазик по војната,
одигрува реIПавачка улога во судбината на турските заемки во маке
донскиот јазик. Бројот на турските зборови се намалува скоро со секој
изминат ден4З• Меѓутоа, во првите повоени години се забележува во
извесни текстови поголема употреба на турски зборови (особено во
дневниот печат). Оваа појава, која во дадениот момент беIПе донекаде
природна, точно ја објаснува проф. Б. Конески: "ПСИХОЛОIПки употре
бата на горните турски зборови може лесно да се разбере како еден
стремеж да се најде посебен збор во однос на другите јужнословенски
јазици, опирајќи се притоа на погреIПната претпоставка дека најдениот
збор е чисто народен, македонски. Така е конкретно со горниот при
мер, кај IПто преводачот го предава 'IПте се С'bгласи' од бугарскиот текст
со 'ќе кандиса', верувајќи дека наIПОЛ добра замена"

44.

За оваа појава

проф. Конески ПИIПува и во својата Грамашика: "Што се однесува до
подборот на зборовите, тука како еден од важните моменти се постави
тоа како да се постапува со оној голем број турцизми IПТО ги има во
наIПИОТ народен јазик. Во прво време по ослободувањето можеIПе негде
годе дури да се забележи нивното засилување во писмената употреба,
неIПТО кое идеIПе од оној, во основа оправдан и благотворен стремеж,
да им се даде IПто повидно место на различните елементи од народниот
јазик. На таа сосем единична појава немаIПе некоја потрајна основа"

45.

Во денеIПНИОТ литературен јазик турските зборови свесно се избегнуваат
и, доколку е можно, нивната употреба се сведува на минимум.

41. Покрај гореприведените моменти IПТО одиграа голема улога
во истиснувањето на турските зборови, за нивната супституција придоне
ле и некои својства на самите турски заемки. Имено, добар дел од упо
требуваните турски заемки во македонскиот јазик е оджuвеан и по однос
на турскиот јазик. Ист е случајот и за приличен број архаuзми и дuјалек
Шизмu. Голем број од сите овие заемки не се наоѓа денес ниту во речни

ците на современиот турски јазик. Друга една група зборови пак, каков
IПТо е случајот и со некои домаIПНИ, отпаднале од употреба затоа IПТО
не е повеќе во состојба да изрази поими и предмети на кои денес им се
придава нова содржина, ново значење.

Така, на пример Б.

Конески

констатира: "зборот севда ни оддалеку не може да ги покрива оние раз
4; За ова придонесува и скоро деФннитивното иселување на турското население
во последните години (особено во периодот 1950-1960 г.), како и изумирањето на постарите
генерации Македонци што го познавале турскиот јазик и што ги употребувале турските
елементи.
.. Б л а ж е Ко н е с к и, 3(1 Аt€lкедОНСКllоiii лuiiieplliiiypen јазик, Скопје, 1952.
4' Б л а ж е Ко н е с к и, ГраМ(I/#ltка дел 1, стр. 54.
...
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лични нијанси во значењето што го носи за нас денеска зборот љубов.
Ако ние се уште во одреден битово обоен стил велиме: На Петрета му
остана атер дека не го викна на гости, смешно би ни звучело да го упо
требиме тој израз во некој ваков случај: На KOjll било влада и остана
aii1ep дека не ја викнаа на конференција" 46. Кон овие примери можат да
се добават редица други, меѓу кои и: ашuкува, ашuкчuја, 'lајле, ep'leH, каскан
дисува, касканџија, мерак од афективниот вокабулар и др. Овде треба да
се додаде дека голем број турски зборови излегол од употреба и затоа
што по долгата употреба со една и иста

содржина добил тесно, специ

јализирано значење, а покрај тоа некои од нив станале безживотни и
непродуктивни, неспособни за развивање нови значења и изведување
нови зборови од нив.
42. Од горното секако не треба да се заклучи дека турските збо
рови се сосем истиснати од употреба. Тие се уште го претставуваат
најголемиот дел на сите заемки во македонскиот јазик со тоа што се
неколку десетина пати побројни, на пример, од грчките заемки. Добар
дел од турските заемки се употребува и денес, се разбира во многу по

мала мера во литературниот отколку во говорниот јазик. Најголем дел
од овие заемки се оние кои не можат да се заменат. Проф. Конески со
право констатира дека никој не помислува да им најде замена на оние
турцизми што се станати неразделни составки од речникот на македон
скиот јазик. Бројот на вакви и слични зборови е релативно многу голем.
Тие му припаѓаат на таканаречениот технички вокабулар и означуваат
конкретни предмети кои се употребуваат секидневно. Такви се на при
мер и заемките што се во врска со куќата и покуќнината (долаu, душеме,
каиија, кuлuм, одаја, иенџере, аерде, рафш, il1aeaH, чер'lа ) или пак означуваат
делови од облека (дy'lмe, јака, коuче, марама, чораuu, џе6, шајак, шал, Шilмuвче ),
постела (асе, душек, јасшук, јорган, ќебе, чаршав) или се пак во врска со ис
храната и кујнските садови (алва, 60за, долма, јавнија, кајгана, кајмак, мусака,
раiiiлук, чор6а, шuра; аранија, казан, каиак, Шава, шаuа, тенџере, фuлџан, чuнuја,
lllUUle ) , потоа во врска со разни занаети и алати (алаiil, алка, 6урма, занаеiil,

тестера, шурuuја, чекuч, чuвuја) како и разни други (apioeaH, бавча, 6адем,
6акар, 6амја, 60ја, зум6ул, кајак, кајсија, калај, мајмун, олук, сааш, сандак, ilioUKa,
шорба, ќунк, чадор, чанша, џуџе). Сите овие зборови, како и безброј други,

успеале длабоко да се вкоренат, тие се денес составен дел на македон
скиот лексички фонд. Поголемиот дел од овие зборови македонската
јазична свест и не ги сеќава како шуiu, турски47.
43. Што се однесува до употребата на турските заемки во умет
ничката литература, нив ги употребуваат денес главно оние писатели,
ж

Бла

47

Според терминнте што се употребуоаат
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rp(IMmТill1(...
(1 дел 1, стр. 54.
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германската лингоистичка наука, тоа

би биле Lehnw()rl 'засмка' а не Fremdwort 'туѓнца' (Tyt збор).
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особено поети, чиешто творештво произлегло од народното. На нив им
даваат предност, не без право, и оние писатели што во своите творби
ја третираат проблематиката од подалечното или поблиското минато
кое е тесно поврзано со турското владеење (на пример В. Иљоски, ѓ.
Абаџиев, Ст. Попов ). Употребата на турските елементи во такви твор
би наполно одговара, бидејќи на јазикот му дава понародски карактер,
а на целата творба јасна локална боја (couleur lосаЈе). Овде треба да се
додаде дека не е мал ни бројот на оние турски зборови кои служат како
одлично стилско средство поради својата посебна обоеност. Нив ги сре
ќаваме често во разни реuоршажи, козерии И хум.орески. Во својот семан
тички развиток, голем број заемки се здобиле со извесни нови, изнијан
сирани значења (особено се забележува употреба во подбивно, uронично
И

uејорашивно значење, специјално во говорниот јазик). Но, ваквата

семантичка и стилистичка употреба се забележува се повеќе и во писме
ниот јазик.
Во современиот јазик, макар ретко, се среќаваат примери кога
за нови предмети и поими се употребуваат турски заемки, на кои сега
им се проширува значењето. Така на пример се среќава заемката кула
за означување, не повеќе на познатите средновековни кули туку вис оки
uовеќекашни зzради (зборот е употребен како калка на франц. tour). Освен
оваа заемка се среќаваат и заемките: безисшен (за Zолем.и блокови дуќани,
кафеани и др., преку српскохрватскиот јазик), чакм.ак (и за авШом.аШс.кц
заuалки). Се разбира дека бројот на вакви заемки е многу ограничен.

5. За ширењешо на шурскише заем.ки
44. Турските елементи се ширеле дирекшно, по слушање и во
контакт со Турците. Минимален е бројот, неколку десетина збора, што
во македонскиот јазик преминале индирекшно, со посредство на другите
балкански јазици. Така на пример, најверојатно преку српскохрватскиот

јазик влегле во употреба заемките: дарм.ар, дувар, дуZм.е, ексер, русвај, чор
балук, чивјалук, џум.бус. Што се однесува до пренесувачите на турските

елементи, патиштата по кои тие се ширеле биле најразлични.
45. Турците биле главно војнички народ и на Балканот доаѓаат

како завојувачи. Народите, чиишто земји ги освојувале Турците, своите
први контакти ги воспоставувале со турската војска. Може да се прет
положи дека првите пренесувачи на турските елементи биле турските
воени лица. Покрај војскаша, по воената, се воспоставувала и државната
власт. И турската адм.инuсШрацuја, колку и да била едноставна, за време
на целото турско господарење на Балканот одиграла секако голема уло
га, особено во ширењето на турската админисшрашивна и uравно-судска шер
м.uнолоiија. Но, покрај овој релативно ограничен број турски заемки што

Оливера Јашар-Настепа

27

влегле по официјален пат, преку војската и администрацијата, постои
друг, многу поголем дел заемки што влегол во употреба во македон
скиот преку шурскошо н.аселен.llе. По проаѓањето на турската војска и
организирањето административна служба, турската власт почнува да ги
населува освоените земји со свои луѓе, преселници од Мала Азија. Отпр
вин Турците ги населуваат само поголемите населени места, а подоцна
и помалите, па дури и селата (оние што биле поблиску до комуника
циите). Со текот на времето се создаваат чифлици и нови села, па дури
и градови (познато е дека некои воени логори израснале во градови,
како Крива Паланка, на пример) кои се населуваат исклучиво со турско
население (за ова ни зборуваат денес многу ојконими и топоними, а
една поголема таква област, во која предимно живеело турско населе
ние, е ЈуруклукоiU ) . Ова населување на македонските земји со турско
население, како и со други народи што Турците ги довеле на Балканот

( Черкезu,

Лазu, ТаШllРU и др. )48, траело дури до ХУIIl век. Но, не помала

улога во ширењето на турските елементи одиграло и самото словенско
население кое служи, тргува или се школува во Турција. Покрај ова,
приличен број луѓе стапувал во турската војска (служењето војска за
немуслиманското население не било задолжително) 49 заради привиле
гиите што како турски војници ги уживале. Една од таквите привилегии
била, на пример, неплаќањето данок. Еден друг дел од населението пак,
го примило исламот од истите причини, покрај извесен број од населе
нието што со сила било исламизирано. И така, со служењето во турската
војска и со преминувањето во исламот, добар дел од македонското
население доаѓал во потесен допир со Турците и турскиот јазик. Но, за
ширењето на турскиот јазик можеби најмногу придонесла шурскаша
чаршuја со занаетчиството и трговијата, што биле како во рацете на
Турците така и во рацете на немуслиманското население. Последново,
поради природата на работата, било нужно упатено да го владее тур
скиот јазик. И македонското население, градско и селско, кое било
индиректно поврзано со чаршијата во секојдневниот живот ги примало
турските јазични елементи од неа.
46. Од ова произлегува дека бројот на македонското население што
го познавало и зборувало турскиот јазик не бил мал. Македонско-тур
скиот бuлuн'iВUЗ{IМ кај македонското население не само што не бил ретка
појава, туку напротив често се среќавал, особено во XIX век Приличен
., Е u g е п е Р i t t а r d, Le. реир/еѕ чие le. Титсѕ оn/ аmеnеѕ Јаnѕ lеѕ Balkans. Revue, str.
533-538.
•• V I а d i ѕ I а v Ѕ k а r i с, L 'altitude Јеѕ реир/еѕ balkaniques а l'egard Је.\· Титсѕ. Revue,

str. 573-584. Во врска со ова авторот вели: "Le ѕегујсе mШtаiге n'etait раѕ obligatoire, mајѕ lеѕ
Тигсѕ attirerent lеѕ Chretiens раг Јеѕ ргivПеgеѕ dont jouissait dans I'Еmрјге чијсопчие remplissait une
fonction militaire. Les чиеггјегѕ Тигсѕ de religion chretienne ne payaient раѕ lе harac чие devaient рауег
ргеѕчие tous lеѕ autres subjets adultes non musulmans" (str. 578).
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број луѓе го владееле толку добро турскиот јазик што можеле непречено
да се служат со него. Исто така добар дел од македонското население,
меѓу кое доста жени и деца, го разбирале турскиот јазик но не можеле
активно да се служи со него. Сп.: "Јана си шурски разбира, / Ама си шурски не
дума"

(П.

МихаЙлов, Б'bЛГ. нар. песни,

106).

Овие стихови како и редица

други примери50 на точна употреба на турските зборови и извонредната
смисла и усет, што особено се гледаат во калкирањешо, зборуваат често за
многу активно и пасивно

познавање на турскиот јазик. Овие луѓе со

своето познавање на турскиот јазик придонесле не само за ширењето на
турските зборови, туку и за ширење на турските пословици, изрази, кон
струкции и воопшто за ширењето на турската фразеологија.

6. Ценшри од кои се шири шурскиош јазик
47. Што се однесува до прашањето за центрите од кои се ширел
турскиот јазик и турската култура, може да се рече дека тоа секако биле
градовише, бидејќи Турците се населувале и живееле речиси исклучиво
во нив. Од градовите понатаму турските елементи се шират, по разни
патишта, и во внатрешноста на земјата. Доказ за тоа дека шурцuзмише
се ширеле во насока град

село е и множеството турски заемки во на

родното творештво, како и голем број зборови од турско потекло што
се и до ден-денес во жива употреба предимно кај селското население,
а што означувале предмети и поими карактеристични за тогашниот
градски на чин на живеење (како што се на пример редица заемки во
врска со облеката, куќното уредување или пак оние што се во врска со
духовниот и сентименталниот живот). Освен тоа, треба да се одбележи
дека турските заемки од областа на земјоделието и воопшто во врска
со животот на селото се многу поограничени.
7. За 2еоzраФскаша расiiросшранешосш u уuошребаша
на шурскuШе заемкu

48. За географската распространетост на турските заемки со
голема точност не може да се зборува засега. Дури по детални теренски
истражувања и дијалектни студии ќе може попрецизно да се одговори
'" Меѓу другото, овде ќе го изнесам примерот на точното уочување разлика меѓу
значењата На глаголите /{lIндllСУВlI и кандllрдuсува: " ...и јаз верувам, оти за ов6а нешчо ке
кандtlcа; ама гледај да го К(lндардllclllll да оставе кучињата у д6ма и каде да отидете бес
КУ'IИња, јас ке ве најдам" (Штип, СБНУ. Х. 140). Од примерот се гледа дека раЗЛlIката во
значсњата што ја внесува - дllР (-Јет) (тур. kanmak и kandumak) била почно забележана: првиот
глагол е употребен во значење 'се согласува' а вториот во значење 'наговара, убедува,
присилува на согласност'. И неупотребувањето на протетичкиот вокал u-(ске.мле, IUке.мбе,
СiUlI.мбол за ш:ке.мле, Ilске.мбе, ИСШll.мбул) зборува во прилог на нашава констатаl,ија.
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на ова и слични прашања51• Но, од материјалите со кои располагам и
што ги анализирам во оваа работа, може да се заклучи дека турските
елементи се среќаваат, во поголема или помала мера, ширум целата
македонска јазична територија. Тие се среќаваат скоро во иста мера и
во источна и во западна Македонија52 (макар што би се очекувал пого
лем број во источните краеви), како во северните така и во најјужните
македонски говори.
49. Во однос на употребата на турските елементи се забележува
разлика меѓу градското и селското население. Факт е дека турските еле
менти порано, за разл'ика
рока употреба во јазикот на градското население отколку на селското
(ова особено за западна Македонија). Освен во градовите, турцизмите
се употребувале повеќе во оние локалитети што биле поблиски до
сообраќајните артерии, како и во оние места (дури и маали) во кои се
наоѓало побројно турско население. Најслабо турско влијание и след
ствено најмала употреба на турски елементи се почувствувало во поода
лечните места и планински села.
50. Од досегашните лексички материјали исто така е тешко да
се навлезе во подетално разгледување на 'iенералнuiце и локалнuше тур
цизми. Но, факт е дека сите заемки не се еднакво познати и раширени.
Додека најголем број од нив се општи за целото македонско подрачје,
па дури се употребуваат и во другите балкански јазици, извесен број од
нив е ограничен само на некои краеви и на некои професии.
Овие последниве би можеле да се сметаат за локалнu турцизми
(да се послужиме со термините на Скок), бидејќи се карактеристични
само за извесни краеви и слоеви односно групи луѓе. Така, кај извесни
iiiурцuзмu се забележува нивната проФесионална припадност, особено
кај оние од занаетчиската терминологија. Поголем дел од овие зборови
е во почеста ако не и во единствена употреба кај разните занаетчии.
" Во врска со ова прашање е к о к пишупа: "Dosadasnje leksikoloske studije iz oblasti
pojedinih balkanskihjezika пе dozvoljavaju, medutim, da

ѕе

уес Јanаѕ prave pouzdani zakljucci u pogledu

geografske rasirenosti pojedinih balkanskih turcizama. Uza ѕуе (о, ipak ѕе mora роѕјаујјј kao ideal nauke
da ѕе (аспо znade koji su turcizmi generalni, а koji lokalni"
52

(Prilozi, Slavia).

На прв поглед од примерите што ќе ги анализираме во оваа работа би се заклучи

ло дека најмногу турски зборопи се среќаваат во дснтралнитс говори. Но, таквиот заклучок
би бил погрешен затоа што ваков впечаток доаѓа оттаму што засега најмногу запишани
материјали се од тие краеви. Ова е секако и причина за мислењето дека турските елементи
се подеднакво распространети во источна и западна Македонија. Меѓутоа, макар што се
има недостиг во лексички и други материјали од источна и јужна Македонија, може да се
рече, врз оснопа на она што е досега запишано, дека по источна Македонија се среќаваат,
покраЈ Оllштомакедонските и општобалканските турски заемки, уште и такви заемки кои
ги нема во западна МакеДОНИ.iа. Меѓу НИII се карактеристични особено заемките што се
во врска со облеката и селскиот живот. Ова доаѓа секако оттаму што

110

западна Македонија

прсовладувало турско градско население додека во источна Македонија се наоѓале населби
и области со ТУРСКО селско населеиие.
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Исто така приличен број турцизми е во исклучива употреба кај словен
ското исламизирано население (ова се однесува особено за оние тер
мини што се во врска со исламот). Овде треба да се додаде дека при
личен број турски елементи се среќаваат, на пример, во тајните јазици,
особено во цигуларскиот таен јазик". Карактеристично за турските
заемки во овие јазици е тоа што тие претрпеле значителни Фонетски и
семантички измени.
51. Освен оваа професионална припадност на некои турски заем
ки, се забележува исто така и извесна стилска обоеност. Така на пример,
постои видна разлика меѓу турските заемки што се употребуваат во
народната проза и во народната поезија како и меѓу заемките од епското
(каде редовно се среќаваат, на пример: анџар, делија, левенiП, јаралија, iПу
фек) и лирското творештво (каде се чести заемките како: ал, apMaiaH,
тиик, дар.мадан, iул, ерген, јаран, каскандиса, кахарлuја, .мерак, севда, ќердоса )
Понекогаш е дури тешко да се сретнат во епската поезија, на пример,
термини што се карактеристични за лирската поезија и обратно.
11

.

8. За некои особеносiПu на iПурскиiПе зае.мкu
52. Макар што турскиот јазик, по право турските дијалекти што
се зборуваат на Балканот, колку што ни е познато, не се досега посебно
проучувани, врз анализа на трагите што се наоѓаат во македонските
говори може да се заклучи дека тој говорен јазик, на кој зборувало тур
ското население во Македонија, бил на висок степен од својот развиток
и дека тоа бил јазик богат со изразни средства и стилски фигури.
53. Најголем број зборови е позајмуван токму од тој народен јазик.
Ова може да се заклучи и по облиците на турските заемки. Така на при
мер заемките: афери.м, едзаџија, зарзаваiП, ко.мар, сефiuе, фuра се позајмени од
истоветните турски народни облици: a.ierim, edzaCI. zarzavat. komar. se.fte, ./ira
а не од литературните: aferin, eczazl. zerzevat, kumar. siftah, јЙrи. Но исто така
се среќава и приличен број зборови што преминале од турскиот литера
турен јазик, т.е. од јазикот со кој се служеле вишите слоеви на турското
општество. За овие средини биле особено карактеристични зборовите
од арапско и персиско потекло кои се позајмуваат, иако за многу од нив
постоеле соодветни термини од турско потекло. За илустрација ќе при
ведеме само неколку примери што се наоѓаат и во македонските говори:
.махсул и .максул (арап.) паралелно со берuќеiП; зебзе (перс.) за тур. зарзаваii1
(нар.), бехане (лит.) за .махане (нар.), .мејва (перс.) за е.мшu (нар. тур.), из.меiП
чија (арап.-тур.) за uз.меЌар (арап.-перс.). Во македонските говори поши
рока употреба имаат заемките што доаѓаат од народниот турски ( бериќеiП,
зарзаваiП, .ма(х)ана, e.мUlU) отколку оние што се употребувале од вишиот слој
но И тие, како што видовме погоре, се среќаваат но во поограничена
употреба. Паѓа в очи дека поголем број турски заемки што се наоѓаат
запишани во материјалите, на пример на Цепенков (ВО нешто помала
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мера), Веркович (особено) како и во речничките материјали запишани
од Кратово (Симиќ) и од Галичник (Р. Огњановиќ), припаѓаат кон заем
ките од јазикот на вишото турско општество. Ова се должи, секако, на
фактот што овие запишувачи го познавале добро турскиот јазик.
54. Анализираниот материјал покажува дека постојат, покрај
овие видови заемки, и други што зборуваат за фактот дека се позај
мувало од јазикот на разни општествени слоеви. Така на пример зборо
вите: улефе (арап.) 'надница' и 'војничка месечна плата', iiiauH 'војничко
следување', каравана и караванче 'вид јадење' (а во турскиот јазик примар
но значење 'војничка порција' а потоа и 'јадење што се добива во вој
ската'), јасно зборуваат дека се позајмени од жаргон на војниците, како
што бројните заемки од занаетчиската терминологија зборуваат дека
се употребувале во јазикот на разните еснафи. За разлика од овие, збо
ровите: аш! 'нема, одлета', ааао 'вид кашесто јадење за бебиња', глаголот
ЙаЙа, Пааи 'јаде', џиЏll, џиџано 'нешто убаво, сјајно и што свети' потоа
Џllџано миџано, со слично значење, зборуваат дека му припаѓаат на дет
скиот јазик, односно на јазикот на возрасните кога им се обраќаат на
децата.
55. Што се однесува до староста на заемките, се разликуваат пос
тари и понови заемки, дури (макар ретко) се забележуваат и по два

облика, постар и понов, за еден ист збор. Така на пример се среќава беz
и беј, јанuчар и јанuчер. Оваа и слични појави довеле до употреба на изве
сен број дублети (етимолошки) од два, а поретко и од повеќе облици
на еден збор од исто етимолошко потекло, кои не секогаш имаат и исто
значење. Овде ќе ги приведеме и следниве неколку заемки: амир (во
постарите текстови) и емир (во поновите), iayp (iaBYp, кавурин) и ќафllр
(дури употребени едноподруго, како два различни збора: "А бре буга
П. Мих., Б'bЛГ. нар. песни), мајдан (во поново време
рин, ќафllР iaypllH!"
и не е исклучено преку српскохрватскиот јазик) и маден, мадем.
-

56. Исто така во македонскиот јазик не се ретки дублети кои
настанале така што едниот дошол директно од турскиот јазик а другиот
од исто потекло по некој друг пат, најчесто со посредство на српско
хрватскиот јазик и тоа често од интернационалната лексика. Така на
пример, директно од турскиот јазик дошле заемките: аМllр, еМllр, афllОН,
крмез, а подоцна преку српскохрватскиот адмuрал, оЙиум, кармин (од исто
потекло како и претходните). Не поретко се среќаваат и дублети од
грчко потекло од кои едниот дублет влегол директно од грчкиот јазик,
како: бубак, KpeBaiii, леунка, мрамор, фурна, а другиот индиректно преку тур

скиот јазик: Памук, KpeBeiii, леуса, мермер, фурун(џuја). Се разбира дека значе
њата на дублетите секогаш не се поклопуваат наполно. Така на пример

аМllр (емuр) значи 'поглавар, главар' а адмuрал 'чин во морнарица'; крмез
'вид црвена боја' а кармuн 'црвило, нарочен козметички препарат'.
Исклучок од ова претставуваат дублетите од грчко потекло кои се раз
ликуваат главно само по својот фонетски облик.
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57. При анализата на заемките може донекаде да се одговори и
на прашањето шшо и како се позајмувало од турскиот јазик. Паѓа в очи
фактот дека при заемањето не е правен некој посебен подбор. За нека
ков избор заправо и не можело да се мисли во услови во кои се вршело
позајмувањето. Се заемале зборови што биле нужни, како и оние за кои
во македонскиот јазик веќе постоеле соодветни термини. Нема да се
претера ако се рече дека турските зборови не се позајмувале, туку дека
тие напросто преминувале во македонскиот јазик (толку е голем бројот
на заемки, потребни и непотребни - нужни и "луксузни").
Така на пример, се забележува отфрлање од употреба голем
број словенски зборови што се заменуваат, во новите услови, со соод
ветни зборови од турскиот јазик. Овде не се прави разлика меѓу зборови
со конкретна (далzа, iол, корија) или апстрактна содржина (адеш, есаи,
uкшuза, куршулuја). Општите турски заемки како: адеш, азно, ајван, алшан,
амбар, бавча, zeMuja, zемuџuја, eKUМ, зандана, кабааш, iiарче, шоi1ал, ќор, џевнем,
како и неколку стотици други, ги истиснуваат делумно или наполно
домашните зборови: обuчај53, блаzо, скош, злашнuк (злашuца, жолшuца), жuш
ница, zрадuна, кораб, корабнuкu54, време, шемнuца55, кривица и кривина, комад,
ХроМ, слеii, вечна (понекогаш и ад). Оваа масовна замена на словенските
зборови е карактеристична како за писмениот јазик (особено во да
маскинарската книжевност) така и за народниот.
Но, сепак, наспроти многубројни случаи на замена словенски
зборови со турски, многу побројни се оние заемки што означуваат нови
предмети и поими што ги Донесуваат со себе Турците и ориенталната
култура.
9. За ешuмолошкошо iiошекло на заемкuше
58. Овде нема да завлегуваме во детално анализирање на етимо
лошкото потекло56 на турските заемки што се наоѓаат во македонскиот
јазик. Ќе изнесеме само неколку општи забелешки во врска со ова пра
5Ј

Зборот оБUЧllј е наполно заменет и по бугарскиот јазик со турската заемка lIдеiU.

Во прска со опа пишynа

Б о б ч е п кој констатира, по една многу сопесно спропедена анкета,

дека зборот оБUЧllј не се среќапа по употреба по бугарскиот јазик и дека е наполно заменет
со lIдetТt.
5.
11

Додека по дамаскинот издаден од Лапроп (П. А. Л а п р о п, ЦIlМlIскинn Сluудшuо

сБОРНlIКlI ezo llMeHlI 'дIlМIIСКlIНll' ВО /Ozo-слаВRнскоii itllCoMeHociull, Одесса,

1889) се среќапаат

зборопите: ЗЛlliUlllјll, кораб, кораБНlIКII, об llчај, истите тие зборопи по поДоцнежните преписи,
како на пример по дамаскинот за кој пишупа Корубин
НlIlие, МЈ, 111,
55

4)

(Б

л. К о р у б и н, Неllиио за дllмаСКll

се среќапаат истиснати и заменети со: алiUIlН, zllMlIja, адеlU.

Во еден запис од ХУI пек (Ипан.485) се наоѓа зборот lUeMHlIIjll, но подоцна редопно

ч о п, ор. cit. 420).
56 По однос на македонскиот јазик, етимолошкото потекло на заемките

се заменупа со заемката зандаНII (на пр. кај Н а

што дошле

преку турскиот јазик и не е битно. Во прска со опа прашање пишупа и е к о к: "Ѕа gledista
паѕЉ turcizama zapravo је svejedno dali ѕе radiо iskonski pravim turskim, persiskim iIi arapskim rUecima,
jer ѕе i onako mora uzeti da ѕи ѕуеопе dosle do паѕ preko turskoga mediuma"

(S/avia).
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шање и ќе ги илустрираме со извесен број примери, додека во прегледот
на лексичките заемки даваме упатувања за нивно етимолошко потекло.
59. Потеклото на зборовите што од турскиот јазик преминале во
македонскиот е различно, бидејќи зборовите од туѓо потекло во тур
скиот јазик сочинувале скоро исто толку голем дел на речничкиот фонд
колку и зборовите од чисто турски корени. Најголемиот дел на заем
ките во турскиот јазик, од периодот на Османлиите па се до реформата
на Ататурк, им припаѓал на арапскиот и персискиот јазик57. Според
бројноста, по заемките од арапско и персиско потекло доаѓаат заемките
од грчко, латинско и унгарско потекло. Нешто подоцна во турскиот
јазик влегуваат и зборови од западноевропските јазици, особено од ита
лијанскиот и Францускиот, од кои преку турскиот еден дел се инфил
трирал и во македонскиот јазик.

10. 3ае.мки од араЙско Йоii1екло
60. Арапската култура воопшто и арапскиот јазик посебно биле
од огромно значење не само за народите од азиските и африканските
земји, но и за многу европски народи. Важноста на арапскиот јазик и
култура за другите јазици ја констатирале многу научнициЅ8• Општо
земено, неговата улога е голема и со право арапскиот јазик го споре
дуваат и изедначуваат со латинскиот јазик: "АрабскиЙ ИЗbIК

латин

Вастока"59. Лингвистичките елементи од арапско потекло, особено лек
сичките, се наоѓаат и денес во поголемиот дел европски јазици, а во
шпанскиот и португалскиот јазик тие влегуваат во речничкиот фонд.
Приличен број зборови од арапско потекло се наоѓа и во интернацио
налниот

вокабулар.

61. Иако арапскиот јазик не и припаѓа на истата јазична група на
која и турскиот јазик, тој сепак успеал да изврши големо влијание врз
него. Треба да се одбележи дека арапските зборови, при преминот во
57
Л3b1КlI,

Спрема Ко н О н о в (ГРll.м.мmUшш cotJpeMeItIto'io lТIурецко'iо /lutТIepllIuypIto'io

Москва-Ленинград, 1956, стр.8-9) нивниот ПРОI\ент изнесувал 90%:

"

... словаРНblЙ

состав Typel\KOrO литературного IIЗblка в ХУI·ХУII вв. примерно На 9()% СОСТOIIЛ из
арабско-персидских заимствованиЙ". И С к О к е исто така на мислење дека поголемиот
дел На позајмените зборови од турскиот јазик е од арапско и персиско потекло: "Les
Turcs оп! propage јсј (dans lеѕ Balkans - O.J.N.) рlиѕ de mots persans е! arabes que lеигѕ propres"

(Restes,

587).
5'

Во врска со ова, иа пример, С а п и р пишува:

"

11 п'у а exactement que cinq langues

qui ајеп! еи ип гоlе capital dans lе гауоппеmеп! de lа culture. Се ѕоп! I'anсјеп chinois, lе sanscrit, l'arabe,
lе grec е! lе latin ..." (Е d. ѕ а р i г, [е

language,

Рагјѕ, 1953). И по бројноста иа заемките

во интериаl\и()налииот в()кабулар, арапските заемки го заземаат едио од првите места:
"Тга lе lingue che hanno fornito iI maggior пиmего di prestiti поп ѕј рио поп citare l'згаbо
accanto з1 greco, з1 latino, аll' inglese, аl francese"

moJerпo,

Апаli, str. 235.237).
59

К () и о и о в, ор cit. 8.
.

(О

m а п, О., I ргеѕШ;

semantici nеl /'arabo
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турскиот јазик, претрпуваат прилични измени. Една од главните е губе
њето на членот. Ова е и главната црта по која се разликуваат балкан
ските заемки од арапско потекло од шпанскиот и португалскиот6О, на
пример. Зборовите од арапско потекло, како ал'iебра и алхе.мuја што се
употребуваат кај нас, со арапскиот член, се зборови што влегле во упо
треба по литературен пат, од интернационалната лексика, а не преку
турскиот јазик.
62. Бројот на заемките од арапско потекло во македонскиот ја
зик, аналогно на нивниот број ВО турскиот јазик, е многу голем. Како
и во турскиот, така и во македонскиот јазик се среќаваат зборови од
арапско потекло што им припаfаат на разните области од духовната и
материјалната култура. Сепак, паfа в очи дека приличен број арапски
зборови се употребуваат за означување разни звања, професии и титули,
како што се следниве заемки: афiiз, бакал, валuја, везuр, вi:!Кuл, iаваз, е.мир,
заu.м, кадuја, кај.мака.м, калфа, .ме.мур, .мu.мap, .муљазu.м, .муШевелuја, .муфеШиш, сул
шан или се термини што се во врска со војската и воената опрема како:
анџор, арач, арбuја, аскер, забuш, нефер, нuза.м, нубеill, cuљaф, Шаuн, Шалu.м, улефе

или пак се во врска со исламот: алах, аџија, вакаф, едзан, еџел, u.мa.м, uсла.м,
куран, курбан, .минаре, .муфшuја, .муезuн, ниќа, оџо, ра.мазан, шеќе, шулбе, џа.мија,
џе.мааШ, шерuјаш.

63. Од другите зборови од арапско потекло со почеста употреба
се среќаваат следниве заемки: аба, абдал, абраш, ава, адеш, азно, азар,
ајан, ајван, ак, акал, акреЙ, ал, алаш, алва, алuс, алка, а.мајлuја, а.мал, а.ма.м, а.ман,
а.манеШ, а.мбар, аншерuја, аи, аис, аисана, ара.м, арач, асија, аслu, асшар,
ашер, аџаба, аџа.мија, ашuк, alUU Ш, тuуре, бајаш, бака.м, бакла, баклава,
башал, бедел, бедевuја, беља, бераш, берuќеш, беќар (според Бајрактаревиќ
од персиско потекло), бuна, боранuја, будала, ваде, варак, фарак, вuлаеш,
'iајле, 'јајда, iајреш, iалuба, iараз, 'iурабllја, iурбеш, дава, даllре, дајре, дара,
декика, дереџе, деф, дuвuш, дуња, дуќан, iayp, iезве, елбеше, енфuе, ербаii,
есаи, есиаи, завал, зав.меш, зајре, за.ман, за.мбак, занаеш, заiiш, зарар, зарф,
зејшuн, зuафеш, зuфш, зулу.м, U'iбал, идадија, идаре, uз.меШ, uзuн, икра.м,
llкшuза, uлач, uле, uлеш, u.мареШ, uнаеш, uнќар, uсла.м, uсiiаш, uфрuш,
llшшаф, је.мении, јешu.м, кабааш, кабuл, кабул, каве, кадаllф, кадар, кадuфе,
кадија, каза, каuл, кајде, калфа, каис, карар, касаба, касаи, кашuл, кашран,
кахар, каул, кuбар, кuбрuш, KujaMeili, кирија, ко.мар, кувеш, кудреш, ку.маш,
ку.мрија, курна, кусур, к ас.меШ, ла'iаб, ланеш, лезеш, локу.м, .мааза, .маало,
.маiбул, .мај.мун, .манiал, .мара.ма, .мајасuл, .максус, .макара, .маказu, .макул,
.мав.музu, .мал, .мараз, .марUфеш, .маскара, .масраф, .машуф, .машала, .машраба,
.маф, .меiдан, .мелез, .ме.мла, .ме.млекеШ, .мерак, .мерџан, .мuлеШ, .мuраз, .мискин,
(,о

Додека арапските зборови што влегле директно од арапскиот јазик во јазиците

на Пиринејскиот Полуостров редовно се употребуваат со член: lIЛКlIдll, lIЛКОРllН, истите
тие зборови во јазиците на Балканскнот Полуостров, каде што преминале преку турскиот
јазик, се употребуваат без член: КlIдllјll, коран и др. Во врска со ова, cf. Ѕ k

о

k, Slavia.
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.мувлеШ, .мукава, мукаеш, муреќеа, .мусафuр, .мушваlC, .мушема, .мушшерu
ја, наланu, нане, нафаlCа, нафuле, нахија, ниеји, НОlCсан, ОlCа, рааш, ра
lCија, рафш, резе, резuл, рушвеiil, саан, сааш, сабар, сабаф, сајбuја, caKaiil,
салеi1, салшанаш, самсар, сандаlC, сараф, сарач, сараџа, сашор, себеi1,
севда, седеф, сеир, селам, сефше, сеџаде, сuмuш, со lCак, софра, сураш,
сусам, шаан, iuаан-алва, шабака, шабuеш, Ша.мам, Ша.мuна, шас, шебдuл,
шевабuја, шелал, Ше.мане, шеСlCере, Шеслu.м, шеферuч, шuфiilUк, шоло
сом, ќасиијј, ќафuр, ќебаi1, ќенеф, ќеuф, ќеф, ќуа, уруи, усул, фазла,
фаuз, фајде, фал, фалан, фереџе, ферlC, фес, фuраон, фuшuл, фукара,
фуша (зборови со почетно х во турскиот се употребуваат без тој глас

во македонскиот јазик), џаде, џева, џеваа, џелтu, џенабеш, џuлuш, џин,
џинс, џубе, шаuш, шаа, шарш, шејшан, шербеш, luереш, шuрuш, шубе,
шуруu,

lUУЌУр.
11. Зае.м1C1l од иерсисlCО uошеlCЛО
64. За разлика од турскиот и арапскиот јазик, персискиот јазик,

како и балканските јазици Й припаѓа на индоевропската група јазици.
Врз турскиот јазик персискиот почнува да влијае доста рано и тоа осо
бено преку својата богата литература61• Бројот на заемките од персиско
потекло, макар и помал од заемките од арапско потекло, сепак е забеле
жителен. За персиските заемки е карактеристично тоа што повеќето
се од техничкиот вокабулар и што означуваат конкретни предмети, за
разлика од арапските од кои добар дел означуваат апстрактни поими.
65. Се забележува дека приличен број заемки од персискиот
јазик се називи на цвеќиња: iул, зу.мбул, јаСМIШ, јоргован, лале, .менеlCше, селвuја,
ruебој, шuмшuр, како и неколку збора во врска со нив: бавча, беар, 'гонџе и
неколку називи на плодови: босшан, lCарuуз, лu.мон, наранџа, i1ашлuџан, ур.ма,
шефШелuја. Од персиско потекло се и голем број називи на разни јадења,

зачини, прехранбени артикли и пијалоци: боза, бумбар, буреlC, дарчuн, lCајгана,
.мезе, нuшесше, Hoyiil, Oluаф, i1ек.мез, ilелше, uuлав, ilupjaH, раванија, речел, Шарана,
чорба, шарла'iан, шеќер, luеќер-uаре, шuра, шuрдан, ШlCе.мбе . Од персиско

потекло се исто така и неколку називи на музички инструменти како:
зурла, саз, шамбура, Ќе.мане.
66. Освен овие, од персиско потекло меѓу другите се и следниве

заемки: аар, аван, аждаа (аждер), ал, тиuќаре, бавчован, баждар, базuрiан,
барабар, бардаlC, баре, барушана, бербatu, бешер, беќар, бовча, де.мбел, денlC,
дервuш, дере, десјиур, дuлбер, дубара, дувар, дуг .ме, душ.ман, iayp, ieBiup,
iерuз, ioa, е.м, ендезе, ендеlC, ерiеле, зандана, зеuр, зе.мбuл, зорzu, зорба, uбрulC,
(,1

Во врска со ова Ко н О н о в вели: "ПерсидскиЙ

5IЗ(,!К

оказал свое nоздеЙстnие

на турецкиЙ словарнмЙ состав чсрез ВblсокоразвитуlO псрсндскуlO ХУДОЖССТ8СННУlO
литературу многис ПРОИЗ8СДСНИИ которме рано бblЛИ пеРС8сдеНbI на турецкиЙ !lЗblК·

cit. 8).

(ор.
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uбрuшuм, јабана, јаран, кадана, казан, кафез, кафiiiан, кuлuбар, кuлuм, лаiам,
лаф, леќе, леш, луле, маја, мајош, макар, маркуш (.чарiiуч), минјПан, мужде,
муiiiаф, муур, муфше, намаз, намќор, нарiuле, нuшан, Ор03, i1ајванш, Йамук,
Йарче, iiачавра, uезевенк, uелuван, iiембе, Йенџе, Йенџере, uерiел, uерваз, аерде,
uешкеш, iiешкuр, iiuруз, iiuшман, Йушiu, раван, расшок, саде, сафшuјан, са.мур, сарај,
сарош, сердар, СlЖџuр, iiiебешuр, iiieрезuја, шерзUја, јПuмaр, illулбенш, шуфек, ќаја, Ќllp,
ќасе, ќемер, lCepeciiie, ќесе, ќезаu, Ќ)lHK, ќурдија, уј, унер, усШл, ферман, фuлџан, фuра,
фурда, (х)ан, (х)арман, чадор, чm7разll, чардак, чарк, чаршав, чаршuја, чејрек, чембер,
чеНiел, ченzuја, чершев, чешма, чuнuја, чuрак, чuфill, чоа, чораu, чункu, чувал, џам,
џамадан, џамбас, џанам, џанфес, џеваир, џигер, џенк, џумбуuЈ, шадрван, шал, шах,
шеzрш, шuше.
67. Во турскиот јазик се наоѓа и приличен број зборови од арап
ско потекло со персиски наставки, како и персиски зборови со елементи
од арапскиот јазик. Некои од овие зборови, составени од елементи на
двата јазика, преминале преку турскиот и во македонскиот јазик. Така,
меѓу араЙско-z7ерcuскuше заемкu се среќаваат: абердар, азбавча, а.чберuбој,
арамзаде, iуздан, ерфане, 11змеќар, КfJлuазан, кафене, налбанш, нанешеќер, iiiaмaЌlp
l ,
шевекелu(ја), џеЙане.
Од i1epcucko-араЙскuiiiе се среќаваат почесто: бадuава, мум-маказu,
чаi1раз-дuван, чаРКll-фелек, чuфzuе-амам, шах-маiii. Поroлемиот дел од овој вид
зборови се сложенки.
68. Покрај овие хибридни споеви на елементи од арапскиот и
персискиот јазик, се среќаваат уште почесто зборови составени од араа
cko-ill уРСКU односно ill ypcko-араЙскu И 17epcucko-iiiурСКll односно ill ypcko-iiер
СUСКU елементи.
Меѓу apazkKO-ШУРСКUluе се среќаваат: абаџuлак, арсуз, ашuклu, uiбалс iiз,
uнаешчu(ја), кахарлu, касабалu, сабајле, фuлдuzu додека меѓу Йерсuско-illурскuillе
со поширока употреба се следниве: абдеслu, бабалок, iуљаiu, јабанџu, лuмон
шоз, разiеле, ош-беш, чаiiрazuuк.
Од illypcko-араi"iскuillе се среќаваат: ;алаН-luаuш, окадар, z71екнефес, ќор
сокак, а од шурско-i1ерсuскш71е: адаш, дамбешер, јолдаш, illоЙана, ill y illyh-iCесе
Како што се гледа од примериве и овде се работи најчесто за делумно
.

или наполно сложени зборови.

12. Заемкu од iрчко и лazuuнско i10illекло
69. Турскиот јазик се јавува, како што веќе беше речено во поче
токот на овој труд, и како посредник за приличен број зборови од грч
ко И латинско потекло62• Турците доаѓаат во допир со грчкиот јазик и
б2

Во врска со ова е к о к пишува:

"

А cote des mots persans е! arabes que lе turc а

repandus dans lеѕ Balkans соmmе representant general de lа сivШѕаtiоп orientale, iI faut relever tout
рагtiсuШ,геmепt cet element lехјсаl d'origine grecque е! latine repandu par lеѕ Turcs еп tant
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грчката култура уште во Мала Азија, а тие контакти се продлабочуваат
по нивното доаѓање на Балканот. Поради овие врски во турскиот јазик
влегуваат приличен број зборови од грчко потекло, а некои од овие
преминале и во македонскиот јазик, заедно со другите заемки. Во маке
донскиот јазик, инаку, има и значителен број грчки заемки што доаѓале
директно од грчкиот јазик63. Овде ќе се задржиме на оние заемки од
грчко потекло што преку турскиот јазик влегле во македонскиот.
70. Разликата меѓу дuреКШlшше и uндuрекшнuше заемки од грчко
потекло не е секогаш видлива. Но сепак таа се забележува кај извесен
број од нив. Еден дел од овие заемки, на пример, ги носи сите оние фо
нетски и семантички измени што ги претрпеле при преминот во тур
скиот јазик. Тие во македонскиот јазик имаат ист облик и исто значење
како што го имаат во турскиот јазик. Меѓу бројните заемки се наоѓаат
и следниве неколку: авлuја64, тур. av/u, гр. аиМ; марii10ЛОЗ, тур. mart%

z, гр.

armat61os; iубре, тур. giibre, гр. kopros (Млад.), kopria (Тах.); каранфuл, тур.
karanjil, гр. karu6jyllon; сомун, тур. ѕотиn, гр. ps6ml; ќенеф, тур. kenej; гр.
ken6no (гл.Тах.), kenos (адј.Млад.); фенер, тур. (еnеУ, гр. (аnауј (Млад.),
(аnаујоn (Тах.). Освен овие заемки од грчко потекло со турско посред
ство се дојдени и следниве: aHzapuja6s, анасон, афuон, ефендuја (Младенов
упатува на гр. anthentes а Бајрактаревиќ66 прецизира дека доаѓа од н.гр.

вокатив athendi и afendi), калем, кuло, лана, леiен, лuман, маzданос, мандра,
MeflzeMe, мермер, uаuаз, iiашрuкана, сафu, cYHiep, сусам, ii1алас, шемел (оваа заемка

се среќава доста рано и во писмениот македонски јазик), шефii1ер, кераша,
фuлuз.

71. Преку грчкиот во турскиот јазик преминале и неколку збора

од латинско потекло. Бројот на таквите зборови што понатаму преку
турскиот дошле во македонскиот не е голем. Меѓу пораспространетите
доаѓаат: iyMpyK, KaHii1ap и кuлер како и марула, мушмула.
1 З. Заемкu од Француско U uшалuјанско uоii1екло
72. Покрај заемките од латинско потекло, во македонскиот јазик

се наоѓаат и неколку десетина збора преминати преку турскиот јазик
од романските јазици, т.е. од Францускuош и uii1алuјанскuоШ. И овие заем
qu'heritiers de la civilisation byzantine. Le nombre de mots grecs е! latins dus iI l' intermediaire
turc п'еѕ! раѕ du (ои! insignifiant. Сеѕ mots ѕе rapportent pour la plupart а la civilisation materielle"
(Ѕ k о k, Restes. 596).

63 А н а с т а с Г. Т а

ZOBOP, Скопје,

х

о п с к и,

".. Турските заемки што запршупаат на покал (-ј, -1, -и, -и) по македонскиот јазик
се прошируваат со -(lI)ја.
61 Во врска со прашањето дали заемките од ГР'IКО потекло преминале во маке
донскиот јазик со турско посредстпо консултирани се М л а ден о в (ЕШlIмолоZичеСКIl... )
и Т а х о в с к И (ГРЧКll зборови... ).
(>6 F е h i m В ај r а k t а r е v i с, Prilog prouCavanju naiih pozajmica orijentainog porekia,
Prilozi, 27, ѕу. 1-2, str. 24.
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ки, како и оние од грчко и латинско потекло, по употребата во тур
скиот јазик, претрпеле извесни измени и тоа главно Фонетски. За овие
зборови е карактеристично тоа IПТО во македонскиот се употребуваат
во ист облик како и во турскиот од каде IПТО преминале.
73. Француското влијание врз турскиот јазик почнува да се чув
ствува пред крајот на ХVШ век67 додека врз литературата неIПТО по
доцна, во првите децении на XIX век68• Од тоа време од турскиот јазик
преминува приличен број француски зборови и во македонскиот јазик.
Паѓа в очи дека повеќето од нив означуваат предмети IПТО се во врска
со облеката и модните украси: даншела, мода, uалшо, ilаншалонu, ilаншоФлu,
uодра, UОШUНU, Фuсшонu, џакеШ. Покрај овие се среќаваат и следниве
неколку: аламанка, бебе, бuлеш (употребата на овој збор беIПе засилена за
време на бугарската окупација, 1941-1944 год.), Battyp, дама, домаш, дузuна,
каро, ландон, шремilеше.

74. Што се однесува до италијанските зборови, тие почнуваат да
влегуваат во турскиот јазик во периодот XV-XVI век кога се воспоста
вуваат трговски и прекуморски врски помеѓу италијанските републики
(особено со Венеција и Џенова) и турското царство. И карактерот на
овие заменки е таков. Во врска со трговијата се: локанша, каЙара, ilакеш,
лонџа, симсар, Шрамuа. Од термините во врска со поморството почесто се
среќаваат следниве: каuидан, левен(ш), скеле, Шuмон. Од другите заемки се
среќаваат: алар'iа, бало, банда, бандера, басшун, бербер, 'iазеша, 'iалибардо, лuра,
маран'iОЗ, макина, uuшшол, il.paH'iuu, illiрланша, салшамарка, рамЙа, шулумба,

како и заемките IПТО се во врска со мо
дата: модuсшра, курделка. Зборовите: балкон, мода, 'iазеша како и ала (во
изразите алашурка и алафран'iа) можеле да преминат во турскиот јазик
од францускиот или од италијанскиот69•
фанела, форшуна, франџола, чuн'iо

67 Во врска со ова КО Н О н о в пишува: • ФраНI\узкие заимствоваНИ!l в массе
своеЙ начинаJQТ проникаТb в турцкиЙ !lЗbIК С конца ХVШ в. чему не мало способствовало
ОТКРblтие в Стамбуле школ, в KOTOPblX преподавание веЛОСb на французком !lЗblке. В
даЛbнеЙшем на увеличение удеЛbНОГО веса ФраНI\УЗКИХ заимствованиЙ п турецком
словаре БОЛl.шое значение оказала ФраНЦУЗК3!1 литература, ПЛИ!lние котороЙ на разпитие
туреl\КОЙ литераТУрbl б.blЛО BecbMa значитеЛbНblМ" (ор. сН. 87).
(.. Во врска пак, со италијанското влијание врз турскиот јазик, С к О к пишупа:
"А partir de 1839, de I'epoque dite Tanzimate, lа Iitterature turque fait des efforts serieux еп vue de
s'emanciper de lа servitude trop grande des litteratures регѕапе et arabe. Соmmе contrebalance а сеѕ
influences, c'est vers le milieu du XIX' ѕ јесlе , I'influence franyaise qui ѕе manifeste dans lеѕ couches
cultivees, et сеlа de lа тете fayon que plus tard еп огеѕсе. еп Roumanie et dans lеѕ Iitteratures
slaves des Balkans" (Restes. 587).
69 Во врска со италијанските заемки по турскиот јазик, cf. L u i g i В о п е 1 1 ј,
Eleтellti иаиаll; lIеl turc() ed eleтellti turchi lIеl /'italiull(}, Oriente 1, str. 178-196, Roma, 1894.

Што се однесува до италијанските заемки што преку турскиот преминале во бугарскиот
јазик, cf. А. С п а с () в а, Иiliаlll/ЛНСКIl зtlеМКIl

в

б'b1l2I1РСКIl еЗIlК МllнаII11 ilрез јЦУрСICIl,

ИзвеСТИ!I на Инстнтута за б'hлгарски език, кн. 11, СОфИ!l, 1952.
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14. Заемкu од YHlapcKo и дрУlО uоiiiекло
75. Меѓу другите туѓи зборови во македонскиот јазик, со турско

по средство, преминале и неколку зборови од унгарско потекло. Со
поширока употреба во македонскиот јазик се среќаваат следниве заем
ки: ајдуш, бунда, варош, д олама, uн.шов, KalUaHa, кочuја, ЙаЛан ка, uаласка, соба (во

значење на 'печка'). Карактеристично е за овие заемки дека скоро сите
тие се наоѓаат и во другите балкански јазици.
76. Честа употреба имаат и заемките: bira (герм.), palavra (шпан.),

portokal (лат.), ruba (герм.).
77. Овде треба да се додаде дека во македонскиот преминале од

турскиот и сложенките во кои едната компонента е крал (во турската
сложенка klra/r;ir;egi која се употребува за означување 'багрем'). Оваа
заемка се среќава во македонските говори често и тоа во повеќе
облици: кралчuче (Светиниколско, МЈ

4),

IУ, 1-2),

кралче (Тиквеш, МЈ

краљче (Кратово) и со метатеза карџиџе (Малешево, МЈ П,

II, 33-4),

како и обликот чеiii е за чеiii а што се среќава доста често во јазикот на
народното творештво, како на пример во следниот случај: "По некој
саат треќе чеiiiе дошло уште поголемо от сите чесни граѓани да му се
претстават" (Цеп.

3, 107).

п

ДЕЛ

ЛЕКСИЧ:КИ ЗАЕМКИ
78. Турските заемки во македонскиот јазик се одраз на исто
риско-економските услови во кои се развивал македонскиот народ и
истовремено одраз на неговата културна историја во периодот ху
XIX век. И, како што би можело и да се очекува, турското влијание
е најсилно во областа на македонската лексика. Затоа и најголемиот
дел од овој труд е посветен токму на турските зборови во македонски
от. Но, пред да се почне со нивната анализа треба да се рече дека
поголемиот дел од заемките веќе одамна не се употребува. Ова особено
се однесува на сите оние зборови што со себе ги донела турската државна
управа (на пример i10лuшuчкаiiШ, BojHaiUa. и судско-iiравнаша адмuнuсшрацuја ).
Покрај ова, треба да се додаде и фактот дека постои забележителна
разлика во употребата на турските зборови во раЗ20ворнuош и во Йис
менuош јазuк, како и тоа дека денес во разните народни говори е запазен
поголем број турцизми отколку во литературниот македонски јазик.
79. За да се добие поголема прегледност на заемките што се
употребувале и што се уште се употребуваат во македонскиот, сиот
лексички материјал е распределен, според културните сфери, во чети
ри поголеми семантички отсеци. Во првите три отсеци (А, Б, В) се опфа
тени скоро исклучиво uменкuше, кои го сочинуваат и најголемиот про
цент на зборови од турско потекло. Во четвртиот отсек (г) се опфатени
uридавкише, 2ла20лише, броевиiiie, заменкuше, uрuлозuше и uзвициШе. Другите
видови зборови (uредлозuше, сврзнuцише, часiuuцuше и модалнuiuе зборови)
се обработуваат како морфолошки заемки во VI дел Морфолошка адаu
шација u морФолошко влијанuе на шурскише заемкu, поради нивната служ
бена функција.
80. Четирите главни отсеци: А. ПРИРОДА, Б. ГРАД И СЕЛО,
В. ЧОВЕК и Г. ДРУГИ ВИДОВИ ЗБОРОВИ се поделени понатаму
во повеќе семантички групи и подгрупи. Така на пример, отсекот А.
ПРИРОДА ги опфаќа групите: 1. ФЛОРА (1.0вошје, 2.Зеленчук, 3.дрвја,
4.ЦвеЌиња,

5.ИндусiilрUCкu

u

жuiПнu

расјuенија);

11.

ФАУНА

(l.Дo.мaиlНи

живоiilни, 2.ПiUuцu, 3.Рuбu, 4.диВll живоiUнu, 5.ПаразиiUu u други), III. МЕДИ
ЦИНА

(1. Волесiuи

ниiИе,

4.ВолесiUu кај расПlенu јаii1а

кај луiеiilо, 2. Телеснu недосiИаiИOl{и, 3.ВолесiUu кај жuвоii1,

5.лекување

КАМЕЊА, МЕТАЛИ, РУДИ, ЕЛЕМЕНТИ И ДР.;
и ВРЕМЕНСКИ ПОИМИ И ПОЈАВ И.

У. Бои

II

лековu);

и МИРИСИ;

IУ. Б ЕСЦЕНЕТИ
VI. ГЕОГРАФСКИ
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Отсекот Б. ГРАД И СЕЛО исто така опфаќа шест поголеми
групи: 1. АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ (Ј.ЈавНll

11

iipuBatUHll аzрадll, 2.Градежен

Мlll1
7 ерuјllЛ,

ВАЊЕ НА КУЌАТА (l.Мебел, 2.ПОСl7iела, 3.Сад О8и); III. ТРГОВИЈА И ЗАНАЕТИ
(1. TpZOBuja,

2.Занаеl7iU,

3.Алаl7ill,

4.Парu,

друzu МlIluерuјаЛIl); IУ. ОРУЖЈЕ И

ЗЕМЈОДЕЛСКА

5. МерКll,

6.Нааи8U На

l7iексl7illЛ

ВОЕНИ ЗВАЊА; У. АДМИНИСТРАЦИЈА;

II

УI.

ТЕРМИНОЛОГИЈА.

ВО отсекот В. ЧОВЕК

се разгледувани зборови што се разде

лени во следниве групи: 1. ДЕЛОВИ НА ТЕЛОТО; 11. РОДНИНСКА ТЕРМИНО
ЛОГИЈА; 111. ИСХРАНА (1. ВареНIl јllдења, 2.СолеНII
3. МлеЧНIl

ilрOIlаводll,

4.ЗаЧllНll,

5.Пl/јаЛОЦII);

IУ.

1/

слаl7iкu l7iecГii eHIl јадења,

О БЛЕКА

(1.Облека, 2.0БУВКIl, 3. Коамеl7illЧКIl средСl7iва II украсu);
(l.ДруulluвеНIl IlZpU, 2.Дешски IlZpU, 3.ПеСНIl
MemulI, 6ЛУUlење);

УI. ДУХОВЕН ЖИВОТ;

11

И

КОЗМЕТИКА

У. ЗАБАВЕН ЖИВОТ

llZPIl, 4. Ора, 5.Му.шчкu llнсl7iру

УII. РЕЛИГИОЗНА ТЕРМИНОЛОГИЈА

И ЗБОРОВИ СО АПСТРАКТНА СОДРЖИНА.

Четвртиот отсек Г.

ДРУГИ ВИДОВИ ЗБОРОВИ

ПРИДАВКИ; 11. ГЛАГОЛИ; III. БРОЕВИ; IУ. ЗАЕМКИ;

У. ПРИЛОЗИ;

опфаќа:

1.

УI. ИЗВИЦИ.

81. Треба да се одбележи дека сите групи и подгрупи опфаќаат

и голем број зборови што се во потесна или поширока врска со поимите
опфатени во насловите на групите и подгрупите. Така на пример, во
подгрупата Овошје се опфаќаат и неколку општи зборови во врска со
овошјето, како на пример зборовите: еМllШ, еМU1UЛа/С, бавча, iliорфанда
додека во подгрупата Домтuни живошни, во врска со коњите, се зборува
за разните видови одење кај коњите (раван, на дllЗlllН, Пајван, доршлеме)
како и за разни видови коњи (араи, бедевllја, дОРllја, гок) и коњската опрема
(ieM, дUЗluнlt, зенluја). Во подгрупата Рuбu покрај разните називи на риби
дадени се и неколку збора што се во врска со риболовот (даљан, маншар,
cepiUMe, ШеUе). Сметавме дека по овој начин потесно поврзаните зборови
и посредните термини ќе бидат групирани на едно место и дека ќе се
избегне вообичаената група Разно која многу често е најголема, нај
различна и

најнепрегледна.

82. За лексичка единица се зема оној облик на македонскиот

збор

турска заемка

кој се среќава најчесто. Ретко се даваат разни

варијанти и тоа само во случај кога нивната употреба е тукуречи
рамномерна со најраширениот облик. Веднаш по македонскиот облик
(освен во случаи кога се даваат повеќе заемки една по друга) следи
турскиот збор, за кој претполагаме дека послужил како образец. Во
заграда се дава етимолошкото потекло на зборот, доколку зборот не
е турски. Потеклото на зборот се означува со скратеници (арап., перс.,
гр., лат.). Покрај овој податок, за поголем дел на зборовите од групите
ФЛОРА, ФАУНА и МЕДИЦИНА се даваат и научните, латински називи.

Попознатите зборови не се објаснуваат семантички. Но, доколку зборот
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се употребува во повеќе значења тогаш, покрај основното, во поголем
број случаи се даваат и неговите споредни значења. Овие семантички
објаснувања се дополнуваат со податоци за географската распростра
нетост на зборовите, а за обласно поограничените заемки (според
материјалот со кој располагавме), упатуваме на изворот каде што се
запишани. Исто така укажуваме и на тоа дали зборот се наоѓа во
употреба денес или не, како и тоа дали се среќава во народните говори
или во литературниот јазик. Со цел да се види и конкретната употреба
на заемката, често со одделни значења, заемките се даваат во контекст,
т.е. се илустрираат со примери. Со сите овие граматички, етимолошки
и семантички податоци заемките целосно се објаснуваат.
И македонскиот и турскиот збор се дадени во курзив. Турските
зборови - обрасци - се транскрибирани со латиницата што се употре
бува денес во Турција 70.

А

ПРИРОДА
1. ФЛОРА

1.0вошје
83. Општ назив за овошје, што се употребува на поголемата
територија на Македонија, е е.мuш < yeтi . Зборот има широка употреба
и денес. Со исто значење се употребува, но поретко, и зборот .мејва <
тeyva, тeyve (перс.). За означување 'овошна градина' широка употреба
има зборот бавча < bahre (перс.). Нешто поретко, со исто значење се
среќава зборот е.мllшлак < yeтi /1 k. За 'првите плодови на ОБошје и
70 Турската азбука има 29 гласа (8 покали и 21 консопант) кои се предапаат со
латиница. Пишупањето и изroворот на поroлемиот дел гласопи не се разликупа од латиницата
што се употребупа по српскохрватскиот. Турската латиница ги содржи следнипе гласопи
(по заграда е изгопорот на турските гласопи): а (а ) , h (б) , е (Џ), (.' ('1), d (д ), е (е), f'(ф), g (г) ,
g ( ) 1, h (х), i х(и ), I (1\)2, i (ж ), k (к ), 1 (л ), m (М), п (Н), () (О ) , ij (еи)', р (п ), r (р ), ѕ (с ), $
(ш), t (т ), u (у ), ii (и)\ V (п ), у (ј ), z (з ).
I Консопаптот g се изгопара ПО турскиот или како полупокал у или пак сосем не
се изгопара.
2 Турскиот полувокал I му одгопара на темниот покал ii што се слуша по некои
македонски гопори.
Ј Турското јј се изгоnара приближно како фраНI . еи (seul ).
, Вокалот турски ii се изговара како фраНI\. и (mur) или герм. јј (iiher).
Во турската азбука се употребупа, освен гореспомнатите знаци, уште и " кој се
етапа пад вокалите а, и, i, при што ја означупа, покрај должината на опие глаСОПII (најчесто
по заемките) уште п мекоста на консонаптите k. g, 1 пред пип: Мг. guya (читај: Ќ(lр, 20(1).

ОmlJJера Јашар-Настеuа

43

зеленчук' се употребува зборот illорфанда, шурфанда (Прилеп) < tu /'anda
(перс.). Забележан е и зборот ќерез (Кратово) < cerez за означување
'суво овошје' (најчесто за суво грозје кое измешано со локум и бонбони
се служи најчесто по свадбите).
84. Покрај овие општи називи што се во врска со овошјето,
широка употреба имаат многу турски зборови за означување разни
овошни плодови. За означување разно јужно овошје најчесто се среќа
ваат заемките: бадем < badem (Amygdalus соттиnјѕ): лuмон < limon (перс.
- Citrus medica); ii.орШокал < portokal, portakal (лат.
Citrus aurantium);
урма < hurma (перс. - Phoenix dactyl fera); YHaii. < hiinnap (Olea oleaster).
Последниов збор има поограничена употреба, се среќава во Тиквешко
и во материјалите на Веркович, за означување 'дива маслинка'.
85. Од турскиот јазик се и следниве називи за овошје: кајсија <
kaylSl (Pruntls armeniaca); Муlltмула < mU9mula (гр.
Mespilus germanica);
utефшалuја < 9e.ftali (перс. - Prunus per.vica), збор кој поретко се употре
бува за означување 'праска' (како во турскиот) во Скопско, а повеќе
за означување 'еден вид јаболко' (западна Македонија), потоа зборовите
дуд, дуiuка за 'дрво' и дудинкu за 'плодот' < dut (перс. - Моrиѕ, Moraceae);
карадушка и карадуд (Morus nigra).
Покрај овие називи за овошје, во македонскиот јазик се среќава
многу поголем број зборови, од турско потекло, за означување разни
сорти на овошје (јаболка, круши, грозје и сливи).
86. Јаболкото, едно од овошјата што и порано најдобро успевало
во овие краеви, има голем број називи со кои се обележуваат разните
сорти. Така на пример, во Тиквешко (с. Смоларе) е познат еден вид
'миризливо, долгунесто јаболко' слично на дуња што се вика авајлuја
< ayvall (аууа 'дуња'). Во Кривопаланечко еден вид 'јаболко со светлива
лушпа' се вика ак ПеiUРllЧ < ak 'бел' а друг еден вид пак, со потемна
лушпа араЙско < arap. Во Ресенско се среќава аламаllка а во Струга
даламаllка < alaman 'германски'. 'Киселите јаболка' скоро редовно се
викаат мајот < mayho9 (перс. adj.) а 'миризливите' јаболка се мuскејu и
МUСЛllllка < misk (арап.). Познати се уште и следниве називи: iулабllја
(Тресонче и Галичник), iулан.ка и iулка (Охрид) и iул јаболко (Прилеп:
" Ми посака рушко ноже / Да пресечи iул јаболко / Не пресече iул јаболко
/ Туку себе се јубоди"
СБНУ, VШ, 117) < giil, giilap, giilabi 'ружа' и
'ружина вода' (перс. - Rosa). Освен овие, се среќаваат уште и следниве
називи: бунарка < bunar, демuрка < demir 'железо' (Ресенско, Охридско
и Тетовско); дервlllика, дервllчка (Ресен) < dervi$ (перс.); караiiаш.а <
karapa 9 a (Охрид, Ресен и Скопско); ЛUМОllка и ЛllМУllка (Охрид) < /i
тоn (перс.); iiаuшлма и iimuаЛМIll4а (Охрид) а ГtаlllаеЛМОll (Ресен) < ра$а

elmasi 'пашино јаболко'; синан, Ctmall Ka (Охрид), хасаllкалФа и сулејманбеј
(Струга). Последниве три називи се изведени од турски лични имиња
ЅЈnаn, Hasan(ka(f'a} и Siileyman(bey}. Со поограничена употреба се среќа
ваат и следниве називи: сеllабuја < sinobi (adj. од Sinob, град на Црно
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Море), калканделе < kaikandeie eimasi 'тетовско јаболко' (Kaikandeie(n)
турски назив за Тетово), Йа.мук аувасu < pamuk eimasi за 'јаболко меко
како памук' (Кратово). Почесто се среќава, веќе споменатиот назив,
шефшелuја < џфаli (перс.).
87. За означување разни видови круши, најчесто се среќаваат
следниве заемки: канШарар.муШ, каншарка (Охрид) < kantararmudi; бе2ар.ма,
бе2р.ма (Кратово) < beyarmudl 'беговска круша'; кара.манка < karaman
(слична на бе2р.ма); шаЛ2анка (Охрид) и шаЛ20нка и ШО2ланка < aigam.
Освен овие познати се уште: ексар, ексерка и кадUО2ЛU (Охрид) < kadiogiu,
kadiogli, последново се среќава и како кадuола (Ресен); кушза.млu-арлuја
(Тетовско), каР2абурнu и ар.манар.мудu (Кратово) < karga burni 'клун на
чавка' и harman armudl 'круша која созрева во време на гумно, кога
се врши' (harman 'гумно', armud 'круша').
88. Од видовите грозје попознати се заемките: афуз, афузалu <
hafiz, hafiz Ali 'бело десертно грозје'; чауш, чавуш < 9avu iiziimii 'бело
грозје со тенка лушпа и ситни семки'; резакuја < razaki (перс. - во
турскиот се употребува за означување 'суво грозје'); .миск, .мuскеШ, .мискец
(Тетово) 'мирисно грозје' < misk (арап.). Помалку познати се заемките:
каданИар.мак < kadm parmagl и ;еребас.мас (Охрид, МЈ П, 6) < yere basmaz
'вид бело долгунесто грозје од лозница'.
Во врска со овие заемки се и следниве: ас.ма 'лоза, лозница'
(Гевгелиско) < аѕта; чардаклuја 'лоза што се качува по чардак' < ardak
(изв. по турски образец); салка.м 'грозд' < ѕаЉт.
89. Меѓу називите за видови сливи се изделуваат следниве: зерде
лuја, зерзелuја < zerdali (перс.) 'вид слива што рано зрее' (истава заемка
се употребува и во Прилеп, но за означување 'кајсија со горчлива
семка'); болур.ма, булур.ма 'вид црна слива' (Тиквеш); џанка, џенарuка
(Тетово), џанеР1l2и (Кратово) < саnеrф,' балка 'слатка слива' < bai 'мед'
и ошафка 'црна слива' < hO!fab, hO!fa.I (перс.) 'компот'.
90. За означување видови цреши се среќаваат само два збора
и тоа и двата забележани во Кратово: КУШКllрезu и i1ашакuрезu < kU!f kirezi
'птичја цреша' и pa!fa kirezi 'пашина цреша'.
91. Во врска со одгледувањето и вкрстувањето на овошјето се
употребуваат зборовите: ашла.ма, ашладuсува, кале.м, кале.мu, накале.мува,
кале.мење < а !fliama, a liamak, kaiem, a ISI.

За 'труло овошје' и за 'гнил, скапан емиш' се употребува тур
ската индекл. придавка чурук < c;iiriik. Во Ресен се среќава заемката
чuк.ма за означување 'набиено, удрено, згмечено јаболко' < C;lkma.
2.3еленчук

Општ и најраширен назив за зеленчук е зборот зарзавmu <
(нар. односно zerzevat лит., перс.). Место каде се одгледува зелен
чукот се вика бавча < bah(;e. Општа употреба имаат и следниве зборови:
92.

zarzavat
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авуч 'морков'; бакла < bakla ( Vicia /aba);
се среќава и бамња (Тетово); борmlllја

бамја < bamya (Нibiscus esculentus),
< borani, burani

(арап.

-

vulgaris); безеље < IJezelye (Рјѕит sativum, Vicia sativa); иаllџар

Phaseolus

'репка'

<

(во срп.хрват. целер) < kereviz (Арјит gra
veolens); luаЛlам, lUаЛlаll (Прилеп) 'вид репка' < 9algam (Вгаѕѕјса гара);
арЙаџик 'ситен, мал кромид што се употребува за семе' < arpaclk (Al
lium сера ) ; маiданос < maydanoz (Арјит petroselinum). Што се однесува
до заемката лаана, лана 'зелка' (Вгаѕѕјса ) таа можела да премине
директно од грчкиот јазик или преку турскиот (llihana
гр.). Заемката
лаана има широка употреба а во некои краеви, како во Тетово (МЈ
Х), е во исклучива употреба.
Општопознати се и заемките: домаii1, домаiuu < domatiz (франц.
Solanum lykopersicum) и ii.аiiiлuџан < patl,can (Solanum melongena). Во
Битола и Прилеп се употребува редовно заемката ilаiiiлuџан додека во
Скопје, на пример, домаii1u. Се среќаваат исто така и: Црll iiаi11лuџаll,
МОрСКU itаii1лuџан (Тетово) и модРll uаii1Лllџан (Прилеп) калки < mог patlzcan
(Solanum melongena) и kara patl,can.
93. Доста распространет е и називот кабачка 'тиква' < kahak (Сисиг
bita) како и неколку називи за означување разни видови тикви: балкабак,
балка, баукабак (Тетово) 'голема тиква од која се прави слатко (речел)'
< halkabagl; с!Тtамболка, сt71амболска и сzuамбоука (Тетово); сакаска 'бела,
долга тиква за готвење јадења' (во срп.хрват. тuквица) < sak lzkabagl
раnсаг (Beta vulgaris); ќеревuз

-

(Lagenaria

vulgar is).

Како називи за салати се среќаваат само: марула, марулка < тагиl
(зборот е од грчко односно латинско потекло, Lactuca sativa) и iiамбук
салmuа (Тетово).
Општопозната заемка е и заемката босzuан < bostan (перс.) што
се употребува како заеднички назив за 'дињи и лубеници' а исто така
и за означување 'нива, место каде што растат дињи и лубеници'.
Синоним на бос!Тtаll од словенско потекло не постои во македонскиот.
Покрај овие две значења, зборот босt71аll се употребува, за разлика од
употребата во турскиот јазик, и за означување 'лубеница' (Битола).
Зборовите карZlУЗ 'лубеница' < karpuz ( Citrullus vulgaris) и каУll, кавУll 'диња'
< kavun ( Сиситјѕ melo) се употребуваат поретко. Називите за видови
дињи: шеќерка 'диња со бела кора', бадемка (Прилеп) за 'диња чиешто
семе е стопчено' и бакарка (Тетово) за 'диња со стопчено семе и тврда
кора' се употребуваат често во разговорниот јазик.
-

З.Дрвја

94. Покрај називите за
употребуваат истовремено и за
треба имаат десетина заемки
означување разни дрвја. Меѓу

овошја, што во македонскиот јазик се
означување овошно дрво, широка упо
од турскиот што се употребуваат за
најраспространетите доаѓаат заемките:
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чам < am (Abies аЉа и Рјсеа excelsa); чuнар <. јnаг (Platanus occidentalis.
Platanus orientalis); селвuја < selvi (Сиргеѕѕиѕ sempervivens); ирнар < plrnal
(гр.
Quercus); шuмшuр < 9јm#г (8ихиѕ sempervivens). Смолата што се
добива од чамовите дрвја скоро редовно се нарекува чамсаказ < amsaklZl.
-

95. За означување 'тенки, млади овошни дрвја' (обично во првата
и втората година од садењето) се употребуваат зборовите фuдан, фu
данка < fidan (гр.) и фuлuз (со поретка употреба) < (iliz. Вториов збор
се среќава почесто во значење на 'гранка, ластар'.
4. Цвеќuња
96. И за 'градина со цвеќиња' (покрај за овошната и зеленчукова)
се употребува заемката бавча. Поретко, и тоа во јазикот на народното
творештво, се среќава и зборот азбавча < hasbah e 'нарочна, дворска,
царска бавча' за означување 'градина со цвеќиња', додека во народните
приказни овој збор се употребува редовно за означување 'царска бавча'
( Кај ќе го однеси да го скрие ноќта, у цареа ќерка дома, во нејзината
аз-бавча"
Прилеп, СБНУ, ХJl, 210). За 'топли леи' се употребуваат
заемките ;асшак (Охрид) < yastlk и џамлак 'леи покриени со стакло' <
camllk. Заемката гонџе 'пупка' < gonce. konce (перс.) се употребува
поретко за означување 'тукушто расцутено цвеќе' (како во турскиот)
отколку во преносно значење за означување 'младо девојче'.
"

-

97. На целата територија на Македонија се среќаваат неколку
десетини називи за цвеќиња позајмени од турскиот јазик. Меѓу по
познатите се наоѓаат следниве: iул 'трендафил' < gИ/ (Rosa); зумбул <
siimbiil (перс.
Hyacinthus); ;аСМllН < уаѕеmјn (перс.
lаѕmјnиm); замбак
(срп.хрват. крин) < zambak (Lilium candidum); аргован, ;оргован < erguvan
(перс.
Сегсјѕ); лале < 'Ше (перс.
Tulipa); каранфuл, карамфUл < karanf
. i/
(гр.); шебој < gebboy (перс.
Mathiola).
-

-

-

-

Освен овие општопознати заемки, се среќаваат и следниве не
колку, но поретко и обласно ограничени: сардуња < .'fardunya (Pelargonium);
каршоl7. < kartopu (Viburnum opulus); uкuкардашкаНll < iki karda9 kam; кај
нанадuлu (Кратово) < kaynana dili (букв. 'свекрвин јазик') се употребува
за означување 'вид растение со дебели, меснати лисја со боцки'; акшам
ќеuф (Дебар) < ak amkeiji 'вид цвеќе што навечер се отвора и мириса';
менеКlllе < menek e (перс.
Viola odorata); lllафран < af'ran
'iUЛ1INЏUК (Гевгелиско) < gelincik (Papaver rhosas); седефче < sedej' otu (Ruta
-

graveo/ens).
98. Во турскиот јазик доста често имињата на цвеќињата се сло
жени зборови чијашто втора компонента е i ek 'цвеЌе'. Овој втор дел
во заемките во македонскиот јазик се задржува или отпаЃа. Од почести
те заемки (со чuчек) се среќаваат: llNџuрчuчегu (Кратово) < јnсјг jfegi;
кандuлчuчеiu (но се среќава дури и почесто кандuл, кандuлка) < kandil
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flfegl; кiiначuчеiu (но и само кана како во Тетово, на пример) < kma
fiqegi; карчuчеZIl 'висибаба' (Кратово) < kar fifegi; меџлuсчuчеiu < mесјЊ
f ifegi; сiuамболчuчеiu < istambu/ fifegi. Меѓу заемките кај кои вториот
дел од турскиот збор(чuчек) делумно отпаднал или се изменил, се
среќаваат овие: i11елефонче (понова заемка) < tе/ејоn fifegi и кралчuче и
кралче 'багрем' < k,ra/ fifegf (слов.-тур. - Robinia pseudacacia). Во Охрид
е забележан и зборот арсланаУС1UU за 'убаво, разнобојно но безмирисно
цвеќе' кој е полукалка од ауѕ/аnаЙZl (Anthirrinum; В. Парцuјалнu калкu).

5. ИндусrПРllСКU llЖllili.нu расrПенuја
99. Неколку од повеќе познатите индустриски растеНИја што
се одгледуваат во нашата земја, носат и денес имиња од турско потекло:
Памук < pambuk (перс.

Gossypium); јПујПун

<

tiitiin (Nicotiana), во поново

време понекогаш се слуша, од младите луѓе, и дуван (секако преку
српскохрватскиот); афUон < ајуоn (гр. - Papaver ѕоmn(Л�гиm); салеЙ < ѕа/ер
(арап. - Orchis); сусам < ѕиѕаm (арап. - Ѕеѕаmиm); камиш 'шеќерна трска'

kаmц. џkег kamltjl;
[јnиm); ќеШен 'лен' < keten (арап.

<

иnиm).

100. И во врска со житариците се среќаваат неколку заемки,
како на пример:
ско-Арнауд.,

мисuр <

mшг за означување 'пченка' (Неврокоп

Серско-Верков.);

КШЈНЈР,

KiilUiipKa,

ктиарка

(Прилеп),

кеШерка (Кратово) за означување 'нарочен вид пченка што при пече

њето пука, пуканица', 'каШар' означува (во Кратово) и 'лимен сад во
кој се пече пченката што пука'; јарма 'издробено, нечисто жито што
се употребува како сточна храна' < уагmа; заемките ќусЙе 'лушпени
отпадоци од житарици' и фурда 'отпадок, прав, ситнеж' (најчесто од
тутун:

11

Го наполни со лопата опкованото со груби даски решето и

фати да ја сее тутуновата фурда" - Изгрев, 98) < kiispe (перс.) и /urda
(нар.) се среќаваат исто така често.
101. На целата територија општа употреба има зборот амбар
'житница' < ambar како и зборот беРllќеlU < beriket кој се употребува,
покрај во основното значење 'плод' (како и во турскиот), уште и за
означување 'жито' ( Ти се родило многу берuќеiil I От секо снопче кило
"

пченица I От најмалото до два кила" - Прилеп, СБНУ, ХII, 112 или:
"Постој, моме, постој, дур да доит пролет I Да соберам, моме, берll
кеrПоrП, мило I Да наполнам, моме, големи амбари" - Милад. 482). 'Бога

та, плодна година' се нарекува често берuќеluна и беРllЌеzuлuја. Истиве
заемки се употребуваат и за означување 'плодна земја' (" Море земјата
ни е арна, берztЌеili.Лllја ни е, туку друг ни го јаде беРllќеrПоrП"

Парите,
23). Синоним на беРllќеzu е заемката максул < mahsu/ (арап.) која, макар
-

што се среќава забележана во Кратово, Галичник, Долновардарско,
сепак не успеала да има поопшта употреба. Зборот се употребува освен
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во значењето на 'плод' уште и за означување 'производ, приход, при
Б6га ми мн6гу
донес, берба, бериќет' (" Како сте со шiксул, Ј6ване?
кусо, зашчо летово беше дрчно, а п6сле сушно" - Галичник, Р. О.).

П. ФДУНД
1. ДOMaиlНи жuвоiflн.u
102. Прилично раширена употреба имаат зборовите: дан.а, дан.аче
(Гевгелиско), дан.че, дан.ачка (Кратово)
теле до две години'; коч 'овен'
Кратовско)

<

<

<

dana 'теле' за означување 'младо

kOf; ман.да 'бивол' (Скопско, Тетовско,

manda; домазлак 'добиток за приплод'

<

danuzllk.

103. Меѓу заемките што означуваат домашни животни, најголем
број се однесува и е во тесна врска со коњите. Турците биле познати
како љубители и добри одгледувачи на коњи. Меѓу почестите заемки
се среќаваат следниве: aifl, аifluца < at 'добар, расен коњ' (во врска со
овој збор е и раширената заемка аiliilазар < atpazarl која се среќава често
во народното творештво: "Битола да те д6несат I Аiа-uазар да те пр6да
ват" и која означувала 'пазар на кој отпрвин се продавале само коњи'
а потоа воопшто 'сточен пазар', денес тоа е често топоним како во
Битола и Прилеп, на пример); ajiup

<

ayglr 'ждребе, пастув' (Кратово)

а се употребува и за означување 'невиен коњ' (Тетово - МЈ Х, ajiap).
Зборот е зачуван и во изразот Р жит како некој пес во котар односно
11

5383); iflајљак 'коњ' < taylak односно
деминутивите iаајљаче и iflајче 'ждребе' (јуж. говори Солунско

како некој ajiiip" (Посл.
ско); бедевuја

(" И

<

tay и

И

Сер

hedevi at 'бедуински коњ', заемката се среќава често

ми влегле темна коњушница I Та си вјавнал коња бедевuја"

Прилепско, СБНУ,
<

<

ХIП, 90);



сејсан.а 'товарен коњ' (почесто за кобила)

ѕеуѕаnа (перс.); KaiflaHa 'голем, крупен и брз коњ' (" Заприте брзи

KaiflaHu"

-

104.

Шап.

И

1, 3, 1 84)

<

katana (унг.).

неколкуте имиња со кои се нарекуваат коњите, а што

ја означуваат најчесто нивната боја и поретко некоја нивна особина,
главно се од турско потекло: абраlll 'коњ со бели петна'
араа, араака 'црн коњ'

<

<

ahra

(арап.);

arap; дорија (дораifl не забележавме) 'темно

црвен, кафен коњ' < doru; алчо и алаiflесifl коњ 'црвен коњ' < аl at; хmдек
аiflлаiflан. 'оној (коњ) што прескока ендек' < hеndеЙi atlatan. Последниов
збор е забележан во една приказна од Солунско (М. Пр. IУ, 1).
105.

И

називите на разните видови одење на коњите се дојдени

од турскиот јазик. Така на пример, се употребуваат заемките: дорiflлеме
'најбрзо одење на коњ'
одење'

<

<

dбгtlеmе (нар. и лит. dбгtnаf) ; раван. 'рамномерно

rahvan (перс.); н.а дuзiuн., дuзZuн. 'слободно одење'

<

dizgin. За
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да се научи коњот на раван, нозете му се врзуваат односно се ставаат
во uајван(ш) < payvant (перс.). Со зборот чuфше, чuфшuња односно фрла
чuфшuња ( Овој коњ фрла чuфшuња", " Чllфzuе фрла, слама јаде" - разг.)
се означува 'клоцање на коњите' < rфе (перс.).
106. Поголемиот дел од коњската опрема се именува исто така
со турски заемки: ieM < gem; дuз'iZI1l11 < dizgin; .мав.музu < mahmuz (арап.);
"

зеН'illја, узеН'iuја < iizengi; колан < kolan; uалдр.ма < paldzпm; буру.млок <

(нар. и semer лит.-гр.). Зборовите колан и uалдр.ма
се употребуваат за означување каиши, делови од опремата и тоа првиот
означува 'каиш на самарот' а вториот 'каиш кој доаѓа на бедрата на
коњот или магарето' (Тетово, МЈ Х), додека буру.млок означува 'дел
од оглавот' (Тетово, МЈ х). Во врска со овие се и следниве заемки:
налча, налчuја 'коњска потковица' (Разлошко, Сб. Мин. III, 90) а се
употребува денес и за означување 'потковица за чевли' < na1ra (перс.);
Kazua'iuja 'железна фрча за чистење, тимарење коњи' < kа аЙz; zuuMap u,
zUu.марење 'чистење на коњи' < timar etmek; БZl1lекiliazu, ка.мен бuнекzuаut 'камен
за качување на коњ' < binekta z.
107. Во врска со одгледувањето на коњите се и неколку називи
што означуваат 'коњушница': аар, ар, јахар, ахар < ah zr (перс.). Зборот
е познат на целата територија и се употребува не само за означување
'коњушница' (како што се употребува во турскиот јазик), туку по
селата, поради начинот на одгледување стока, означува воопшто 'зграда,
просторија во која покрај коњите се чуваат и крави и волови и др.'.
Со поограничена употреба се јавува и заемката zuавлахана 'коњушница'
< tavlahane (лат.-перс.) и тоа само во јужните говори.
108. Покрај сета оваа терминологија, во врска со одгледувањето
на коњите и другите домашни животни, се среќаваат и следниве неколку
заемки: булук 'многу овци, стадо овци' < boliik; ер'iеле 'многу коњи' и
'место каде што се одгледуваат коњи' < hergele (перс.); сурија 'многу
добиток', а во разг. 'многу луѓе' особено 'многу жени и деца'; .мандро
'место во планина каде што се води добитокот преку лето, вид бачило'
< mandzra (гр.).
109. Освен називите на коњи, се наоѓаат и неколку заемки што
се однесуваат за маски и магариња: кашар, ктиарка 'маска' < katzr ; ешек
'магаре' (но повеќе се употребува во преносно и тоа пејоративно зна
чење отколку за означување 'магаре', животно). Општ, раширен назив
за означување 'животно, добиток' е заемката ајван ( Ајвоно нема јазик,
та не може да каже а ти не знаеш ли?" - Посл. 11) < hayvan (арап.),
но и овој збор, како и зборот ешек, се употребува повеќе во пејоративно
значење, како синоним на абдал, ајдаlrtак, uдUОI«.
110. Во врска со заемките за означување други домашни жи
вотни, се изделуваат неколку што означуваат кучиња и тоа особено
ловечки. Често се среќаваат зборовите: за'iар, за'iарка < zagar И zиаЗllја
(нешто поретко) < tazz. И двете заемки означуваат ловечки кучиња,
burunluk; са.мар < samar

"
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.макеуmккиоШ јазик

шазuја се употребува за означување 'ловечко куче за лов на зајаци'

(поради брзината). Во Охрид е забележана заемката мuнuче за означува
ње 'малечко куче'

<

mјп! mјпј, збор кој во турскиот се употребува за

'нешто малечко' (mјпјmјпј bjr kбреk што значи 'мало, малечко куче').
Покрај овие заемки што означуваат 'ловечки кучиња' се упо
требуваат и неколку збора што се во врска со ловот. Познато е дека
Турците биле љубители на ловот и добри ловџии, оттаму се и следниве
заемки: авџија 'ловџија, ловец' < аУС1; авџuолuја 'син на ловецот' < аУСl
og/u. Втората заемка се среќава редовно во јужните говори (кај Вер

кович, на пример).
111. За одбележување е дека за означување домашни птици се
среќава само една заемка и тоа мисuр, MllCUPOK, мисирка и миска, мuсорок
(Тетовско)
ќумез

<

<

mlЅ1У. Во врска со чувањето на домашни птици е заемката

kiimes.

2. ПiUUЦU
112. Приличен број птици и денес, во некои македонски народни
говори, се именуваат со имиња што дошле од турскиот јазик. Поголем
број од нив се дијалектни зборови. Еве неколку од нив: аЏllџалек 'штрк'
(во Дојран); лејлек и леелек 'штрк' (во Неврокопско)

<

/ey/ek (Сусопја),

секако дека аџuџалек е народен назив за 'штрк'; до'iаl-t и доан (Верков.)
'сокол' < dogan (Falco), во Воденско за 'сокол' се употребува асмаџајка,
секако пак некој народен назив (во турскиот се среќава atmaca за 'јас
треб'); 'iap'ia, Kap'ia < karga (СОУУиѕ согах); кtiданче (Прилеп) и кашкаданка
(Воденско) 'вид птица' (спореди срп.хрват. шшu'iлuц, чеШЉU'iар, франц.
chardonneret -

Carduelis cardue/is) од некој народен турски назив за оваа

птица. Овде треба да се одбележи дека Kap'ia и 'iap'ia како и iар'iач
(Прилеп) повеќе се употребуваат во преносно, пејоративно значење
и тоа за 'лице што многу зборува'.
За разлика од овие дијалектни зборови, се јавуваат неколку
општопознати заемки како на пример: билбил, бuмбuл, бuљбuљ, бu л'бuлче
'славеј'

<

biilbiil (перс. - Sylvia соmmипјѕ); карi"iiал, каршалче ( Кату зема
"

перото и от карi7lало, киниса пак... " - Верков. 96) и кiiрi7lал (Воденско
М. Пр. ХШ, 4, 79) < karta/ (Ачиаа) 'орел'; ;аврија, јаврuче (Прилеп)
-

'малечко кај птиците'

<

тур. нар. уаууј, лит. уаууи.

Во врска со птиците се и зборовите: кавез, кафез
и каиаl-t 'вид направа за фаќање птици' (Прилеп)

<

<

ka/es (перс.)

kapan.

з. Рuбu
113. Треба да се одбележи дека во врска со рибите и риболовот
се среќава прилично ограничен број заемки. Но, треба да се рече исто
така дека тие неколку збора се употребуваат и денес како што се
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употребувале и некогаш. Од називите за риби се среќаваат: .мерџан,
.мерџанка и .мерџан-балiПu (Кратово) за 'охридска пастрмка' како и за
'вид речна риба, црвенперка, светлоцрвена' < тегсаn ball/jl (Scardinius
erythrophta/тus); ili.ерзuјка (Тиквешко) и бабуџан (Дојранско). Турскиот
збор ba/lk 'риба' кој е задржан во кратовската заемка .мерџаn-балдZu се

среќава и во синтагмата iieii10K балаклuја (Велешко, Скопско) што го
означува денот 'петок во кој не се мрси и во кој се јаде риба' (околу
Велигден).

114. Во врска со риболовот и алатите потребни за ловење, се
употребуваат следниве заемки: даљан < da/yan; cepili.Me, серк.ме (Скопско
и Прилеп - СБНУ, ХУ, 83) 'вид мрежа за ловење риби' < ѕегрте; ii1ei1e
'дел од рибарската мрежа' < tepe; Mafll71ap 'плута, кора од дрво што се
става на горниот дел од влакот за да плива над вода' (Охрид, МЈ 1,
23) < тantar.

4. Диви жuвошнu
115. И меѓу називите за означување диви животни се среќаваат
неколку заемки со поширока употреба: арслан, арслаnuца, арслаnка 'лав,
лавица' < ауѕ/аn, аѕ/аn (Felis /ео); каi1лан 'тигар' (" ... и нападнале арслани,
каi1ланu, змии, смокои, понегде и ламји" - Цеп. 1, 35) < kap/an; фuл
'слон' < fi/; .мај.мун, .мај.мунка, .мај.муnче < таутиn. Со поограничена употреба
се јавува заемката бурсук (Неврокопско) 'јазовец' < bursuk. Зборот се
среќава и за означување 'намуртен, непријатен човек'. Општопозната
заемка е аждер, аждеј, аждра, аждаа која се среќава често во јазикот на
народното творештво за означување 'митолошко животно, ламја' <
ejder (перс.). Нешто поретко се среќаваат заемките: чакал и во поново

време (преку срп.хрват. saka/) < fakal (Саnјѕ аигеа) и шебек 'вид мајмун'
< џbеk (Cynocepha/us). Последниов збор се употребува почесто во
преносно значење со пејоративна конотација.

5. Паразuili.u и други
116. Меѓу најраширените заемки за означување паразити се
среќава заемката шафшабuша (Прилеп), шафшабuшка (Ресен), z71афша
бuша и шарz71аБUl а (Битола), ili.ахz71абuша (Воденско и Кукушко) < tahtabiti.

Зборот се среќава и калкиран 'дрвеница, дрвејнца', но заемката има
поширока употреба. Освен заемката z71афz71аБUili.а се среќаваат уште и
заемките: каркаклuјка (Гевгелиско) и Кдркајак (Петрич) 'вид вошка' <
klrkayak (Miriapoda); акреи 'шкорпија' < akrep (Ѕсогрјо). Оваа заемка се
употребува често и за означување'грд и лош човек'.
Покрај овие заемки, се среќава често и заемката zелuнџuк 'ласи
ца, невестулка' < gelincik (Muste//a putorius). Оваа заемка се среќава
особено често во јужните говори, додека во другите е попозната калката
невесШулка.
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III. МЕДИЦИНА
1. Болесши кај луiешо
117. Треба да се одбележи дека се среќаваат голем број турцизми
што означуваат разни болести кај луѓето. Меѓу попознатите се сре
ќаваат следниве: верем 'офтика, туберкулоза' < verem во Прилеп, Галич
ник, Кратово, Дебарско и верен (Скопско, 1. Х. ВасиљевиЌ). Се среќава
и придавката веремлuја и веремосаll 'туберкулозен, офтичав' а во жупа
(МЈ IV, 8) значењето се развило понатаму и придавката се употребува
во значење 'загрижен, замислен'; далак 'заболување на слезината' <
dalak (Тumor иеnјѕ); дамла 'срцев напад' < damla; мајасuл, мајасол (Прилеп)
< mауаЅl1 (Есѕеmа chronica: Hemeroidi); сафра (Скопско, Кратово, Галич
ник) 'несвестица со повраќање' < ѕајга (арап.); зуќам и зуќамлuја < ziikiim
(арап.) и ziikiimli кое често се употребува со значење 'настинат, кијавичав'
(Прилеп, Мариово), додека синонимот llезле < nezle (арап.) во значење
'заболување на непца' е забележан само во Гевгелиско (Тановиќ); аерде
( има аерде на очите") < perde (перс .). Општораширен е и зборот марас,
мараз 'тегоба, хронична болест, болка' (" Овја човек требет да имат
некакоф шiрас на срце шо је 6вака 6венат" - Галичник, Р. О.). Зборот
е забележан и во Солунско ( Царјовата м6ма имаши стар мараз: некој
хикимџиа не можиши да познаи шт6 марdз беши, ниту м6жиши никој
Верков. 29 како и М. Пр. VШ, 1, 77), како и придав
да га излекува"
ката мараслија 'болешлив, што страда од некоја болест'. Со исти значења
е забележана и заемката илеш (Кратово) < illet (арап.) и llлешлuја
'болешлив, малаксан, изнемоштен' < illetli (арап. -тур.).
Меѓу другите заемки, со поограничена употреба се среќаваат
следниве: ;ШlUкара 'црн пришт' (" ]Шlllкараша црна да те удри" - Посл.
2599) < yamkara (Antraks); јенмеџе 'некакво тешко кожно заболување'
(" ... Насим воденичарот от Крушоо носо беше му го изело ;енмеџејПо,
ја му го оздравеф и стребрен му кладоф и ете го жиф"
Цеп. Авт.,
118); сараџа 'шкрофули, лоша рана' ( ... от детето Црвенкоо сараџијие
от нозете му и оздравеф, на Турчето Јусета сараџшuе околу гуша му
и оздравеф ... " ibid. ор. cit.) < Slraca (Scrophula); сакмаџа (Гевгелиско,
Тановиќ), во срп.хрват. Сluезавица; курдешu (" Од пусти саклет за работа
курдеши извади" - Посл. 4689) < kurde l) kurde$en. Помалку познати се
следниве заемки: јара (Раз. поучит.) 'рана' и јаралија 'ранет' (Прилепско,
Шапкарев); каас 'неуредна столица' (Галичник) < kablz (арап.); фuсќе
(Тетово), Фдска (Прилеп) 'бубулчиња што излегуваат по лицето' < fi. ke;
Чllбаll 'чир' (како и во турскиот) И 'вид краста што се јавува особено
кај децата, по глава' < ibаn; кабар, кабаРЏllК (жупа, МЈ IV, 8 и Кратово)
'изгореница, плускавец' < kaharclk. Последниве три заемки се среќаваат
почесто од претходните неколку.
"

"

"

53

Оливера Јашар-Настева

2. Телеснu недосшашоцu
118. Во врска со болестите на луѓето се и неколкуте заемки што
се употребуваат за означување некои повидни физички недостатоци.
Меѓу почестите доаѓаат: .мана < mahane 'недостаток' (како телесен така
и душевен); кусур со исто значење < ku.Yur (" Кој што бара жена без
кусур, не ќе можи да ја најдит ни во Стамбол" - Посл. 3154 или: "Ете
тој кусур го имаше првиот ми маж, ДомаЌине."
Цеп. 3, 135) потоа:
ќор 'слеп човек' < kor, зборот се употребува и со пејоративно значење,
паралелно со изведенките ќорле, ќорла; luazuлuв, шашоок (" ... гледајЌи
одеднаш на две страни' со ситните, шашлuвu очи"
Улица, 96), сп.
срп.хрват. раарок < a l; ка.мбур 'грбав човек' и ка.мбурлuја, ка.мбуресШ
'грбав' < kambur; ќел, ќелав 'човек со ќела, без коса', зборот се употребува
и во преносно значење за 'никаквец' (особено ќелеш) < kel и kеlц; ќос
'човек без брада и мустаќи' (" Кога ќе му порасти на коњо рогои, тогај
и на ќос мустаќи"
Посл. 2952); сакаш 'човек со некој физички недоста
ток' < sakat; шоfiал 'човек без една нога' или 'човек што ја влече едната
нога' < topal; чолак 'човек без една рака' < folak. Двете последни заемки
имале широка употреба и се среќавале често како прекари, а денес
се задржани во повеќе македонски презимиња. Општопознати заемки
се и зборовите: дусшабанлuја 'човек со рамни табани' < diiztabanli и fiелшек
'човек со говорна мана, лице што не ги изговара јасно гласовите, човек
што пелтечи, тревливи', се среќава често и глаголот fiелшечu 'тревливи'.
119. Во врска со зборовите што се употребуваат за означување
на растот и снагата на луѓето, се среќаваат и неколку заемки: бабаuш,
бабаuiiiuн 'јунак, голем крупен маж' (" Седеле неколцина турцки баба
јuшu во една меана да пијат лута ракија" - Цеп. 2, 68) < babayigit;
бабаџан 'крупен, развиен маж' (Малешево, МЈ I1, 3-4) < babacan; бабачко,
со исто значење, < babafko; балабан, со исто значење, < balaban; шuшко,
шuш.ман ( До кивуро си легнале двајца луѓе: едниот шuшко, а другиот
слаб"
Прилеп, СБНУ, IХ, 159 или "Ем тенко, ем високо, ем ШUlu.ман
и широко" - СБНУ, VII, 33) 'дебел' < i ko и j maп; див < dev (перс.);
џин < сјп (арап.). Двете последни заемки означуваат 'митолошки суш
тества со огромна снага' а се употребуваат, во разговорниот, за 'луѓе
со голем раст и снага'. Антоним на овие зборови е заемката џуџе, џуџенце
(во расказите 'седумте џуџиња', на пример) < сисе. Заемката се среќава
и во разговорниот и во литературниот македонски јазик.
Исто толку познати и распространети се и заемките: бој 'раст,
висина', а и 'длабочина' (" После ќе се ватат девојчињата рака за рака
секое спроти бојош" - Прилеп, СБНУ, ХШ, 144 или 11 И фатиха сос
арапинут си бориха млогу време, и гу забухна на арапина девет бојовu
метри на земјата" - Верков., Солунско, 45) < boy. Во поетскиот јазик
"

54

======

Турскuше лексuчкu елем.еnШu

се среќава често фuдан бојлuја и бојлuја
бојлuче"

-

-

во

м.акеУОI/С/(UОШ ја:ЈиК

гр.-тур. (" Мори Мариче, фuдан

П. Мих.).

З. Болесшu кај жuвошнuillе
120. Од почестите заемки што се употребуваат за означување
разни болести кај животните се среќаваат следниве: caKazuja 'вид забо
лување кај коњите' (Malleus)
<

tekneJes; курада

<

<

sakagi: шекнефес 'засипнатост кај коњите'

kurada beygir 'стар неупотреблив коњ' (" ќор, сакат,

шекнефес, курада, ете го Iкоњот - О. 1. Н.!..."

241);

Прилеп, СБНУ,

.меi"llu л 'заболување на црниот дроб' (особено кај овците)

<

хп,
mеtil

(гр.); lцаu 'болест кај говедата која се манифестира со плускавци во
устата и Mety копитата' < ap hastaugl, ap illeti.

4. БолеСIЦU кај расzUeнuјаiiш
121. Еден од најраспространетите термини за означување заболу
вање на растенијата е заемката балсара, басшра, басра (Мариово, При
леп)

'заболување на

лисјата на лозјето, тутунот,

афионот, оревот'

(" Тутуните баСlцросаа") < balszra. Како синоним на оваа заемка се среќава
зборот .мана, .маноса ( Го фана .мана афионот" и "Тутунот .маноса"
Прилеп и Тиквешко, МЈ Н, 5).
"

5. Лекување U лековu
122. Меѓу општите називи во врска со лекувањето и лековите,
почесто се среќаваат следниве заемки:

eKUМ,

еКll.мџија и (х)иКll.мЏllја (во

јуж. говори) 'лекар' < hekim; ак шар 'продавач на лековити растенија'
< ahtar (арап.); uлач, uљач 'лек' < ilaf (арап.); аи, аilче 'таблета, пилула'
< hap (арап.); .меле.м, .мехле.м, .мевле.м 'лековита маст за мачкање' < mehlem
(арап.) и нешто поретко заемката едзаџuја, евзаџuја (Бегалка) 'аптекар'
<

edzacl (нар.).

Освен овие се среќаваат уште и називите: llерuз 'диета'
(перс.); зеuр 'отров'

<

<

perhiz

zehir (перс.); .маја 'вакцина' (" Ниедно не умре

од бележаните деца и грчкио владика кически што беше тогај во Кичаа,
му даде на татка едно шајтламе (свидетелство) оти најдобрата .маја
имаше и ниедно дете не му умре от тие што и бележа"

124)

<

Цеп. Авт.,

mауа (перс.); ii1улу.мба 'клистир', 'окна' (" Ч6векоф имат г6лем

капс требет да му дајете една zцулу.мба"

Галичник, Р. О.).

123. Од називи за лекови, честа употреба во народните говори
имале и

следниве заемки: нане 'мента'

<

nаnе (арап.

-

Mentha piperita)

како и лекарства што се приготвуваат од нане: нане-руи 'екстракт од
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< n аnе ruhu (Tinctura menthae); HaHeJalu мирисно масло од нане
naneyagl (Oleum menthae); н.ан.есуи 'лекарство со екстракт од нане' <
nаnеѕиуи; афuон-руху 'екстракт од опиум' < a.fyon
руху 'етер' < lokman ruhu (Ether); н.uшадор-руху < nцаdlГ ruhu (Tinctura
chlorammonii). Повеќето од овие називи се однесувале на средства кои

нане'
<

се употребувале како капки за смирување стомачни болки (особено
кај децата) а денес, најчесто во народниот јазик, се викаат тие лекарства

бел балсам. Покрај овие, распространета употреба имале и следниве
сарuсабор 'препарат што се добивал од едно растение а се
употребувал како во боењето така и во народната медицина' < sansablr;
сабор (Гевг. Тановиќ) < sablr (Aloe); дарuфuрфuр, 171арuфuрфuр < tarUir.fir
(нар. - Piper longum); uсuош < ISIOt; усшuбеч < iiѕ/Йbеq (Pulver p/umbl);
сулuен., сулuZен. (Гевг. Тановиќ) < siiliigen (Biodatum rubrum).
124. Освен овие зборови што се употребувале скоро редовно
заемки:

до Првата светска војна и потоа постепено отпаднале од активна
употреба, се наоѓаат неколку заемки што се среќаваат се уште во
народните говори. Тоа се овие неколку: uн.ZuлuзШозu 'англиска сол' <
ingiliz tuzu (Magnesium su{furicum); н.Ulllадор 'салмијак' < m adlr (арап.
Chlorammonium); pacilioK (Дебарско) < rastlk (Cuprum ustum); Шен.z71ур,

Шан.Шур (" И бричот в месо ми се закопа.. . И клај му малце Шан.Шур,
кога ќе стасаш Дома" - Меѓа, 120) 'јод' < tentiir (франц. Tinctura iodi);
ќамфур, ќамфУРllја < kii.furi (арап.); um71jaiu 'рицинус' < hintyagl (О!. ricini»;
јакија 'синапова книга' (во срп.хрват. слачuца ) < yakl (Carta ѕinарiѕ);
син.амеЌи < sinameki (Саѕѕја o.flicinalis); крмез < klrmez (се дава на деца за
да извадат полесно сипаница).

IV. БЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, МЕТАЛИ, РУДИ,
ЕЛЕМЕНТИ

И

ДР.

125. Општ назив, во народните говори, за означување драг,
< cevahir (арап.). И за означување 'златар

бесценет камен' е џеваир

лице што се занимава со златарскиот занает' се употребува турска
заемка џеваирџија, џuфаuрџuја (јуж. говори), ( ... и отишла кај една мааза
од еден џеваирџија." - Цеп. З, 67). Меѓу златарите се уште е во постојана
употреба заемката мен.кШаш, meh.Z-ШаШll 'специјален камен на кој се
"

проверува златото' ( Ги зел куменџијата и го удрил на мен.ZШашu. Кога
"

гледа сафи злато и стребро" - Прик.

210)

како и заемката сафu 'чист,

< sa.fi (арап.-перс.)
Од називите за означување драгоцени метали и бесценети каме
ња почесто се среќаваат следниве: аЛI71ан. 'златник' и 'злато' < altln; iумуш,
iумuzц 'нешто сребрено' почесто отколку 'сребро' (iумuш-i1афшu) < giimii ;

неизмешан (кога се однесува за злато)'
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ел.маз 'дијамант' <

elmas (арап.);

.макеУО1iСКUОШ ја:ЈИК

во

iiiiрла1liiiа 'брилијант' <

plrlanta (итал.);

зу.мруд 'смарагд' (зборот uзу.мрудeu кај В. Марковски, секако е дојден

преку рускиот јазик) < ziimriit; uuруз < piruze, ./iruze (за разлика од зелената
боја на смарагдот, пирузот е син), (перс.); iii оiiаз < topaz (гр.
бојата
на овој бесценет камен е најчесто жолта или црвена). Двава последни
збора немаат многу широка употреба. Освен овие, се среќаваат и
следниве зборови: ка1liii аш 'прстен со црвен камен' (Етн. М. Ск.) <
kanta 1 (kan 'крв', ta 'камен'); .мерџаll 'корал' < mercan (арап.
Corallium
-

rubrum); кuлuбар < kehlibar (перс.); фuлдuш 'слонова коска' < fi/di i; седеф
< sedef (арап.). И за означување разни 'перли од разнобојно стакло

и друг материјал' се среќаваат неколку заемки како БОllЏУК и
<

uуловu

boncuku рul (перс.).

126. И меѓу називите што се употребуваат за означување разни
метали, руди и елементи, се среќаваат десетина заемки што се употре
буваат и денес. За означување 'руда' и 'рудник' во многу места (Скопје,
Прилеп, Дебар, Гевгелиско, Кратово) се употребувала заемката .маде.м

и .мајдаll (поретко) < maden (арап.) како и заемката .мадеиџuја, .маде.мџија
'рудар' < madencl.

Широка употреба и денес имаат следниве заемки: бакар < baklr

(Cuprum);

челuк <

t;elik;

калај <

kalay додека порано исто толку често се
'железо' < demir; де.мирџија и ди.мирџија (во

среќавале и заемките: де.мир
јуж говори) 'лице што работи со железо и изработува железни пред

мети' < demirci; куршу.м 'олово' и 'зрно од пушка' < kur un (Plumbum);
iiiУllЧ 'бронза' < tunt;.

вала со турската заемка iуверчеле < giibercile. Во близина на Скопје се
наоѓа село fуверчuле .

127. Овде доаѓаат и заемките: iiiуiiiкал 'лепило'

<

tutkal;

кашраи

смола' < katran; зuфiii < zift (арап.); чuриz.u 'лепило за чевли' < t;iri ;

,

ќ'езаi1, iiiuзаu (Мариово) < kezzap (перс.
Acidum nitricum); карабоја <
karaboya (Acidum su{{uricum); кола 'штирак' < kola; бадаllа < badana; аа.мк
'вид лепило' < zamk (арап.); ќ'Уќ'урiП 'сумпор' < kiikiirt; варак, фарак 'тенки
листови на злато или сребро' < varak (арап.); ретко, и тоа во градските
-

говори,

се

среќава заемката

креч

(не

е исклучено

дека

е

преку

срп.хрват.) 'вар' < kiret;.

У. Бои

и МИРИСИ

128. Во турскиот јазик постои извонредно богата терминологија
за означување разни бои и нијанси на бои. Од ова множество називи,
во македонските говори преминал приличен број и тоа како придавки
така и изведени зборови (овде, за разлика од претходните групи, ќе
бидат опфатени главно придавки). Некои од овие заемки се употре
буваат и денес во народните говори а неколку од нив влегле и во лите
ратурниот јазик. Пред се тука доаѓа зборот боја < boya потоа бојаџuја,
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бојадисува, бојосува < boyacl, boyadz

( boyamak) .

Во народните говори (Кра

тово и Солунско, Верков.) се среќава со исто значење и зборот ренк,
ренј 'боја' < renk. Многу широка употреба имаат заемките што се упо

требуваат за означување разни нијанси на црвената боја: ал (алов, ален),
аллија < ai, аЉ. Зборот се среќава и во литературниот јазик, особено

во поетскиот, во кој се среќава дури и цел а редица изведени зборови
како: аловина 'руменило', аловее 'се црвени, румени' како и неколку
сложени збора: l1лам.ноали (лалиња), вuшноали (бајраци), м.одроали (пла
маци), жолшоали (пламенчиња) што се употребуваат (последниве не
колку збора се среќаваат во поезијата на В. Марковски) за означување
разни нијанси на аловата боја. За поотворените и позатворените бои
од аловаша 'црвената' боја се среќаваат следниве заемки: Uем.бе 'отворено
црвена, розова боја' < pembe; iувез, iувеЗ1l0 'затворено, темноцрвена боја',
алiувезно, алiувезлија 'сосем темноцрвена' < giivez; како синоним се јавува

зборот iалибардо 'модроцрвеникава боја' < galibarda (итал.). За жолтени
кавите нијанси на црвената боја се употребуваат зборовите 110ршокалија,
iiоршокалова и шурунџ, шурунџија, шурунчлија < turunr'ВИД портокал' ( Citrus
aurantium amara) односно <

turuncu 'портокалов.'

129. За означување 'светложолта боја' се употребува (Тетовско,
МЈ

Х) зборот сам.анлија,

а истата заемка во изразот сам.ан се сшори, сам.анлија

се сјnори (Прилепско) се употребува во значење 'пребледе, пожолте'
(се сшори како слам.а) <

ѕаmаn

'слама'. И нијансите на сина боја се имену

ваат со турски називи: м.ор, м.орлија, м.оровина 'модар' < mor, morll; м.авија
< mаУI; ачик м.ави 'отворено сина боја' < a r1k mаУI; сушм.авија 'белузла

во, млечно сина боја' < siit mа уш
(Тиквешко) како назив

(ѕШ

'млеко'); овој збор се употребува

за 'гулаб, белузлаво-син'.

За

нијансите на

виолетовата боја се среќаваат: чuвuш 'модро-виолетова боја' <

rivit,

rividl mа Уl; јорiованлија, арiованлuја < erguvan (перс. + -/i) , додека за

означување кафени бои се употребуваат кафеав И каверенји (Кратово)
< kahverengi 'боја на кафе, кафена'; косренји 'боја на орев' < koz rengi

( koz

'орев'). Меѓу овие заемки се среќаваат уште и следниве: каралшија
'црнило, црнавица; нешто што се црни' (" Ах, Јана 6здола ми видела
I Една, мори, караЛluија I Сите бре црни аскери"

2148)

-

д.

Хисарско, Фол.

< karalh; инаку кара 'црн' како назив за 'црна боја' не се среќава

(освен во сложенки-заемки како карасевда, караорм.ан, караuиаер, каракаии
И сл.); бакам. 'варзило' (" На Веља стреда се клават бакам. за вапцуање

јајца" - Галички,

252)

< bakkam (арап.); зардечал 'жолта боја за вапцување

преѓа' (" Друго е аловото што го вапсува Младен Чкулот или даскалот
Бино со крмуз, зардечал ... "

К.

Ж) < zardefal 'растение од кое
( Curcuma longa
перс.).

жолта боја, слична на шафран'

се добива

-

130. За разлика од овие, бројот на зборовите од турско потекло
за означување мириси и предмети

во врска со нив е многу мал. Најра

ширена употреба има зборот м.иск, м.искојна 'мирис, убава, пријатна ми
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Турскuше Jlексички елеменши

(З0

макеgQнскиош јазик

ризба' (миризлива маст) (" Хај јуначе дренополче! I Миск не носиш, миск
мирисаш"

Охридско, СБНУ,

ХIII, 113)

< misk 'мошус' (арап.). Порано

се употребувала често и заемката гуља2и 'розово масло' < giil yagl како
и iулсуu 'розова, мирисна вода' < giil ѕиуи. За означување 'мирис, колон
ска вода' по градските говори се среќава заемката лuваншо, леванша

(" ...

кога замннуват реја ме јудират I реја ме јудират, реја од лuваншо" 
Дебарско, Фол.

2972)

додека за 'мирислив сапун' се среќаваат заемките:

лuваншалu саЙун (Кратово), како и кuрuш саЙун и раки саиун < girit sabunu

'критски сапун' и iraki sabunu 'ирачки сапун' (sabun

У!. ГЕОГРАФСКИ И ВРЕМЕНСКИ ПОИМИ

И

арап. < лат.).

ПОЈАВИ

131. Турските зборови успеале да навлезат и во оваа област и
тоа во приличен број. Поголемиот дел од овие заемки исчезнал од
употреба а некои што се задржале претставуваат денес или дијалек
тизми или топоними (ова се однесува особено за заемките што озна
чуваат географски поими, како на пример Балкан, Баuр, Корија и сл.).
Во јазикот на народното творештво се среќаваат често следниве
заемки: ада 'остров' < ada; 60рУН 'рт' (" От ѓол имаше само един 60рУН
(сухо место)" - Солунско, М. Пр. УIII, 1, 81) < burun, borun; 602аз
'проток' (" И на еднн 6026з нетри фати лош ветар, морету са разљути,
Солунско, Верков. 14) < bagaz;
тамо он фати да се моли на Бога ... "
Лllман (" Застанал со ѓемијата во лuманош и пратил чоек да му ја земит
жената ... "
Цеп. 2, 34) < liman (гр.); iол 'езеро' < g61; даЛ2а 'бран' <
dalga и talaz ( Колку за гемија, Силјане околу нашава земја не е чаре
да може да дојде, чунки бијат шалазuii1е во брегоите и околу наоколу
брегои се спили и камење" - Прик. 153) со исто значење < talaz (гр.);
кајнак 'извор' < kaynak; uлuџа 'топол извор' < lllca (сп. Кајнак и Илuџа
'Катлановска Бања', месности во непосредна близина на Скопје); 6унар
11

< bunar (нар.); 6ашак, башачuшше < batak и поретко азмак (" И така тихиса
на патјо един азмак, нетри кату батиса коњот, отидох, дури да гу
Верков. 55) < azmak се употребуваат за означување
извадам от таму..."

'мочуриште, голема бара'; дервен, дербен 'клисура, теснец' < dervent
(перс.); дере 'поток' < dere (перс.); 2ечuш 'проод' < ge{:it; челенка 'место
каде повеќе малечки реки се соединуваат и образуваат река' (Кратово)
< {:elenk.

132. Меѓу многуте други се наоѓаат уште и следниве заемки (во
врска со географските називи): 6алкан 'голема планина, голема гора' (и
како топоним и како апелатив) < balkan; орман 'гора' и 'планина' како
и караорман 'црна гора' (" Дур да ти доет јагнето I От кара-6рман крадено

I .. . На кара-камен заклано"

Дебарско, СБНУ, VП,

65)

< orman И kara

orman; корија 'гора, шума' < koru; баuр < baYlr; срш (" Погледот им беше

устремен накај сршош на Беласица . . . "

1. Бошковски)

< slrt; iuei1e 'врв'
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и 'ритче'
<

tepe; ендек

<

<

hendek (арап.); лаiам 'поткоп; подземен пат; канал'
< ova ; герен 'сува, не

laglm (перс.); кар (Штипско) од kir; ова 'поле'

плодна земја'

geren, зборот е забележан во Кратовско и Галичко; виран,

<

вuранлак и фuран, фuранлак 'напуштено, пусто место' (Кукушко и Кратов
ско) < viran, viranellk (перс.); колшук 'завој, свијок на пат' (Кумановско)
<

ko ltuk; канара 'стрмна, остра стена' само кај Абаџиев (" Сонцето се

покажа зад канарuше"
Изгрев, 82, веројатно преку буг. јазик) < kanar
'брег' (перс.); ;OKyZU (срп.хрват. узбрдuца) (" И кату идихми, на патјо
имаши един јокуш тамо." - Верков. 54, зборот е забележан и во Кратово)
< yoku .
133. И за означување на временски поими и појави порано ре
довно

се

употребувале турските заемки од кои некои се среќаваат и

денес во народните говори. Меѓу пораспространетите се и следниве
турцизми: сааш

<

saat (арап.), збор што се употребува на целата тери

торија и дури во последно време почнува да се истиснува од зборот час
за означување 'временска единица од 60 минути' (на училиште) но и
како назив за 'часовник' (сп. и Caaiii Кула во Скопје и во другите градо
ви); поретко се среќаваат дакика, декuка 'минута'

<

dakika (арап.); BaKaiii

'време' (забележан во многу говори: Солунско - Верков., Леринско
Мазон, Мариово - Ст. Попов) < vaklt, зборот се среќава
и Корчанско
и во изрази вар вакiiш 'има време' (Мариово) < var vaklt; вакiiшсiiз 'без
време, кога не му е времето' (Кокале, Авт. - Белиќ, Галички) < va k,t.HZ ;
вакшандан 'везден, постојано, секој ден' (Тетовско, МЈ ПI, 7) < vaktmdan.
Исто толку раширена употреба имал и зборот заман, земан 'време' (Ко
чани, Мариово, Штип, Гевгелиско, Долновардарско, Серско, Горноџу
мајско)

<

zaman (арап.). Покрај во значење 'време' ( . . . заман дојде /
О!

Два царове да се судиме"

- Серско, СБНУ,

Х, 94),

зборот се употребува

и во значење 'некогаш' и 'секогаш' (" Попој ми, Стојане, попој ми, /
Како ми земан поеше" - Дебарско, П Мих.); заманскu, земанскu се употре
бува во значење 'стари, некогашни' (заманскu луiе 'стари, некогашни
луѓе', заманска Йара, сшарозаманска аара 'стара пара'). Општопознати збо
рови биле и заемките ваде и мувлеiii (О! Соломон му зел мухлеш неколку
дни, за да и опита и да види... "

- Прилеп, СБНУ,

ХУ, 98

или " Немој

мене реим да 6ставиш / тук земеј си за три дена мухлеш" - Д. Хисарско,
Фол.

2222)

'рок, време'

<

muhlet (арап.).

134. Меѓу другите термини за озш:iчување време се среќаваат:
сабајле 'наутро, утро' (О! Сабајлешо, ко пулат, ламјата заклана и... " - Ресен
ско, СБНУ, ХII, 155) < sabahile; сабаф 'зора' (во дебарските говори саба
фзора ветрови)

<

sabah (арап.); саба намаз 'утринска муслиманска молитва,
'
МОЛИТВИ < .vabah namazl (" На сабајлињата

една од петте задолжителни

вика оџата на џамијата саба намазu"

-

Кратово); кавеалше 'ужина, поја

док' (во турскиот) односно 'квечерина, зајдисонце' (" Прибирајте се
деца, кавеалшешо фана, ќе јадеме" - Светиниколско, МЈ III, 1-2) <

60
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Турскцше .llексцчкц еле.меIlШЦ (ЈО .макеgОIlСКЦОШ jlkiUK

kahvaltl; икиндија, киндија 'попладне се до залезот на сонцето' инаку 'втора

муслиманска молитва' ( " Седна си вино да пие f От
llкин. дија"

Милад.

265

пладнина д'

или: "Он на вечер книга гледе, f На пладнина

хазна брое, / На кин.диа на лов оде, / На вечера от лов иде" - Милад.

500)

< ikindi; акшам 'време по заоѓање на сонцето' (" Ти дојди куде акшам

да идемо куде брата ми" - Кратово) < ak am; јашсuја, јација (само во
Кратово) 'време од околу два саати по икиндија' < уаеЅI.

135. Освен овие, се употребуваат и следниве заемки: џе.мре 'спарно,
топло време, оморина' (Жупа, МЈ IУ, 8) < сеmуе (арап.); думан 'магла',
'дим' и 'облак' (Струга) < аиmаn; зерзеле 'земјотрес' (Галичник, р. О.)
< zerzele, zelzele (арап.); н.ем 'влага' и немлuја 'влажен' ( " Се закопаа во

ќупот, околу кој н.ем и мувлија штипат за очи и за носниците" - Меѓа,

68)

< nеm (перс.) и nemli.

Б. ГРАД И СЕЛО
I. АРХИТЕКТУРА

И

УРБАНИЗАМ

136. Турците доаѓаат на Балканот пред развитокот на балкан
ските градови71• Овој факт придонесува за нивното многу силно влија
ние како врз архитектонското решавање на балканските градови така
и за целокупниот развиток на градскиот живот. Затоа и внатрешниот
живот на балканските градови носи силен впечаток на ориенталниот
урбанизам, што одвај со мака успева да го збрише брзото темпо на
животот во втората половина на ХХ век. Најголемиот број лексички
заемки од турскиот јазик е токму во врска со урбаниот живот.
Од градовите турското влијание се распространува понатаму и
по селата каде што турските лексички елементи, макар што навлегувале
од втора рака, индиректно се забележуваат и се чувствуваат дури и денес.

137. За означување поголеми или помали градови се употре
бувале следниве неколку заемки: варош < varo (унг.); касаба < kasaba
(арап.); i1алан.ка < palanka (унг.); шеuр < eMy (арап.). Животот на овие
заемки не бил еднакво долг, тие сите не успевале еднакво долго да
се одржат во македонските говори: варош (не е исклучено оваа заемка
да преминала и директно од српскиот) и i1аланка се зачувани, денес,
само како топоними (во околината на Прилеп, с. Варош и Крива Паланка)
додека шеuр, заемка што се среќавала и порано поретко (најчесто во
турските ојконими, како Ескuшеuр, на пример), денес не е зачувана
71 Во врска со ова, е к о к пишува: "иѕ Turcs vinrent s'etablir dans lа репјпѕиlе precisement
au moment oil, contrairement а се qui s'etait раѕѕе dans l' Ешоре occidentale, de lа рlасе forte medievale
јl пе s'etait раѕ encore deveJoppe I'urbanisme. genre de ује nettement difft�rent de Ја ује rurale. Les Turcs

cultivaient I'urbanisme baIkanique sur lа base orientale."

(Restes. 591).
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дури ни како топоним. За разлика од овие три заемки, заемката касаба
со бројните изведенки, како: касаБUја, касабалuја, касабалuка, касабалuскu,
се среќава многу често (Мазон, Веркович, Цепенков, забележана е
и во Кратовско и во Демирхисарско), воопшто на целата македонска
јазична територија.
Касабuше и uаланкuше како и поголемите села биле скоро ре
довно поделени на маалu. Заемката маало, мало < mahalle (арап.) е една

од најраспространетите и најрано запишаните заемки. Зборот се упо
требува и денес. Исто толку распространети биле и заемките: меiдан,
мејдан 'пошироко, рамно место, вид плоштад по селата а и по градовите'
meydan (арап.); сокак 'улица' (денес се употребува само за означување
'тесна, калдрмисана улица') < sokak (арап.); ќор-сокак 'улица без излез'
< kбrѕоkаk; чuкма, чuкмак ( Ако те грабнам в тесни с6каци, в темни
чuкмацu!"
Д. Хисар, Фол. 2653), синоним на ќор сокак < fikmaz; џаде
'друм, државен пат' < cadde (арап.); калдрма < kaldmm. Карактеристично
<

"

-

е за овие заемки дека се употребуваат и денес во разговорниот јазик.
1. Јавни U иривајини зiрадu
138. Голем број заемки се среќава и во врска со називите на
разни општествени згради што главно се граделе за време на Отоман
ската Империја. Во зависност од потребите и особено од економските
услови и прилики, во разните места на Македонија, во текот на некол
куте века, Турците изградиле поголем број импозантни јавни објекти.
Некои од нив и денес се запазени и служат и понатаму.
139. Меѓу називите за разните јавни објекти се изделуваат след
ниве: амам < hamam, збор што означува 'стара турска бања' се употре
бува и денес, бидејќи поголемиот дел од амамите функционира и пона

таму или се адаптирани (сп. Даушuашuн Амам кој е денес Галерuја); амамџик
'мала домашна бања' (обично секоја турска градска куќа имала барем
една соба со таква бања) < hamamClk; со исто значење забележан е
зборот амамлliк (Кратово) < hamamllk; чUфше амам < fifte hamam е заемка
која се употребува денес повеќе како име, назив на некој амам, сп.
Чuфше Амам во близина на Куршумлu Ан во Скопје, отколку, како порано,
за означување вид амам.
140. Во врска со трговијата и начинот на пренесување стока
како и патувањето, за време на Османлиите, се граделе големи објекти
чиишто имиња често се употребувале: ан, хан < han (перс.); карван-сарај
< kervan. aray (перс.); конак < konak. Денес овие заемки повеќе не се
среќаваат во употреба, освен зборот ан што е зачуван во повеќе сложени
топоними (Јаuче Аи, МаВРО8и Аиови

-

имиња на месности каде што

некогаш се наоѓале големи анови на трговските патишта и раскрсници).
И зборот конак се среќава во мала мера (сп. Конацијuе во Бардовци 
Скопско)

И

со нешто поизменето значење.
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141. Од називи на училишни објекти зачувани се заемките: мекшеЙ

'муслиманска основна школа' < mekteb, mektep (арап.); медреса, медресе
'муслиманска средна школа' < medrese (арап.); идадие, идадија 'гимназија'
< idadiye; исљаllе 'занаетчиска школа' <

lslahane. Овие термини, што

некогаш ги означувале гореспомнатите средни турски школи, денес
се задржани понекаде, како во Скопје на пример, за означување мес
ности (Идадuја, Медреса, а кај постарите скопјани зачуван е и називот
Исљааllе за градскиот парк).
142. Зачувани се и неколку заемки

- називи на верски објекти

од кои поголем број денес е ставен под заштита. Со најраспространета
употреба се среќаваат следниве неколку заемки: џамија < саmј (арап.);
шеќе и шекuја (поретко) ( ...Турците си напраиле: џамии, шеќuња и друзи
"

турски молитвени дОмои." - Прилеп, СБНУ, УIII, 210) < tekke (арап.);
шулбе, шурбе (" ... и откоа ќе умрам до гроп ќе дојдат да ме испратат

и на гробот дури и шулбе ќе ми напраат" - Цеп. 3, 162) < tiirbe (арап.);
МИllаре < mјnаге.
143. Освен овие јавни објекти се граделе и приличен број при

ватни. За нивното именување се употребувале овие заемки: сарај 'голема
куќа за живеење, дворец, палата' (" ... да седи на некои убаи куќи или
сараll..." - Прилеп, СБНУ, УI, 131) <

ѕ агау

(перс.), зборот денес е зачуван

на пример, во околината на Скопје; аремлак
како топоним - Сарај
'муслиманска куќа во која живееле женските членови и децата на
богатите беговски фамилии' < haremllk; селамлак 'зграда во која живееле
машките членови на фамилијата и во која се пречекувало' < selambk.
Последниве два збора сосем исчезнале од активна употреба.
144. Меѓу другите називи за означување разни згради во кои
-

биле поместени некои установи, локали или работилници се среќаваат
следниве заемки: салхаllа, салаllа 'кланица' < salhane (арап.-перс.); керхаllа
'јавна куќа, локал за забава' ( Направи ладна ме'ана, / Прави висока
керхаllа / На два пата, на два друма" - Милад. 107) < kerhane (перс.);
мехаllа, меаllа < mehane (нар.), meyhane (лит.-перс.); кафе, кафеаllе ( ... оти
"

"

јас изгубиф сето, што ми даде татко, во тие пусти меаllи и кафеаllU и
во тие пусти комари" - Прилеп, СБНУ, ХII, 193), кафеllе (Неготино),
кајвеllе (Верков., 239) < kahvehane (арап.-перс.); шоЙаllа 'место каде се
изработувале топови, склад на муниција' (зборот е денес сочуван во
називи на месности, како во Скопје на пример ТоЙааllа) < tophane (тур.
перс.); шабuа, шабuе 'вид тврдина' (" Ајде, шчо си зеде ножоите в уста,
/ Шчо ми излезе горе на шабiiешо" - Прилеп, СБНУ, ХII, 94) < tabiye

(арап.); кале 'тврдина, град' (сп. Кале 'турска тврдина' во Скопје) <
kale (арап.); кiiшла (Кратово), КРUlла (Прилеп), кашла 'касарна' < k l la;

кула 'тврдина', 'висока беговска куќа' (по чифлиците ги надвисувала
сите други куќи) и денес 'повеќекатна, тенка, висока, станбена зграда'
< kule (арап.); БUllа 'голема зграда; куќа во изградба' (" После еден цар

,
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Раман сакал, да си прави у дв6ро некоја бuна красна"
12)

<

Крчоски, Чудеса,

bina (арап.); iiiабакана 'работилница за изработка на кожи' ( Ја
"

растурила жената куќата како шабаана" - Посл. 2603)

<

tabakhane (арап.

перс.); шараuана 'место каде се коваат пари'

<

darbhane (перс.) (денес:

'l.изобилство 2.врева'); аЙсаана, аис 'затвор'

<

hapishane (арап.-перс.),

хаиис (араП.,нар. haplS); зан.дан.а 'темница' ("Моли му се на Г6спода, I

Да ти дае клучеите, I Да 6твориш зан.дЉшШе, I Зандdнuше долн6земски,
I Да излезиш на видело" - Битола, СБНУ, ХШ, 27) < zindan (перс.).

2. Градежен. машерuјал
145. Во оваа област на лексиката навлегле голем број турски
зборови од кои некои се употребуваат и денес. Меѓу зборовите што
имале пораспространета употреба се среќаваат следниве: кересше 'гра
дежен материјал'

<

kere. te (перс.); зајре

<

zahire (арап.), се употребува

како за означување 'градежен материјал' така и за 'храна, јадење'
(Белиќ, Галички) и за означување 'потребен материјал за готвење'
(прехраНбени артикли, колонијална роба, како на пример во Скопје);
ШУ2ла, шула 'печена, фабричка цигла' < (иЙЈа (гр. односно лат.), зборот
се среќава и во Босна; керЙuч 'непечена, сушена цигла'

<

kerpi

(перс.),

и двата збора - синоними - со издиференцирано значење се употре
буваат редовно и денес.
146. Се забележуваат и приличен број заемки, со поограничена
употреба поради својата специФичност, за означување разни видови
греди: дирек 'греда' (општ назив)

<

direk; кушак 'вид греда'

<

ku ak; мершек

<

mertek; бuн.арче (веројатно изведен од bina 'зграда'); шулум (Дебарско)

<

tulum; Йајан.да 'греда', а и 'железна прачка за потпирање, затворање

големи капии' (Галичник)

<

payende (перс.); балама

<

bagiama. Некои

од овие заемки, веројатно поради својата сличност со други предмети,
се нарекуваат со зборови што инаку не се називи на греди (шулум на
пример).
Освен називите за градежниот материјал, се среќаваат и заемки
за означување пооделни делови на згради.

3. Делови на З2ради u сЙоредни ilросшорuи
147. Куќите, особено турските, се ѕидале обично во големи дворо
ви, авлиu, авлuја 'двор'

<

avlu и биле опколени со високи дувари, дувар

'ѕид' (зборот не се среќава многу често)

<

duvar, duvar (перс.). Зборот

авлuја се употребувал и за означување 'ѕид, ограда' (" Рипна преко авлuја

I Се качи горе во одаа" - Н. Тахов, 13 или "Марко стегна неговата
к6ња, I И префорли преки високи авлиu I Шчо ми влезе ф' шир6ќи
дв6рови" - Дебар, Шап. Ш-IV, 345). За означување 'ограда' се среќаваат
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taraba и perde

<

( tahta

(Ја

.макеgОIlС!l:иоШ јазик

perde 'дрвена ограда');

и двете заемки се употребуваат за означување 'ограда од штици'.
Широка употреба имале и следниве заемки: кааuја 'голема, дво
крилна, надворешна порта'

<

kapl; каЙuџuк, каuuџuче 'малечка врата

помеѓу комшиските дворови' (понекогаш можело да се обиколи цело
маало, од еден двор во друг, низ каииџuци, без да се излегува на улица),
со исто значење се употребува комшu иенџере (Прилеп)
иенџер, иенџера, иенџере 'прозорец'

<

<

kom u penceresi;

pencere (перс.), заемка која била

во широка употреба, а во последно време почнува да се истиснува во
литературниот јазик од z7розорец; во народните говори се среќава како
синоним и заемката џам 'прозорец'

<

саm (перс.) што инаку во турскиот

означува 'стакло'; мушабак 'вид дрвена решетка што се ставала, од
надворешната страна, на прозорците по муслиманските куќи'
(арап.); ианџур 'дрвени капаци, вид ролетни'

<

<

mU9abak

pancur; ќеиенок 'дрвен

капак со кој се затворале дуќаните а дење служел како тезга или излог'
Милад.
(" Личен Иво на кеЙенек седит, / И си режит перо пауно'О"
425 или "Димчо седи на дуќанче, / На дуќанче, на кепенче" - Ресен,
Фол.

1125)

<

kepenk; маЗ2ал 'мал, тесен отвор на тврдина' а подоцна и

'малечок прозорец по апсаните и магазите' (" Сумрачна светлост влегу
ваше низ тесните мазzалu, а внатре се гледаа раскинати синџири што
висеа на зидот" - Саламбо,

206).

148. Во врска со оваа терминологија се и следниве зборови: шемел
<

teme/ (гр., оваа заемка се јавува доста рано во писмените текстови и

не е исклучено да преминала директно од грчкиот но, во секој случај,
за нејзината распространетост придонесувал контактот со турскиот јазик);
каш 'спрат'

<

kat; шаван 'плафон' и 'поткровен простор' < tavan; карашаван

'немалтерисан таван од летви'; шuшешаван 'дрвен плафон чиишто штици
се украсени со тенки летви (лајсни) при составите'; сuлме 'релјефно
украсен плафон'

<

silme; саџак, сачак 'истурен дел од кровот'

за 'отвор на кровот' баџа

<

<

sacak а

baca (перс.), последниов збор се употребува

по селата, поради начинот на градење куќи, за означување 'оџак, отвор
на кровот низ кој

излегува чадот'.

И двата

збора имаат широка

употреба (" Па се качи на дувари / От дуваро на лозата / От лозата
на сачако / От сачако на баџаша!" - Кратово, Изв. Етн. М., УII,

131).

И

разните видови кровови се именуваат најчесто со турски називи, особено
меѓу мајсторите. Така на пример, забележани се (Кратово) следниве
заемки: макас чашuја, шоiiас чашuја и шура чашuја покрај заемката чашuја
'покрив, кровна конструкција без ќерамиди' (" ... ја запалила куќата
од чашuа и коа догоре... "

- Прилеп, СБНУ, ХП,

85)

<

,аи. Почести

од овие се заемките: кубе 'свод, купола' (обично кај амамите, џамиите
и црквите) и ќемер 'свод' (обично кај мостовите: "М6стои в6лковски,
горенички и спилски се зидани на ќемер"
народното творештво ќемер ќуирија)

<

Галичник, Р. О., инаку во

kubbe (арап.) и kemer (перс.).
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149. И за означување разни простории во куќата се употребувале
турски заемки. Приличен број од нив се задржал и денес во употреба.
Почести заемки

се:

одаја, одаа

<

oda; чардак 'истурен (покриен) преден

дел на куќа' (редовно на горниот кат, со отворени бочни страни што
по некои куќи се застаклени и со убава глетка) (" Момче ја гледа, ај
Ѓурѓе ле, / Јод висок чардак"

- Прилеп, СБНУ,

VШ, 124),

зборот се

употребува исто толку често и за означување 'големо претсобје, ходник'
кое не морало секогаш да завршува со чардак; ќоuш 'вид чардак' и
'истурен, издигнат дел од чардакот што се постила и на кој се седи'
<

kO k; дuван, дuванхане 'претсобје, ходник' но и 'голема приемна прос

торија со убав изглед, на горниот кат' (" И кралицата изљала горе на
- Веј)Ков.

дuванханаiliа"

172

дuван седит, сеир ми чинит"

или "Д6гледа ми го кралева ќерка, / На
Охрид, Шап. V-VI, 8) < divanhane (перс.);

софа 'претсобје' (Малешево, МЈ 11,

У, 164

5)

и 'чардак' (Воденско, СБНУ,

и Гевгелиско, Дим. Иван.). Значењата на заемките дuван и софа

како дел од покуќнината кои се употребуваат денес, примени се во
поново време, преку српскохрватскиот јазик. Тука се и: џамлак 'прет
собје, преградено со стаклена врата' (во градските говори, Скопје,
Крушево, Битола, Кратово)

<

camllk; ajaili 'поплочено или бетонирано

претсобје, на долниот кат' и 'покриен дел во дворот, од надворешната
порта до куќата' (Неврокопско, Лрнауд.)

<

hayat (арап.); бол'ме (При

леп), болме (Неготино) 'тенок ѕид со кој се преградуваат поголеми
простории' (по селските куќи се прави од прачки и кал или само од
една тула)

bбlmе. Последнава заемка има широка употреба.

<

150. И разните делови на Дрвенаријата скоро редовно се имену
вале со турски заемки, како што се и следниве: аар.мак, иар.мацu (скоро
исклучиво во

pl.)

'дрвена ограда, на чардакот или басамаците, направена

од тенки летви' (" На чардак да седи / Прес uармак да гледа / "

26)

-

Стоилов,

и Uар.маклак, Uар.маклiiк, со исто значење (" ... та не можел да си ја

извре главата од Uар.маклацuiliе .. " - СБНУ, XI,
.

баса.мак, баса.мацu

<

basamak; .мердuвен

<

85)

<

parmak и parmak!lk;

merdiven (перс.), последниов збор,

за разлика од претходните, се повеќе се употребува за 'подвижна скала
за качување' отколку за 'скали, басамаци по кои се качува'; сандак
sandlk и

uерваз

<

<

pervaz (перс.) означуваат 'дрвена конструкција на

прозорците и вратите' додека черчев, черlUефu се употребува како назив
за 'летви во кои се заглавуваат вратите и прозорците'; долаu
(перс.); серген

<

sergen; .мусандра

<

<

dolap

musandlra. Последниве три заемки

многу често се употребувале за означување 'вид денешни плакари,
вѕидани долапи, рафтови и сл.', некои од нив се употребуваат и денес.
151. И споредните простории и деловите на куќата се именувале
со турски зборови: MyiliBaK, .мудбак, .мудбаче 'кујна, најчесто во дворот,
летна кујна'

<

muifak (арап.); сундур.ма, сундур.ме 'место во куќата, покрие
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но и незаградено, во кое обично лете се готви' (Неготино) а и 'догра
дено одделение зад куќата кое служи како склад' (Гевгелиско Дим.
Иван.) < sundurma, sondurma; аралак 'меѓупростор, тесен пат меѓу два
ѕида, две куќи' (" Измеѓу нашата и комшиската куќа има један аралак
једвам да пројде човек" - Кратово) < arallk.
Покрај овие заемки, во народните говори се среќаваат и уште
неколку што се употребуваат за означување 'примитивен клозет'. Тоа
се зборовите: ќенеф < kеn
СБНУ,

ХIII, 47;

{( арап.)

,

збор кој се среќавал често (Велешко,

Мариово, к.Ж; Галички; Скопско и др.); абдесане < aptesa

nе, abdesthane (перс.); ајакјол ( Кога го виде царот, оти така мрдат, го
"

вати за нозе и го врлил во ајакјолоlТt и легнал царот на место него со
изваена сабја до него"
(Рекански говор, МЈ

Х);

Прилеп, СБНУ,

ХУ, 85)

< ayakyolu; ајакчеш.ме

але < hala (арап.). Не е исклучено дека во врска

со овој збор е и зборот абе 'ноќен сад' (нокшир) кој се среќава често.
Сите овие зборови повеќе или помалку се синоними. Во врска со овие
зборови е и заемката iериз 'одводен канал' < geriz како и заемката олук
'лимена цевка за одводнување ДоЖДлива вода од покривите' < oluk.

П. ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА КУќАТА
152. Турското влијание се манифестирало и во оваа област на
материјалниот живот и тоа со значителен број зборови што означуваат
разни предмети, делови на мебелот, постелата, садовите и сл. Каракте
ристично за заемките од оваа област е тоа што поголем дел од нив
се среќаваат во жива употреба и денес во македонскиот јазик.

1. Мебел
153. Меѓу најраширените зборови за означување разни делови
од мебелот се среќаваат: долаu < dolap (перс.), збор кој во поново време
се заменува со туѓи зборови, ор.ман И шuфоњер но само во случаи кога
станува збор за некој 'модерен долап'; сандак < sand lk (арап.), порано
овој збор се употребувал за означување сандак во кој се чувале алиштата
и особено невестинското руво (најчесто тоа биле убаво изработени
и украсени 'шарени сандаци'), а денес со овој збор се означуваат сандаци
направени за разна намена (војНUЧКll сандак, uошlТtенско сандаче и др.);
cep'iuja, сер'iuче 'фиока, преграда' < sergi. овој вид фиоки се наоѓал често

по сандаците, имале по еден каиак < kapak. а во нив се чувале подра
гоценетите предмети; чек.меџе 'фиока на маса' (" МЙје имафме во Галич
ник д6лапи и маси со сур.мuња" - Галичник, Р.

О.)

и 'малечко сандаче

со клуч во кое се чувале драгоцености, касета', како и во турскиот
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јазик) (" Многу пати ја глеале куќните луѓе, кога да н6села едно чеlCмеџе
в раце низ..." - Прилеп, СБНУ, VП,
и Рацин, Песни,

-

чеlCмеџе"

37);

разг.)

<

148)

<

r;ekmece (зборот

го

употребува

сурме, синоним на чеlCмеџе (" Види да не е во левото

ѕЙгmе. Заемката сурме се употребува (по прилепските

села) за означување 'резе со кое се затвораат портите'.
154. И за означување делови од мебел, на кои се седи или лежи,
се среќаваат заемки како: сандалuја 'стол' денес со тој збор се означува
'стол од рачна изработка со плетен потпирач' (какви што се правеле
порано)

<

ѕаnЈа/уе (арап.), зборот е зачуван во народните говори; СlCем

лuја, СlCемлuче 'вид стол'

<

iskemle (гр. односно лат.); миндер, мuндерче

( Злата лелајка, кумаш мuндерче" - Шап. V-Vl,
"

307

и " ...до самата врата

миндер послан и подреден со перничиња" - Чашуле)
<

<

тјnЈег; ICревеш

krevet (гр.).

Меѓу називите што се во врска со огревот и ложењето, со својата
распространетост се изделуваат следниве заемки: оџаlC 'огниште' и 'дим
ник' (во поново време)

<

ocak; ќумбе, ќумбенце 'печка'

<

kiimbet (перс.);

соба, синоним на ќумбе, се среќава во некои народни говори
манiал

и МЈ
ќумур

<

Х)
<

<

<

soba (унг.);

mangal: шаiар 'вид примитивен мангал' (Тетовско, МЈ 111,
tagar; ќунlC, ЌУНlCци

<

kiink; борuја

<

boru; маша

<

10

тa a (перс.);

komi1r.

2. Посшела
155. Меѓу називите за одделни делови на постелата се среќаваат
следниве заемки: душеlC < do ek; jopiaH < yorgan; ;асшаlC, јасшаче, јасшуlC <
yasnk; чаршав < far a! (перс.), последниов збор се употребува како за
'чаршав за душек' и 'јоргански чаршав' така и за било каква покривка
(за маса и сл.); lCалаф 'навлака за перница' а во поново време и за
'преслека на тапацирани делови од мебелот' (" ... се сметнаа lCалафuше
од фотељите... " - Чашуле, Раскази, 129) < klllf' (арап.); шuлше (" И го
туриле одаја I На дван'есе' шuлшuња" - Шап. 1, 3, 33) < $iltе. Во врска
со овие зборови се и неколку називи на волнени покривки како што
се: ќебе < kebe; веЛe1lца, веленса (Прилеп, Охрид) 'волнено ќебе' а во
Дебарско 'мала черга' < velense; дuфшulC 'ткаено ќебе од долга волна'
и 'вид килим' < t(ftik.
156. Приличен број називи на разни ткаенини што се постилале
на земи се исто така од турско потекло: асура < haSlr (арап.); черiа <
r;erge; мушаф

тија! (перс.);

<

lCuлuм

<

kШт (перс.);

сеџаде 'малечко,

скапоцено килимче кое се става на ѕид како украс' < ѕессаЈе (арап.)
'мал правоаголен килим' (на кој верниците се молат). Во врска со
овие заемки се и зборовите: ;ajiuja 'платнена покривка за миндери' <
yaygl; Йерде 'завеса' < perde (перс.) и Йо сшеlCuја, i10сшаlCuја (Св. Николско,
МЈ П, 7) 'штавена кожа, од која не е острижена волната, што служи
како килимче'

<

posteki (перс.).
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3. Садови
157. Во македонскиот јазик се интегрирани приличен број заемки
што се употребувале, а некои се уште се употребуваат, особено во
народните говори, за означување разни садови. Меѓу заемките за
означување садови во кои се носела или чувала водата се среќаваат:
бардак, барде, бардаче, бардуле и дури баче (Мариово, МЈ

1)

'вид лонче

кое служи за пиење вода' и 'сад за вода' (најчесто земјен: "Падна камен,
Дон, Д6нке, од небеси I Та се скрши, Дон Д6нке, зелен бdрдак"
Велес,
-

СБНУ, Х, 36), заемката е забележена на целата територија (Прилеп,
СБНУ, IX, 9; Охрид, Шап. I, 118); Штип
Кочани, Шап. v-vr, 363;
Леринско, Мазон, Contes 134 - брдак; Гевглиско Дим. Иван.
бардdк;
Неврокопско - Арнаудов, М. Пр. Х, 2-2, 159
бордук) < bardak; машраба,
мmuшраuа < ma raha, ma rapa (арап.) 'сад од кој се пие вода'; uбрuк
'поголем бакарен сад за вода со посебно извиен тесен отвор (чепурка)
за пиење' < ibrik (перс.), деминутивот uбрuче се употребува (Прилеп)
покрај за носење вода уште и како 'сад за маСЛQ' а во некои други
места и како 'сад во кој се топли вода' (за кафе или за варење); iyiYM,
-гум, iумче < giigiim; Maiiiapa 'чутура' < matara (арап.); кофа, кова < kova;
шесiiiuја 'земјен сад за вода' < testi (перс.); шuше 'стаклен сад за вода и
разни течности' < # e; ќуи 'земјен сад за вода, масло, туршија, пекмез
или др.' < kiip (арап.); делва 'вид ќуп' (" ...а не знајаха светот, ча 6н га
Верков. 19) < de/v,
купи к§.штата за ониа дванајсите делвu алт ни"
delve; фuлџан (за кафе, за млеко)

<

{ilcan, fincan (арап.). Во поново

време преку срп.хрват. навлегува заемката ИLOља (гер.) кога се зборува
за филџан за млеко.
158. Поголемите бакарни садови, што се употребуваат и денес
во старите Домаќинства, ги носат и натаму турските имиња како на
пример: аранија < haram; бакрач, бакраче < hakrar;; казан < kazan. И неколку
сада за толчење и цедење се именуваат со турските заемки: аван 'сад
за толчење' (може да биде од камен, дрво или метал, во зависност
од артиклите што се толчат во него; се употребува и за тутун); дuбек
'вид голем аван'
'цедилка'

<

<

dibek (најчесто е од камен, поретко од дрво); ieBiup

kevgir (перс.).

159. Покрај овие називи на садови се употребуваат уште и
следниве заемки што означуваат садови во кои се готви или од кои
се јаде. Најраспространети се секако следниве зборови: шенџере < tencere;
каиак < kapak; iilaBa 'земјен сад во кој се пече односно во кој се вари
јадењето' < tava; iувеч 'вид тава' < giiver; чумлек 'земјено тенџере во
кое се готви' < rбт/еk; зборовите iiiaBa, iувеч и чомлек истовремено
означуваат и јадења што се готват во истоимените садови; чuнuја <
t;ini (перс.); саан, сан

<

.vahan (арап.). Во разните народни говори се

забележани повеќе заемки за означување разни видови саани: балак
саан, каик-саан 'овални саани' (hallk' риба' и kaYlk'овален'), iiача-саан 'голем,
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длабок саан' (pa a 'вид јадење, пивтија') саан савашлuја 'гравиран, орна
ментиран саан' < savatII 'гравиран'; шабак, iuабака 'чинија' < tabak (арап.),
заемката се употребува покрај за означување 'голема чинија' уште и
за 'послужавник' (Охрид); шабла, iiiаблuјче 'послужавник', 'рамна, плитка
кошница' и воопшто 'рамна тепсија' од дрво или бакар на која порано
уличните продавачи ја продавале својата стока (" ...а богатио чоек го
натерал момчето круши да продаа со шабла на глаа низ чаршија и низ
Прилеп, СБНУ, ХII, 191), за истиот збор се слуша и деми
маала ..
нутивот шабле (Прилеп, СБНУ, ХЈ, 112) а и шавлuја 'широка кошница
за носење леб' (Тетовско, с. Једоарце, МЈ Ш, 10), сите < tabla (лат.).
160. За другите садови од кои се јаде или пие се употребуваат и
следниве заемки: ќасе < kase (перс.) и ќае (Тетовско МЈ 111, 10) за 'чанче
од земја, бакар или порцелан'; чанак, чанче, чаначе 'вид длабока чинија
од земја и поретко од дрво' < anak, зборот се среќава често (" ... чанако
му се наполни му 'и ..."
Шап. 11, 371, и чанче
Совр. 511951, 42, и
чанче, чaAtче 'мал сад од кој се пие вода од чешма'); шае 'поголем или
помал сад' во зависност од намената (за црпење вода, за капење, дел
од вага, од кантар и др.) < tas (арап.); iезве 'специјален сад за варење
кафе' < cezve; биљур 'чаша, чашка за ракија' и 'кристал' < billur (арап.);
чорбалук, чорбалак 'голема, длабока чинија за чорба' < r;orbabk.
161. И за именвање садови во кои се печат разни јадења, како
и за означување предмети на кои се меси или на кои се јаде, се употребу
ваат исто така неколку турски заемки: шеuсuја < tepsi; синија 'вид голема
тепсија од бакар' (која не се употребува за печење, ами служи како
маса на која се ставало јадењето и околу која се седнувало и се јадело)
( Голе нозе под еинија, цело прасе над синија не бидуа"
Посл. 1144)
а исто така и 'дрвена, тркалеста синија со ногари, на која се меси и се
поставува јадење' (Прилеп) < ѕјnј; значењето во кое се употребува еинија
во Прилеп се поклопува со значењето што го има зборот софра < ѕоЈга
(арап.) во другите говори; софралак 'чаршаф што се става преку софра
та' < sofra bezi, sofrakk.
Во врска со оваа терминологија се и заемките: сашара 'голем,
кујнски нож' < .vatlr; сач 'вршник' < sar; (" ...бабата завалила огон и на
огнот клала еден сач н'опаку..." - Охрид, Шап. III, 65); еаџак < sacayagl;
.

•

-

-

"

шаnдаn ("Само поењето на поп Герман зунеше низ шандаnuше дрвени и
Meta,
од туч ( взеленети од времето и шарени од црвојаднини) .."
13) < lamdan (перс.); чuралак ( " Ке ја земе ластегарката во едната и
запалените чuралак во другата рака небаре на покрсти тргнала" - Meta,
16) <
гa 'борина', r;lrallk.
162. Покрај овие заемки се употребуваат уште и следниве со кои
се означуваат разни садови во кои нешто се чува, става или собира и
носи, како на пример: шекnе 'вид дрвено корито во кое се меси леб'
(Тетовско) и 'камено односно бетонско корито, кое се става обично под
чешма' ( Се наведнал над шекnешо" - В. М. Робии, 49) < tekne; авуз 'обич
.

"
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но мијалник од камен или цемент' (Битола) и 'базен за капење' (Охрид
ско, МЈ II,

6)

havuz (арап.); шенеќе 'лимен сад

<

а порано скоро исклучиво за газ'

<

планинско сирење, масло или кајмак'
(Прилеп) 'fубровник'

<

(12-15 кг) обично за сирење

teneke; шулум 'мешина во која се става
<

tulum (гр.); фараlU, вараш, eapOlU

fa
' ra ;

и следниве зборови: кушија (скоро секогаш од мукава)
сто од хартија)

<

kutu; ќесе (најче

kese; фUlUек 'специјално завиткана хартија во која се

<

мери и носи нешто'

<

fi ek; iiiорба

<

torba, често се среќаваат и деминути

вите ill орбе, шорбенце, шорбуле; ЧШliuа (најчесто од кожа) < qanta; iuаzарџик,
шаzарче 'чобанска кожена торба за храна, што се носи преку рамо'

(Мариово, МЈ 1 и Прилеп, СБНУ, ХII,

91)

и 'кожено ќесе за пари' ( Вле
"

гуајќи во градот нашол еден iiiаiр'чак полн со алт'ни и карагрошеи"
Цеп.

2, 245)

<

tagarcik; (за зборовите ќемер, iуздан, ќесе, cf. Пари); јанџик

'вид кожена (или од мешин) чобанска торба' (" Де море да ме берат
овчарчиња, I Ајде да си китат јанџичuња"
'вреќа'

<

-

Т. Велес)

<

yanclk; чувал

quval; зембил 'плетена торба од рогоз за носење на разни артик

ли (особено зеленчук)'

<

zembil (арап.); калаф

<

kllIf' (арап.) 'навлаки

за чаши'; бовча, бовчуле, бофчиче (" ...под мишка си носи свилено б6фчиче"
Тетово, Фол.
- Бојана,

159)

<

1971

или " И истиот ден тргна со бовчулче под мишка ..."

bohqa; денк 'едната страна од товарот' (Кратово), 'бала

со тутун, постела и др.' (Солунско, М. Пр.

VШ, 1,84),

'мало бале; пакет,

нешто заврзано' ( Го оставив денкчеill о алишта и книги" - Чашуле, Рас
"

кази,

104).
III. ТРГОВИЈА И ЗАНАЕТИ
Во врска со терминологијата од оваа област ќе ги разгледаме

заемките што се однесуваат на: 1. Tpzoeujaiii a, 2.Занаеillише, 3.Париillе,
4.МеркиШе, 5. Називиillе на Шексillилоill и дРУ2ише маill еријалu.

1. Трговија
163. Меѓу големиот број заемки што се употребувале во врска
со трговијата во по честа употреба се среќаваат и следниве: базрuiан,
баздриiан, базријанче 'трговец' < bazirgan (перс.); iiiуџар < tiiccar (арап.)
со исто значење; шељал, шелал 'вид трговец, посредник' и 'лице што
ги известувало луѓето за продажба на некаква стока' ("Тељар се личит
на нови шiзар, I Ми се пр6дават старана р6бинка" - Ресен, Фол.
<
<

[еllаl (арап.); оршак

<

1750)

ortak; џелеuuн 'трговец со добиток за колење'

celep (арап.); џамбаз 'трговец со коњи'

<

cambaz (перс.); симсар 'трговски

посредник, комисионер' ( У Солун има и један нашинац
"

другите симсари са Чивути"

- Кратово)

<

симсар,

а

simsar (арап.); МУluшерија
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'постојан, редовен купувач' < mu teri (арап.). И за означување простории
во кои се продавала или се чувала стоката, исто така се употребувале,
а и денес редовно се употребуваат, следниве заемки: дуЌан., дуЌан.че <
dukktin; мааза (" ... си имале дУЌан. (мааза) полн со стока..." - Прилеп,
СБНУ, УIII, 197) < magaza (арап.), додека за означување 'стока' се

употребувале заемките мал < т аl (арап.) и есааа < еѕрар (арап.) а за

'купопродажбата' редовно се среќавале заемките алiiш-верiiШ, алаџак
вереџек

(

11

Алаш-фереш страшен беше Ф<iтило да праит и се пр6чуло по

целио грат" - Прилеп, СБНУ, Х,
Посл.
<

233)

134

и

11

АлаЏllК вереџек не плаќа" 

< аlцvеri$ и alacak-verecek. Трговски центар била чаршuјаi7111

ar$l (перс.) во која одделните еснафи имале свои, посебни делови,

улици. Така на пример, во врска со чаршиите во Скопје, во првите
децении на овој век, Ј. Х. Васиљевиќ вели дека останале само десет
чаршии: "Сада се цело трговачко Скопље дели у десет чаршија, и то
су: Туфегџиска, Кафшан.џиска, Бetuчиска, Чаракчиска, Сарачка, Покриен.а ЧllР
сиuја, Чи6укчиска, Телалџиска, Бакалска и КаЗllн.џиска" 12. Освен во чаршиите
се тргувало, особено во определени пазарни дни, по пазарите, iiазар
< pazar (перс.). Во зависност од стоката што се продавала, одделните

пазари се именувале со разни имиња што биле заемки од турскиот
јазик. Меѓу почестите називи, од кои некои дури и денес се среќаваат,
биле заемките: аш iiазар, аiliiiазар ( Нека се ст6риш суреј е I Ловџиите
тебе да те јуловат I Битола да те д6несат I Аш-iiазар да те пр6дават" 
"

Битола, Фол.

3127),

и денес постои дел од градот во кој некогаш се

наоѓал ај71 iiазар 'пазар на кој се продавале отпрвин само коњи а потоа
друг добиток' < at pazan; ајван. iiазар < аууаn pazart; 6иш iiазар (заемката
е зачувана и денес како назив на пазар што се наоѓа во стариот дел
на Скопје) < bit pazan 'пазар на кој се продаваат стари работи, стара
облека' (6увља Йијаца во срп.хрват.). Кај Васиљевиќ1З се среќаваат уште
десетина заемки - називи на разни други пазари: којин. iiазар 'овчи пазар'
(koyun 'овца'), iiасшрма Ullзар, шереќе iiазар, ја'l-uазар 'пазар на кој се прода
вало масло и други млечни производи' (yag 'масло'), зарзаваш uазар,
чумлек uазар 'пазар на кој се продавале земјени садови' ( omlek 'земјено
тенџере'), шеllекеџи iiазар, лал'н. iiазар 'пазар на кој се продавале налани',
;емиш iiазар, вУ1l0iiазар (макед. -тур. сложенка), 6ал 'к iiазар, сиркеџu iiазар,
асурџи iiазар, кари iiазари 'пазар на кој жените продавале разни шамии,
кошули (извезени), облека, везови и сл.' (kart 'жена', букв. 'женски
пазар'), 6азарiан. Uазар. Во врска со пазарите и трговијата се и заемките
uазарџи-6аша, iiазар-6аша 'лице што наплатувало такса за употреба на

'
пазарскиот простор, сергиите и тезгите , t1uаuрлак 'погодување на цената

при купопродажба' < pazarllk; uазарu 'се погодува'; i'iазарџија 'лице што
72 1. Х. В
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пазарува' (продава, купува) < pazarCI 'лице што продава на пазар'; есаЙ
'сметка' < hesap (арап.); вересија < veresi, veresiye; iПра.мilа < "атра (итал.);
сер.мија 'капитал, имот, стока, главнина' (" Кој што дават вересија, ќе

си остани без сер.мија" - Посл. 3160 или " ...и гу извади чирак на писарат,
му даде и пари сир.мае, и така гу извади детето" - Верков. 153) < sermaye
(перс.); реи.м 'залог, гаранција' (" Немој мене реи.м да оставаш, I Тук
земај си за три дена мухлет" - Д. Хисарско, Фол. 2222 или "сношти
сум бил дома ти, I Рујно вино сум пило, I Реll.м сабја остаиф" - Милад.
452) < rahin (арап.); а.манеш, е.манеШ 'нешто што се остава на чување'
("Дај ми го а.манеiПоШ, што ти го дадоф, бре ѓаоле, му рекло детето и
му ја зело ќиската босилкова" -Прилеп, СБНУ, ХУ, 83) < emanet (арап.);
Йаха 'цена' (Кокале Авт.) < paha (перс.); ќар < kii.r (перс.) 'заработка,

печалба од некоја трговија или работа'; зuјан 'штета, губиток' (" ...тики
коа гледаш

ни ќар ни зuјан"

Прилеп, СБНУ, ХII, 187 или " ќарош и

зарарош браќа се" - Посл. 6363) < ziyan (перс.); зарар < zarar (арап.),

синоним на зuјан; фајде, фајда 'корист, полза' < fayda (арап.); келеЙур 'нешто
добиено за малку пари или под цената; нешто добиено со измама или
украдено' ( " Секој бара ќелеi1ур и газарл'к" - Посл. 5597) и ќелеЙурџuја
'готован, муфтеџија' ("Си бил некој чоек многу ќелеi1урџuја" - Цеп.

3,139) < kelepir; бадllјава, бадuјала 'бесплатно, без пари, џабе' (и бадllјалџuја
'готован, неработник') < bedava и bed ava cl : cepillja и iilезiа, шезiе < sergi
и tezgiih (перс.).
2. Занаешu
164. Се забележуваат многубројни траги во сета занаетчиска
терминологија, бидејќи најголемиот дел од занаетите се појавиле и
развиле за време на Турците. Поопштите заемки се: занаеш < ѕаnа!
(арап.); занаешчuја 'лице што се занимава со некој занает' < sa natt;l;
Чllрак < r;rak; калфа < ka(fa (арап.); калфабаzца 'главен, најстар калфа'
< kalfa ba l; yciua 'мајстор' < usta (перс.); УСiilабmuа, усшабmUllја 'главен,

најдобар мајстор' ("Некогаш ... усшабаzца на столарскиот еснаф, Т. М.
сега беше отпаднал... " - Иднина, 1950 бр. 4, 23 или " Је имам браќа
усшабmUllU, I Село ќе зберат, мене не ме дават!" - Д. Хисарско, Фол.

2681) < ustabafjl; еснаф < еѕnа./' (арап.); руфеiil < hir./'et (арап.); лонџа <
'оnса (итал.) 'советување, собрание на мајстори, еснафи' а подоцна

воопшто 'советување' ("Еве три дни мувлет ти давам, патрик-ефенди,
да собериш големите рисјани, и да напраите една лонџа; ако можите
планината да ја проодите, што је онде каршија, ќе ве простам"- СБНУ,
ХII,

198).
Од почестите заемки за означување лица што се занимавале

со разните занаети или занимања, се среќаваат и следниве: акшар 'лице
што продавало билки и зачини'; акчuја, аzцчuја, алач 'дрндар', алваџuја,
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анџија, арабаџuја, афuонџuја, ба1(ал, ба1(алuн, бавчанџuја, бе1(чuја 'пазач', бербер,
бесчuја 'платнар', бuча1(чuја 'ножар', БUЧ1(аџuја, бозаџuја, бојаџuја, босшан
џија, zазозџuја, zајдарџuја, zајillанџuја, демирџија, доZраJ.tаџuја, дондурмаџија,
дервенџија, е1(J.tе1(чuја, еJ.tuшчuја, uбрU1(чuја, uзJ.tеЌар и uзJ.tеillчuја, јорzанџuја,
1(азанџuја, 1(алајџuја, 1(асаu, 1(афшанџuја, 1(афеџuја, 1(ирајџија, 1(ириџија 'лице што

со кола или коњи пренесува стока' (" Ама што, се плашиш? ... Спремен
е тој за 1(ирајџија - самиот е како волк" - Парите, 26) и "лице што
седи под наем и плаќа кирија" , 1(ондураџија, 1(алаiiчuја, 1(аншарџuја, 1(ујунџија,
1(увенџија, лулеџuја, лUJ.tонаШаџuја, J.tаранzосчuја, мумџија, J.tуШавџuја, на1(афЧUја,
налбашufl, наланџuја, миуџија, са1(аџија, са.марџија, самсар, санда1(чuја, саиунџија,
сараф, сарач, сеР1(J.tеџu-сUJ.tuШчuја, срмаџија, шаба1(, шаба1(чuја, шеља1(, шељал,
шене1(џuја, шерзuја, 'шуфе1(чuја, френ1(шерзuја, ќересшеџuја, ќумурџија, ќурчuја,
ќусше1(чuја, фенерџuја, фурнаџuја, чара1(чuја, чеuшеџuја, чuБУ1(чuја, чохаџuја,
чу.м.ле 1(чuја, џамџија. Сите овие, како и некои други заемки, повеќе или

помалку имале широка употреба во разните краеви на Македонија
и се среќавале не само во говорниот јазик но и во јазикот на народната
поезија. Овде ќе приведеме само еден пример за илустрација:
"Бог да бие еснафuше I Гиди мимино
Дос мимино, I Да па пиле шарено
Собрале се набрале, I Напред беа, седеа
Даскалите умодавци I Чорбаџuu, јадачи,
Баздрuiанu, J.tуфљусчuu I Сарафu, се бројачи,
Ма.м.елеџuu, баша1(ЧUU I Терзuu се назлuu,

Со игла бунар копат, I Казанџuu чукачи,
Калајџuu вртогазци I Фурнаџuu чuвuџuu,
Фенерџuu палачи I Урzанџuu ракообци,
Алачu се дрндачи I Бафчанџuu кромидари,
Самарџии саднајаџи I Меанџии пијаници,
КасаЙи74 се колачи I Лофџии се ... " .

(СБНУ,

XV,

9-50)

З. Алашu
165. Бројот на турцизмите со кои се именуваат разните алати
и направи е исто така многу голем. Овде ќе бидат опфатени оние заемки
што се употребувале од поголемиот дел на населението, а не само
од занаетчиите, и што биле општопознати. Приличен број заемки од
оваа област се опфатени и во другите групи во врска со слична тер
МИНОЛОГИЈа.
7.

заемки

ВО

Освен заемките што означуваат разни занаети, со курзив се предадени и другите
стиховите.
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Општопознати заемки од оваа област се, меѓу другите, следниве
турцизми: алаш < alat (арап.) 'направа, инструмент, прибор за работа';
балша 'секира' < balta; се среќава и балшuја, балшuјка; бuлiuја 'камен за
острење ножеви' < bilegi, bilegi [a l; бuчкuја 'остар чевларски нож за

кроење кожа' (Кратово) и 'голема пила за бичење штици' (,лице што
работи со бичкија' е бuчкuџuја: "Адну време ималу триста турлаци
бuчкuџuu. Тргнале адну ден да одат да бuчаш и ка удиле д6ста време и..."

Воденско, Сб. Мин.

У,

163)

<

bl kl,

bl kICI; бурiuја <

burgu; дарак

'бавчанџиски алат што служи за чистење трева и камење' (Охрид, МЈ
1I,

6)

и почесто 'влачарски алат, гребен, чешел за влачење волна или

памук' < tarak, darak; дuкел 'алат за копање лозја, бавчи и др.' (со две
копачки) ( " Забите му се како дuкел" - Посл. 2139) < dikel; iерiеф
'специјална направа за везење' (скоро редовно четириаглеста, поретко
тркалезна) < gere.f;·
со чекркот) што служи за намотување конец (испреден) во клопче'
(Штип, СБНУ,

IX, 208)

< elemge; казм.а 'лопата за копање, копач' (" ... ра

ла, јареми, косила, дршки за мотики, лопати, казм.u и ред други остени"
- К. ж.

13

или "Во размав казм.uШе светат") < kazma; родан 'вид чекрк'

(" И

затоа ти велам: и вретената, и роданош и елем.ultчеШо на кое нена
предеше, и синијата и... "- Меѓа, 136) < rodan (гр.); шезiере < teskere (Шка
љиќ); Шокм.ак 'вид чекан од дрво' < tokmak; ушuја 'пегла' < iitii; фалака,
валака 'направа за мачење во која се врзувале нозете и рацете на оној
што бил осуден со казна тепање' (". .. тики истеристемес, ќе траиш и
прат ќе јадиш и по рака со прачка ќе јадиш, бре и валака ќе те тепат
даскалот, пак ќе траиш и ..." - Цеп. Авт.

121)

< falaka (арап.); френк,

френi 'брава за затворање порти' ("Коа ти ја затфорило момчето вратата

Цеп. 3, 108 или " Пак, ете ги,
на вренк, та беше го извајил топузо..."
идат, заскрцуе френк. .." - Порои, 115) < frenk 'фабрична, европска брава'
(нар.); чекuч < f;eki ; чекрк < ekrlk; ченiел < еngеl·(перс.); чарк < r;ark.
Во врска со овие заемки се и следниве: алка < halka (арап.);
бурм.а < burma; вида < vida (итал.); ексер < ekser и почесто со исто значење
чuвuја <

ivi.

166. Овде ќе додадеме и неколку заемки што означуваат предмети
потребни за пишување: калем. 'молив' < kalem (арап.); дuвuш 'староврем
ски прибор за пишување' < divit (арап.) (" А егиди млади занданџија!
Милад.
I Донеси ми калем. и дuвuша, I Донеси ми едно парче книга..."

300); м.уреЌеи, м.ураЌеи 'мастило' (" К6га ни се исушуваје дивитите си
Галичник, Р. О.) <
правефме м.ураЌеи И от сади, ама не чинеше"
miirekkep (арап.); шебешuр 'креда' ("... да ја бележи портата со шебешuр..."
- Прилеп, СБНУ, XI, 115), и 'вид талк што се употребува при стругање
кожи, за да бидат помеки и почисти' (Св. Николско, МЈ 11,

7)

и шем.ешuр

(Кратово) < te,be#r (перс.) ("...и секоја спила со illебешuр ја бележуал... "
- Меѓа,

38).

Ке ги до дадеме и заемките: м.ухур, luypa и им.аа < muhiir

(арап.), tura и imza (арап.).

75·

Оливера Јашар-Настева

4. Пари
167. Во времето на неколкувековната османска власт се употре
бувале разни бакарни, сребрени и златни монети. Меѓу ПОДОЛГО употре
буваните називи се среќаваат запишани во разни текстови следниве
заемки: аара 'монета со вредност на 40-нот дел од грошот', денес зборот
се употребува во множинскиот облик и означува општо 'метална и
книжна монета' (во срп.хрват. Hoвт ), во ова значење заемката е забеле
жана доста рано, и Йаре, Йаричка 'старинска пара или нова метална што
се става во новогодишен колач' < para (перс.); акча < akr,:a, често како
синоним на аара; 6ешлак, 6ешлук 'кована монета од пет гроша' (" Арамии,
мили браќа I Ке ви кажам имањето I Свекорово, свекрвино, I Грошевите
в кошовите I БешлиЦЏluе в шиниците" - Милад. 338) < be9Jzk (be9 'пет',
оваа заемка се среќава и калкирана и тоа како ilеiiiаче); онлук 'монета
од десет пари' < onJuk ( оn 'десет'); ир.милок 'монета од дваесет пари'
(" И сватувту за метнат дар; кајто ТатКОТО, за метни алтун, на другите
Високо) и
кој грош, кој llр.милик, спроти обичај" - Верков. 245,

325,
Охрид) < yirтilik ( yirтi 'дваесет').
168. И за означување 'златна монета, лира' покрај за 'злато',
се употребувал редовно зборот алii1ан < a/tm. Меѓу називите за другите
јир.милок (Шап. Y-YI,

затни монети се среќаваат: лира < lira (итал.); черек, черек лира 'четврт
лира' < r,:eyrek; ру6ија 'мал дукат (со приближна вредност на четврт лира)'
< rubiye (арап.); .мав.мудија, .ма.мудија 'златна монета кована за време на
султан Махмуд', во првата половина на XIX век ( Жалти .ма.мудии, керко
I Жалти .ма.мудии"
Воденско, Сб. Мин. 11, 147) < тahтudiye; .мендуија;
решадија 'златна монета од времето на султан Решад' < rцаdiуе од
почеток на ХХ век; .меџидија 'сребрена (бела) и златна (жолта) мон
ета од времето на султан Абдул-Меџид', втора половина на ХIХ век
("Зафчера мајка што му била I И му сакала .меџидuја I Што ни имаше
за давање" - Прилеп, СБНУ, ХII, 86 или "За Марија, за Марија 
"

.межuдuја I За Дунава, за Дунава минца дава" - Дебарско, СБНУ, УII,

34

или "Глава имаше како шиник голема, едни очи
колку бела
Велес, СБНУ, ХII, 160) < тecidiye. Сите овие заемки
се среќавале многу често (" Во првата торба толку иљадници алii1iiнu,
6аде.млuu, во фтората торба толку иљадници ру6ии, чекрлuu. Во треќата
торба, толку иљадници меќи .мав.мудии. И така и напишал сите торби
со иљадници алii1iiни и караiрошеu" - Цеп. 2, 283).
Меѓу називите за бакарни пари се среќаваат: .меii1елuк .меii1алик
.меџИдија големи"

•

'пари со различна вредност' (од десет до дваесет пари) < тetelik (гр.);
.манјар, .манiарче 'една од најстарите турски пари со вредност помала
од акча' < тangzr (арап.).
Со поограничена употреба се среќавале следниве заемки: дирек
лuја 'некаква златна монета' ( Мајка имаше еден алтин старински и
"
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т6ј алтин го викаје диреклија" - Галичник, Р. О.), а за оваа монета
Маринов7Ѕ вели дека е 'сребрена монета' со вредност од 24 гроша; адилuја
е исто така според Белиќ76 'златна монета кована за време на султан
Махмуд, во ХVШ век' (" Свекор је дар дарувало, три адuлuји стамболски
/ Свекрва је дарувала, три урубији мисирски" - Галичник, 265); баде.млии
и чекрклии (Прилеп, Цепенков); чак.мак, чак.маче 'монета од дваесет пари'
(" ...на баждарџиа му се дава десет пари каве параси, еве јас ќе ти даам
еден чак.мак" - Цеп. 2, 316 или " Ако му 6стаит чак.мако (дваесет пари)
на земи, жената ќе вати да му гледат ..." - Прилеп, СБНУ, VI, 96).
169. Во врска со парите се и неколку турцизми што означувале
разни предмети во кои се носеле и чувале парите, како на пример:
ќесе < kese; iуздан < ciizdan (перс.); Ќе.мер 'нарочно сошиен појас со прегради
кој се носел често и директно на телото, под облеката' (" Виде, не
виде касапо, изведе Ќе.меро и му даде иљада алтани на царо..." - Прилеп,
СБНУ, ХII, 237) < keтer (перс.). Покрај овие заемки, во врска со парите
се и зборовите: арч, арџ 'трошок' < harr; (арап.); арчи, арџи 'троши';
казандисува 'заработува' < kazanтak (kazand l); сараф 'менувач на пари'
< sar f' (арап.) (" Ја не су сараф, м6ме бре, на парите / Токо су сараф,
лудо бре на м6мите" - Дебарско, СБНУ, УJI, 72).

5. Мерки
170. И некои од називите за означување на мерките за тежина,
должина, висина и површина, како и за означување на направите за
мерење, се од турско потекло. Поголемиот дел од нив имал шиока
употреба на целата територија на Македонија. Во запишаните материја
ли од разните говори се среќаваат почесто следниве заемки: ади.м 'че
кор' (" Отбирането беши, што и направил на полето една дупка 40
ади.ми широка и толку длабока..." - Верков., 184) < adlт; узенzија, зенzија,
зинzија 'должина во ширина на човечка нога' (приближно колку узенгија)
< iizengi; мерката е забележана во Гевгелиско 77; аршин, најраспростра
нета заемка за означување 'должина, ширина и височина' (62-75 см)
< ar in; е.мдезе 'мерка за должина' (65 см) < endeze (перс.); ока 'мера
за тежина' (1283 гр) < оНа; дра.м '400-'" дел од ока' < dirheт (гр.); .мискал
'грам и половина' (" Ми излегла Ќафир Јана, хубава / Да ми купит
.мUскал срма на-вером" - Шап. V-VI, 303) < тiskal (арап.). Зборот се
употребува исто така и за мерење на чистотата на златото, карат.
Д., Ма;пеРUllдll за бnД2аРСКIlR реЧНIlКn. Думи " фраЗII l/Зn Заiiадна
272_
76 Б е п и 11, А., ор_ cit.
77 Т а н () в И 11, Ст., Народне мере Il.з околuне 'БевfjeЛllје, Гn. Етн. Музсја, УIII, 19-29.
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Меѓу мерките за површина ги наоѓаме следниве заемки: дулум.
'100 м2' < d6niiт; гунија 'површина

дол'ум (Прилеп), донум (Гевгелија)

од 2 дулума' (Гевг.) и, според Тановиќ, означува 'дел од нива, голема
неколку хектари посеана со различни посеви'; намлuја 'еден зафат на
косата при косењето' (Гевг.); конак 'должина, пат што може да се
помине пеш за еден ден, растојание што било приближно на далечи
ната од еден конак до друг, така што и конаците се граделе на тоа
растојание' (" Там шту врви на три конаци место, приближи на јудинско
село..." - Верков. 155) < konak; КУРШУМ 'далечина до која може да втаса
еден КУРШУМ' (Гевг сп. срп.хрват. iiУIuкомеш) < kur n; уџак 'мало коли
чество свилена буба' (Гевг.) < ocak.
.•

171. Во врска со мерките се и заемките: ЧllфШ 'пар. рало' (и денес
ЧllфШ чораiill) < t;ift; шек 'еден, осамен. непарен' < tek; чејрек, черек 'чет
вртина' (од час, од заклано животно: чејрек на јагне, llреден чејрек) < t;eyrek;
дllЛUМ, дuлuмче 'кришка, парче од лубеница, диња'

(Кратово) < dШт;

иарче 'комад' (општа заемка) < раn;а (перс.); каш 'пат' (два Kaiiia 'вудве',

за конец) и 'облека, комплет' (" ... да ти купам еден KaiU 'убај алишта
" - Шап. 11, 424) < kat; iiiaKaM 'комплет, гарнитура' (редовно за облека:
"Ете кога те минуат, сполај му на Бога, ти го куртулиса, туку те молам:
прати еден l«aKaM алишта, да го пр6мениме и една к6чија, да го Донеси
ме" - Прилеп, Сб. Мин. У, 192) < taklт; сефер, сuфер (Кулакија. 150
" ...в6а сuфер") < sejer (арап.); iушуре, КУI«урuца 'нешто земено или купено
без мера, на куп, наеднаш' < giitiirii; ШОlllliан, со исто значење како и
iyl«ype 'на ангро' (" Некогаш уше на место го продаваат шоiiшан"
Галички, 250) < toptan.
172. Освен овие називи, се среќаваат и неколку називи за означу
вање на различно количество од нешто, како на пример: l«oii 'опреде

лено количество басма, штоф, било каков текстил' (еден шоii басма,
редовно и денес) или 'книга, памук' ("... и купи женјаму ен шоii бам
бак да стори платно...!" - Маз. Dok. 242) < top; Чllле 'свиток на од
редено количество конец, свила, волна испредена или памук' (сп.
'купив три чuлuња ДМЦ', во срп.хрват. Ull«рuнгла) < t;ile; шесше 'свиток
на 10, 12 парчиња од нешто' (" кладе едно шесше долари пред мојот
папук и ..."
Меѓа, 47) < teste, deste (перс.); фUUlек, со слично значење
само за метални пари (" ...вади од џепот ФU luек лири. брои. ги реди
во долапчето, запишува тефтер") < fi ek; дУЗlmа 'комплет од
ња на

12

парчи

исти предмети' (на чорапи. шамивчиња и др.) (" ...одделил

половина дузена .
..

•

-

џ.

Хигинз.

51)

<

diizine (франц.);

дuзuја 'низа'

(најчесто на нанижан тутун) < dizi; l«ypa 'штрингла', 'миле' (" Имам
к6са, далга коса I Като l«ypa и бришима"

- Шап. V-VI,

351)

<

tura.

173. Од зборовите за означување на направите за мерење, се

среќаваат: ариmн < ar in; ендезе < endeze; руи, руiiШlОЛ, руиuкраш 'делови
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од аршинот'

<

urup 'осми дел од аршинот' (арап.); каншар

<

kantar (гр.

односно лат.); шерезuја < terazi (перс.); кuло 'товар' (обично околу 100
оки: "Малу сме житце ст6риле, / ... Та шчо ми украл две - ќuла!"
Шап. УII, 109) < ki/e (арап.) и изведенката кuлнuца 'вреќа од кило (товар
-

жито од

100 оки)' (" Дури је жито ефтино, / Кuлнuца
335); бучук 'сад од дрво, големо ведро' за

- Милад.

вреште сто пари"
мерењежито (" Ти

се молам да ми дадеш дваесет бучука семе да ја посеам нивата" - Прик.
205 или " да исејам бучук чисто брашно" - Радовиш). Истава заемка
се употребува (Бродско, Етн. Муз. Ск.)

И

за означување 'голем дрвен

сад во кој се чува сол, брашно или жито' < bu uk; оканица, uолоканuца
(изв. од oka) 'лимен сад од ока односно половина ока што се употребува
за мерење течност' (најчесто за мерење млеко) < тур. okka (арап.).
174. Во врска со мерењето се и зборовите: карар 'мера' ( ...
"

еве овој карар ќе ја праиш манџата"

- Цеп.

3, 170

или " ... коа да

ст6ела маглата на еден карар, лошо време ќе ватело ... "
СБНУ,

Х, 114),

- Прилеп,

со карар 'со мера, умерено', без карар 'без мера, преку

мерно, многу' ( Во последно време почна да пие без карар")
"

<

karar

(арап.); ајар 'мерење на чистотата на златото' а и 'точно, прецизно
регулирање на саатот'
мерењето' (материјал,
што била спакувана отфрла при мерењето
падок' (" У оној жито

<

ayar (арап.); дара 'она што се отфрла при

сад во кој се наоѓала мерената роба, - она во
сад, хартија) < dara (арап.); фuра 'она што се
и почесто при изработувањето на нешто, от
има голема фuра" - Кратово) < fiiru (перс.)

односно fira (нар.).

6. Назuвu за шексшuл u друzu .машерuјалu
175. Во врска со трговијата и занаетите што отпрвин биле главно

во рацете на турското население, се и повеќе називи за разни стоки
со кои се тргувало во тоа време. Во јазикот на народното творештво
се среќаваат особено голем број називи за разни памучни, свилени и
волнени ткаенини што градското население, по примерот на турското,
се повеќе ги употребувало за својата облека. Со широка употреба се
среќаваат: аба 'дебела, домашна волнена ткаенина, вид шајак'

<

aba;

алаџа, ша.м алаџа 'шарена, во неколку бои со цвеќиња или на риги материја

(од свила или памук) од која се шиеле минтани, фустани или димии'
( Тија и зеа алаџuше, тој го зе темјано" - Костурско, Маз. Contes 112
и "За вдоици, Лазаре, ша.м алаџа, / За влаинки, Лазаре, ресачките" 
Охрид, СБНУ, УIII, 30) < а/аса и am а/аса; асшар 'материјал за постава,
"

постава' (" Поскап асшаро од алаџаша ќе излезит" - Посл. 5171) < astar;
асе, хасе 'памучно платно, шифон' < hasa; ашлаз, ашлас 'свилена, сјајна
- материја' (" ... СО тие шалвари од ашлас,

до земи пропуштени...!"

и
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аiiiлазлија: " ... со таа антерија аiiiлазлuја, што дури да молскоти..." - Цеп.

3, 63)

<

циц)

basma; јун-бас.ма 'шарена волнена ткаенина'

<

atlas, atlasll; бас.ма 'шарена памучна материја' (во срп.хрват.
<

уиn basma; бурунџук

'ткаено, многу тенко свилено платно од кое се правеле (најчесто)
кошули за дар' ("Јас ке 'и носам на малките моми, I Тие ке ми пра'ет
бурунџу кошул'а, I Бурунџу кошул'а, риза абдеслиа"

Милад.

"Му облече бурунџи кошул'а, I Му облече от кафтан долама" )
cuk; кадифе 'сомот'

441

или

burun

<

kadife; каз.мир и во поново време кашмuр 'вид тенок,

<

волнен материјал со глатка површина', се употребувал најчесто алов
за женска облека (Велес, Етн. Муз. Ск.)
материја'
(" ...и

<

<

kazmir; ку.маш 'свила, свилена

kuma (арап.): иелуш и во поново време илиlU 'свилено кадифе'

стопуваат со црнана боја од платноно 'иелуш', што го сошила..."

се

- Меѓа,

136,

во оваа заемка е зачуван епентетскиот вокал)

<

pelu

(франц.); чоа, чоха, чоја 'убава, мека, волнена ткаенина за облека'
(loha (перс.); џеилак 'памучна материја за џебови'

<

<

cep/lk; џанфес 'свилена

материја' (" Појди горе в1iф одаја, I На џd.мфес миндери" - Кавадарци,
Фол.

1157)

и џанфезли (" ...та полекалека му се пикнаа во пачајцата

от џа.мфезлUUiii е шалвари и тргнала да оди нагоре ... " - Цеп.

3, 195)

<

саnЈеѕ (перс.) и саnЈеѕи.

176. И неколку називи во врска со шиењето се исто така заемки
од турскиот јазик: урнек, јурнек 'образец, пример' (кројка, модел)
бrnеk; iuepK 'кројка'

terk (во Босна luepaK); дикиЕи 'шев, раб'

<

ја.ма 'закрпа, латица'

<

се од турскиот: зурефе

<

<

diki ;

уаmа. И неколку заемки во врска со везењето
<

ziireIe; оја

<

оуа; .ме.миња

<

mеmе, заемки што

се употребуваат за означување 'тенко извезен раб на марами, шамии
и др: (со игла за шиење најчесто се прават малечки лисја или цвеќенца,
што служат како украс).
Освен овие заемки се среќаваат и неколку други што се употре
буваат за означување разни видови конци: аiазлак, аiазлiiк 'дебел, свилен
конец што се извлекува на крај од кожурката' (само во Кратово: "Ја
имам две клупчиња аiазлiiк, чувам ги за даровно платно")
uБРlllUu.м
<

<

ibфim; llндuилuк

kmnap (арап.-лат.); cиџu.м

<
<

hintipli gi; ширПlир

<

aglz/lk;

<

(Јг (Јг «(јги tirif); канаu

.vicim; овде доаѓаат и следниве заемки:

кале.м, .макара и .масура за означување 'предмет на кој се намотува конец'

а исто така и 'навитканиот конец' (заедно со калемот, макарата или
масурата)
сuнџеф

<

<

makara, kalem и mаѕига како и зборовите: ќенар 'раб'

sincabi (перс.) со исто значење; iajiiiaH и luupuiii

<

<

kenar;

gaytan и eги

(арап.).
177. Меѓу другите заемки за означување разни материјали се
среќаваат: ср.ма

<

ЅЕгmа; .мукава, .му,иа.ма, MeluuH, poiaH, сафiiiuјан, .марокен,

гон, Uенџе, како и ла.марuна, iuел, Пiенеќе

<

mukavva, тиЏlmтa, тe Jn, rugan,

sahtivan, тaroken, giin, реnсе, tel, teneke, lатагЈnа (лат.).
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IV. ОРУЖЈЕ И ВОЕНИ ЗВАЊА
178. Голем број заемки, како што би можело и да се очекува,
се среќаваат во терминологијата што е во врска со военото уредување,
оружјето и воените звања.
Почести заемки за означување муниција, студени и огнени
оружја се: баруil1 < barut (перс.); барушчuја 'лице што прави или продава
барут' < barut t;u; баруШан.а < baruthane; куршу.м, куршун. и фuшек (ВО срп.хр
ват . .меШак) < kur n и Л е! сач.ма < sat; ma; џеЙан.е 'муниција' (" ...фрли
го сето џеЙан.е, па тогаш приближуј се, - го предупреди онбашијата ..."
Изгрев, 71) < сераnе; арбuја 'кусо копје' но почесто 'железна прачка
(шипка) која се употребувала за набивање на барут З<;i пушка како и
за чистење на пушката' < harbi; абердарка 'топ или пушка со која се
огласува нешто' (Сл. Јаневски) < haberdar (арап.-перс.); алшuilашлак
< дијал. al t lpatlak; ан.џар < hancer (перс.); балчак 'рачка од сабја' < balt;ak;
буздОiан., буздован. < bozdogan; ди.мискија (сабја дu.миcKиja) < d,mlski 'нешто
од Дамаск'; јаша'iан., јашаан. ( " ...на сабја, јаШаан.u му праеше каilзuња од
Цеп. Авт. 119) < уајаЙаn; кабзе 'рачка на јатаган'
рогои и ножница"
< kabza (арап.); кун.дак 'дрвениот дел од пушка' < kundak; калкан. 'штит'
< kalkan; ка.ма < kama; кубура < kubura; ку.мбара 'топ; бомба, граната што

се исфрла од таков топ' (" Чуеш ли ме, цар султан Мурат! I Стига
фрле топи и ку.мбаре, I Стига пушта до тешки барушu"

Х, 91)

-

Серско, СБНУ,

< kumbara (перс.); .маздрак, .муздрак < mlzrak; .ма.мзер, .ма.мзерка 'вид

пушка' < mavzer (гер.); шешан.а 'вид долга пушка' < e9hane (перс.); cYH'iuja
'бајонет, штик' < ЅЙ ngЙ; џuрuш, џuлuш < сјгјј; кiiлiiч, кiiлiiчка, калач 'сабја'
< kllu;; барабан.лuја 'вид пиштол'; шоil, ШОilчuја, Шоilан.а < top. topr,:u, tophane
(последнава заемка е зачувана денес како назив на еден дел од градот
во Скопје
ТоЙан.а, каде што некогаш се правеле топови); шоiiуз <
topuz (арап.); шуфек, шуфјак 'пушка' (" Остри сабји како сека'ици I А
шуфеѕu како дробни ѕвезди" - Милад. 141 или " От' мажо гу 'мам малечок

I Туф'еко гу 'мам пог6лем" - Маз., Dok. 359) < tii/ek; шuш (" Та направи
ле, Лазаре, I Танки шuшове I .. . Штом легне Јана, Лазаре I И пр6боде
са" - СБНУ, У, 23 или " ...та ја удрил со еден остер шuш во левата боска"
- Прилеп, СБНУ, ХIII, 156) < #9; евза 'каписла, капсла' (МЈ 11, 3-4,
Малешево) < ecza (арап.).
Во врска со овие заемки се и следниве неколку: шабур < tabur;
буљук (" Бистра имаше лете еден булук аскер над Царева чешма и

живуваје пот чадори" - Галичник, Р. О.); Шалu.м 'воена вежба, егзерцир'
(" Му се дало заповед покрај море да праат Шалu.м" или "Талu.м да ми
учит I Војвода да стане" - Дримкол, Кичево, М. Пр. VШ-2, 146) <
tali m; Йусија 'заседа' < риѕu (во срп.хрват. бусuја); .меШерuз 'окоп, ров,
шанец' < me teris (перс.), (денес едно брдо над Улцињ); KaB'ia 'војна'
(покај почестата употреба во значење 'караница') (" ... чунЌи во тоа
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време се отфори и кавгаша во Севастополе со Русија и Европејците
со Турчинот"
Цеп. Авт. 124 или " ...ходи да му кажиш на татко ти,
и на мене да ми дади един кон, и ез да пода с него на кавzаша!" - Верков.
1 59) < kavga; џенк 'војна, бој' ( ...оти џенк сакал да се бијат" - Прилеп,
СБНУ, Х, 168) < cenk (перс.); муаребе < muharebe (арап.), синоним на
KaBia и џенк; бајрак 'знаме' (воено а и сватовско) < bayrak.
179. Во однос на разните дожности што ги вршеле воените и
цивилните лица, во врска со служењето во турската војска и во врска
со одржувањето на редот по населените места, широка употреба имале
следниве заемки: аскер 'војска' и 'војник' < asker (" Аскерош наближуваше"
- Изгрев, 83); аскерлuја 'војник' (" Еден аскерлuја, со спокојно насмешливо
лице" - Изгрев, 87) и аскерџија ( Токму во моментот кога аскерџuјаiuа
го насочуваше алшuЙашлако, го чукна KypZllyM И тој се спружи покрај
шарабuше" - Изгрев, 69); бuнбашuја 'заповедник на илјада војници, од
"

"

носно на еден табур' < binba l; борозан 'трубач' < borozen (тур.-перс.);
деврие 'стража' < devriye (арап.); iавазuн 'стрелец' < kavas (арап.); забuш,
забuшuн 'офицер' и забuiuлак < ziibit; заЙшuја 'стражар' (" ... истрчал, та
донесол неколку заЙШuu .. " - Шап. Нар. Ст. III, 92) < zaptiye (арап.);
uљaBe 'резерва, додаток' (" Јуче дојде јеан табор uљaBe војска чак од
Анадол" - Кратово) < ilave (арап.); јасакчuја 'стражар, чувар, гаваз'
(" ...6тишел Јоан во Влашко и откоа поработил тамо при един б6јар,
како јасакчuја, една ноќ... " - Прилеп, СБНУ, УII, 147) < yasakcl; јузбашuја
.

'заповедник на сто војници, на еден буљук. капетан' (" Ја озд6ло иде
се кара асќер I Се кара аскер, се бuмбашuu I Се бuмбашuu, се ;узбашuu" 
Гевгелиско. с. Богданци, Фол. 173 или "Ред по редум девет реда I
Најнапред се ;узбашuше I А по нима аскерuше"
Кратово, Фол. 2899);
калауз, калавуз 'спроводник, водич' < kllavuz; колџuја 'стражар, чувар'
< kolcu; каракол 'стражар', 'стража' и 'стражарница' (" ... демек, полујната
да спијат некој саат, а полујната да не спијат, да биделе каракол" 
Прилеп, СБНУ, ХlII, 153, потоа Го клал царот пот каракол" - Прилеп,
СБНУ, ХII, 201 и "Как да наминам у вас да д6јдам / Редум карак6лu
на п6рти ст6јат" - Радовиш, Фол. 680, Место да тргнат в каракол,
-

11

11

Јунаци чета сторија" - Порои, 19) < karacol; левенiu, левен 'голем јунак,
делија' и 'платен војник, наемник' (" Поздрав и китка до jyhak-левеНiu"
Иднина, 1950, бр. 4,45, "Имала маика имала, I Девет ми сина левеншu"
П. Мих.) < levend (перс.), оваа заемка се употребувала многу често
а се среќаваат дури и: левенскu (" Левенска руба носило"
Шап. Ј, 1,
146), левенсшво (Милад. 323) и левеншува 'живее убаво, безгрижно' (" Да
знае, мома да знае I Да знае да паметува I Кога је ходила I Кога је
-

левеншовала"

- Милад.

410); .м.аршолоз, .м.арl1l0лозбашuја

<

martoloz

(гр.)

и martolozba l (гр.-тур.); мuралај 'полковник' < miralay; муљазUJ.t 'поручник'
(" Мудурот си го зеде и ќатипот, мулазuмош и еден онбatlluја, И така, околу
два саатот по турски, куќата Сукалова се наполни со гости" - К. Ж.
1, 83) < miJlazim; нојбеiu, нубеш 'стража, стражар' < niibet; нuзам 'редовен
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војник' < nizam (арап.); он.башuја 'десетар во војска' < onba#; сеuз, сеuзuн.
'коњар, коњушар' ("На пат другар да ти бидам I На коњ сеuз да ти
Штип, Шап.

бидам"

1, 3,

198 и '...го натерал сеuзош, што го н6сел с6

себе, да ја 6ткопат... ' - Прилеп, СБНУ, VIII, 151) < ѕеујѕ (арап.); сејмен.,
сејмен.ин. 'стражар, придружник' (" Да ми дадиш адин сејмен.ин. оваа ден
да шете сос менека?" - Шап. 11, 367 или " Дека се чуло видело, I Мома
војвода да бидит I На седамдесет сејмен.и I На тија гори зелени I На
тија води студени?" - Милад. 328) < ѕеЙmеn (перс.); сераС1Сер 'главен
командант' ( Стојане, море, Стојане I На сераС1Сера интофче!"
Велес,
"

СБНУ, Х,

36)

< serasker; суварија 'коњаник' (" Кога излегле, вишле еден

суварија и се скриле под еден мост" - Шап.

11, 309)

<

siivari (перс.),

ашлuја < atll, синоним од суварија.

У. АДМИНИСТРАЦИЈА
180. За заемките од оваа област, како и за претходните, каракте
ристично е тоа што повеќето престанале да се употребуваат по пропаста
на Отоманската Империја. Овде ќе разгледаме еден дел од оваа терми
нологија, и тоа оние заемки што се зачувани во јазикот на народното
творештво и во народните говори и што следствено имале поширока
употреба (во разните документи, списи и преводи на турската архива
се наоѓаат приличен број турски зборови, но за нив е карактеристично
тоа што тие имале многу ограничена употреба).
Меѓу почестите заемки што се употребувале за означување лица
што управувале со земјата и нејзините поголеми и помали воени и
административни области, се среќаваат следниве: сулШан., везuр, бе'iлербег
и бе'iлербеј, ilаша, ilадuша, бе'i и беј, сан.џа1С, сан.џа1Сбег и сан.џа1СШар, ага, ајан.
'гувернер', 1Сајма1Сам 'подгувернер', мудур, мушесарuф, субашuја < турските:
sultan (арап.), vezir (арап.), beylerbey;, pa a, padi ah (перс.), bey, sancak,
sancakbeyi, sancaktar

(" Каде

се чуло видело I Сан.џа1С девојка да бидит"

Милад. 504 или "Тук ме пратил Сан.џа1СШароiii" - Охрид, Шап. 1, 1,
88 и "Ми ја догледа Сан.џа1С-бе'i I Сан.џа1С-бег... "), aga, ауаn (арап.), kaymakam,
miidiir, miitesarrif, suba l.
Во врска со звањата на муслиманските верски лица и ислам
ското право, се среќаваат зборовите: .муфШuја, оџа, uмa.м, башмуфшuја,
luерааш, luеuсла.м, .муслu.ман., uсла.м < турските: miiftii (арап.), hoca, јmаm

(арап.), ba iiftii, erjat (арап.),
перс.), јѕМm (арап.).

ehisllim ( eyhiilis-llim), mиѕШmаn (арап.

181. Меѓу заемките што се употребувале за именување разни
области на кои административно била поделена земјата, следниве заемки
се среќавале со поширока употреба: ilашала1С, сан.џо1С, мушесарuфлu1С, вuлаеш,
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сuаuлак, каза, кадuлак, наија, кол < турските облици: pa allk, sancak, тiitesar
riflik, vildyet (арап.), sipahilik, kaza (арап.), kadl llk, nahiye (арап.), kol.
182. И во врска со аграрно-правните и стопанските односи се
Haofa приличен број заемки: .мулк и е.мљак (и.мљак) (" Стоката е наша,
моја е кешлата .мулк, стоката твои... " - Кокале, Авт., 29 и во Кратово,
"Три месеци работиф во фин. од. по е.мљако, 6- 7 месеци пак во ф.
(инансиско - О. Ј.

Н.)

од. по е.мљак и... " - Цеп. Авт.

своина, неподвижен имот'

145)

'приватна

тiilk (sing.) и eтliik (рЈ., арап.); се среќава
и.мљак (Корчанско, М. Пр. Х, 3-4, 125), како и и.мљакасовец, и.мљацки и
неи.мљацка (нива) пак во Корчанско (ор. cit); вакаф 'задужбина, имот
што припаfа на некоја џамија а и црква' (" Тој имање е ваКiiф на
манастир Св. Гаврил Лесновски"
Кратово или " ...си јавна вакафскuош
коњ и си отиде во манастирот" - К. Ж ll, 48) < vlikIf (арап.); зuја.меш
< ziaтet (арап.); Шu.мар < tlтar; чuфлuк, чuфлuксајбuја, чuфчuја, чuфлuzар
< <;ijlik (<;ijtlik), <;!fliksahibi, <;if<;i (<;i/t<;i); назiiр и ќеаја 'помошници на
чифликсајбијата односно на субашата' < naZlr (арап.) и kehaya (нар.,
лит. kdhya); субazuа < suba l и .мирија 'државна земја' < тјп (арап.).
<

183. Во врска со јазикот на народното творештво се среќаваат
неколку заемки со кои се означувале разни документи, прогласи, објави,
што тогашната власт ги издавала или барала од своите поданици. Mefy
пораспространетите заемки се среќаваат: арзоал 'молба, претставка'
(" Арзоалu за на Општина, што се даваа поеќе јас му и праеф на сфетот"
- Цеп. Авт. 128) < arzuhal (перс.); ашuшерuф 'султаново писмо, ферман'

hаttl rif (арап.); бејанна.ме 'декларација' (Кратово) < beyan nате; берааii;i.
'указ, декрет' (за звање, одликување и сл.) < berat (арап.); бујурулшuја,

<

бујуруншuја 'наредба, заповед' < buyrultu; .мусаде 'дозвола' < тiisaade (арап.);
.мукавеле 'договор, спогодба' < тukavele (арап.); нуфус јllескере 'вид лична
карта, легитимација' (Галичник, Р. О.) < nцјuѕ teskeresi (nцјuѕ kdgldl);
сенеш 'исправа, документ; договор' (" Сенешu, контрати му праеф"
Цеп. Авт. 128) и 'меница, облигација' (" Жените со полки кадифени,
а мажите во сенешu борчлии потпишани" - Посл. 2104) како и 'потврда,
доказ, признаница' (" Ја да до на Петрета сто динара на зајем и он ми
даде сенеш на тија пари" - Кратово и " Зборот нему му је сенеш" - Посл.

2252)

< ѕеnе! (арап.); шакрuр 'изјава' < takrir (арап.); шесшuр 'дозвола'
te,vtir (перс.); шаuuја < tap'; шаксuш 'меница' < taksit (арап.); уџеш 'судска
пресуда' < hiiccet (арап.); фер.ман < ferтan (перс.).

<

184. За разлика од овие бројни турцизми за означување разни
документи, се забележува прилично мал број заемки, што влегле во
народните говори, за означување административни службеници кои
ле барале Документите. Почесто се забелеЖУБаат следниве:

ги издава

и

аза 'член на одбор' и азалок 'членство' (Галички, 160) < iiza (арап.);
.ме.мур, .ме.мурин 'службеник' < тeтur (арап.); иџра .ме.мур (Кратово) < icra
тeтuru; .мудур (а и .мудурлук) < тiidiir (арап.); .мушесарuф 'началник на
округот' < тiitesarrif (арап.); .мухасебеџu 'сметководител' < тuhasebeci;

!
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.муфшар 'маалски или селски старешина' < muhtar; Шерџу.ман. 'преведувач'
< (егсЙтаn (арап.); ќашuu 'писар' <

мир (арап.); саиЏllја 'лице кое вршело

поштенска служба (особено меѓу печалбарите)' и најчеста заемка од
оваа област јазаџuја, јазаЏllвче 'писар' (" Ти ја презеде Петра невеста
;азаџuфчешо I Ти ја презеде ;азаџuфчешо ОТ војв6дата" - Тресонче, А.

т. П, 1,

275

или "На срешта седат троица Турци I Троица Турци три

јазаџuu" - Верков.,

62)

< yazlCl.

185. Во врска со правно-судската терминологија се забележуваат
следниве заемки: адеш 'обичај, право, закон, традиција' < adet (арап.);
ак 'право, правда, вистина' < hak (арап.); а.маllеШ 'оставање на чување
нешто, залог' < етаnе' (арап.); давија 'тужба' и даваЏllја 'тужител' <
dava (арап.) и

davacl; векuл 'полномошник, заменик' <

vekil (арап.);

llСШllllшак 'истрага' (Кратово, Галичник) < istintak (арап.); uсuаш 'сведок'
< јѕра' (арап.); имза 'потпис' < imza (арап.); 11llќар 'порекнување, непризна

вање' < inkar (арап.); иља.м 'судско решение' < iliim (арап.); u.мдаШ 'помош'
< imdat (арап.); јалан. шаuшлак 'лажно, кривично сведочење' и јалаllшаuiii.
'лажен сведок' < yalan $ahit llk и yalan

ahit; кабааш 'кривица, вина' <

kabahat (арап.); кадија 'судија' < kаш; карар 'одлука, решение' < karar

(арап.); кефllЛ, кефUЛUll 'заложник, оној што гарантира за друг' < keji/
(арап.); .мазбаШа 'одлука, соопштение, протокол потпишан од неколку
души' ( Се мачи, се суди, дури му зедоа сето имање и откоа немаше,
"

што да му земат, го пуштиа в Битола со една .мазбаШа"

Прилеп,

СБНУ, ХII, 87) < maz bata (арап.); .мафЌе.ме 'суд' < mahkeme (арап.); .мuраз
'наследство' и .мuрафчuја 'наследник' (" ...сите го уверуале оти никој не
знаји за кого печали, чунќи мнозина имале богатство и не било касмет
тие да го јадат, ја зетои го јале, ја друзи .мllрафЧllU" - Цеп. 2, 52) <
тјгаѕ (арап.) и mirasl;l; зборот .мuраз се употребува и во значење 'момин
ска спрема' а се среќава и .мuразџuка 'богата девојка, девојка со мираз';
рушвеil1 'мито, поткуп' и рушвешчuја 'човек што прима мито, човек што

може да се потплати' (" Ете по некоаш и змиата праи добрина, ама
со рушфеш, со рушфеш нека БИДит" - Прилеп, СБНУ, ХIУ,

108

и "... ами

до еден сет рушфешчuu ... " - Цеп. 1, 190) < rii9Vet (арап.) и ri19Vetl;i; шаuш
'сведок' и шаuшлак 'сведочење' < $ahit (арап.) и ahitlik.
186. И за означување разни давачки и такси што населението
ги давало, се забележуваат неколку заемки: all'iapuja < angarya (гр.);
арач < haraq (арап.); ашар 'десеток' < а$аг и ушур 'уем' (" Црпат, пред
ушурош да е собран за мелењето и носат со црпалките во другата одаја

и тураат во вреќите од асе сошиени... " - Меѓа,

100)

иг (арап., sing.)

<

и a aг (рЈ. арап. < и г); бе'iлuк 'данок на ситна стока, добиток' < beylik;
беzлuкчuја 'лице што го собирало беzлuкош'; бедел 'замена, воен данок'

(" Озд6л идат ред кумити I

...

Да расфрљат беделешо I Беделешо, верzuuше"

- Берово, Фол. 37) и 'замена, еквивалентна вредност' ( Он па му вели
на нос човек: ами толко царот не најде бuдел за момата му да даде?"
Верков. 162) и 'заменик на воен обврзник' (" А, пр6дај руба, леле,
"
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пр6дај си којна I и твојте сребрени пиштоло I и твојата остра сабја I

И твојата далга пушка, I Откупи си бедељ за тебе" - Охрид), се среќава
и беделu-аскерuе (Битола, Просв. дело,

1951)

< be del (арап.); баждарuна,

баждарлiiк, баждар 'такса за внесување стока во градот' < bac (перс.);
Be piuja 'данок' (" Каде си бре Дамјане и каде се парите за верiuјаша и
арачош во зрно што ми ги борчиш?" - Меѓа, 15) < vergi; ;ардам. (" Тешка
је даванија била и баКIUUlU и ;ард'м. Тешка је била што је била

Ј. Х. Васиљевиќ, ор. cit. 232) < yard,m 'помош' и bah#ii
(перс.) 'подарок'; кафе-оџак-uарасu 'вид данок што го уплатувале агите

произвољна..."

и делибашите во прилог на пашата' (Селишчев, Полог,

120)

<

kahve

оса! paraSI; llхшuбаре 'такса за право на тргување' (Битола); ќуuрuџuлок

и ќуирииараси 'мостарина'; сејм.ен-аараси

(1. Х.

Васиљевиќ, op.cit.

237)

<

ѕеЙтеn paraSI; џелеu 'такса за дребна стока' (овци, кози, свињи) < сеlер

(арап.).

VI.

ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

187. Во врска со употребата и потеклото на турските заемки
на село, во почетокот на овој труд беше речено дека таму тие доаѓаат
од градот.

Најголемиот дел заемки се заеднички и за градот и за

селото. Се среќава еден минимален и многу ограничен број заемки
што се употребувал само од селското население и што се резултат
на контактите со турското земјоделско население. Тоа се оние заемки
што се во директна врска со земјоделството. Во недостиг на поисцрпен
лексички материјал од оваа терминологија, овде ќе изнесеме само
неколку десетини заемки што означуваат разни делови на ралото и
колата.
Меѓу заемките што се употребувале за означување разни делови
на ралото, се среќаваат и следниве: сабан 'рало' (Велес) < saban; демир
'паличник' (Велес) < demir; кулак 'уши' (Велес) < kulak 'уво'; сам.ар, flOЖОш
на сам.арош (Тетово) < semer (гр.); каврама или алка, односно аука (Тетово)
'делови што го држат црцалото' < kavraтa или halka (арап.); каснак
'вид чембер' < kasnak; ќусшек (Тетово) < kostek; енек 'плаз' или 'сањило'
< enek; куа 'рачка' (Велес)78.

Од називите за разните делови на колата пораспространета упо
треба, на село, имале и овие заемки: араба 'кола' (Велес) <

araba;

доршлеме 'четворија' < dortleme; сандак 'конструкцијата на колата' (Тето

во) < sandlk; ок, окови 'потек, двата кола меѓу кои се спрегаат коњи'
(Тетово79 и Велес) < araba oku, ok; дутеме (Велес, Тетово) < dU:jeme;
каиаци (преден и заден капак) < kapak; канаш, канати 'странични штици
7!1

М

И Л е

н кое. ф и л и

пов И

11, ЕIТtНОlIошке белешке Itз ceBepHfIX велешких

сеЛIl, Гласник Етн. Музсја, Vtl, 64-77.
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к и, Од леКСIIКllluа на lТteiiioBcKuoiii говор, МЈ Х, 1- 2.
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на колата' < kanat 'крило'; шекрлек 'тркало' (Велес) < tekerlek; шабаu,
шабаuu 'делови на тркалото' (Велес, Тетово) < taban; башлак 'главина'
(Велес) < ba#lk; бојuдuрук 'јарем' (Велес); сомуи 'бурма за стегање на
оската' (Тетово) < ѕоmиn (гр.); куидак 'гредичка што ја врзува оската'
(Тетово) < kundak; ;асшак 'дел од колата што го прицврстува кундакот
и оковите' (Тетово) < yastlk; маказе (Тетово) < makas (арап.); ;ај, јајови
федер'

<

,

уау.

В. ЧОВЕК
Ј.

ДЕЛОВИ

НА

ТЕЛОТО

188. Макар што ретко се случува да се позајмуваат називи за

означување делови на телото8(" сепак се наоѓа приличен број заемки
и во оваа област. За поголемиот дел од нив е карактеристично тоа
што се тие, во македонскиот јазик, единствени зборови, без синоними
од домашно, македонско потекло, за означување на односните поими.
Меѓу најопштите доаѓаат: бубреi, бубрек < bijbrek; буш 'горниот дел
од ногата' < but; шабаu 'стапало' (во врска со овој збор е и заемката
дузсшабаuлuја < diiztaban) < taban; џuiер, џиер < ciger и полукалките бел
џu'iер и цри џu'iер < akciger и karaciger; дамар 'жила, вена' ("... дамар е
набрекнат како леб префтасан..." - Меѓа, 8) < damar; каЙак, очеu каЙак
<

goz kapagi.

Во народните говори се среќаваат и овие заемки: далак 'слезина'
<

dalak; сураш 'лице, образ, физиономија' < suret (арап.); чере, за разлика

од зборот сураш., се употребува за означување 'израз, изглед на лицето'
(Сп.: "И ти имаш сураш да зборуваш" и "Го расипа черешо штом му
разг.) < r;ehre; беu, беuка, бемка 'брадавица' < ben;
спомнав за неа"
леlU, лешuuа ("... имаш обесена една мрша (леш) од човек удран... " Верков. 545) < 'ц (перс.).
Освен овие зборови што се среќаваат редовно, од кои добар
дел и денес, се наоѓа уште еден дел заемки што претставуваат архаuзмu
или во најдобар случај ретки дuјалекшuзмu. Такви зборови се: вуџуш
'тело' ( " Од никоуку дана вуџудо ме боле" - Кратово) < viicut (арап.);
дудак 'усна' (Верков. 215) и дудаклuја 'човек со изразито широки и
дебели усни', тоа е чест епитет во народната поезија за црuuош Арааии
("Црн Арапин дудаклuја I Во Солунско рамно поле! "- Милад. 245)
а се среќава и во говорниот јазик (Гевг.) < dudak и dudakil; ;аиак, јаиацu
'образ' (во срп.хрват. ;а'iодuца) ("Белото лице, моме, белото грло I
8()

"Oznake

za

delove tela retko ѕи kada stranog porekla, аli sve strano јта па sebi preimucstva

onog §to је sve!e, поујје i ekspresivnije".
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моме, белите гради" - Прилеп, СБНУ, VIП, 120 или " За
Кратово, Фол. 2282) <
твое лице бел:Илце I За ал јаШЈци црвилце"

Од iаllацuше,
yanak; м.иде

'стомак' (" Од с:Инојка

Галичник, Р.

О.)

<

mide.

м.идево

ми је нешчо рас:Ипано"

Често се среќаваат и заемките:



каракаш,

'лице со густи црни веѓи' и

каракашлuја

црни очи', додека е поретка заемката
(" Црно6ки три иљади I

ЧdКiiр-iозu,

караiозлuја, караiоз 'лице со
чакрiО3Лll 'лице со сини очи'

две иљади"

- Шап. VП, 128)

<

и r;aklr giizlii. Заемките каракаш и караiоз се среќа
ваат често и како прекари од кои се изведуваат и презимиња.

kага/Qчll, karagoz, -lu

189. Некои од гореспоменатите називи на разни делови за
човечкото тело се употребуваат и за означување соодветни органи
кај животните и тоа почесто во деминутивни облици. Така на пример:

бубреi, буШ. бушка, џигер, џuiерче, далак, далаче.
Како посебни називи за органите кај животните се наоѓаат
следниве заемки:

кашiiк, кашuја

'желудец кај домашни птици' (кокошки,

петли и сл.) ( Тјес децјете дојдоје јобјете, звјеје еденје
"

кашеко

и изедоје" - Маз. Dok. 172)

(Верков. 114)

<

klr;; саиа

<

#rden

(перс.);

katl; кiiч

""uiepo,

друјо

'задниот дел кај животни'

'задниот дел на животни што се јаваат' (коњ,

маска, магаре) (" ... качи се на

шuрдеll

<

шкем.бе

саiiаша"
<

- Неврокоп. Арнауд. )

<

ѕара;

i kembe (перс.), зборот се употребува

подбивно и за означување 'стомак кај луѓето' (" Ние ги наполнивме

Ulкем.бuњава
птици

И

за нив не ни текнува" - Парите, 48);

грабливки'

<

Последниве

kanca.

три

збора

каllџа

'нокот кај

имаа

поширока

употреба, а се среќаваат и денес.

П. Роднинскд ТЕРМИНОЛОГИЈД
190. Иако словенската роднинска терминологија е богата и
макар што и во оваа област на лексиката ретко се јавуваат заемки,
сепак бројот на позајмените турцизми за означување на разни роднин
ски односи прилично е голем. Некои од овие називи се употребуваат
редовно и денес.
Почестите заемки се:

сој

'род, племе'

<

ѕоу

а

означува

сојлuја

'од добра, стара, позната фамилија'; како синоними поретко се јаву
ваат

џиllС

'род, племе, сој' ( ... машки раѓале, таков е
"

та сите Малокоњарци го знаат тоа и затоа... "

ЏUIlСОШ

Дамески,

- Меѓа, 21) и

сuм.сuле
сuм.сuле кучешко. .." - Меѓа, 39) и кабuле < сјnѕ, silsile
и kabile (арап. ); лаiаб, iалабuе 'прекар' односно 'фамилијарно име' <
/dgab (арап.); арка, збор што се употребува скоро во сите говори во
( Е, нема, синко,
"

преносно значење за означување 'грб, протекција, заштита', се среќава
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(Жупа, МЈ IV,

8)

како синоним на кабuле и сој; бабалок 'родители на

жената' (Тетовско, МЈ III,

7),

зборот се среќава и во значење 'лоша,

наследна особина' и 'наследство од татко' (Малешевско)
аџо 'стрико' и воопшто 'постар човек' (Тетовско и др.

атса, асо; дајче, дајко 'вујко' (особено во сложенката ќосе-даи

207)

<

каuнче"
<

baballk;

<

)

атиса,

<

Верков.

daYI; каuнче 'брат од жена, шура' (" Царовото дете, неговото
-

Верков.

198)

<

kaym, kaymr;e; jeHia 'стрина' (само во Кратово)

yenge; шеза 'тетка, мајчина сестра' (во тур. јазик постојат два збора

со значење 'тетка': (еухе 'мајчина сестра' и hala (арап.) 'таткова сестра'),
заемката iuеза

<

(еухе е забележана во неколку говори (Тетово, Крато

во); iелuн 'невеста' и 'снаа'

<

gelin, оваа заемка се среќава во торбеш

ките говори ( Каде ти је, iелuн, каде ти е тв6јто м6мче"
"

Тиквешко,

с. Бесвица, Фол. 1459), зборот е забележан и во други места (Кратово
и Мариово, Ст. Попов); кај Торбешите се среќаваат, меѓу другите,
и следниве заемки: ана, јана, јане 'мајка' < аnnе; aia 'постар брат' <
аЙа, agabey. Освен овие заемки, во народните говори се наоѓаат и:
балдаза 'сестра од жена' (во срп.хрват. свасшuка)

'маж на женината сестра'

<

<

baldlz; баџанак, баџо

bacanak (во срп.хрват. се наоѓа поста

рата заемка uашаноi, uашеноi); .макса.м, .макса.мче 'дете, детенце' ( Доста
"

го изжала .макса.моШ што

го

поцрни попот уште неразбуден ... " и

11

Ами,

што стори тој поп Петко со тоа .макса.мче ..." - К. Ж. П, 96, овде се
зборува за 'младич') < mak.Hm (арап.); евлад 'чедо, дете' (" Ја си го
милују мојето евљадче, ављада.м"
Кратово) < evlfid (арап.) и еШu.мче
'сирак, дете без родители' (" Викна цар Султан Мурат да плаче: I
-

Бог да бие, кој остава деца, I Кој остава деца еШ.мчеШа; I ЕШu.мскu мал

Г. Џумајско, СБНУ, ХП, 78) < yetim (арап.).
191. Освен оваа роднинска терминологија што се употребува
и денес, повеќе или помалку, во македонскиот јазик влегле и неколку
заемки што се употребуваат за означување 'пријател, другар' како
и 'непријател'. Повеќето од овие зборови се среќаваат само во јазикот
на народното творештво. Тоа се следниве зборови: досш 'пријател'
< dost (перс.); дослук 'пријателство' < dostluk; душ.ман, душ.манuн, душ.манка
'непријател' < ЈЙ$таn (перс.); асија отпрвин 'отпадник' а потоа 'крвен
непријател' < аЅI (арап.); кардаш и почесто кардашлар 'брат, другар'
< kаrdц; ;аран 'пријател' и 'другар' (Ресенско и Милад. 352, 452) но
Хај ти, лудо, хај
и 'љубовник' ( Хај девојко, дал' имаш јарана? I
нигде се не губи!"

"

-

Шап. У-УI, 319), а
ти, кутро младо! I Каде имат м6ма без јарана?"
еквивалентен збор на оваа турска заемка би бил зборот ЙобраlЦU.м
-

(како и зборот ЙосесШрu.ма,

особено во срп.хрват. народна поезија)

што се употребува во истите две значења. Со значење 'другар, прија
тел, сопатник' се употребува уште и заемката јолдаш (" Едва е' душа
одговори: I Јолдашu, мои кардашu" - Верков. П.,

185),

зборот е забеле
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жан и во Галичник и во Прилепско (" Јазека реку тој што ни ја украде
маската, кус ќе да биде - му рекој еднио от ;олдашuШе . . .!" - Цеп. 3,

110)

<

yolda ; адаш 'истоименик' но и 'пријател, другар' ( " Адашо си

адаш траже"

Посл.

4)

< ada ; аре iцл iilC 'сестра, посестрима' (само во

Кратово) < ahretllk, ahret karde#.

За означување 'патник', 'сопатник'

покрај зборот јолдаш се употребува и јолџuја
јОЛЏllја ни е? Ај, со здравје да си оди"

( " Демек Анѓеле денеска
18) < yolcu.

Парите,

III. ИСХРАНА
1. Варенu јадења
192. Бројот на заемките што се употребуваат за означување разни
солени и слатки јадења како и пијалоци, што се употребуваат и денес
од поголемиот дел на населението, особено градско, е многу голем.
Турската кујна, позната со многубројните ориентални специјалитети
и кулинарската вештина на балканските Турци, преминале и оставиле
длабоки траги во начинот на готвењето кај Македонците, а исто така
и во лексиката каде се среќава богата турска кулинарска терминологија.
Од општопознатите зборови се среќаваат: .меае 'вид предјадење'
(кое обично се зема со ракија) < meze (перс.); чорба (зборот се среќава
и во другите балкански јазици) < c;orba (перс.); ШlCе.мбе-чорба 'вид кисела
чорба со парчиња шкембе' < i kembe r;orbaSl; червuш 'вода во која се
варело месото' (Кратово и Галичник, во ова значење се употребува
зборот и во турскиот), 'вид сос од пржено брашно со месо од кокошка'
(Дебарско, МЈ IV, 7) и 'запршка' (Тиквешко, МЈ Il, 6) < {.·ervi (перс.);
је.меlC, е.мек 'јадење, манџа' (Охридско, СБНУ,
и Ресенско, СБНУ, IX,

] 59)

< yemek;

ХШ, 217, М.

Пр. УIII,

4

јејџија 'гурман, човек со добар

апетит и што не пребира'; џи.мрија и џи.мрика 'пребирач', 'дете без апетит'
< cimri; каурдисан 'запржен' < kavurmak; бул.мач 'растворено брашно со

вода, со кое Фурнаџиите го премачкуваат лебот' (Тетовско) и 'вид
каша' < bulamar;; лаiiа 'каша, кашесто зготвена храна' (обично од брашно
или ориз што им се дава најчесто на децата) (Тиквешко, МЈ Il, 8) и
'вид каша со лекарства, мелем' (" Мије стављамо жешки лаi"iu на ногата
Кратово) < Мра.
и провали се "
193. Од јадења со месо попознати се следниве називи: ќуфше <
fte (перс.); ќеваЙ < kevap (арап.); i"imца-ќуфiце, јалан-ќуфше, iцас-ќеваЙ, IЦUШ

ќеваи; iУВfЧ

<

gЙуес;: i«OBa < 'ауа;

i'Uава-орuз; чо.млек < r;omlek; .мусаlCа < mu.r;aka

(арап.); јавнија, јан.uuче < yahni; Йаi1аз-јавн.uја < papaz yahnisi; iuеiiсuuче
(најчесто од грав а и од ориз, со или без месо) < (ерѕј; сар.ма 'нешто
завиткано' < sarma; Йача < par;a (перс.); u.ма.мбаuлu, u.ма.мбајалдu (Прилеп),
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uбам баuл (Битола), аман баuлдu (Скопје) 'јадење од пржено мелено
месо и црни пржени патлиџани' < јтат baYlldl; шкембе; шuрден; бумбар
'вид специјално јадење со џигер и ориз' < buтbar (перс.); Йuвшuја, uuфшuја
< plhll (перс.); Йасшрма < pastlrтa; кајма 'мелено пржено месо' < klyтa;
кааама < kapaтa; суџук 'колбаси' во поново време се употребува оваа
заемка само за означување 'колбаси од телешко и roведско месо' (не
свинско) < sucuk

Покрај овие називи за јадења со месо, се среќаваат и неколку
што означуваат јадења со ориз и слично: uuлdв < pildv (перс.); бuрјан,
Uирјан < рЙгуаn (перс.); боранuја < borani; бунzур < bungur, bulgur; KelUKeK
< ke kek (перс.); KajzaHa < kaygana, потоа две заемки за означување салати,
(перс.) 'конзервиран зеленчук
имено шарашор < tarator и iiiуршuја < tur
за зима'. Во врска со јадењето се и заемките: лезеш 'вкус', лезеiiiлuја и
со лезеш 'вкусно' < lezzet (арап.) и локма 'залак' (" Земи си једна локма
од погачата" - разг., Кратово).

2. Соленu u слашкu шесшенu јадења
194. Покрај називите за варени јадења, се среќаваат и приличен
број заемки што означуваат разни солени и слатки пржени и печени
јадења од тесто.

Меѓу солените тестени јадења се употребуваат следниве заемки:
uuша < pide (гр.); клuuде (Прилеп), колuuша (Скопје) < kolpide; нuш-Йuде
(Радовиш), КОШМUlu-Йuде (Кратово); сарајлuu 'вид сукана пита' (Галич
ник), девеш шабаnu 'вид пита, сукана и свиткана во квадрати' (" ... си
напраиф едно ќесе од асе и ми месиа сукано (девеш шабанu) та и наредиф
тефтерите едно од ниф, друго од девеш шабаnu и најзгора ... "
Цеп.
Авт. 143) < deve tabanz; lозлеме 'слатко или солено тесто пржено во
масло' и 'вид пита' (Штипско, Фол. 758) како и 'вид тури-потпечи' и
'заокружени мали парчиња тесто што се сукаат за пита' (Прилеп) <
gozleтe. За сукање се употребува оклаzuја 'сукало' < ok/agu, а се сука
најчесто врз софра < ѕоЈга (арап.).
И за означување неколку видови теста за варење се употребуваат
турски заемки, како на пример: јуфкu 'сукана кора' а и 'јадење зготвено
од јуфки' < yujka, yujka рШЗуј; шарана < tarhana (перс.); ерuшше 'ситни
јуфки, ситна тарана' (" Кога ерuшше му Донесоа ..."
Прилеп, СБНУ,
ХIУ, 104) < eгj je. Тука се и неколку заемки за означување разни видови
печиво: бурек < bOrek; сuмuд < siтit, siтid (арап.); ieBpeK < gevrek; ќаја <
ki1hi; чурек 'вид симит' (Кратово) < f;iirek. Сите овие зборови се општо
познати и се употребуваат и денес.
И неколку називи за леб се заемки од турскиот: ас екмек 'чист
леб од пченично брашно' (" ... и ќе земеше еден топол сомун ас екмек
и ќе си купеше таналва та ќе јадеше" - Прик. 146) < аѕ ekmek; сомун
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< ѕоmиn (гр.); јјексимид < peksimet (гр.). Заемката маЈа домашен квас
< mауа (перс.) се употребува освен за означување 'квас за леб' уште
и за 'маја за сирење', 'маја за леб' а кај Цепенков (како и во турскиот
јазик) и во значење 'вакцина'.
195. Многу називи за познатите ориентални слатки се употребу
ваат и денес во македонскиот јазик, бидејќи слатките што тие ги
означуваат се уште се приготвуваат. Општ назив за специјалниот вид
ориентални, турски теста, попарени со шербет, е зборот шашлuја <
tatll додека попознатите заемки за означување разни видови татлии
се: баклава < baklava; раваllија, реваllија < revani; кадаuф < kadaYl!;' шеќерЙаре
< feker pare; шулумба, шулумбu < tulumba tatll.'>I; llазлuфашме < nazllfatme.
Сите овие татлии се попаруваат со шербеш < ferbet (арап.) и најчесто,
т.е. поголемиот дел од нив, се меси со llUluесше < ni este (перс.), нар.,
лит. ni asta.
Покрај овие, се среќаваат уште и следниве заемки: iурабuја, iypa
бuu < gurabiye (арап.); алва < helva (арап.) и тоа повеќе видови: ќешеll
алва, шааll-алва, шаllалва, ирмик аува (Кратово) < ketenhelva, tehanelvasl,
irmikhelva.vl (irmik 'гриз'); Йелше, uел'ше < pelte (перс.); локум, рашлук <
rahat lokumu; суџук 'вид локум со многу ореви, направен во облик на
суџук (колбас)'.
И за неколку вида слатки од варено овошје се употребуваат
следниве ОПIПтопознати турцизми: речел 'слатко направено од варени
парчиња тиква со ореви во шира' < rer;el; маЏУll < mасиn (арап.); uекмез
< pekmez (перс.); Йесшuл < реѕШ, потоа заемката Oluae 'варено ОВОIПје
(особено црни сливи)' (во срп.хрват. комЙош) < ho aJ (перс.).
З. Млечн.u ЙРОUЗ60дu
196. И за означување неколку млечни производи се употребуваат
и денес, и тоа редово, неколку заемки од турскиот: кајмак < kaymak;
јоiурш < yogurt; шава jozypiТi и ќуЙ јоzурш (во зависност дали млекото е
потфатено во тава или ќуп); јаzлuја сирење, како и јаzлu Йеllер (Кратово),
јафлuја (Галичник), јаZљн.о сирење (Тетовско, МЈ III, 8-9) 'мрсно бело
сирење' < yagll реуnјг 'мрсно сирење'.
И за неколку слатки, приготвени првенствено од млеко, се
употребуваат турцизмите: суШлuјаш, сушлazu < .vutlar;; малебuе < mahallebi
(арап.) и казан.дuбu < kazandibi.
4. ЗаЧUllU
197. Меѓу почестите заемки за означување зачини што се употре
буваат при готвењет на јадењата, се среќаваат следниве неколку: дарчuн.,
uсuош, караЙuЙер, алUui1.ер, шафраll < tarr;in (перс.), 1810t, karabiher, аlbЉег,
аЈгаn, fajran (арап.).
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5. Пuјалоцu
198. Извесен број алкохолни и безалкохолни пијалоци се имену

ваат и понатаму со турки називи. Така на пример општо распространети
се следниве зборови: ракија < rakl (арап.); анасонлuја 'вид ракија, со
анасон' < anasonlu; џенарикојца (Тетово, МЈ Х) 'вид сливова ракија' <
canerigi 'слива од која се прави оваа ракија'; .м.асШuка 'вид анасонка' <
mastika (гр.); luupa < lra (перс.) и бllра 'пиво' < bira (гер.).
Од називите на безалкохолни пијалоци се среќаваат: кафе, каве,
чај (руски, планински), салеii, luypyii, шербеш, zазоз, zазоза, Сllналка (пос

ледниве две заемки за означување 'вид сода затворена во специјални
шишиња'), јува 'расолница' < kahve (арап.),
$игир (арап.),

ay (перс.), sahleb (арап.),

$erbet, gazoz (франц.), sinalka, yuva.

IV.

ОБЛЕКА

И

КОЗМЕТИКА

1. Об лека
199. Макар што отпрвин немуслиманското население не се обле
кувало како муслиманското, сепак, со текот на времето многу делови
од машката и женската градска носија, а подоцна и селската, се повеќе
се изедначуваат. Кројката како и многу делови на носијата, заедно
со нивните називи, зборуваат за силното турско влијание и во оваа
област на материјалната култура. За овие бројни заемки е каракте
ристично тоа што денес не се употребуваат повеќе дури ни по селата,
каде што современиот начин на облекување се повеќе навлегува и
по тој начин ја истиснува народната носија, а со неа и оние делови
на облеката, машка и женска, заедно со називите, што се употребувале
за време на Турците се дури до Втората светска војна. Најголемиот
дел од овие заемки, погледнати од денешна гледна точка, претставуваат
архаизми, сведоци на едно изминато време.

200. Бројот на ваквите заемки е многу голем. Овде ќе бидат
опфатени само оние збоови што имале најдолга и најширока употреба,
како на пример: aHiuepuja (" Облечи се, Ценко, I Салт кошула, I Врс
кошула, Ценко I Аншерuа I Аншерuа, Ценко, I Селениа" - Прилеп, СБНУ,

[Х, 119)

< entari, anteri (арап.); саја (" Си фати 'оро наколу

I Си пушти

саја до земи I Си крена превез от очи" - Милад. 4) < ѕауа (итал., Skaljic
); ќурк, ќуркче (најчесто поставено со кожа или и украсено однапред

со лисичја кожа - Гевг.) < kiirk; фер.м.ене < {егmеnе, карuус-фер.м.ене (Шап.
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V-VI, 7); хрка (Кукуш, Шап. III-IУ, 89-91), 'рка (Тетово, МЈ Х) < htrka
(арап.); фанела < {аnиа (итал.); лuбаде (" Врз сајата лuбадешо I Лuбадешо

срмалија" - Милад. 422), во некои места заемката означува 'дел од
женска носија' а во други (Кратово) тоа е 'долга машка и женска
облека поставена со памук' < libade (арап.); салшамарка (Прилепско,
Охридско), саушамарка, соушевере (Тетовско) < salta, saltamarka (итал.);
ќурдија (Тетово, МЈ Х) и iердuја (Костурско, М. Пр. П, 1) < kiirde (перс.);
iеџелdче (" Иде Јана от Белего града, I Што н6сеше шамлuа к6шула, I
На к6шула кусо 'iеџелаче, I Врз 'iеџелаче фdсшан-аншерuја, I Врз аншерuја
Велешко, СБНУ, ХП, 33) < gecellk 'ношница'; косшум
(" Јас и Лефтерија сме во костуми облечени... "
Меѓа, 109) < kostiim
(франц.) а во поново време се употребува косшuм, секако преку српско
хрватскиот јазик.
куса салшамарка."

-

201. Исто толку често се среќавале и зборови за означување
делови од машката носија: чаКllШрU < r;ak lr; бuнuш 'горна облека' <
Mnj 'специјална облека што ја облекувале коњаниците на свечености
и паради'; долама < dolama; ceilipe < .vetre; џамадан < camadan (перс.); џубе
< сЙМе (арап.); забун, зубан < zlbm; кафшан < ka.lfan
mintan (перс.); мuншан ќеi1ќенлuја <

epkenJ

epkenli; мuншан uамбуклuја <

pamuklu mintan; llшлiiк-мuншан < it;llk 'внатрешен'.

И неколку називи за наметала се од турско потекло: ;а'iмурлак
'вид наметало за дожд' < yagmurluk; ;аианџак, со исто значење како и
;аiмурлак (" Застанал зетот пред врата и сите сватои на коњи, наметнати
со белите ;аианџацu, на главите фесои тунузи преврзани со белите чал
ми... " - Прик. 159, зборот се среќава често: Цепенков, 43; СБНУ, УII,
202; Милад. 353; Изгрев, 41) < yapmcak 'вид груба покривка за коњите'
(како што се гледа, значењето на заемката во македонскиот е понекогаш
измен ето).
202. Освен овие турцизми, широка употреба имале и неколку
збора што се уште се употребуваат во народните говори за означување
скутници: фуша < futa (арап.); uешкuр < pe klr (перс.); uеluчемал < pe temal
(перс.); бовча < boht;a. Зборовите Йешкuр и ilеluшемал се употребуваат
во македонските градски говори, исто како и во турскиот јазик, за
означување 'специјални крпи, од фротир, за бришење'.
203. И меѓу називите за појаси се наоѓаат заемките: каuш < kауц;
колан, коланче (" ... а пак ако се видит опашана со колан, женско ќе родит"
- СБНУ, VП, 130 и " ...на секоја девојка и дар: кому шамија ... к6му
к6ланче, . " - Прилеп, СБНУ, VШ, 166) < kolan; кушак (" Тој кушак беше
.

.

на свекрва ми, зашто у старо време и нашите жени носеа кушацu"

-

Кратово), зборот се употребува и за означување 'јаже со кое се опашува
преку половина мутавџијата; едниот крај од кушакот има една малечка
штица која се закачува за главниот сиџим' (Тетово, МЈ 11, 7) < ku ak;
ќемер < kemer (перс.).
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Следниве заемки се употребуваат за означување разни

видови крпи што се употребувале за подврзување: шамuја < aml (перс.,
деминутивот шамuвче се употребува за 'крпа за нос', додека во српско
хрватскиот со исто значење се употребува марамица, исто така демину
тив од друга турска заемка); марама, маврама (" ... Изваил и ќелешот
позлаќената маврама, што му је дал царот"

Прилеп,

СБНУ, VШ,

mahrama (арап.), зборот се употребува и за означување општо
'крпа, голема четвороаголна'; каврак, каврак (Тетовско), каврак (Дебар
ско и Светиниколско), карвак (Малешево) < klvrak; iiiулбен, дулбен,
iiiулбенiii (СБНУ, ХIУ, 158) (" Отвори Јано, iiiулбено I Да ти го видам

171)

<

личенце"
М.н. песни, 40 или "На ш рниче малој моме спиеше I
Се пбкрило с танко крпче iiiулбенче"
Велес, СБНУ, Х, 3 4) < tiilbent
(перс.); дувак, дувек, дулак 'невестински превез' (најчесто бел но се
-

среќава и црвен во Дебарско: "Кума ти е, пот црвен дулак"
Дебарско,
75) < duvak; ;аzлук < yagllk; чевре 'бела, тенка и убаво

СБНУ, VI,

извезена со срма крпа' (како и ;аzлук) (" Да му измиет беќару раце
I Беќару раце дур' до рамена I Да му избришит сос бело чевре"



Шап. V УI, 425)
Милад. 397 или "Алал да му стбра белото чевре"
< r;evre; башлак 'вид качулка' (" Врвеа еден по друг, чекорејќи прет
пазливо, со главите мушнати во бешлацuiiiе на јанџаците" - Изгрев,
-

41)

< ba#lk; ;ашмак (Галичник, Р.О.; Антица, 5) < ya mak 'вид фереџе';
фереџе ( Што добар сам сон сонила по Турчин да бегам, I По Турчин
да бегам, анамка да станам, I Анамка да станам, фuрuџе да нбсам, I
Фuрuџе да носам..."
Гевгелиско, с. Стојаково, Фол. 286 ) < {еуасе
(арап.); заар, зар 'тенок вал што муслиманските жени го носеле спуштен
преку лицето' (" Дур, бре ѓаур (запри рисјанине), заароiii од лице ми
падна" - Меѓа, 37) < zar (арап.); iiiеi1елак, iii еi1елаче (Скопско, с. Булача
не) 'сребрен украс за на глава' (Кратово; Етн. Муз. Ск.) < tepelik;
шервеiiiа, шервеiiiка ( Со главата врзана I Со црвена lиервеИiка" - Н.
Тахов, Н. П. 158); i1ечеiiiа (" Испаднала малка мома I С бела iiечеiiiа
ув раце" - Гевг., М. Пр. П1, 1, 98) < per;ete (итал.); шал < al (перс.).
"

"

205. И неколку називи за означување разни капи се исто така

заемки: фес < lеѕ; iiiунуз, iiiУНУЗll фес ( С iiiонус-фесоu на глава"
"

Дримкол,

Кичево, М. Пр. УIII, 2, 149) < tunusi Јеѕ 'фес од Тунис, специјален
облик'; фUНll фес, Фuкu фес ("Еденот што имаше I на главата фllНО фефче"
Милад. 458 и Фuнu фесеll за Велигден" - Шап. 1, 1, 98) < Дnо Јеѕ
-

"

(итал.); uuскул 'реси на фесот' (" ...и Uисќуљо от фесо му го скинал
куршумо и куртулисал" - Прилеп,

СБНУ,

ХII, 98)

<

piiskiil; чалма

(" Златна корона свалиле I Шарена чалма завиле" - Милад.

60),

во

македонските села (Гевгелиско) носеле обично црна или темно сина
< r;alma;
калuак, самур калiiак ( Купи ми калпак спаински"
СБНУ, ХIIl, 44
или "От чо'ека глава, мајко, I со сфе самур калi1ак" - Шап. V-VI,

(додека кај муслиманските верски лица таа редовно е бела)
"

-
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42) и калЙаклuја (" Сите биле ѓувезлии / Сите биле калЙаклuu" - Титов
велешко, Фол. 2023) < ka/pak 'специјална војничка капа' (со кожа,
вид шубара) и samur (перс.) 'самуровина, кожа од куна со која најчесто
се поставувале калпаците'; челенка 'украс на калпак, перо' (во срп.
хрват. Йерјанuца) (" и озгора бuнuш са.мурлuја, / И на глава са.мура калuака,

/ И на калпак челенк позлаќена" - Прилеп, СБНУ, ХIII, 97)

<

r;e/enk.

2.0бувкu
206. Следниве заемки се употребувале за означување разни видови
< kundura, kundra (гр.), што се употребува и денес;
кондури сандdклuu (" Жените сиромашки се облекле во кондури сандdклuu,
ако се со борч од кондураџии купени" - Посл. 2100); кондури шељашuн

чевли: кондура, кндра

'вид плитки чевли со издолжен преден дел'; i10ШUН, Йошuнu 'чевли'

<

potin (франц.). Се среќаваат и неколку заемки за означување разни

видови чевли: роzанлuu 'лакирани чевли, чевли од роган'

< rogan/l; е.ме
нии, ;е.мении 'вид плитки, лесни чевли' < yemeni; Йусшал, Йусшалu (Разлошко,
М. Пр. VI, 3) < posta/, pusta/; Фuларu, фuралu 'вид старински чевли што

се носеле врз местви', нив ги носеле и мажи и жени, а во некои места
биле задолжителни за младоженецот и за невестата и тогаш се израбо
тувале во боја и биле украсувани со вез (" ...зетот се облеквит, а фuра
лuше не истават од ноѕете дури да се венчат..." - Милад. 519 или Ја
не су невеста фuларu да носа" - Дебарско, Икономов, 21) < fi/ar.
!I

И

за

означување

домашни

чевли,

влечки,

се

употребувале

неколку заемки, како на пример: ЙаЙук, Йаi1УЦll, Йаi1учu, i1абучu (" ...анамка
да станам, фириџе да н6сам I uошuна Uаиуци, бели раќавици" - Гевге
лиско, с. Стојаково, Фол. 286)

< papur; (перс.); .месШ i1аЙуцu, .месШвu и
.месШрu (Битола) 'специјален вид тесни, леки обувки, без топуци, преку

кои се обувале други чевли, како филари, кога се носеле на улица',
денес .месШвu, Mecii1pu 'папучи, влечки'
домашни чевли, папучи'
Во врска

наналu

<

со

<

<

теѕ! (арап.); ЙаншоФлu 'топли
<

овие заемки се и зборовите: чuз.ма

nа/m (арап.); шоЙук, шоuуцu

бува); каиак

<

pantujla (гр.) и шерлuцu
<

ter/lk.
<

r;izme; наланu,

topuk (редовно и денес се употре

kapak; налча 'потковица'

<

na/r;a (арап.-перс.) како и

заемката чораЙ, чораuu, збор познат на целата територија,

<

r;orap (арап.).

З. Коз.меШuчкu средсii1ва u украси
207. Меѓу малкуте козметички средства што се употребувале
порано се наоѓаат и некоку турски заемки: сур.ме 'црн прав за трепки'
(" ...ја оплела, кркмите је подрамнила, на клепките сур.ме је тргнала
ја набелила"

- Цеп. 2, 290 или "Танки веѓи, сине, натргани / Црни
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јочи, сине сурмосани I Бело лице, сине набелено" - Прилепско, СБНУ,
ХII, 114) < siirme; аодра, аудра (во поново време, преку срп.хрват. иудер)
< podra (франц.); сулеменша, сулменша 'белило' (со жива) ("К6ј ти даде
суле.менша? I Ми ја купи афендаки!" - Прилепско, Шап. У·УI, 339) <
ѕШиmеn (лат. Calomef); сари кана (Кратово), сари кана 'вид средство за
депилација' < ,уаn kma; боја 'прав за фарбање коса', а во некои места,
како во Скопско (Шап. УII, 90), било задолжително боењето на косата
на невестата и тоа в среда, пред свадбата (ист обичај како и кај турското
население) < boya; кана, кана 'зеленикаво-жолт прав за боење и јакнење
на коренот од косата' < kma (арап.).
208. И во врска со чешлањето се среќаваат неколку заемки: кујрук,
курјук, куруци 'плетенки' < kuyruk; крк.ма, кркми < klrkma; зулуф, зулуфи,
цулуфu < ziilЦf(перс.) (" ...ги растресе цулуфцише, ги поначешла кркмише
и отпреди дојде променета..." - К. ж. 106); еклеме 'туѓа коса со која
се продолжуваат плетенките, кујруците' (" А Весела ја пресекла косата
.. А Уткојца побрзала и косата нејзина за еклемиња ја купила." Меѓа,
103) < ekleme 'додаток, она што се додава, надоврзува'.
Турското влијание се гледа и во поимот за убава жена. Од овие
неколку стихови од народното творештво може да се види дека тој
поим се поклопува со поимот на женската убавина кај ориенталните
народи:
.

"Ој невесто, јубавесто, шчо си толку јубавесто...
Поминуваш, не зборуваш, ме изоре, не веруваш.
Ум изгубиф, се чалдисав, севда фрлиф, оградисаф;
Севда фрлиф, оградисаф за твојата убаина!"
"Твоје лице кај.маклија, дукат чело а.мајлија,
Дукат чело амајлија, руса коса срмалија,
Руса коса срмалија, танки веги zајшанлии,
Танки ве2и чаШ.малии, црни очи бадемлии,
Црни очи бадемлии, твоја усша шеќерлија,
Твоја уста шеќерлија, бело zрло шербешлuја,
Бело грло шербетлија, рамна ciuaBa бuналија."

(Прилепско,

СБНУ,

ХП, 110)

И во една друга песна, забележана во Тетово (бр. 1474 од нео
бјавената збирка песни од Х. Манев) се зборува пак за убавината на
жената:
Црнооко девојко, Лазаре,
Што се носиш, поносиш,
Со косеЈuе uбрuшu.м,
•
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Со члошо алшанче,
Со веiише iајшани,
Со очише шрновке,
Со носешо кале.м.че,
Со лицешо си.м.ишче,

со усшаша кушија,
Со зубише бисери."
Не само описот за убавината8Ј, туку и сите епитети се позајмени,
т.е. преминале од турската народна поезија преку неколкувековните
интензивни контакти.

V.

ЗАБАВЕН ЖИВОТ

209. И во оваа област се манифестира силно турското влијание.
Називи на многу друштвени игри за деца и возрасни, називи на ора,
на музички инструменти и друго се заемки од турскиот јазик.

1. Друшiцвени ltZpU
210. Mety поопштите заемки се среќаваат: ко.м.ар 'хазардна игра,
коцка' (најчесто заигра со карти) < komar,

kumar (арап.);

ко.м.арџија

'коцкар' < komarct; uipa ко.м.ар 'се коцка' (" Кога видел, едни кај иiрале
со lmuiu ко.м.ар се прибрал до ниф и врлил мерак да се научи да uipa
ко.м.ар ..."

- Прилеп, СБНУ, ХIУ,

125)

< komar oynamak; iiаiiази, ЙаЙаскu

'карти за играње' (" Беља сет тие проклети iiаiiази, дури да се заигра
Прилеп, СБНУ, ХIУ, 126
чоек, да после колај не можи да се остаи"
и "Паiiаскише како да беа залепени за неговите прсти" - Meta, 75),
заемката iiаiiаз (sing.) се употребува за означување 'карта со вредност

14, поп односно крал' < pap az (гр.) 'поп'; сiiашлuја 'вид боја на карти'
ispati (гр.); сон 'крај, последни карти што се земаат, талон' < , on
'крај'; да.м.а 'вид игра со двајца играчи, 16 камчиња и табла со 64 полиња'
< dama (франц.); шабла, iцавла < tavla (итал.); iiул, iiуловu 'нарочна
<

тркалезна плочка во големина на петодинарка за играње табла' < рul;
зар 'малечка коцка што се фрла при играње' (" ...и дробните и јадрите

комарџии осамнуваа по масите, тркалајки ги малечките зарЧllња (барбуш-

.. За илустраl\ија ЌС напсдам неколку особености на женската убавина кај ориен
талните народи: "Девојка је као IТtpcKa Mel)y биљкама; њсно је ЛИl\е као пун меССЈ\, у Hajnchoj
супротности с косо.м која је l pHtI као Hoh и дуга; румен покрива срсдину њсних образа, а
.м./ltlдеж повеhава њсну драж; ОЧ/l су l pHe, круане 11 ду'iуљасте, у оБЛ/lКУ бllде.мll, а њихоп
сјај сснче дугс свиластс трспаВИЈ\С, које им дају благ и чежњив израз који очарава;
обрне су ,"Йанке и свеоене у лук, чело је широко u блеоо; нос је IlpaB; уста су .мала; УСНС
су сјајно црвснс, а зубu као НI/З бl/сера у коралу... " според Лс.iн. прв превсдува'! (потполн)
на расказитс "Илјада и сдна ноќ' (1838-1840). изпадок од в. ПОЛШUUК(/, 13 јануари,
1960.
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ски) 'акана' или 'долма', врз зелената чоја" - Меѓа, 71) и 'среќа во игра'

(" Јучера Петре имаше голем зар у комаро" - Кратово); барбуш 'вид
хазардна игра со зар, коцка' < barbut; акана и долма се исто така заемки
од турскиот и се употребуваат при играње барбуш; иарса 'влог при
играњето' и 'вид бакшиш' (" Денеска, кој знае по кој пат, ја собира
uарсаша"
Меѓа, 77) < parsa. Во врска со играта шабла се изразите:
euueK '1 : 1', дубара '2 : 2', душе '3 : 3', дорџар '4: 4', дубеш '5 : 5', душеш
-

'6 : 6', uкuбuр '2 : 1', сеиду '3 : 2', џарисе '4 : 3', шешбеш '6 :5', шешџар '6
: 4', каии, како и други комбинации чиишто називи дошле преку турски
от, главно од персиските соодветни термини.

211. Во врска со гореспоменатите игри се и следниве заемки:
ќар < kar (перс.); зuјан < ziyan (чест израз 'Ни ќар ни зuјан'); на каим 'нерешен

резултат, реми' (" Играчката му излегуала на каим I от двете страни
точно мамење" - Цеп. 3, 187) < kaim (арап., во тур. зборот има
поинакво значење); сdфdр 'нула, ништо' (во броење на резултатот при
игра со карти) < sl(ir (арап.); ендисува 'победува, надигрува' ( Една вечер
"

беа се заватиле да играат, саноќ што играле и пак не можеле да се
ендuсааш, бидејќи обата биле мајстори, ни тој паѓал ни тој ... " - Цеп.
3, 187) < yenmek; ушшuсува 'печали, добива' (" Јас сум играл на оваа
играчка и со аспри, чунќи колку пари дробни ќе ми даеше мајка ми
во празничен ден, се ќе ми ушшuсааш и најпосле ќе ми даеше аспра,
арно ама и аспрата ќе ми ја уШuсаа."
СБНУ, ХlI, 259) < yutmak, со
исто значење се употребува (во Прилеп на пример) зборот суШнu.
212. И за некои други видови игри што се изведувале на разни
собири, веселби и свадби се употребувале турски зборови, како што
се следниве на пример: кошuја 'коњски натпревар' (" Татко му вјахна,
отиде на сватбата, са припуснаха на кошuа. Тој ги замина сичките коњи"
Верков, 217) < kOIU; uелuван 'јунак, човек што се бори' и uелuванлак
'борење' < pehlivan (перс.) и pehlivanllk; јамбаш И ченiељ се термини со
кои се означуваат 'разни фигури и движења при борењето' (Гевгели
ско) 82, победникот на овие натпревари, борби, се прогласува за баш
uелuван < ba pehlivan. Тука доаѓа и заемката караiоз 'кловн, маtионичар
и личност во игра со картонски или од кожа исечени човечки фи
гури' < karagoz, зборот се употребува и во преносно значење за означу
вање 'шегаџија, мајтапчија, палјачо', а понекогаш има и пејоративна
конотација.
-

2. Деiuскu игри
213. Иако постои многу малку запишан материјал во врска со
разните забави и ИГРИ,особено со тие на децата, сепак се наоѓаат доста
заемки што се употребувале за именување на повеќе детски игри. Меѓу
112 е т е в а н Т а но в И h, Срrlске ltllродне Ilipe
Музеја, Београд, КЊ. VII.
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попознатите заемки се среќаваат и овие: ам.ам.џик 'вид машка игра' (Кра
тово); арам.ии 'машка игра' (Прилеп) и арам.иџандар (Битола) како и
водење џенк 'машка игра на деца од две разни маала' (Прилеп); ашuцu,
G1ииџик, игра со ашuцu, ашuџак ("Мамо, малечкаво, уште аџамија I Уште

аџамија, ле мамо I На порти си игра, ле мамо I Ашиџак си игра, ле
ајде I Д6ма не дов6ди, ле ајде" - Велес, СБНУ, ХIII,

35)

<

a lk, a lk

oynamak: iUek-чuФiU 'игра што се состои од погодување колку зрна се

HaotaaT во рака, т.е. дали парен или непарен број' < tek ·ift 'пар-непар';
челuк 'машка игра со стап' и чеЛllК м.ом.ак (" Дечурлија... скокаа во училиш

ниот двор, фаќајки го со своите калпаци заиграниот во воздухот челuк"
Иднина, 1950, бр. 4, 60); тура u јазuја (оваа игра ја играат и повозрасни
момчиња) < tura 'онаа страна на металната пара на која се Haota грб'
и yazl 'спротивната страна на парата'; кура 'ждреб, коцка' (Кратово)
< kura (арап.); беlU танеЏllК 'детска игра со пет зрна' (камења, бадеми,

семки, ореви - Кратово) < bц tanecik, bц tane (be

'пет', tane 'зрно',

tanecik 'зрнце'); Uиреџик (Кратово) и рогllЏИК 'игра со рогови' (Кратово),

секако образувано по аналогија на танеЏllК и Йuреџuк.
214. Во врска со овие називи се и следниве заемки: оин, ојна 'игра,
партија' (" ... да изиграме еден оин. . ." - СБНУ, Х1У, 166 и "Уште два
ојна (игри)... ќе станам"

Meta,

75)

< оуиn; ојнак, којнак 'голем орев

или камен со кој се фрла при играњето' < oynak, oynak kemigi; бazuарuја
'прво дете што заигрува или ја води играта' ( ...едно од девојчињата,
"

што ќе биде поголемо, ќе ми биди како првестиа или башарuа" - СБНУ,
ХlI,

255)

< ba an (ba

'прв, главен'); тура 'убаво, како грбач, извиткана

марама, со неколку јазли, што се употребува при разни игри, од кои
една и се вика iJlypa' < tura; нuшан 'цел' < ni аn.
Mety заемките за означување детски играчки најраспространета

употреба имаат заемките: кукла < kukla
<

(гр.);

,"поuка < [ор; џам.лuја, џам.ЛUll

cam/l.

3. ПеСНll llllгРll
215. Неколку општи називи во врска со игрите и песните се исто
така од турско потело, како што може да се види и од следниве примери:
ава 'мелодија, арија, песна' ("Што сте ми задремале бре вие? Ајде
речете некоја ава! Речете ми ја 'Русе седи на мостето'..." - Антица,
122) < hava; м.акам., м.екам. и м.екам.лuскu 'мелодија' и 'мелодично, хармонич

но' ("Момиња м.екам. фанаа..." и "...мн6гу г6диње во Галичник се бр6јеше
Mety нам.екdм.лuu пејачи" - Галичник, Р. О. и "...и полека, м.екам.лuскu

поведува

ора . "
..

- Чашуле),

зборот се употребува и за начин на зборува

ње (" ... што м.екам.лuскu си зборуваш, ти завидувам" - разг. - Скопје)
< mekam (арап.); м.ане 'песна, мелодија' (" ... да посвират едно м.ане"

Прилеп, СБНУ, Х[У, 127 или" Маниња, м.екам.и фанал... "

Робии,



13);
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шуркuџuја 'песнаџија' (" На камен баш тавџија I На песните шуркuџuја"

- Милад. 381) < tiirkii 'народна песна'.
216. Освен овие заемки се среќаваат уште неколку што се во
врска со некои турски игри што се играле и биле познати меѓу населе
нието: чочек < kiit;ek; зејбек < zeybek; чuфше-шеллu < r;ifte tеШ; потоа заем
ките: чен.iuја 'играчица' < t;engi (перс.); џум.буш 'голема веселба на која
се пее и игра' (Прилеп, Велес, Кратово, Галичник и др.) < ciimbii§;
џум.буш ирави, џум.буш чuн.u 'се весели, се забавува бучно' < ciimbii§ etmek;
ахен.г, ахен.к 'веселба, музика' (" ...и чинил roљама гозба, и гостил сичките

побратими негови и јунациту, и пак сос свирката му и и сторил млого
ахен.г на гостите негови"

- Верков. 228) < ahenk (перс.) 'хармонија,

акорд'.

4. Ора
217. Многу називи на ора што се играат во разните краеви на
Македонија се зборови д турско потекло. Во една необјавена збирка
на песни и ора (собрани од Х. Манев) се наоѓаат околу дваесетина
заемки од турскиот, што се употребувале, а некои од нив се уште се
употребуваат, како имиња на разни ора: касаиско оро (Кавадарци, 10468.',
Прилепско, 1071 и Тиквешко, 1079); калајџuско оро (Титоввелешко, 1040
и Штипско, 1010); аскерско оро (Тиквешко, 1061); ќуiiурлuка (Велес а
познато е и во други места, Kiipiirlii, турски назив за Велес); кирајџиско
оро (Тиквешко, 1091); ајдушко (Тиквешко, 1096); калачош и калачкаiiiа

(Кумановско, 1019); корбач оро (Кумановско, 1023); босШан., каун. оро
(Гевгелиско, 1072); чuфше-ili.еллu оро (Крива Паланка, 1029); ќучек-оро
(Злетовско, 1034); рука аваси, каUидан. авасu и кавадар аваси (Гевгелиско,
1056,

1035) (втората компонента

аваси,

кај последниве три заемки,

означува дека односните ора се играат на таа и таа мелодија, музика).
Се среќаваат и неколку називи на ора составени од турски сопствени
имиња, како Ибраuм.оџа оро и Алuово оро (Тиквешко, 1087 и 1089).

5. Музuчкu ll1/.сiiiрум.ен.Шu
218. Почести заемки што означуваат разни видови

музички

инструменти се: зурла < zurna (перс.); кавал < kaval; дудук < diidiik (послед
ниве две заемки означуваат инструменти, вид свирала што се среќаваат
особено често кај чобаните); гајда < kaide (арап.); 'гајдарџија 'свирач на
гајда'; гајдурица 'свирала кај гајдите'; буzарuја < bu/gariye; баZлам.а 'музички
инструмент со три жици' ( " Со баiлам.а не свируват / И со уста не пе
83

Бројката означува реден број од збирката на В. Х. Манев.
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јуват" - Милад. 327) < baglarna; шамбура < tarnbura (арап.); карадузен
- П. Мих ајлов) <
Дајте му тоа шамбурче , I Тамбурче кара дузенче"
kara diizen 'вид малечка тамбура со 4 односно 6 жици'; ќемане < kemane
(перс.); борuја 'труба' < boru; саз 'музички инструмент, сличен на
мандолина' < saz (перс.); ii1ремiiеше 'вид мал тапан' ( 11 и цареа ќерка
ќе го бие шремuеiuешо дома и ќе го барала... " - Прилеп, СБНУ, ХII,
207) < trempete (франц.); шаламбас 'вид тапан' (" Нико фана свирки и
тупани I А Никола гласи ii1аланбасu"
Изв. Етн. Муз., кн. УII, 131) <
daulbaz (перс.); даире, дајре < daire (арап.); чамiiаре 'кастанети'; деф <
def (арап.); дарабука < darhuka.
219. Во врска со музичките инструменти се и следниве заемки:
чалzuја 'музика, свирка' но и 'музички инструмент' ( " Натерал вапирџи
јата домакинот да донесит чалzuја" - СБНУ, УII, 149 и "Мамзерка грми
место чалzuја "
Порои, 13) < algl; чалzuџuја и ќеманеџија 'професионален
свирач' (најчесто на виолина) < alglci и kemaneci; мехшер, мекшер, MeBiilepu,
со исто значење, (" Тога ми викна Миленко I Мехшерu, црни Еѓупци! I
Не свирите ми жаловно, I Ток свирете ми радостно" - О хрид, Шап.
У-УI, 33 и Милад. 2) < mehter. Поголемиот број од овие заемки денес
е сосема истиснат од употреба.

(

11

..•

6.Пушење

220. Меѓу заемките од оваа област се среќаваат следниве неколку:
шушун

<

tИШn; дуан

<

duhan (арап.), поретко, и тоа во поново време;

бурмуiil , бурноош 'тутунски прав кој се шмрка во нос' (" Овија, дека бес
пари сал туку тискајат со емфuеi'ilо туку шмрка, такуѓере и друзите" 
Велес, СБНУ, ХII, 183) < burun otu и емфuе, енфuе < еnјјуе; серш 'јак,
остар тутун' < sert; шашлlt 'благ, мек тутун' < (аЊ; шашлu-серiil 'средно
лут тутун' (" Во Турско имаје едни цигариња шо ги викаје шашлu-серш
- измеtу бшiги и лути" - Галичник, Р. О.); сершлuја 'лут тутун' ( " ... ја
вади кутијата со тутун, го растресуе и му го подава на Андона. Повели
свату, сершлuја" - Чашуле). Последниве неколку заемки се употребу
вале, како што се гледа од примерите, за означување на видот и
квалитетот на тутунот за пушење.
221. И неколку збора за означување предмети што се употре
буваат при пушењето се од турско потекло: луле < liile; чuбук, чубук <
r;ubuk; чакмак < akrnak; кuбршu < kihrit (двата последни збора се употре
буваат редовно и денес); нарzuле, нарzуле 'нарочен прибор за пушење
што се СО стои од еден стаклен сад со вода и една цевка низ која
поминува чадот и се лади во водата' ( " Ашколсун, бре синко, му рекол
големијо, ете ти си бил по мајстор от првион. Брго дајте му еден стоп
и едно нарiуле, нека пиет, оти бил Достоен" - Прилеп, СБНУ, УIII,
164) < nargile (перс.); марiiуч, MapKylu 'цевка кај наргипе' а и 'црево од
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гума' (за наводнување бавчи) < marpuq (перс.); ШУШУIl-ќесе и ќесе 'торбичка
во која се носел тутунот за цигари' и 'вид кутија, табакера'. За означу
вање 'страстен пушач и воопшто со некоја страст' често се употребува
заемката шерјакuја (" Избрале от градот нај-баш шерјакuuше, што биле,
за пр6ба да шiправат: еден што вино пиел, еден што ракија и друзи
кој..." - Велес, СБНУ, ХН, 183) < tiryaki.
222. Во врска со забавниот живот се и следниве заемки: кафе,
кафеаllе, кафаllа84 < kahve, kahvehane; .меаllа ( " Оди, момче, и земи си а,
оти јас изгубиф сето, што ми даде татко, во тие пусти .меаllи и кафеаllU
и во тие пусти комари" - Прилеп, СБНУ, ХП, 193) < m eyhane, mehane
(перс.); локаllша, лукаllШО ("Милето на Џајкови, 6варда без пет пари I
На ЛУКtllliiiо ми беја, со тамбура свиреја" - Т.
. Велес, Фол. 388) < lokanta
(итал.).
VI. ДУХОВЕН ЖИВОТ
223. Многу турски зборови длабоко се вкорениле во македон
ските говори и за означување разни чувства како: радост, среќа, веселба,
жалба, мака, тегоба, љубов, надеж, копнеж и други.
Меѓу најчестите заемки за означување 'грижа, тегоба, мака и
непријатни чувства', е наоѓаат: саклеш < slklet (арап.); сiiкiiл.ма (Тиквешко,
МЈ П, 8), сакiiл.ма < slkllma,' се сакалдuсува 'се грижи, се јадосува, се нервира';
zајле < gaile (арап.); загајлеll И гајлелuја < gaileli; касавеш, синоним на гајле
( " Ајти Марко, мое господине! I Не кла'и си големи каса'еш" - Милад.
153 а се наоѓа и кај Шапкарев, Веркович, Кокале и др.) < kasavet; беља,
белај и бељалија, белалија, бељалеll 'омраза, караница' и 'човек со незгоден
карактер' < bela и beliill; кавга 'караница' ("...та цел век кавга и ѓурултии
да си тргам... " - Совр. ПI, 56) < kavga; кавгаџија 'човек што сака да се
кара' С' Ќе се запне кавгаџuјаiiiа за чоека како некоа пијаница" - Посл.
6410) < kavgacl; кавгалuја, со исто значење ("Јор Ст6јане кавгtlлuја I Каде
појде кавга ст6риМ - Охрид, с. Велмеј, Фол. 105); .мараза, синоним на
кавга но со поретка употреба ("Ке им'ме .мараза и караници" - М. Пр.
VI, 4, 97; зборот е забележан уште во Галичник и во долновардарските
говори) < maraza (арап.); зорба 'силување, ѕверство' < zorba (перс.);
зорбалiiк (Верков. 104) < zorballk; зорбале, зорбаџuја 'насилник, угнетувач'
("Дека е чорбаџија, та не ми е зорбаџuја" - Посл. 1540), заемката се
употребувала и како прекар, а денес се среќава и како презиме (Кичев
ско, на пример); зулу.м 'насилство, убиство, колеж, масакр' ( " Зулу.м дури
не БИДИ, царство не гинит· - Посл. 2377 и "Качак ми излегол со двајсет
мина I Море, шчо ми праит зулу.м по селана I Зулу.м по селана, селаните
ow Оваа заемка се наоѓа доста ДOl на запишана во македонските текстови
(ХIХ в.), а постои мислење дека кафеаните биле пренесени на Балканот уште 80
.
ХУI в. (cf. КЊlIг" о БtlДКtlНУ, 1. 170).
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мачит I Селаните мачит, на ражен и печит"

94)

<

Прилеп, СБНУ, ХП,

zii/Йт; зулу.м.Ќар 'насилник, злосторник, тиран' (" Си прифтаса три

синџира I Си посече зулу.м.Ќарu I Си испушти младо робје" - Милад.

235)

< ziiliimkiir; зулу.м.лuја, синоним на зулу.м.Ќар; зулу.м.Ќарu (" Немојте да
зулу.м.Ќарuше над оние луѓе какви што сте биле и вие..." - Арамиско,
179); зор, зорш 'сила, мака, неволја, тежина, страв' (" От з6рш што виде

змијата, туку извади еден ферман, така-т6лкав голем" - Прилеп, СБНУ,
IХ, 185) < zor (перс.); заруреш 'неволја, беда, немаштина' (само во Кра
тово)

<

zaruret (арап.); uзuеiu 'мака, тегоба, неволја'

<

hiziet (нар.) и

uзuешлuја 'човек што се наоѓа во некоја мака и неволја' (Кратово);
кuја.м.еш 'мака, несреќа' (често во 'Утешение грешним', потоа кај Шап
карев, 1,

1, 167

и Веркович)

<

kzyamet (арап.).

224. И за означување 'радост, задоволство, среќа' се употребувале
повеќе турски заемки: кас.м.еШ, Кiiс.м.еШ, крс.м.еШ 'среќа' (" Ако имаше
Иглика кас.м.еШ, ќе ја земеше владика" - Посл. 69 или "Одело по гори
Прик. 11) < kzs
и по планини и за кас.м.еШоШ негов нашол сарајот"

met (арап.); uiбал 'среќа' и uiбаллuја 'среќен' (" Павле беше мн6гу
Галич

uкбаллuја ч6век: шо работа да фатеше се со ќар ќа излезеше"

ikbal (арап.), се среќаваат поретко од KacMeiil и кас.м.ешлuја;
ќеф, ќеuф 'задоволство, расположение, волја' < key(!' (арап.); ќефлuја,

ник, Р. О.)

<

ќеuфлuја 'расположен, весел човек, развеселен' (најчесто под дејство
на алкохол) < key!fli; зефк 'уживање' < zeyk; сефа 'радост, веселба,
уживање, забава' (" Од ноќ пуста народ слетал в меана I Дал од сефа,
ил од мака голема" - Гламји, 63, зборот е забележан и кај Шапкарев,
Ј,

3, 136

и кај Веркович, Песни, 1, 326) < ѕе./'а
225. Во врска со изразите за означување 'гозби, веселби, славења

и прослави' се употребувале следниве заемки: зuјафеш 'гозба, честење'
(" Сите комшии одат по зuафеiilu надвор по каро, и најсиромасите
дури..."

Штипско, СБНУ,

Х, 140)

<

zlya./'et; кар 'отворено место, надвор

од градот каде што се оди со јадење, музика', зборот е забележан на
повеќе места (Штипско, Разлошко, Милад.

261)

<

k,r; шеферuч ( ...со
"

нас барабар да идет свадби, на i71еферuч, на х6ра, на л6в, на сехер, на
Огледало, 95 или " ... зuафеi71U и iUеферuчu..."
Шап. УII,
п6тера... "

149)

<

tе./'еrrЙt;

не се среќава во македонскиот јазик ни од далеку толку често како
во Босна, на пример; дона.м.ба (Милад.

IУ, 3),

(Дебарско, МЈ
ција, огномет'
а

<

понекогаш

131),

дунан.м.а (Верков.

90),

донадба

донан.м.а (Кратово) 'голема веселба со илумина

donanma; ;еiленџе, еiленџе 'забава, забавување, занимање'

и

'мајтапење,

изигрување'

задирате го, со него го еiленџе чините..."

( ...шегате
"

Огледало,

го,

пудите

147),

забележан исто така и во Галичник (Р. О.) и во Прилеп (СБНУ,

108)

<

го,

зборот е

ХIУ,

eglence.

226. И во врска со сентименталниот живот се среќаваат приличен
број заемки и тоа особено во народниот јазик, поспецијално во јазикот

104

=======

Турскише ле/о."Си·,/о."U елемеl!ши

(ЈО

MaKegoltclo."UotU јазик

на лирската поезија: севда 'љубов' и 'копнеж, занес' (" Имајки голема
севда кназот на от царот ќерка му да ја земи, ватил..." - Прилеп, СБНУ,

ХII, 190 или" Ој ти, Лено мори, прва севдо / Три години, Лено, се в6диме"
- Т. Велес, Фол. 1055), зборот се употребува и во уметничката поезија
(" ... шепотат севда без мерак..." - Рацин, Песни, 38 и " Севда ме мори
голема..." - Гламји, 12), но денес е истиснат сосем од употреба и не
може никако да се употреби за означување љубов во денешна смисла
на зборот; освен заемката севда < sevda (арап.), се среќава уште севда
фрлu 'се вљуби' (" И така чупата фрли севда за детето " - Шап. П, 318)
и се севдисуа 'се сака' ( 11 Он се Йосевдuсуал по попадијата от ногу време"
СБНУ, ХЈ, 108). Покрај овие, се среќаваат и следниве заемки: .мерак
Гламји, 8) и 'љубовник'
'желба, страст' (" Меракош, моме, м 'изпече... "
(" Меракош сум си видела I Со белезии на-раце I Со букагии на ноѕе"
- Охрид, Шап. III-IV, 24) како и во значење 'грижа, загриженост'
(" ... соноите му клаваат .мерак на чоека... " - СБНУ, ХIII, 154) < merak
(арап.); зборот .мерак како и изведенките се среќаваат забележани на
целата територија: .мирак (Демирхисарско, СБНУ, IХ, 184), .меракличе
(Делчево, Фол. 1714), .мераклuскu (Ресенско), .мерак се стори (Цеп. 3,
60), .мераклаuса се (СБНУ, VI, 95), .меракШuса се (Мариово, к. Ж. П, 11).
Тука се и заемките: карасевда 'тешка, несреќна љубов' < karasevda; дерш,
дердови 'љубовни јадови, љубовни маки' (" Не скоривај м6јте јадови I
Не скоривај м6јте дердови I Душата ми е нажалена" - д. Капија, Фол.
1189) < dert (перс.); кахар 'грижа, тага, жал' < kahlr (арап.) и кахарлuја
'загрижен, натажен, жалосен, јадосан, растревожен' (" Шчо си ми либе
гајлелија I Гајлелија, кахiiрлuја?" - Штип, Фол. 764). За означување
'љубовник', покрај зборот .мерак, се среќаваат и овие заемки: ашuк, ашuк
чија ( Стани, стани Катеринче I Ашuко ти се Кате, посврши" - Штип,
Фол. 753) < a /k (арап.); во ова значење, зборот е забележан и во
Битолско И во Разлошко; дu лбер (" Не мога, дuлбер, море да стана I
Мајка ми лежит до мене, I Варлила рака, драги, врз мене" - Милад.
392) < dilber (перс.); јаран (" Каде имат м6ма без јарана" - Шап. V-VI,
319) < yaran (перс.); ашuклаuсува и ашuкува (СБНУ, ХIII, 194) се употребу
ваат, како и се севдисува, во значење 'се вљубува' и 'води љубов'.
11

УII.

РЕЛИГИОЗНА ТЕРМИНОЛОГИЈА и ЗБОРОВИ
СО АПСТРАКТНА СОДРЖИНА

227. Појавата на турските заемки во јазикот на црковните тексто
ви и молитви, на пв поглед е неверојатна и неприродна. Би можело
дури да се рече дека нивното присуство е парадоксално. Но, голем
број старословенски, па дури и зборови од грчко потекло, особено
кога се вршеле бројните преводи од грчкиот јазик, од крајот на XVI
век, се заменуваат во црковните и дамаскинарските текстови со заемки
од турскиот јазик. Така на пример, најчесто употребуваните зборови:
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свеш, сиасuшел, жрl71ва, БЛUЖIlU како и многу други, од словенско потекло,

се истиснуваат и се заменуваат со заемките: дуња, корiиолuсовач, курбаll,
ком.шuја. Ова внесување на турски зборови во текстовите со религиозен

карактер е интересна и карактеристична појава. Присуството на тур
ските зборови во црковните текстови зборува, меѓу другото, и за
интензитетот на турското влијание и за широката употреба на турските
зборови во македонските народни говори, од каде навлегуваат и во
писмениот

јазик.

228. Почести заемки од оваа терминологија биле: дуња 'свет' <
dunya (арап.), курдисува дуња 'создава свет' (Маз. Contes 92) < diinya kurmak;
Иllсаll 'народ, луѓе' (Кулакија, 252, 253, 256) < јnѕаn (арап.); ин.сан. к'см.и

'човечки род' (Разл. поучит.) < јnѕаn kl,Ymi, со исто значење и cuol71 сој
чоечкu (Охрид, М. Пр. Ј, 1, 80); есалеi71 'псалтир' ( Во книгата пишело:
тој шо ќе ми п6ит шес н6дели есалеш, с6 не ќе си се зејме"
Охрид,
СБНУ, ХПI, 223), по се изгледа дека овој збор немал многу широка
11

употреба зашто запишувачот го Објаснува во забелешката со 'псалтир';
џен.ем., џевн.ем., џехн.ем. 'пекол' ( " ... а ѓаволо му узеа душата, сефалиата

душата негова, му го отнесоа во џехн.ем., во вечна мука"

Слово, 64,

зборот се повторува и на 71, 81 и др.) < cehnem, cehennem (лит.); курбан.
'жртва' < kurban (арап.), една од најчестите заемки во црковните
текстови, така на пр. во Слово на само десетина страници, 61- 77, се
наоѓа околу триесет пати употребен; кабааш, кабае iи 'грев' (во црковните
текстови) и 'вина' (во световните) < kabahat (арап.); кабаеiliлија 'грешник'
< kabahatlt: курiиул, куршулуш, КУрlиулuсање, курl71улија и КУрlиулисовач 'спас'

и 'спасител' < kurtulmak и kurtulu$.
229. И меѓу епитетите што често им се придаваат на Исуса,

Богородица и светците се употребувал голем број заемки од турскиот
јазик. Така на пример, Христос е коршолисовач (Разлошко, М. Пр. Х,
3-4, 74); н.еazИерџuја (Охрид, М. Пр. 1, 4, 78); курбан. (Митарства, 42);
;УРllек за сUасен.llе (Разл. поучит., 46); бекчија (Слово, 90) ( еким. од дУШUlие
Охрид, М. Пр. 1, 4, 80); тој треба да им донесе
u ОlИ Сllд'illlие н.аши"
КОрlиолисовање на луѓето и да ги курiliулиса кабаешлuul71е од нивните кабае!Тlи
(Разлог, М. Пр., 3-4, 75); тој може да ги 'рааl71лuса мн6гу мачните и
11

тешко тоарените' (Охрид, М. Пр. Ј, 4, 81); тој се сторил курбан. (Слово,
74) и нему треба да му се даваат иешкеlUU и да му се испраќа берuќеlИ
како ам.ан.еlИ; 'волја божја' е ќеф (" Така му беше ќеф Господу" - Слово,
89) или лаф ( М6јо јадението, да чинам пувелата на т6 шо ми пушти,
"

И да сфршам неговото лаф"

-

Кулакија, 258).

И Богородица е ќефuлка 'свидетел, гарант' < k fil (арап.); рllџаџија
'молителка' (" ... поради тебе, шчо се ст6ри риџаџија и ќефлuка за сите
грешни... " - Охрид, М. Пр. Ј, 4, 80) < ricacl; елџија 'пратеник, претстави
тел' < elr.;i; таа ги услишува pиџи!Тle, риџа 'молба' < rica (арап.) и им
дава 'гajp e!Тl и ги КУрlиулuсува от аиан.сас смрт свите борчлuu и uзмеќаРIl
(Охрид, М. Пр. 1, 4, 79).
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Апостолите се

раашн.u,

бес

'чuрацu божји' (Слово, 74) а ангелите се 'на небеси
iурулшuлак .. ' (Охрид, М. Пр. 1, 4, 76). Исто така смртните
.

луѓе, и Исус, Богородица и апостолите како и светците и поповите,
употребуваат многу турски заемки: "Риче Госпот ваа приказна: Иден
човек си

клал н.uеш

да си оди уф чуздина, а вика на

uзмuќарUiuе

...

" или

"Исус вика: н.емасU 'iајле да си хОдат..." и " зuн.'iuн.uн. н.е е кабuл да флези... "
(Кулакија, 270, 266, 269).
Турските зборови навлегле дури и во молитвите, така на пример
во најчесто употребуваната молитва " Отче наш" се среќаваат приличен
број заемки: "И остај ни

кабаешлuuше

наши...

кабаешuше

наши, како шчо и мие остааме на

И не внесфи не нам во гибание, ами

не от лошото" (Охрид, М. Пр. 1,

куршулuсај

4, 77).

230. Покрај овие заемки се среќаваат со почеста употреба и след

ниве: (во Разл. поучит.):

luаuшu

И

uсiаi шu

"вера чиста и неuзмурдарена, сан.кн не гнасна" (230), мурдар
'гнасен, нечист' < murdar (перс.), и (во Митарства): н.uЌахлUсоваШ (59)

завалuu (99);

'се венчаваат' < nikiih (арап.); сuлах (68); сјургун. (36) 'прогонство, изгнан
ство' < siirgiin; ман.е деuл и uiilаасuсiiз ( 95-96, двеве заемки ги најдовме
само овде забележани) < mаnе degil и itaatstz 'непослушност, непотчине
тост'. Можеби се најчести кај Пејчиновиќ: "А ти не седиш, ни

кахарма
селамеш" (61) или "Видиш ли со шаuшлацu
Бог сакат да им ан.лаШuрu, шајшлацu божии хиљада, ама кои не разбира
нема фајда" (62); шаuшлак овде 'доказ, свидетелство', ан.лашuрu 'објасни,
докаже' < anlattrmak; фајда 'корист, полза' < fayda (арап.).
ни KacaBeiil не ти је за свој

231. Но, колку и да е силно турското влијание врз религиозната

лексика, тоа сепак не успеало ни оддалеку да биде онолку големо колку
што било, на пример,
влијанието на турскиот јазик врз јазикот на
Грците во Мала Азија, каде што грчките свештеници ги читале своите
молитви на турски јазик85•
232. Освен овие зборови од религиозната терминологија, што

речиси сите означуваатапстрактни поими, треба да се укаже на фактот
дека во македонските народни говори се наоѓаат многу голем број
турцизми со апстрактна содржина. Покрај досега спомнатите, се наоѓаат
и овие: абер 'вест' < haber (арап.); аuр 'корист, среќа' < haytr (арап.);
акiiл 'ум, разум' < akll (арап.); ал 'положба, состојба' < hal (арап.); арка
'протекција, врска' < ar ka; ашер 'волја, љубов' < hatlr (арап.); вuлаеш
'роден крај' < viliiyet (арап.); беан.е 'клевета' < behane (перс.); беља <
bela (арап.); iазеii 'лутина' < gazap (арап.); iурбеш < gurbet (арап.); гајрет
< gayret (арап.);
.ј

далавера

'измама, лага' < dalavere;

дереџ.е 'степен,

состојба'

Во врска со оваа појава е к о к пишупа: "Оапѕ lеѕ Balkans, iI п'у avait pourtant

раѕ d'exemples de I'ехрапѕјоп de I'оѕтапli 5emblables а сеих de I'Аѕје Мјпеиге ои lеѕ catechismes
orthodoxes des Grecs de Сагатапје, des OOUPKO<pWVOI иЕллТЈV
50nt ecrits еп оѕтапlј, ои lеѕ
Агтепјепѕ 50nt devenus presque bilingues ѕј bien que lеитѕ pretres Iisent I'evangile еп turc pendant
lа теѕѕе" (Restes, 589).
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<

derece (арап.); дuкаш 'внимание'

<

dikkat (арап.); довлеш 'благосостојба,

среќа' '< devlet (арап.); дубара 'клевета, измама' < dubara (перс.); еџел
'смртен час, смртниот час' < есеl (арап.); емнuеш 'доверба' < emniyet
(арап.); есаа 'сметка' < hesap (арап.); завмеш, захмеш 'мака, грижа' < zahmet
(арап.); идаре 'издржување, штедење, економија' < idare (арап.);

uзuн

'дозвола' < izin (арап.); uкшuза 'нужда, потреба' < iktiza (арап.); икрам
'чест, почитување' < ikram (арап.); uмдаш 'помош' < imdat (арап.); llнаш

inat (арап.); uфшuра, llфшuрuја 'клевета' < !fiira (арап.); uшшаф 'апетит'
i!jtah (арап.); јабана 'туѓина' < yabana (нар.); jaZMa < уаЈта (перс.);
;ардам < yardlm 'помош'; каул 'облог, обложување' < kaul (нар.); кувеш
'сила' < kuvvet (арап.); мајшаu 'изигрување, подбивање' < maytap (maytapa
almak); маРllфеш 'вештина' < marifet (арап.); мемлекеiii 'земја, роден крај'
< memleket (арап.); мерамеш 'милост' < merhamet (арап.); мuлеш 'народ'
< millet (арап.); мукаеш 'внимание, интересирање' (ciuopu се мукаеш 'заин
тересирај се, обрни внимание') < mukayyet (арап.); мунафлак 'лицемерство'
< munajikllk (арап.); мушавере 'договор, советување' и 'другарство, прија
телство' < mii avere (арап.); намуз 'чест, чесност' < nатиѕ (арап.); насuеш,
насааш 'совет' < na.vihat (арап.); нафака 'среќа, благосостојба' < na/aka
(арап.); нuеш 'намера' < niyet (арап.); uалавра 'измислено нешто, не
вистина' < palavra; рааш, раашлук < rahat. rahatllk (арап.); 'рз 'чест, почит'
< IYZ (арап.); салшанаш 'раскош, луксуз' < saltanat (арап.); себеu 'причина'
< sebep (арап.); севаи 'добро дело, добрина' < sevap (арап.), овие две
заемки себеu и севаи често, поради гласовната сличност, се употребуваат
една наместо друга; селамеш 'спас, добар крај' < seltimet (арап.); шабuеш
'нарав, карактер' < tabiat (арап.); шерiuuii 'ред, поредок' и 'план, начин'
< tertip (арап.); шаксuраш 'мака, несреќа' < taksirat; шафра 'гордост' <
tц{rа (арап.); ујдурма < uydurma; умуш 'надеж' < ЙтШ (перс.); унер 'чудо'
< hiiner (перс.); усул 'начин, внимание' (со усул 'внимателно') < иѕиl
(арап.); фарк, ферк 'разлика' < fark (арап.); фодулук 'гордост, надуеност'
< fodulluk; чалам < r;allm; чаре 'средство, начин, излез' < r;are (перс.).
<
<

233. Освен овие заемки, во македонскиот се среќаваат, дури и
денес многу често во разговорниот, голем број именки (во турскиот
јазик повеќето се придавки) што се употребуваат како срамни, грди
изрази. Поголемиот дел од овие се зборови со апстрактна содржина,
меѓутоа во употребата добиваат конкретно значење. Меѓу многуте,
ги изделуваме следниве: абдал < ahdal (арап.); азzан < azgm; аuрсtiз <

hairslz; ајван < hayvan; ајдамак < haydamak; ајмана < haymana; ајша < hayta;
ајљаз < haylaz; акмак; алчак < alr;ak; арамија < harami; аџамија < асетј (перс.);
аULЛак < a!jltik (нар.); баксуз < bahtslz; бекрuја < hekri; будала < hudala (арап.);
бuлмез < hilmez; дембел < temhel; дербедар ( Кому бре дербедару?" - Меѓа,
116) < derheder (перс.); [аур, [авур < g{ivur; едеii.саз < edepsiz; зевзек < zevzek;
jopzaH чоџук (" Остави го, чичко Јане, јОр2ан чоџук, сака народ да ослободу
ва ... " - Изгрев, 40) < yorgan l;ocugu; ;анкесеџија < уаn keseci; калuазан <
kalpazan (арап.-перс.); каскашuја < kaskatl; кашuл < katil (арап.); кафЙе,
"
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кахие < kahpe; кодош < kodof; коиук < kopuk; курн.аз < kurnaz; .маскара <
maskara (арап.); .музевuр < muzevir (арап.); .мурдар < murdаr(перс.); .муфШеџuја
< mii:/ieci; н.а.мЌор < namkor (перс.); оварда, офардар < hovarda; оросаија <

orospu; i1езевен.к < pezevenk; Пис < рјѕ; ilушш < pи ! (перс.); резuл < rezil
(арап.); сарош < sarho (перс.); серсе.м, серсе.мин. < sersem (перс.); Ша.мавЌар
< tamahkiir (apaIL-перс.); ШуШкун. < tutkun; ќелеш < kele ; ќелеuур < kelepir;

ќераша < kerata; у'iурсуз < ugursuz; фодул < !ОЈиl; чаUкан. < {!apkm ( Не
"

сакам ни да чујам за него, нити пак да го видам! ЧаUкун., ми го посрами
името" - Изгрев, 29); чен.'iuја < {!engi; џен.абеШ < cenabet; џере.ме (" Се рекло
оти ќе се игра, тики секое џера.ме тргнало танец!"
К. Ж. 1, 231) <
cereme (арап.); шејшан. < eytan (арап.); шереii1 < feret (арап.); шаuшал (" Што
шаuшал е тој!" - разг.) < ap al; шашкан., lu.ашкан.uн. (" И тој кату шашкtiн.
стана от... "
Верков. 227) < a km.
Од семантичко-стилистички аспект е карактеристично дека за
поголемиот дел од гореспоменатите во турскиот јазик не се употребува
пејоративно значење, како што е во македонскиот јазик.

Г.

други ВИДОВИ ЗБОРОВИ

234. Макар што бројот на позајмените иридавки, 'iлаzолu, броевu,
за.мен.кu, uрuлозu и uзвuцu е забележително помал од бројот на позајмените

именки, сепак овие зборови претставуваат

добар

дел од турскиот

лексички фонд во македонскиот јазик. Што се однесува до судбината
на овие зборови, таа е иста како и судбината на именките: најголемиот
дел од нив одамна е излезен од употреба, еден помал дел се среќава

се уште во разговорниот јазик и во народните говори, додека најмал
дел успеал да се интегрира во лексичкиот фонд на македонскиот
литературен

јазик.

I. ПРИДАВКИ
235. По бројноста и фреквенцијата во употреба, придавките
доаfаат веднаш по именките. Нивниот број во македонските говори
е многу голем. Ова го истакнуваме, бидејќи разликата Mefy турската
и македонската придавка е голема. Би можело да се рече, без претеру
вање, дека македонската и турската придавка немаат скоро ништо
заедничко. Турската придавка се употребува не само пред именките.
но и пред глаголите, оттаму и прекатегоризација на големиот број
турски придавки во македонски прилози. Таа е сосем uн.деклuн.абuле:
не разликува ни (граматички) род (како ни турските именки и заменки),
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ни број, ни вид И не добива падежни наставки86•

По неменливоста,

турската придавка би можела да се спореди со македонскиот прилог.
Но, и покрај сите овие разлики, турските придавки успеале не само
да се инфилтрираат во македонската лексика, ами со својата бројност
и со своите особености успеале и да се вклучат и одржат во грама
тичкиот систем на македонскиот јазик.
236. За поголема прегледност, почестите придавки ќе бидат
опфатени во две групи и тоа според нивната поголема или помала
адаптација. Но, пред да почнеме со нивното разгледување, треба да
се констатира дека најголемиот дел од придавките се среќава во разго
ворниот и во поетскиот јазик (особено оние на -ЛUја).
237. Во првата група ќе ги опфатиме оние придавки што, по
преминот во македонскиот јазик, не се измениле и што ја задржале
својата неменливост. Почести такви придавки се и следниве: азар 'готов'
< hazlr; абраш < abra$

(арап.); азiан 'разгален, збеснат, бесен' < azgm;

ал 'црвен' < аl; алuс 'прав, вистинит, чист' < halis (арап.); бајаiil < bayat

(арап.); баiilал 'напуштен, пуст' < batll (арап.); беiilер 'полош' < beter
(перс.); бол 'изобилен' < bol; виран, фuран 'пуст, разруmен, напуmтен'
< viran (перс.); далiан 'замислен, занесен' < dalgm; iевшек 'слаб, тромав,
млитав' < gev$ek; iузел < gЙzеl; ексик < eksik; есмер < esmer (арап.); каба
< kaba; караiузел < kara gиzeli; караман < kahraman

(перс.); кашмер < katmer;

кескин < keskin; коџа < koca; курназ < kurnaz (перс.); маiбул < makbul (арап.);
мајош < mayho (перс.); макул < maku/ (арап.); медени 'учен, цивилизиран'
< medeni

(арап.); мор < mor; мурдар87 < murdar (перс.); наЗЛll < nazll; намќор

< namk6r; ноксан < noksan

(арап.); Йембе < pembe; ЙUС < рјѕ; Йuшман <

pitjman

(перс.); саlll71рач 'кос, дијагонален' < santra ; сафu
'чист' (најчесто за злато) < saft (арап.); сербес < serbes (перс.); серiil 'остар,
лут' (за тутун) < sert; iilазе < taze (перс.); 171аiilЛll 'благ' (l71m71лu iilУiilУН,
iilаiilлu муабеiil 'благ тутун, пријатен разговор') < tatl1; 171екрлек 'тркалест'
< tekerlek; iilерсане, 171epciiHe 'чуден, настран' < tersine; iilуiilкун 'неспособен,
< saglam; саде < sade

врзан (фиг.), < tutkun; ќамил 'цел, совршен, потполн' < kdmil (арап.);
кибар 'чист; елегантен, поносен' < kibar (арап.); yjiyH 'згоден, подесен'
< uygun; фукара < fukara
< tjatjkm;

(арап., лит. fikara); чурук 'гнил' < t;uruk; шашкан

џумерiil 'дарежлив, антоним од скржавец' < c6mert.

Покрај овие придавки, чијшто облик (крајните гласови) не се
разликува од завршетоците на македонските придавки, се среќава и
приличен број придавки

на

-SlZ, -siz, -suz, -suz. Кај еден дел од овие

придавки претпозицијата е калкирана со без

(cf.

Парцијални калки). Од

другите, неизменети придавки, почесто се среќаваат овие: арсуз 'безобра
зен, невоспитан' < arslz; баксуз 'несреќен' < bahtslz; динсуз 'без вера,
"" А. Н. К ОН О н о в, ор. cit., сТр. 134 .
Некои ОД опис придаRКИ се употрсбупаат и како именки (и се члснуваат), на

•7

пример: мурдll{Ј, IШМЌОр, iitlШМCl/I и др.
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ХII, 197);

<

dinsiz; uм.ансуз

<

турс;,:uше лексuч/..-u еле.меIlШU

imanslz

(" ... оти е динсас и

кувешсас 'бессилен, слаб, нејак'

<

во

.мf1кеgО/ЈСКUОШ јазuк

им;ансас .. . "

СБНУ,

kuvvetsiz; кусурсуз 'без мана,

без недостаток, совршен' < kusursuz; хаuрсiiз < haYlrslz; сојсуз < ѕоуѕиz;
шербuесуз 'невоспитан' < ter biyesiz; ќефСiiЗ 'нерасположен, малку болен'
< keyijslz; у'iурсуз < ugursuz.
238. Во втората група на прво место доаѓаат сите оние придавки

на -лu односно на -лuја. Најчесто се среќаваат следниве: акаллuја < akllll;
башлuја < bahtll; бојлuја < boy/u; iајлешлuја < gai/e/i; дем;uрлUја < demirli;
заваллuја < zavalll; кахарлUја < kahlr/l; караiозлuја < kaгаgоz/Й; каракашлuја
<

karaka#l: кркм;алuја

м;ам;урлuја
Лllја

<

<

<

klrkmall; м;аналuја

mahmurlu; м;арuфешлuја

тегаЊ; м;ерам:ешлUја

<

<

<

manal,; кусурлuја

marifetli; м;асрафлuја

meramet; м;укаешлuја

mЙhiJг/Й; нам;узлuја < namuslu; ќарлuја
kibar; luубелuја < Йрhе/i.

<

<

<

<

kusurlu;

таѕгај11; м;ерак

mukayyetli; м;уурлuја

kdrll; ќефлuја

<

keij1i; ќuбарлuја

<
<

239. Некои од овие придавки се употребувале толку често што
во јазикот на народната поезија станале uосшојанu еUuШеШll. Така на
пример се среќаваат: рuза абдеСЛllја ("Тие ке ми пра'ет бурунџу кошуља,
I Бурунџу кошуља, рuза абдеслuја" - Милад. 441); очu бадем;лuu, веги
чашм;алuu ("Танќи веги чашм;алuu, црни очu бадем;лuu"
СБНУ, ХII, 110
или " Ој веiuше нивни чаiiiм:алuu" - Совр. IV, 61); uосшела басм;алuја, jopiaH
чuчеклuја, аерниЦt1 кум:ашлuја (" Шест uосшелu басм;алuu I Три јоргана чuчеклuu
I Три перници кум;ашлuu I Три душега беледии" - Милад.
се

379);

портите

шuм;шuрлuu (" Отворите u6ршu ШUМ;lUUРЛUU ... " - Дебарско, СБНУ,

54);

УI,

пенџерињата се кафезлuu (Охрид, Шап. 1, 115); снагата е вuданлuја
и фuдан бојлuја (" Ќе ти јадат твоја снага I Твоја снага вuданлuја"
Прилеп, СБНУ, 1, 43 и Фllдан бојлu Јагодо" - СБНУ, ХI, 52); бојлuја е
и пушката (" Кој ште ти носи далгата пушка I Бојлuја, хајдут Велко,
бојлuја?"
Милад. 330); платното е бурунџуклuја (" Платно си ткае в
нејната тета I Тенконо платно бурунџуклuа I Кенарето му се сухо злато"
- Милад. 356); чешмата и прстенот се бурм;алuu (" Мала чешма бурм;алuја"
- Кукуш, Шап. 1, 102 или !I Татко ти си д6јде од С6луна I Донесе ти
прстен бурм;алuја I Да го ставеш на десната рака " - Радовиш, Фол.
!I

710);

задобиена рана од пушка е шеллuја (" Со две куршуми удрено I
На десно рамо удрено I И двете бе'а шеллuu" - Милад. 393); убавите

моми се нuшанлuu (" Б6г да БЙје тв6ја мајка I Шт6 те роди нuшtiнлuја;
Велес, СБНУ, Х, 35); овошјето е шербешлuја

I Девет бенки на челото"

Милад. 446); флорините се шураЛllU (Милад. 411);
куќата е чардаклuја (Милад. 421) а и лозницата; каменот е м;ерм;ерлuја
а сабјата колаклuја; Гркинката е uаралuја, Влаинката рубалuја а Бугарката
севдалuја:
(круша шербешлuја

и

Гркиња,

Гркиња

е

Влаинка,

Маро,

гркиња,

uараллuја,

Маро,

влаинка,
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Влаинка е рубаллuја,
Бугарка, Маро, бугарка,
Бугарка е севдаллuја".

(Прилеп, СБНУ, IX, 110)
Бројот на ваквите ilосшојанu 'украсни' еiiuшешu е многу голем а
некои од нив, поради честата употреба, почнале полека и да го губат
своето придавско значење и се супстантивизирале (cf. Морфолошкu Йро
.мени). Освен овие придавки на -лuја, во оваа група доаѓа и голем број
придавки што, за полесното вклопување во македонскиот морфолошки
систем, добиле македонски придавски наставки.

п. ГЛАГОЛИ
240. Освен llJ.teHKlli71e и ilРllдавКltше во македонскиот јазик се сре
ќава и приличен број iлаi.олu од турско потекло. Еден мал дел од нив
е задржан во употреба и денес во разговорниот јазик. Поопшта и
пораширена употреба имале и следниве глаголи: арадисува 'годи' (срп.
хрват. i1Рllјашu) < yaramak; аршuсува 'преостанува' < artlrmak; башшuса
'пропадна' (" Арно башшuсал у тињата" - Штипско, СБНУ, ЈХ, 188) <
bastisa 'претражува, претресува, врши претрес' (" Басшuсајше му дома,
му рекол, дури е брго, да ако не му ја најдите стоката, обесете ме
после мене" - Цеп. 3, 165 или " Кога виде Соломон, оти пак инќар
чини, зел аскер и му басшuсал куќата на комшијата, та му и нашол
алтаните..." - Прилеп, СБНУ, ХУ, 102) < basmak; бендllса 'допаѓа' <
begenmek; бui71uса 'сврши, заврши' ( Ст6риле свадбата и бllшшuсале, му
дал царот една к6чија и неколцина... " - Прилеп, СБНУ, У, ) 93); бојадu
сува, бојосува < boyamak; дајандисува 'издржува' < dayanmak; далдuсува
(" Далдuсало по него да трчат I Далдuсало и го приближало" - Милад.
234) < dalmak; докундuса (" За к!сметот нејзин не је п6годил убо, а само
тр6ичка је докундuсал" - Охрид, СБНУ, ХIIJ, 219 или во разг. " ... не
јадам грав оти ми докундисува") < dokunmak; дуздuса (" Уште толку они
такам дуздuсаа I И на себе и на коњ... " - Милад. 29) < duzmek; iебердllса
'пцовиса, умре' < gebermek; еiлендuсува 'се занимава, се забавува' (" Синко
Адаме, му рекол Госпот, ја ај да даам троа работа да се еzледuсуаш со
животинкиве што сум и создал" - Прилеп, СБНУ, ХУ, 96) < egJenmek;
ендuса 'победи', 'надигра' (" ...арно ама па се научил да биди страшен
комарџиа, што да не можи никој да го ендuсаш" - Прилеп, СБНУ, XIV,
"

125)

< yenmek; есааи

'смета'

< hesap etmek; заilшuсува

'задржува'

< zapt

etmek; се uнашu < јnа! etmek; u.мрендиса 'заблазнува' и 'завидува' < imrenmek;
кабардuсуа 'се крева на големо'

("... каланкусуро

ќе се заробело и ќе
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се однесло во нивното царсто, едно да се кабардuсуа самио цар, оти
победил и народот от другио цар го заробил" - Прилеп, СБНУ, ХШ,
189) < kabarmak; кабулu < kabul etmek; казандuсува 'заработува' (" Казаllдuсал
малку многу стока / Казаllдuсал три тоари азно" - СБНУ, ХIП, 120) <
kazanmak; кајдисува (" Како, керко, ти кјјјдиса / Да остаиш два сирака I
Да шетаат по сокаци I И бес татко и бес мајка? - Прилеп, Сб.Мин.
1, 45) < klymak; кандисува 'се сложува, дава согласност, се согласува'
(" ...и јаз верувам, оти за овоа нешчо ке каllдuса; ама гледај да го
каllдардuсаш да оставе кучнњата у дома и каде да отндете бес кучнњата,
јас ке ве најдам" - Штип, СБНУ, Х, 140); каllмак, каllдардисува 'наговара'
< kandlrmak; каскаllдисувао < klskanmak; КОllдисува ( " ...јаана си коњи и отиде
у еднн незнаен грат, КОllдuса на еден ан и фана си там една одаа" 
Штип, СБНУ, Х, 139) < konmak; коUшuса (" Тамам, брате петле, лели
ти коUшuса от срце, да идиш со мене и да се... "
Прилеп, СБНУ, XV,
125) < kopmak; кулаllдuсува 'употребува' < kulanmak; курдисува 'поставува,
мести, отвора (шатор)' (" КОllдuсал ми је широко поле I Курдuсал ми
је зелени чадор" - Милад. 248 или " ...си појде горе, се курдuса на
тланик... " - К. Ж.), 'создава' (" ... овој пусти век така е курдuсаll " 
Прилеп, СБНУ, XIV, 104), 'се намести' (" Та си курдиса со дуљбур да
гледа" - Шап. 1, 1, 4) и 'мести, навиткува (часовник) , (" Божем го
курдисав будилникот, та да ме разбуди во шест часот..." - Изгрев, 92)
< kurmak; о'lрадuса < ogramak; сардисува 'опколува' (" Многу потера видоа
/ Сио манастир сардисаа"
Прилеп, СБНУ, ХII, 86) < sarmak; сурдuса
'протера' (" Тогај старците беа го сурдuсале владиката от нивниот грат
и голема чес му дадоа на кауѓерот" - Прилеп, СБНУ, XV, 98 или
разг.) < surmek;
'прочисти': " ... треба да испие нешто за да го сурдиса"
ујдисува (" Вур, тут, ја ујдисаа за иљада алтани" - Прилеп, СБНУ, VIl,
151) < uydurmak; ушшисува < yutmak; чевердuсува 'завртува' (" Еве сега
дури го чевердuсав чарки Феликот" Прилеп, СБНУ, VШ, 193) < evirmek;
чурудuсува (" Давијата не чурудuсува никога" - Посл. Штип, СБНУ, IX,
193) < ciirumek; шашшuсува (" Шашшuса сос толку имани, што имаши аф
ониа магазин" - Верков. 21) < a mak; шаzuардuсува < a lrmak.
241. За сите овие глаголи е карактеристично тоа што се тие
позајмени од основата на одредениот перфект (гл. основа + временска
наставка -di. на пример ѕеу + di < sevmek, kan + dl < kanmak) која се
поклопува и со трето лице еднина на перфектот, на пример klskandl.
koрјu. sardl). Мал број глаголи се позајмени од некој друг турски глагол
ски облик, како на пример аllлаii1uрu < aniatlrmak.
242. Освен овие, се среќаваат и неколку турски императиви: бака
лiiм 'да видиме' (" Тамам, и јас тоа барам, ја растоари бакалам, да и
бројиме и да ми кажиш кај ќе и носиш" - Цеп. 2, 300 или Де бакалум!
Ќе а видиме шо работница ќе излезе!" - К. Ж 1, 172) < bakallm (импе
ратив 1 л. рЈ. < bakmak); брак 'остави!' (" На викот му се чинило оти
11
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и моли другите, да го остават и им веле: брак, брак, брак!" - Шап. Нар.
Ст. IП, 123) < brak (императив 3 л. sing . < brakmak); бујрун, бујрунуз,
бујрумше 'повели, повелете' ( " Де бујрумше браќа, јадете и пијте, барем
и за мене" - Цеп. 2, 201 и " Да си го видиме есапот! Бујрунус!" - Арами
ско, 238) < buyrun, buyurunuz (императив 2 л. sing. односно 2 л. pl. <
buyurmak); сус 'молчи' и 'тишина' (" Само ако не слуша некое од вас:
сама прачката ќе го наплеска. Децата ја разбраа работата и сус" 
К. Ж 1, 68) < ѕиѕ (императив 2 л. sing. < susmak).

ПI.

БРОЕВИ

243. За разлика од досега разгледаните видови зборови, броевuше
се среќаваат во многу поограничен број. Тие поправо, со мал исклучок,
се среќаваат во изрази позајмени од турскиот. Инаку, како посебни
заемки во говорниот јазик ретко се употребуваат.
244. Од uросiuuше броевu се среќаваат неколку заемки (и тоа
повеќето во изрази): сiiфiiр 'нула', но повеќе во значење 'ништо' (при
собирање на резултатот во картањето) < ѕфr 'нула'; еллu '50' во изразот
еллu јашана 'на 50 години' (" ... ем слушајте ваму и вие мезлич-аалари,
му рекол на мезличот, еве еллu јашана сториф и 011. јаша кадиа кај
сум..." - Цеп. 3, 104) < elli '50'; 011. '10' < оn; беzu '5' (" Беzu намаз вакат
и периз да не држиш" - Прилеп, СБНУ, VI, 132) < be$ '5'; он.секис '18'
(" Откоа се врзала работата, една ноќ беше излегол катарџијата от

кале за на дрва и дошол да врви кај Онсекис чuнар ('осумнаесет чинари'),
и го ватиле осумнаесетмина турци атлии..." - Прилеп, СБНУ, ХПl,
207) < оn sekiz '18'; 011. UКll бuн. '12.000' (СБНУ, VШ, 208) < оn iki bin.
Освен овие неколку примери, се среќава извесен број турски
односно персиски броеви што се употребуваат при некои игри, како
на пример при играта на табла (cf. Друшшвенu U'iPIl).
245. Од реднијие броевu се среќава само заемката бuрuнџu 'прв'
( Ване искочи у фудбало бuрuнџu" - Кратово) < birinci. Оваа заемка
се употребува и во значење 'прв, првак' (" Имено: Вендиќ повеќе му
припаtаше на кругот на прилепските бuрuнџuu - пијаници"
Чашуле,
Раскази 68) како и во значење 'прв, најарен, најквалитетен, екстра
(за тутун и цигари)' (" ...И кандисува да се јави кај авалеџијата сам, и
К. Ж. 1, 365).
им го дава ќе сето со 'бuрuнџu' канатларски тутун да .."
"

.

Заемката сефше, што се употребува како прилог и дури како
именка (" Нека ти е аирлија сефшеiuо"
разг.) се среќава во некои
случаи употребена и како реден број, како што е случајот со следниов
пример: " Зат6 сефi71е и свено и за сфеа молиме и сполајсвиме Госпот6му.
Фш6ро му сполајвИме . .." (Маз. Dok.110)

<

sefte (нар.,

ЛИТ.

siftah - арап.).
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246. Овде треба да се додаде дека во приличен број заемки како
компоненти се среќаваат и броеви. Еве неколку примери: бuрлок
'единица во карти, кец' (Галичник) и 'единство, слога' (" Сос бuрлак
сторија селаните да а изваат глаата от трњето..." - Цеп. 3, 27) < birlik;
бuркач, бuркај 'неколку, некоја' (" ...ајде, речи аирлија и јас да спечелам
бuркај пара"
Цеп. 2, 91) < birkar;; бuрбаш 'веднаш'; бuрден 'исто' <
birden; бuрденбuре 'ненадејно'; бuрза.м.ан 'некогаш' < bir zaman; uкuлuк
'двојак, пара од два гроша' < ikШk (iki 'два'); бешлuк, бешлак 'петак,
петаче, пара од пет гроша' < bцllk (bц 'пет'); алшuiiашлак 'револвер
со 6 куршуми' < alt1patlak (altl 'шест'); алШuuар.м.ак 'човек со шест прсти'
< altlparmak; онлук 'пара од десет гроша' < onluk (оn 'десет'); онбашuја
'десетар' < onba l; ;узбашuја 'капетан, командант на 100 луѓе' < уiizbаџ
(yiiz 'сто'); ;узлук 'стотка, сто денари, банкнота од 100 денари' (" Колку
И јас го зедов ;узлук ама
го плати? (тутунот О. 1. Н.) - Еден ;узлук.
зошто ти е!" - Парите, 40) < yiizliik; бuнбаUluја 'полковник, командант
на 1.000 луѓе' < binba l (Мn 'илјада'); бuнлак 'стаклен сад од 1.000 драма
течност, односно околу две и половина оки или околу три литра', денес
истата заемка се употребува како назив на помал или поголем таков
сад (оплетен со специјални прачки) од стакло < binlik.

IV. ЗДМЕНКИ
247. Исто како и кај броевите, бројот на позајмените заменки
е многу ограничен. И тие, како и броевите, се среќаваат главно во
изразите. Меѓу заменките, со почеста употреба, се изделуваат и
следниве: бу 'овој' (" ...арно ама ич можи чоек во Стамбол да го најди.
Стамбол бу, лесно арен чоек не можи да се најди, а не батакчии да
се најдат..." - Цеп. 3, 65 ) < bu; нелер 'какви не, што не' ( ...еве елли
јашана се сториф и он јаша кадиа кај сум, нелер фермани сум видел,
Цеп. 3, 104-105) < neler
иља вакоф ферман до рака не ми дошло"
(рl. од nе); фалан, фuлан, фuланка, неодредена заменка (" ...ох синку,
имаш дјадо, кату татко ти и тој је цар на фалан мјасто" - Верков. 207
или "Гу викна тељалот, му вели: Чиа кашта продаваш? И бн му рече:
Верков. 15); во централните и западните говори
ета на фалtiн тргбвец!"
по често се среќава фuлан (" Заповедал царот да се соберат сите синои
и што имаат татко и што немаат во фuљан ден" - Прик. 218 или" Ех,
синко, шо не покрил Гбспот, и јас не пбкривам: фuљан мбмичка и фuљан
Охрид, СБНУ, ХIII, 218),
мбмичка ми се помблила, и јас им дадоф"
заемката се среќава и во македонските говори во АЛбанија (" Д'одиш
во фuлан планина г'ето ести еден ашчетија..." - Маз. Dok. 152, 202)88
< filan; фалан < falan, се среќава многу ретко; фuланкuшuја 'тој и тој'
"
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( " Остај го алтано во ќупо, чорбаџи, оти овој ќуп алтtl.ни не се за тебе,
ами за мојот стопан фuљанќuшuја, што је кавеџија и со две пари кавето

2, 52 или " Па и ќе си клаам и едно презиме
3, 42) < ЛМn
Фdрii1dз (разг.) < {аlаn ./irtlz (нар.).

што го продаа..." - Цеп.

фuљанќuшuја питачо, што пропита за една жена" - Цеп.

ki i. Тука е и фалан
Освен овие заемки, се среќава уште една заемка и
ер < her што влегува во сложените заменски изрази: ер
касметот, ер кај да 6деа, од него мвслата не ја иставаа и
за да напредуат... " - Прилеп, СБНУ, Х, 135 или "Да го
сирумашец I Ер кај да је тујка да го д6несеш"

тоа заменката
кај (" Умот и
се му раб6теа
бараш Ст6јан

Битолско, Фол.

3126);

ер дека ( " ...и му рекал: Воа ајмалија се на врз теб да си а носиш, да да

не береш гајле, ер дек' да одиш!" - Верков.

268);

ер зашii10

(" ... ах синку,

тинака сос това занајат млогу мака ке да тегниш, туку ер-зашii10 работа
на меника да идиш... " - Верков. 41); ер кој ( " ... на чобаните му вели:
6ј чобани, утри хер кој човек да пусна, вва да гу утепити" - Верков.
146); ер шii10 ( " ...арно ама уште еднаш нема да запрам другему, ер шii10
билка да ми се размрда от таа ќе му даам"
Цеп. 3, 8 или "Другиот
беши без касмет, ер шii10 да фашташи да чини, наѕат му отиваши
работата" - Верков.

82). И во турскиот јазик her се употребува во

сложени заменски изрази: herkes 'секој', herkim 'било кој', hernerede 'каде
и да е', 'насекаде', 'било каде'.

У. ПРИЛОЗИ
248. Бројот на позајмените прилози од турскиот јазик е прилично
голем89. Но и нивниот број, како и бројот на другите заемки, се
намалува од ден на ден. Сите зборови од турско потекло, што во
македонскиот јазик се употребуваат како прилози, ги распределивме
во четири групи: 1.Прuлози за време, 2.Прuлозu за Mecilio, 3.Прuлозu за колuчuна,
4.П рилозu за начин. Се случува често еден ист прилог да се употребува
како прилог за време и како прилог за начин, во друг случај или како
прилог и како модална частица, во зависност од контекстот90

•

.. Анализирајќи го овој збор, М а з о н вели:" L' adjcctif invariablc fi/dп (/iltin жена) 'ип
ccrtain, ипс ссrtзјпс' сѕ! ип veritablc сmргип! grammatical au turc (/iidп), mајѕ qui fait doublc сmрlо! роиг lc
ѕспѕ, аусс etoko/ (Mazon, DOC1lments, 70) .
•9

Во врска со бројот на грчките и турските прилози што се среќаваат во текстот на

КУЛlllШС/СOlТtо еванzелllе, М а з о н - В а ј а н констатираат дека бројот на позајмените турски
прилози е многу поголем од оној на употребените грчки прилози: "Мајѕ i1 сѕ! сшiсих quc Ics adverbes
d'originc grccquc ѕојсп!

Г'аГСЅ"

и овој интересен факт го објаснуваат со посилното турско влијание:

"Cettc indigcnce dcs empгunts advcrbiaux аи grcc montrc qu'au XIX< ѕјесЈе, chcz dcs gn!comanes et а lа fi'ontiere
Iinguistique du grec et du ѕЈауе, J'influence grecque, savante et religieuse, etait bien тојпѕ tOrte ѕиг le vocabulaire
de 'а Jangue vuJgaire que celle du turc" (КУЛCl/Сllјll, 157).
У(. Во македонскиот јазик се употребуваат како прилози и приличен број турски
именки и придавки. Ова доаѓа секако и оттаму што и во турскиот јазик граИИltaта помеѓу
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1. Прuлозu за вре.м.е
249. бuрден 'веднаш' (" Иди у чаршија, ама бuрден да се врнеш"
- Кратово или " Еднаж ојдо бuрден ја излажа"
П. МИХ. и " Бuрден са
му на нози станале" - Шап. 1, 3, 193 - Штип) < birden;
бuрденбuре 'наеднаш, неочекувано, ненадејно' ("Тики бuрденбuре

му се слоши"

- Кратово)

бuрзе.м.ан

<

birdenbire;

'(од) одамна, отсекогаш, од старо време'(" Они славет

од бuрзе.м.ан а мије имаме у. нашата фамилија попови од бuрзе.м.ан"
Кратово)

<

bir zaтan

(Мг

-

zaтanlar);

вакшандан ' (од) везден, постојано' (вакшандiiн во Тетовско, с.
Једоарце, МЈ III, 7) < vaktmdan;
даи.м.а 'стално, секогаш' (" ...и пресвет6му, и животворјаштему

ег6

ДУХУ

и дОи.м.а и во веки веков, амин"

Утешение или " ... мислата

Серско, Верков. 257 и "Тиа даи.м.а да стои
му била даи.м.а на детето"
закачена ..." - Неврокопско, М. Пр. УII, 2-3, 167) < daima (арап.);
гене 'пак, повторно, одново' (" Чингенел§к, 'гене, чингенел§к" 

СБНУ, УI,

132

и Охрид, МЈ)

<

gene (нар., лит. уinе);

ебедu 'никогаш' (" ...он ебедu не престае ни дења ни ношт..."

Разл. поучит.,

261



или " Ама ти, што ми позна мене и ме раздели от

арапката, ету пуштам веке водата на касабата да тече кату напрет и
162)91 < ebedi (арап.);

е бuде да не сiiхни" - Верков.

енtiз 'туку што, само што, одвај' (" ...чекај, јас енас почнав"
ра.зг. и во Беровско, МЈ IУ, 10) < henii.z;
за.м.ан 'некогаш' и 'секогаш' (" Запој ми слуго Ман6јло ! Како

ми за.м.ан појеше" - Куманово, Фол.

974

и Дебарско, П. МИХ.)

<

zaman

(bir zaтan, her zaman);
iiеШUН 'прво, напред, отпрвин'(" От куќата iiешuн насуват на Дуду

лато брашно" - Долновардарско, М. Пр. VJ, 4, 94 или " Пuшuн секакви
Арамиско, и во Кратово и во Гевг. 
напаѓаше, дури и бегови... "
Шап. IХ, 343 а се среќава и во компаратив: "Таа отиде iiоiiеШllН од
мене" - разг. и " ... uсiiuшUн по една ока и сетне по три..."
Верков.)
< рцЈn (перс.);
сабајле 'наутро' (" Сабdјлешо, ко пулат, ламјата заклана и..." 
Ресен, СБНУ, ХIl, 155 и Гу НУСИХ уште сабајлuн и, зашто гу НУСИХ на
11

Верков.

време, ми пушти бакшиш да ти дадум"

295)

<

sabahleyin;

придавката и прилогот не е воопшто реско определена, често не се прави таа разлика.
Во врска со ова Де н и пишува: "Еп turc J'advcrbc cst lојп d'etre аиѕѕј nettement ѕераге de
l'adjectif et du substantif qu'en franyais" и тоа поради следниве причини: "l.Presque tous lеѕ adjectifs
peuvent etre етрlоуеѕ сотте adverbes de maniere, 2.certains substantifs, lorsqu'ils sont тјѕ а ип
саѕ adverbial ои local (Iocatif, datif, ablatit) peuvent servir d'adverbes de liеи ои de temps. D'autres,
тјѕ аи

саѕ
91

relatif, peuvent servir d'adverbes de maniere" (Оепу, Grammaire. str. 238- 24 0) .

Интересно е да се одбележн дека В е р к

167, 242) зборот одделно, како два збора.

О

в

И

ч го бележи често (стр. 162,
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сефше 'прво, отпрвин' ("Детево мбје с еф ili еiuо не учеше убаво,
ама сега је прво ..."
Галичник, Р. О. или "Царот руски бје сефiuе, сефше,
идололатрин" - Маз. Doc., 162) < sefte (нар., а лит. siftah);
iueKpap "повторно, одново" (" Мисли арно, оти да не ми дојдеш
јиекрар да ми додеваш да го преправам времето ..."
"Текрар фати зима"

Прик.

129

Галичник, Р. О.) се среќава и ошiuекрар,

аналогија на одново (" После 6шшекрар ватил да пости уште

15

или
по

години"

- Прилеп, СБНУ, ХУ, 98) < te krar (арап.);
шек-iuук 'ретко, одвреме-навреме' и 'тука-таму' (" Тек-ји.ук ќе трес
неше пушка, човечки глас ќе спомнеше некое име" - Арамиско, 251)
< t e k- t u k :
2. Прuлозu за Meciilo
250. uчерu 'внатре' (во значење 'в затвор'), заемката се среќава
со доста ограничена употреба ( " Ја испат ќе сторите, ја пари ќе даите,
ја Ilчери ќе влезите, как јас не знам! - им рекол и сите и апсетисал
без ниедна кривина" - Цеп. 3, 106) < ir;eri;
карuш 'преку, спроти, наспроти' ( " Чардакот на Сукаловци е
токму каршu сонце" - К. Ж., 215 или "...што је онде каршuја" - СБНУ,
ХIl, 198), се среќава и о iilKap lItија (" ... што је она ОiiiкаРШllја, леле Боже
била!" - СБНУ, ХIII, 221) < kar$l;
каршu-каРIlШ 'едно спроти друго' ( " ...на две страни, карит
карта. . . " - Прилеп, СБНУ, ХЈ, 175 или "Нели кунаците са кдРШIl-кдрuul"
- Верков.) < kar$l-kar$lya.
З. ПРIlЛОЗU за колuчuна
251. баја, бае'iu 'прилично, доста' (" Ми одеје шчо ми поодеје /
Дебарско, Јастребов 437 или "Дури да
идат халајките да кажат на татка и Марка, тојнака баја мегдан зема
со момата" - Верков. 77 и "Бре овде, бре онде да го фати, се истегли
Баја'iZI ми место откачиле"

ба2lt од погачата ..." - Прик.

188)

<

bayagl;

бuiUун бuшуне 'сосем' (" Мијалче е бuiiiун бuii1ун е луд човек" 

Кратово) < biitiln biitiine: заемката е забележана само во Кратово;
бuсбllШУН 'сосем, исцело' (" А, бре, кога ложеш, страми се мрва,
а ти веќе бllсбuiuун логи ми продаваш"

Галичник, Р. О. или " Овај

година афионите настрадаа бuзбlll71ун" - Кратово) < biiѕbшun; заемката
се среќава ретко;
варинџе 'доволно, колку што треба' ("... ах, мажу, ету Великден
дојде, ниа немами от ништу: ниту љап имами, варuнџе"
Верков. 147)
< varmce и varmcaya kadarj зборот има многу ограничена употреба;

десiuур 'доволно, изобилно' (" ... многу ама и јадење и пиење да
му давате десшур" - Прилеп, СБНУ, Il, 202), се среќава и досz71урлu
("Јадење и пиење досiiiурлu имал"

Цеп.

2, 244)

<

destur (перс.);

118

====== ТУрСЈ..'"UШе лексuчкu еле.м.енШu

(ЈО

.м.акеgонскuоШ ja.,uк

дојунџе 'изобилно, колку што сака' (" Му дал крало пари дојунџе
СБНУ, ХIII, 193)
и от коа научил како да праат и што да праат..."
< doyunce (doyunceye kadar);
диа 'многу, сосем' (" И тја са беши научила диzl харно сичките
работи ..."
Верков. 194 или " Ристе имаше мн6гу и дМј убави ќерки..."
Галичник, Р. О.) < dip (нар.);
uч 'ништо, никако, воопшто' (" Дур гледате крстетни бајраци
I Вие брига ич да ми HeMaTel"
Милад. 98) < M ;
ексuк 'помалку од мерата, недоволно, кусо' ("Зашчо ти ексик
продааш?"
Охрид, Шап. IХ, 412) < eksik;
еiiшен 'сосем, наполно' (" Ја вистина не су некој умен ни учен
Галичник, Р. О. или " ...сега еuшен
човек, али не су ни еiiшен будала"
окукав пред затвори и полиција"
Чашуле) < hepten (нар.);
јусш 'повеќе, уште нешто, згора' (" Ба, братко, ако е касмет да
напраиме, ама јас сакам јусш (згора) нешто да ми даиш" - Прилеп,
СБНУ, ХII, 187) < иst (иЅlii.nе);
коџа 'прилично, доста, многу' (" Овоа жито има коџа крклица"
- Скопско, с. Брезница или "ЗагуБЙла коџа нешто I Коџа нешто,
tумрЙш пафти" - Шап. у-УI, 396) < koca; се среќава и коџа.м:uшu (" ...беше
отворил на плеќите, коџа .м:и шu рана ..." - Прилеп, СБНУ, IХ, 185);
кос-коџа 'толку многу, толку големо, многу големо' (" На работа
да излезиш, триста муабети ќе си чуиш. Кос-коџа со мажје жени пак
беља тргаат ако тргнат сами..." - К. Ж 40) < koskoca;
Ша.м:а.м: 'точно, по мера' (" Им да'аше Ша.м:а.м: ока I Та.м:а.м: ока чисто
вино" - Милад. 47 или "Си била учена сама да ручаш: десет јајца,
едно грне вино, Ша.м:а.м: ручек да ти биде" - Прик. 246 или " Ова палтенце
му е Ша.м:а.м:" - разг.) < tamam (арап.);
Фазла 'повеќе' (" Јас немам фазла животи.....
Чашуле, 36 или
"Притури ми Фазла, нејќеш да се потрошиш" - Кратово, и фttзла
Гевг.
Дим. Иван.) < fazla (арап.).
4.

Прuлозu за начин

252. аЙансас 'ненадејно, неочекувано, одненадеж' (" Цар К6стадин
је слушал и еднуш аиансас је влегол и је 6питвит, шо зб6рвит со дулето"
- Охрид, СБНУ, ХIII, 223 или " ...требаше да нарачаш, за да приготвам

вечера, а не така аЙансас да го н6сиш" - Прилеп, Шап. IХ, 436) < apanS1Z;
ачltК 'отворено, јасно' (" Голема мака му идело на момчето оти
СБНУ,
Соломон не му одгоара ачик, туку со носот му одгоарал"
ХУ, 101 или " Ал не гледаш оти ачltк те лаже" - разг.) < a /k;
алајле.м: 'свечено, со помпа' (" ... оти син му на царо бил на бања
и ручал четириесет турлии манџи и ја сакал ќерка му алајле.м: да ја
земи за невеста" - Цеп. 2, 289 а и Шап. IХ, 436) < аlаупеn;
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анџак 'само, баш, штом, единствено, одвај, бидејќи' (" Зошто сум

печалил толку стока, ан.џак за ваков саат" - Прик. 225 или

11

Ан.џак сме

К. ж. 1, 55 и " Ан.џак ти можеш да ми ја свршиш

и ние обајцата тука..."

оваа работа" или " Ан.џак во 10 часот ако почнат" - разг.) < ancak;
арuфана, ерфен.е 'вкупно, заеднички' (" Ќе дадеме пари и ерфене
ќе одиме" - разг. ) < arifane (нар.);
аџеле 'брзо, итно, набрзина' (" Арно ама, бидејки момчето било
еќим, дошле да го викаат, да види еден болен чоек; аџале го викале,
чунки болниов ќе умрел от срце болење"

- Цеп. 2, 168 или " Што ти

Прик. 262 и "Овој писмо треба

текна за да ме викаш со олку аџеле?"

да иде аџuлен." - Кратово) < асеlе (арап.);
alаиќаре 'јасно, отворено, очигледно' (" ...не му кажуал ашuќаре,

СБНУ, ХУ, 101 или " Аzuиќере сакаш да ме лажиш,

му дошло мака"
мори никакфице..."

Прилеп, СБНУ, ХУ, 88) < a ikare;

бадllјава 'ефтино, бесплатно,

џабе; залудно, попусто' (" ... чоек

не влегуаше да седит за бадlЦала да му ја даеа куќата" - Прилеп, СБНУ,
УII, 150 или " Вадијава си тропа забите" - Штипско, СБНУ, IX, 190 и
"Вадuјала ја гази земјата мрзливио"

- Посл. 377) < badihava, bedava;

бан.-бадuјава 'сосем ефтино, бесплатно, сосем залудо' (" Но сето

тоа беше за бан.-бадuјала" - К. ж. П, 212) < ban-badihava;
барабар 'напоредно, заедно' (" Кату беши мошни силна водата,

гу зема надол да гу одави сос коњо барабар" - Верков. или " Ја и Петре
идемо у школа барабар" - Кратово) < barabar (нар., лит. beraber);
баuжа 'одделно, посебно' ("Од владичкото половина лира и моето

половина, шо ќе земиме башка ќе го делиме"
бmцка било"

-

К. ж. или " '" тоа веќе

СБНУ, ХII, 192 и " ...и да му ја собериш пепелта от секоје

куче бazuка .." - Шап. 11, 319) < ba ka;
.

бамбmuка 'сосем посебно, наполно посебно' (" ... бамбашка беа луѓе

то... "

- Прик.) <

bamba ka;

бuзбuзе 'помеѓу нас, во четири очи' (" Мије тај работа ќе гу

свршиме бllзбuзе, никој да не знаје" - Кратово) < bizbize;
бuрден. 'наеднаш' ("Откако дошло до реката, фрлило еднот6

каменче у реката и бuрден станал едЙн гулем, широк мое, и детето
кинисало по него" - Штип, СБНУ, Х, 138) < birden;
вакаПlсаз 'без време, во невреме' (" Ми велит I агата: Што си

дошол сега ќехаја I олаџим вaKдlТtcac во оваја I доба, каде Керстовден"
Кокале, Авт. Галички, 289) < vakltslZ; заемката имала ограничена
употреба;
дик 'вертикално, исправено, цврсто' (" За да стои ќурдијата дик

се става ..." - Етн. Муз. Ск. или "Не плашЙ му се: сто ј му дuк'"



Галичник, Р. О.) < dik;
eiiuCll бuр 'сеедно' (" За него је еаuсu бuр дали има или нема пари"

- Кратово) < h epis i bir (нар.);
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дармадан 'несредено, растурено' (" Мама ми рече да ти дам I
Русите кбси армаган I Јас си ги дадох армаган I Ти ми ги направи
дармадан"
Д. Каписко, Фол. 1178) < darmadagm;
еремЙерем 'несредено, хаотично' (Кратово, Дебарско, МЈ 11, 3
4) < erem perem;
ioa, ioja 'божем, како да' (" Отидов кај волкот, ме прати кај лиси
цата, лисицата ioa можела да вади коска, и таа... " - Прилеп, СБНУ,
203 или "Петело најде зрно, викна кокошките ioa да и нарани и сам
си го изеде" - Посл. 4963) < g6ya, gЙуа; се среќава и ioaMuiuu, со исто
значење (" Сите се собрале на едно место и зафатиле да прават ioa ми
шu синџир од песок" - Прик. 218);
iуч 'тешко, мачно' (" Ѓуч е падна I Разделина I Си отиде I Кај
бербера" - Прилеп, СБНУ, УIII, 116) < gЙ ;
зорлен 'со мака, мачно, со сила' (" 36рле гу дунесеа та му риче ..."
- Воденско, Сб. Мин. У, 166 или " Та си Михо з6рле душа даде" - д.
Хисар, СБНУ, УЈ, 62 и "Ако неќеш зорле не те зема" - Стоилов, ЈЈ,
20) < zor ile. zorlen (нар.);
;аваш 'полека, лека полека' (" Кај си тргнал, ;аваш, има време..."
- разг.) < yava ;
;аваш, јаваш 'полека, полека; лека полека' (" Jil зел в раце зди
плената книга Турчинот и ;аваш, јаваш ја оддиплил, та Iпочнал да ја пеит
ѓоа знаит..." - Цеп. 3, 258 или " 6ди си старче, јавciш, јавcilu, не је далеку
Дебар, ќа втасаш..." - Галичник, Р. О.) < yava yava ;
;амЙорос 'накриво' (" Е де, е де, на ;амЙорос да не сте станати... "
- Чашуле, Раскази 136) < уатр т;
;анлаш 'погрешно, неточно' (" Свикал царот со сите покрај него:
Јанлаш, ;анлаш фрли царевата Ќерка..." - Прилеп, СБНУ, VШ, 170) <
-

уаnlц;
каракаuЙ 'невидено, исчезнато, загубено, пропаднато' (" ...ми ошол
кај новио пријател да му кажи оти магарето kapa-кајuЙ беше се
сторило..." - Цеп. 3, 227) < karakaip;
KeciuepMe 'накусо, со два збора; напреку' (" Со рабоќето мирахчии
от пеколот, от божевните нареџби лексаач, и кесшерме да речам, една
создаачка..." - Охрид, М. Пр. 1, 4, 80) < kestirme;
максус 'нарочно' (" Поснико во тоа време не спиел максус, само
да види, колку метании ќе стори вдојцата, коа ќе си легни" .:.. Прилеп,
СБНУ, ХII, 166 или " Тб беше максус напраено, за да искусет, шо ќе
прает..." - Охрид, СБНУ, ХIII, 197) < mahsus;
касiuuле, каслен 'нарочно, намерно' (" Касiliuле го кладе кбно в'
ен батак..." - Маз. Dok. 200 или " ...грст расфрлил пари-петачиња жолти,
зачувани каслен за оваков час" - Легенда, 23) < kastile (арап.);
мусшеКllЛ 'нарочно' (Маз. Dok. 99) < mЙѕtаkil;
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нафuле 'залудно, напразно' (" Јас гледам, оти мене касмето не
ми работи, свети Никола не ме слуша. Нафuле што му го палиме
кандилото и му се молиме пред иконата" - Прилеп, СБНУ, ХIУ, 112)

<

nafile

(арап.);

paal71 'мирно, спокојно, слободно' (" Ја отепа, кожа одра... сега
paaiii. седи" - В. Николески или " ...сето маало ноќе paal71

СБНУ, VIl,

неа ... "

148)

<

rahat

не биле от

(арап.);

раз'iеле 'случајно, патем' (" Ха, така де, ај сега нди п6 мене, та

да те научам занаат, му рекол в6лкот, и слегле Ф п6ле, та разiеле беше
ти нашле един к6ч, кај што си пасол"
Прилеп, СБНУ, Х, 160) < rasgele;
сербес 'слободно, храбро, без опасност' (" Ја кајмакамо сербес
говори!"

195 или "Оди
serbes (перс.);

М. н. песни,

Галичник, Р. О.) <

сербес п6тем, не плаши се!"

iii.a(B)MIUla 'од око, приближно' (" ...височината на тој мое ет l71 eB 
мина

50

чекори ..." - СБНУ, VII,

189

или " Едни велеле стар мајстор

јет тој касап, бре братко, да затоа можи да сечи месо iloiii.aBМZUl ..." 
Цеп.

3, 29)

<

tahmina

(нар., лит.

tahminen,

арап.);

l71eHa 'насамо, празно, осамено; без луѓе, без врева' (" На село

на гости I да си е како I наИiевна (или насамо) / ќотек да си јал" - Посл.

4112

или " Овдека е iloiii.eBHG отколку во другата бања"

(нар., лит.

tenha

разг.) <

tehna

< перс.), по често се слуша iloii1eBHa отколку јиевна;

Иiерсене, Иiерсане 'наопаку, чудно' (" Денес Иiерсане станаф" - разг.)

< (егѕјnе;
l71oiUi1aH 'вкупно, наедно, наеднаш, на големо, ангро' (" Некогаш

уше на место го продавает ШоЙШан..."

Галички,

250)

<

toptan;

гујиуре 'без мера, без есап, еднонадруго' (" ѓуП1уре ги зеде сите ... "

- разг.) < g6fЙге (нар., лит.

g6tUru);

се среќава и Kyii1pa (Гевг., Дим.

Иван.) како и куl71урuца и гytТtypuцa;
ќорлеме

'без гледање,

слепешката'

( Врзани вреќи ќе
"

даам,

врзани да ми даиш, ќорлеме пазар да напраиме, ќор дал, слеп зел" 
Прилеп, СБНУ, ХII,
XII,

209)

<

189

или " . . . Ќорлемечкu Дотрчал..."

Прилеп, СБНУ,

k6rleme;

yj'iyH 'згодно, нагодено, наредено; по мера' (" Мислејќи си, секој

нешто беше измислил и кажал, арно ама секој што беше кажал, не се
примало, чунки не било ујгун доброто што кажал." - Прилеп, СБНУ,

138 или " Кат му е ујгун на човека и петлите му јајца носат" 3397 и " Намини си у одајче / Скроил сам ти кусо сајче I Да видеме
ХIl,

Посл.
таман

ле е I Таман ле е, ујгун ле е?" - П. Мих.) како и во поново време (" Кол
ку ти е l1oyj'iyn на душата, кога ќе те повела твој ... " - Чашуле, Раскази

136)

< uyg un;
чmU-ilаtТt, чаil1ра-ilmuра 'малку, горе-долу, понекојпат' (" Чazu-ilаl71

ќе прозбори некој збор..." - разг.), се слуша и lumu-iial71 (Прилеп) <

(:at pat, (:atra patra;
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чеuечевре 'околу, наоколу' ("Ти закопај нивата чеuечевре"

-

Кра

epet;evre.
253. Освен овие прилози, во македонските говори се наоѓаат и

тово) <

извесен број калкирани турски прилози и прилошки изрази, како на
пример: 'горе долу, има нема, малку MHoiy, сам на 2лава 92 како и еден број
полукалкирани прилози и прилошки прилози: со мукаеш, со намуз, без

шубе, без iiiеклиф 93.
УI. ИЗВИЦИ
254. Со поширока употреба се среќаваат следниве извици:

ај, хај, ајде, ајдu < haydl. hayde што се употребува со значење на
поканување да се изврши некое дејство: "Ај стани, стани сине!" или
"...туку ај ој ми си, оти уште триста дни да периш... " (СБНУ, IХ, 151),
"Ај прости ми животот, И утре рано да станиш..." (СБНУ, IХ, 151),
"Ајде ова да го фрлиме в село што артиса" (Посл. 12), "Ајде, лудос',
младос' бргу размонует I Ајде, како трева во широко поле" (Битола,
Шап. У-УI, 408), "Ветре ле, ветре, не би недувнал I Заошчо ме јот
сон, ајде ветре, разбуди." (СБНУ, VШ, 131)94.
Се случува ајде да биде засилено со де: "...барем да ет некоја
ајде де. ." (Прилеп, СБНУ, УI, 102). Ајде де се среќава
по лична от тебе
-

.

и во значење на 'чудење, ненадејно': "Ајде де, што кажуваш?!" (разг.).
Извикот ај, ајде се среќава на целата македонска јазична тери
торија и тоа со многу широка употреба. Овој извик се наоѓа исто така
и во другите балкански словенски и несловенски јазици, а спрема Дени9Ѕ
се наоѓа дури и во марсејското арго, каде преминал од Алжир преку
војската. Заемката се среќава и во рускиот И во полскиот јазик.
Извикот еј се среќава често и со заменските форми за 2 л. sing.
и рЈ.: ај iii u ( " Хај шu, жено..." - Шап. VII, 117) и ај вu ( Ај ви вие млади
јунаци... ) особено во јазикот на народната поезија. Во разговорниот
"

"

јазик се употребува често ајдеiiiе, по аналогија на македонски импера
тиви. Оваа употреба секако дошла и под влијание на аналогна употреба
од турскиот јазик каде имаме aydm. aydemsz. Ваква употреба е забеле
жана и во другите балкански јазици%.

ај 2иди сЕ 2идll;
ајол < ауоl (скрат. од ау оЙи!) се среќава ретко: "Увреинот му
вели: Имам ајол три моми" (Верков. 234);
Во врска со нив cf. КаЛКII.
ВО врска со нив с( ПllРl411јаЛНI/ КtlЛ1Ш.
"" Тешко може да се рече дека, во последнивс неколку примери, ајде е употребено
со некое лексичко значење. Во овие случаи тој е повеќе употребен како Зl1Пев. Оваа
појава е честа во поетскиот јазик каде се среќава таква употреба на ИЗВИI\И и други
ПОJlнозначни зборови.
92

9;

9ѕ "Cette interjection (haydi. О. Ј. N.) а реш!tre dans les diverses langues balkaniques, еп polonais
е! еп russe (Sud.). Еllе ѕ'еѕ! ассlјmајее en Algerie. Tous nos soldats de l' arшее d' Orient la connaissent et
I'argot de МагѕеШе la pratique deja, а се qu'on dit" (О е п у, Graттaire. 714).
% "Се phenomene n'est раѕ ѕресјаl au turc, cf. roumain (h)aideti (2< р. du рl.) е! (h)aideт (1т
р. du pl.)" ibid. ор. cit. Овде ќе додадеме дека и во срп.хрват. јазик се употребува lIјдеiiiе.
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аман < атаn (арап.) се употребува во значење на 'барање милост,
прошка': "Аман, господаре мој, беше му се расплакал касметот и му
рекол..." (Прилеп, СБНУ, IХ, 151), "Аман, бре Спиро... " (СБНУ, ХII,
83), "Аман, Корун, сите му велеа" (СБНУ, ХШ, 97), "Мори аман мори
мајко, кажи ми.. ," (СБНУ, VI, 105);
аман се употребува и за означување 'досада': "Аман реко от него"
или "Аман викна от него" (Штипско, СБНУ, IХ, 188-189);
аман се среќава често засилено со де, бре, мори, џанам (ова секако
оттаму поради слабењето на своето значење како резултат на многу
честата употреба): "Како неќум, бре пријателе, ашfн де, кажи ми некој
маривет, му рекол сиромаиот" (СБНУ, VII, 151), "Море, аман бре побра
тиме, ела да го п6ткрепиш и ти мОмчето..." (СБНУ, Х, 136), "Па дошел
ѓаволо на пладнина, и она му речела: ашiн бе џанам, гледај да тражиш
некоа леснина ... " (Штип, СБНУ, Х, 140);
аман во поетскиот јазик се среќава често како запев што, во
зависност од текстот, изразува 'радост, задоволство, бол или тага' а
понекогаш нема никакво значење, Сп.: "Сн6шти вечер, хашiн, хаман I
Крај вас поминах / Портата беше закључена, вај, вај, вај" (Гевг. Фол.
1595), "Тамо горе пот јаорот I Извор вода извираше I Студена, аман
студена" (Милад. 458). Што се однесува до местото на извикот, тоа
не е определено, аман може да дојде во почетокот, средината или крајот
на стихот.
Се употребува и aMaHi7J.e (" AMaнzиe луѓе... " - разг.) исто како и
ајдеi7J.е и бујрумiiiе. Во турскиот се употребува кога се обрнува кон повеќе
лица атаnm 'аманте';
аферuм, аферин 'браво' < aferin (перс.): "Бре, афеРllМ Марко I На
тфое јунастфо I На тфое убостфо" (Г. Џумајско, СБНУ, УЈ, 12), "Афе
рим се вика магаре, кога излезе от батак " (Штипско, СБНУ, IX, 188);
ашколсун < a kolsun. синоним на аферuм: "Коа му го видел занае
тот на кназот царот, ашколсун му рекол и на часот му ја дал ќерка
му за невеста" (СБНУ, ХII, 191), "Аmкосун, Мицко кумита I Алал да
ти је млекото I Од мајка, шо си го цицал!" (Дебарско, М. Григ. Изв.);
вај, вај < vay. изразува 'бол, жалост, тага': " Вај, колку се удриф"
(разг.), "Крај вас поминах I Портата беше закључена, вај, вај, вај" (Гевг.
Фол. 1595) или пак изразува 'чудење и ненадејност': " Вај, што направи!"
а често, како и другите извици, особено во поетскиот јазик, се употре
бува без да внесува некое значење: "Ајде, угрејала месечина, вај, вај I
Ајде угрејала месечина" (СБНУ, VШ, 116);
cгajpeiti 'храбр о' < gayret (арап.): "rajpeil1, мајко, 'iajpeil1. Јас пак ќе
дојдам."(Ѓурѓина, 35), "rdjpeili, Нако, idjpei7J., либе..." (с. Ваташа, Фол. 1095);
'јидu, гиди, гиди < gidi, gidi, gidi се употребува за изразување
најчесто 'прекор' а понекогаш и 'сожалување': "Ѓuди, гuдu, јас ќе ти
кажам! ама јадо нека ти помине" (Посл. 1891), "Ха-ха, проговорила

124

======

ТурскиШе .IIексиЧl\-U еJlемеllШи ВО .makeg01ICl\-UОШ јазик

една от них, ако земам копано (пералката), та по глава с него, ќе ти
кажам, која е луда, iuдu магарски сину, iuдu, шчо си не одиш по пато!"
(Штип, СБНУ, х, 150).
Овој извик се среќава заедно со други извици: "Еј 2иди пуста
неола!" (Прилеп, СБНУ, VШ, 35), еј2иди, ејдll: "Ејди веку лажовен!"
(Посл. 1988), деј zuдu, дејди: "Сос в6да се, м6ме разг6вара: 1- Цејди в6до,
мори, бистра в6до I Как сум бела, в6до, ем црвена" (Велес, СБНУ,
Х, 35), "Шчо го д6гледа негова мајка: I Цејiuдu синко, синко Николче!
I Шчо книга четиш, с6лѕи ми р6ниш?" (Битолско, Шап. I-II, 71);
llluала 'ќе даде господ', 'ако даде господ'

<

in a//ah:

11 •••

туку еве,

јас ќе ти кажам и llluала јет за аирлија викањето мое, чунќи јас сум
намислил за да ти напраам тебе едно големо добро... " (Прилеп, СБНУ,
XV, 99);
;азак, јазак 'штета, срамота'

<

yazlk: "ЈазtJк мори домаќинко, на

т6лку трут што сум се трудил, т6лкуа г6дини... " (Прилеп, СБНУ, VIII,
196), "Јазак да ни биде, си рекле... " (Прик. 221);
.машала, синоним на аферu.м, но скоро редовно со внесување во

значењето извесна доза на претпазливост и страв од урок (во врска
со суеверието)

<

ma al1ah: "А, мори жено, .мОшала, ногу ти спорело

предењето!" (Леринско, СБНУ, VП, 185),

11

Море ми ваа ли е или а

смени со некоа бре Ило? Бре, .машала, .мmuала!"
Си

пораснала!"

(к. Ж), " Мmuала, .машала!

18).

(Печалбари,

Покрај удвоеното .мmuала, .мmuала се среќава, но со поограничена
употреба, и uшала .мazuала: " Иluала, .маluала, утре а зеваме попадИата... "
(Воденско, Сб. Мин. V, 168).
255. Освен овие турски извици, во македонскиот се среќава и
приличен број зборови од турско потекло што се употребуваат како
извици

(некои

од нив

се

употребуваат

и

во

турскиот),

Овде

ќе

наведеме, за илустрација, само неколку такви полнозначни зборови:
давран 'пази се, држи се' а и како 'покана за борба'

<

davran:

"Та ми викна црна Арапину: I Цавран, курво, црна Арапино I Мије
двата да се обидеме" (Гостивар, Тетово, Шап, Ш-IV, 137), "Цавран, кахпе
да се обидиме!" (Милад. 271);
сакдн 'внимавај, пази'

<

sakm:

11

Тогаш брат му отговори: сакдн

брате, нем6ј остануваш тука.. ," (Верков. 28),
те излаже тој едноногиот, натемаго .
.

.

" (к.

11

Сакдн душманко, да не

Ж. 1, 201).

Како извици во јазикот на народната поезија се среќаваат ЧесТО
и заемките: ејвала, јавру.м, кузу.м, олу.м, џан д.м.

III ДЕЛ
ЛИНГВИСТИЧКИ КАЛКИ
256. Покрај збогатувањето на македонската лексика со голем
број заемки од турскиот јазик, каде што имавме обично интеграција
на турски зборови, македонскиот јазик, особено македонската лексика
и фразеологија се збогатуваат и со еден друг вид заемки

-

Т.Н. калки97.

257. За лингвистичките калки, општо земено, многу малу е пишу
вано и тоа само во последниве неколку децении98. Што се однесува до
калкирањето од турскиот јазик, колку што ни е познато, досега не е ништо
пишувано. Често се зборувало за лексички заемки, давани се и регистри
на турските зборови, што се употребуваат во овој или оној балкански
јазик, но на калките од турскиот јазик не им е обрнувано никакво вни
мание.

258. Додека кај заемките се позајмува целиот збор, заедно со
неговиот надворешен и внатрешен облик, кај калките се позајмува само
внатрешниот облик, значењето

(forme interne).

Овој вид заемки е покомпли

куван, затоа што процесот на калкирањето е многу посложен отколку
процесот на обичното заемање на зборови. Од ова произлегува пона
таму дека ваков вид заемки е можен само кај оние зборови кај кои
внатрешната форма јасно се истакнува и, обратно, калкирањето е
невозможно кај оние зборови кај кои формата не се забележува: Le
11

ca]que est ип emprunt de Ја forme interne. 11 n'est donc роѕѕЉlе que lа ои Ја
forme interne du mot est immediatement perceptible. Les mots рош lesquels cette
"' За опој пид заемки, што се состои по калкирање, по линrnисти'\ката наука се
употребуваат повеќе термини. Така на пр. во англиската терминологија се употребупа
назипот Trans/ation /oan-words (ЈеСllерсен), по гсрманската Lehnubersetzung и Ubersetzungsent
/ehnung, во италијанската РгеѕШо semantico, во Француската Ca/que /inguistique, додека кај нас
П. Скок употребува Semantiao ргеуоаепје. М. Деановиќ Prevedena роѕиаепјса или SemantiCka
posudenica а В. Виња пак ја употребупа ФраНl\уската заемка, т.е. Фран"ускиот назип Ca/qll€
/inguistique. Во нашиов труд ќе го употребуваме на:mвот JlIIНZВ/l(:IТtIlЧКII КIIЛКiI, скратено само
калка. Повеќе нли помалку сите овие називи упатуваат и на природата на овој вид заемки.
"" Во врска со калките интересни се работите:
а) М i r k о D е а п о v i с, Osservazioni suUe origini dei ca/chi /inguistici, 1933.
б) О. Ј. Т а 11 g r е п Т u 1 i о, Locutionsfigurees ca/quees et поп calquees. 1932.
п) Во r i ѕ U п b е g а u п, Le ca/que dans lеѕ langues ѕlауеѕ, 1932.
г) ѕ а п d f е I d во Linguisfique го допира проблемот за заеднички l рТИ на бал
канските јазици и повеќе го објаснува со грчкоm влијание.
д) Ц о н е в во ИсtТiпрuја дава десеТЈЈна калки од турскиот јазик.
-
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forme echappe ou n'apparait qu'a J'examen ne ѕе pretent раѕ а etre calques; се
sont ceux pour lesquels Је sujet parlant ne trouve раѕ d'etymologie dans Ја langue
dont ilѕ font partie, ceux qui ont un ѕепѕ (Ѕјnn), тајѕ non раѕ une signification
(Bedeutung)" 99. Но, за да може да се сфати внатрешниот облик на туѓиот
збор, потребно е и добро познавање на дадениот јазик, што значи дека
за калкирањето е потребен билингвизмот:
Le ca\que suppose toujours
11

un bi1inguisme"

ШЈ.

259. И калките како и заемките се резултат на културните, економ
ските и политичките односи, како и на контактите на македонскиот со
турскиот јазик. Тесниот контакт на овие јазици од кој произлегол билин
гвизмот, како на македонското (во поголема мера) така и на турското
население (отпрвин многу поретко), подготвил мошне благопријатна
почва за појавата, бројноста и распространетоста на калките во маке
донскиот јазик.
Во зависност од тоа дали се работи за билингвизам распространет
кај учените или во широките слоеви на народот, се разликуваат: учени или
КНlIжевни калкu (calques IШеуајуеѕ, calques d'origine savanti9 и народни калкu
(calques рориlајУеЅ). Турските калки во македонскиот јазик се главно народни
калкu. Меѓутоа, треба да се одбележи дека еден дел од калките има пре
димно книжевен карактер, зашто се често резултат на билингвизмот на
народниот пејач и раскажувач и особено на запишувачите на народното
творештво, како што бил Цепенков на пример. Тие го познавале добро
турскиот јазик и од него позајмувале не само одделни зборови туку и изразни
средства а често, свесно или несвесно, се служеле и со калкирањето.
При калкирањето на туѓи зборови се разликуваат две фази. Првата
фаза се состои во процесот на согледување на внатрешната форма на
туѓиот збор. Откако се сфаќа таа, настапува втората фаза во која се врши
позајмувањето на едно или повеќе значења од туѓиот збор. Со позајменото
значење се проширува она на домашниот збор, кој сега, освен основното,
примарното значење (кое се поклопува најчесто со основното значење
на туѓиот збор) добива и едно ново (или повеќе нови) значење. Доколку
овој процес е невозможен, се создава нов збор со јазични средства на
мајчиниот јазик, а спрема моделот на туѓиот збор што се калкира.
Според нивниот карактер, калките што ги разгледуваме овде ги
поделивме на три групи: А. Калкuрање на одделни зборови, Б. Калкuрање
на изрази, i"iоздравu и зборовни сосшавu и В. Парцијални каЛКll кај кои
се јавува делумно калкирање како на одделни (сложени) зборови така
и на изрази, зборовни состави и формули за поздрав.
Врз основа на анализираниот материјал, може да се заклучи дека
се калкираат, главно, зборови со конкретно значење и тоа од најраз
личните области на материјалниот живот (од флората, фауната и др.).
99
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Што се однесува пак до времето кога во македонската јазична
средина се појавуваат калките од турскиот јазик, може со голема веројат
ност да се рече дека тие се јавуваат по заемките и дека најголемиот
број од нив датираат од ХVПI и особено од XIX век, кога билингвизмот
бил честа појава. Калкирањето на турските зборови и изрази е важен
момент за развојот на македонската лексика и фразеологија. Тие се
збогатуваат со нови средства и изразни можности од една страна, а од
друга страна

се

позајмуваат елементи (покрај заемања на туѓи зборови

со нивниот надворешен облик) на кои им се дава домашен еквивалент.
И токму овој надворешен облик на калките, кој е до.м.ашен а не шуi,

придонесува како за нивното натамошно брзо распространување, така
и за долгото задржување во јазикот. Не е ретка појава заемката која е
калкирана сосем да исчезне од употребата, додека, напротив, калката
да се задржи. Се разбира дека има случаи на паралелна употреба на
калката и на заемката, или пак појава во еден говор да се употребува
заемката а во друг да се претпочита калката.

А. КАЛКИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЗБОРОВИ
(ЛЕКСИКОЛОШКИ КАЛКИ)
260. Видовме погоре дека се калкираат зборови од техничкиот

вокабулар, зборови со конкретна содржина (не забележавме примери на
калкирани зборови што би означувале апстрактни поими). Што се одне
сува пак до прашањето за тоа кои видови зборови се калкираат, од анали
зираниот материјал може да се заклучи дека можат да се калкираат сите
видови полнозначни зборови, но најмногу именки и глаголи.
261. При калкирањето на одделни зборови забележавме два вида

калки, т.е. два процеса при калкирањето. Додека во едниот случај имаме
проширување на значењето на домашниот збор, во другиот случај имаме
појава на изведување и создавање на нов збор по пример на туѓиот модел.
Заедничкото и на двата вида калки е заемање на значењето.
262. Создавањето нови, домашни зборови спрема туѓ образец е

карактеристична појава за кнuжевнuше калкu. Во народниот јазик оваа
појава е многу поретка:

"

Les calques d'origine sevante, appartenant uniquement

а Ја Jangue Jitteraire, o ffrent egaJement, bien entendu, сеѕ deux procedes: caJques
phraseologiques et calques semantiques. Мајѕ i1ѕ у joignent le large usage d'un troisieme
procede: la derivation, et plus particulierement сеllе des mots соmроѕеѕ. II s'agit donc
de la creation de mots nouveaux, qui пе peut etre que savante et рlиѕ ои mојпѕ artificielle"

и "Се n'est раѕ dire que la langue populaire ne fabrique раѕ quelquefois par
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decalquage populaire certains mots nouveaux; mајѕ lе fait est exceptionnel."JOJ.

Овој вид калки е многу помалуброен од другите калки. За овој вид
калки, што се предимно од книжевен карактер, потребен е секако и
поголем јазичен усет и поголемо познавање на двата .iазика.
eѓy овие изведени калки изделивме десетина примери и

263.

тоа неколку калки за означување видови монета, неколку од фауната
и повеќе со различни значења:

1.

itешак, itешаче 'монета од пет пари, пет гроша' спрема be llk,

со исто значење (bц 'пет' + llk: ii.eiu + -ак, -аче). Калката се среќава
многу често: "Поминујат двајца трговци, му дале по еден itешак и туку
што зел парите ..." (СБНУ,

ХII, 165),

"На ти једно ilешаче да си купеш

шеќерче" (Кратово), "И овја ќа им дает itешачuња и еден метелик"

242),

(Галички,

"... грст расфрлал пари-itеiUачuња жолти".

Паралелно со оваа калка се среќава и заемката бешлак: "Па
си продаде невеста I За една рака капа жалтици I и една рака бешлаl ll"
(Кавадарци, Фол.

1061),

"Видел, не видел, дал еден бешлiiк. Поодил

малку, ето ти друг баждарџија беше го ватил и тој му зел еден бешлiiк"
(Цеп. 2, 312);

2.

двојак 'монета од две пари, два гроша' спрема ikilik. со исто

значење, (iki 'два' + lik: дво (два) + -јак). И оваа калка имала широка
употреба:

11

Ке ви кажам имањето I БеШЛlll uiuе в шиниците I ДвојGl{uше

в бардаците / Дребни аспри в кесината" (
аспри / Дребни аспри и двојаци" (Шап.
(Верков. Песни,

3.

96).

илад.

1, 3, 93),

338),

"Да извадиш дребни

" За двести бели двојаци"

Заемката llКllЛОК се среќава многу ретко;

невесшулка 'ласица' (Mottella tricirrata) спрема gelincik (gelin 'не

веста' + дем. -cik: невесјиа + дем. -улка). Калката невеСluулка се среќава
на целата територија: несшуљка (Ресен), невесшулка (Воден), невесшуљка
(Серско), невесшулка (Прилеп, СБНУ, Х, 118), невеС1uуљка и невеС1UУЉ
чuчка (Кратово).

Освен калката, невесшулка, се среќава и заемката 'iеЛUНЏllК, но
со многу поограничена употреба;

4.

дрвеница 'вид паразит' (срп.хрват. сшеНUl{а) спрема тур. tahtabiti

(букв. 'дрвена вошка, вошка што живее по штици' < tahta 'штица', bit
'вошка'). Калката е забележана во Охрид

древејШ4а а и во Прилеп

-

дрвеница, покрај шавшабuда:" Секој чоек држел по једна коњска опашка

в рака, за да бранит дење от тие животинки, а пак ноќе живот немале
от шавшабuдu (дрвенuци)" (Прилеп, СБНУ,

УII, 173).

Освен калката, се среќава и заемката шавшабuша, дури со почеста
употреба: шафшабuшка (Ресен), шафшабuша (Прилеп), шарiцабlll{а (Би
тола);

,о, В

о

rј

ѕ

U

п

b

е

g

а u п.

ор. cit., str. 21-22.

129

Оливера Јашар-Настева

5. i""iрвuче 'прва посета на невестата кај нејзините родители' а
исто така и 'прва посета кај зетот' спрема ilkllk (ilk 'прв' + -lIk). Калката
имала многу широка употреба и се среќава и денес редовно: "Ќе те
викат на ilрвuче" (Шап. 1,

1, 88),

"Дошло време за llрвuче" (Шап. V-VI,

148), "По свадбата кој ден сакает одит сватошчината коде зетот на
ilрвuче" (Галички, 248). Шапкарев го бележи и едното и другото зна

чење: "Првuче се вика вечерата (гозбата) што ја дава тестот на зетот,
невестата и на нивните роднини во петокот вечерта по свадбата" (Шап.
VП, 83). Факт е дека обичајот што се именува со z1рвuче, односно со
ilkllk, постои и кај македонското и кај турското население; познато е
исто така дека имало заемни влијанија и во оваа област на фолклоротlO2;
6. чешворuја 'кола со четири тркала' (за разлика од двојанка
'кола со две тркала') спрема d6rtleme (нар.). Паралелно со калката
чешворuја, се употребува и заемката дорiiiл е.м.е (Велес, Мих. С. Фили

повиќ);

7. lлавuна 'дел од кола' спрема ba#lk (ba 'глава' + -М). И
калката lлавuна и заемката башлак се употребуваат паралелно во
Велешко (ор. сН.);
8. се удо.м.ува, се задо.м.ува 'се мажи' спрема evlenmek, со исто значење
(ev 'дом, куЌа'). Калката е општопозната и има широка употреба: "И
децата да си удо.м.а.м." (Прилеп, Сб. Мин. У, 63), "Ќе прибере некоа сиро
машка, ќе се удо.м.u" (к. Ж.), " Је задо.м.uл дете малечкаво" (СБНУ, ХI,
41), "Девојчињава да си ги удо.м.а.м., друго гајле немам... " (разг.);
8а. раненuче cf. бр. 27.
Во врска со овој вид калки се и уште неколку чиишто наставки
се заемки од турскиот јазик:
9. белаџа 'име на бело животно (куче, овен)' како антоним на
заемката караџа (kara 'црн', karaca 'црн, црно обоен', а се среќава и заем
ката алаџа 'шарен');
10. женuлок како антоним на ерzенлок < ergenlik: "Ергенлок, мила
мамо, паналок / Женuлок пуста мамо црнилок" (Скопско, х. Манев, 1341);
11. zрuжовлuја 'загрижен' спрема zајлелuја < gaileli (gaile 'грижа'
+ -/i). Калката се среќава во поетскиот јазик: "Та шч6 ми си гајлелЙја /
Гајлелија, lрu.жовЛlljа?" (Берово, Фол. 1298).
264. Додека бројот на досега разгледаните калки е релативно огра
ничен, бројот на калките кај кои имаме проширување на значењата на
домашните зборови, спрема значењата што соодветните зборови ги имаат
во турскиот јазик, е многу голем. Се забележува исто така разлика во
степенот на калкирањето на одделни категории зборови. Додека кај
претходниот вид калки се калкираа главно именки, овде имаме калки
1111

Во врска со С8llдбснитс обичаи

што

това се раЗУМ'bва че или Б'bлгаритс ги зели

(VП.73).

ги опишува Шапкарев, тој констатира:

O'Г'b

ТУРЦИТJI или последните,

OТb

"

... o'Г'b

П'bРВИТII...

"
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рање на именки, глаголи и други видови зборовиlО3. Овде ќе ги изнесеме
само оние примери за кои со поголема сигурност може да се тврди
дека се калкирани од турски модели, како и оние примери што имаат
пораширена

употреба.
1. И.менкu

265.12. liвеќе 'сипаница' според fifek 'цвеќе' и 'сипаница'. Калката
е забележена во Тетовско за означување 'мали сипаници'. Во Охридско
е забележана употреба на заемката к<lза.млiiк

<

k,zaтl,k, синоним на

firelr,
13.

наl1рава 'куќа

во изградба'

според

уар' (yapтak 'прави,

направи'), со исто значење: "Што ја пр6даде куќата? / Што беше лепа
наарава" (Дебарско, Фол. 2942). Покрај калката се среќава и заемката:

Ах, д6чуло ми МШ1ДО мајсторче, бре џанам / Од вис6кана ;ааија /
Фрлило ми тесла 6д појас" (Битола, Фол. 1840);

11

14. даванuе 'данок, порез' според vergi (verтek 'дава'): " Ај што ми
биле сељани душмани / Ми фрљале тешки бре даванија / К6му двесте,
кому петст6тини" (Тетово, фол. 1915), "Море се собрале, се набрале сите
стари, гиди чорбаџии, да си фрлат, гиди вергијата, вергијата. гиди даванuја,
море, кому двесте, кому триста..." (Бегалка, 68).
Паралелно со калката се употребувала и турската заемка Bepiuja:
"Расфрлиле тешкана eepiuja / К6му двесте, кому трЙста, мириа" (Преку
Дрим, Шап. II1-IУ, 14), "Ништо не сторил, невесто, ч6екот, му рекол ан
џијата, туку имал за давање 20 гр6шеи на царот за вергuја да дават... "
(Прилеп, СБНУ, УIII, 198). Заемката е забележана и во Штипско (СБНУ,
Х, 150) и во Галичник (Р. О.) како и во некои други места;

15. збор 'изрека, пословица' според lај'збор' и 'изрека'; " ... на таква
глава таков брич, што го вели тој збор (се однесува на целата пословица,
О.Ј.Н.) татко ..." (Прик. 155), " ...што има еден стар збор . " (разг.). Со
..

исто значење се употребуваат и заемките лаф И лакрдuја;
16. рака 'делење при игра со карти, партија' според едно од значе
њата што го има турскиот збор еl 'рака': "Уште една рака и ќе си одиме
дома" или

11

Оваа рака јас делам" (разг.);

17. рака 'при собирање тутун' според истата употреба на зборот
еl 'рака' во турскиот: "Тутунот гори, мажу. И третата рака отиде.. !" (Меѓа,
.

75). Калката се употребува редовно од страна на земјоделците кога збору
ваат за берење на тутунот, аФионот и сл. Во разговорниот јазик оваа
калка се среќава често кога се зборува за бојадисување: " ... уште една
рака да удрам" во значење 'премачкува', 'удира уште една боја' (сп.
boya vurmak);
1'" За поголема прегледност овој вид калки ги поделивмс на:
з дру2u ВllдОВII зборови.
.

1. И.мен/(u,
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18. време 'можност, средство, пари, состојба' според valat 'време'
(во турскиот, на пример: "Onun bu kadar para vermeye vakti уоЈ(' значи "Тој
нема можност (време) толку пари да даде"). Калката има широка употреба:
"Немаме време сега, да ја мажиме ќерката" или " Немаме време да правиме
свадба" (разг., Прилеп);
19. u'iла 'инјекција' според igne 'игла' и 'инјекција': "Ми удрија една
u'iла" или " Ми шибнаа една голема u'iла" (разг.);
20. деше 'син, машко дете' според ocuk, erkek ocuk Калката има
широк а употреба: "Бје ен поп и ена попаја. Не 'мјеје ни чупа ни дјеше"
(Маз. Doc., 188), "Бје ена жена, имјеше двје челет: ена чупа и ено дјеШе.
ДјешјеШо го зовјеје Ашикар" (Маз. Doc., 248) или "Беше еден татко и
една мајка. Имаја едно деше и една чупа, имаја и една к6за" (Леринско,
Маз. Contes, 116). Во сите овие примери калката деше се употребува
наспрема зборот чуаа, со значење 'син';
21. деше 'маж, момче, младоженец, зет' според употребата на
зборот O Uk ( BO разговорниот турски): "На свекор в6да лиеше / На деше
дишiн ст6еше" (Гевг. М. Пр. ПI, 1, Ник. Рачев);
22. камен, камења 'жетон од камен (коска, дрво или некој друг
метеријал) што се употребува при разни игри' според (a 'камен' и 'камен
за играње': " Еден владика бил многу мераклија дама со шеснаесет камења
да играт" (Цеп. 3, 187)104;
гр.)
23. KHU'iU 'карти за играње' според kagld (iskambil kdgzdl
'книга' и 'карта за играње': "Во град Битола имат една жена на 47-48
г6дини, ја викат Ленка Каленика, прочуена гледарка на KНlЊ. (панти,
книги за u'iрање)" (Битола, СБНУ, УЈ, 94), "Дај ми ги тија моји KHU'iU
за Ulрање да поиграм мауку комар" (Кратово). И во македонскиот,
како и во турскиот јазик, се употребува или само KHUlU или KHUlU за
uграње;

24. Појас 'колено, генерација' според ku ak 'појас' и 'генерација':
"Тој аојас сите изумреа млади" (Прилеп). Оваа калка се среќава и во
албанскиот јазик (brez,i)1 05;
25. сшока 'роба' и 'добиток' (арх.)106 според та! 'роба' и 'добиток':
"Грабање сшокаша И челатта, беше... ", "Му плени'а малу-многу сшока
I Малу сшока триста ќесии" (Шап. У-УI, 156), "Алал сшока не гини и да
загини пак ке се најде" (Прилеп, СБНУ, УЈ, 119); "А, ако беше некоја
сшока голема..." (Прилеп, СБНУ, УЈ, 101) или " Што сшока е... !". Во
турскиот се употребува често: "Onun nе та! oldugu yiiziinden beJJi!" (во
превод " Што сшока е од лицето му се гледа!"). Последниве примери
1М

Калката се cpe aBa и

ВО

понопата книжепност: " ...дама играат. Ама не оти УМОТ

... '' (Меѓа, 70).

им е по 'ICШllењеiiiо' и по 'учоnите'

1"5 Во орска со опа cf. Linguistique. 73.
106 И во некои народни говори, како во Тетовско на пример.
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се употребуваат во разговорниот и тоа секогаш со извесна нота на
потценување на лицето за кое се зборува. Во овие примери зборот
сшока односно mаl се употребува во едно трето значење, имено пејора

тивно (како и зборовите мусшра, ,{веќе, убавина, во слични контексти);

26. век 'многу' според klyamet ( kadar, gibi) 'век (крај на светот)
, и 'многу': "Тој има векош пари" (Прилеп, cf. М. П.), зборот се употре
бува адвербијално;
27. раненuче 'дете кое се зема од малечко, обично бедно дете и без
родители, се одгледува и изведува на пат но не се усвојува'; такво дете во
куќата обично врши ситни услуги, но се разликува од една страна од слу
luнче а од друга страна од чедо, ii.о сuнеШо деii1е, според hesleme 'ранениче'

( heslemek 'храни'). Калката има широка употреба: .. Ти се фале левент Иако
I Кукушкото ранеНllче I Горничово крштениче" (Милад. 434), "Мије земамо
једно раненuче без татко и без мајка да га чувамо и изведемо на пут" (Кра
тово), "Сам ранила храненuче I ХранеНllче машко дете" (Верков, Песни)107.
266. За одбележување е дека се среќаваат прилично ретко калки
рани сложени зборови макар што " lе mot соmроѕе offre toujours une forme
inteme immediatement perceptibleH НЈ8. СО почеста употреба се среќаваат калки
рани следниве сложени зборови:
28. вечерно i"illле 'лилјак, лилкапа' според gece ku

( gece 'вечер,

'лилјак, лилкапа'

ноќ' и ku 'птица) Калката е забележана како вечерно i7дле

(Високо) и како н6јкно ii.uле (Воден). Освен калката, забележана е и заем
ката 'iuџе-кушу само во Сухо;

29.

каМllЛСКО враi"iче, каМllЛСКО аШllче 'ној' според deve ku

( deve

'камила', kи 'птица') 'ној'. Заемката се среќава често во изразот: "Си ја
крие главата како каМllЛСКО враi"iче" (разг.) или " Ако дојди редо да го
тоараш 'врапче сум ти', вели, а пак ако ми речиш: 'е де, летни де, коа
си врапче!' - 'е да КОМll.ла сум', ти вели" (Посл.

35).

Од оваа куса игра

на зборови (која е буквален превод на една турска приказна) се гледа
дека станува збор за комuлско враi"iче 'ноГ1О9;

30.

жеНСКll дворовu 'посебни одделенија, одделна зграда за жени

(и децата)' според haremllk,

31.

cf.

машкu дворовu;

маШКll дворовu 'посебни одделенија односно зграда во која жи

вееле машките членови на муслиманските семејства' според seldmllk:
"И му говори Охритски паша: Ејгиди typo, ѓуро златарче! I Било ми
свадба и поминало I Ајде влези си в машкu дворовu! I А невестата
му ја зедоха I Му ја внесоха в жеНСКll дворовu" (Прилеп, Милад. 279).

Калката не се среќава многу често забележана;
32. убааша на свешоiu 'најубава девојка на светот, мис' според
107

ОВаа калка е 80 ВРСКа со првата група калки

100 В о
">'Ј

ri

ѕ

U

п

b

е

gа

u п,

ор.

cit., str. 22.

(cf. бр. \-9).

Зборовите врilllче и IIl1ле се среќаваат често 80 македоиските Г080рИ за озна

чува њс Шii 1II{1t.
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dunya guzeli 'најубава на светот, убавица' (dunya 'свет', guzel 'убав,
-а,-о'). Калката се среќава често во народните приказни: "Та јести
.маснuнаШа зе.мјiiШу/' (Маз. Оос., 326) или " леzlиНliша зе.мјiiШу/, (Мазон).
Но, многу почесто се среќава заемката дуња iузелu: " ...но сега сака
да му докарам и ламината керка, она, што дуња iузелu..." (Верков.
43), "Кога гледат низ сарајите, што да види? Една убаа девојка Дуња
Ѓузелu била... " (Цеп. 1, 145). Овој суперлатив (арапски)110, т.е. оваа
необична конструкција (придавката во позитив да означува суперлатив)
не успеала да се прошири и на други примери (како што би можело
евентуално да се очекува). Забележавме само уште еден аналоген
случај, пак со зборот дуња: огновиши дуњешуј најубав оган на земјата"
(франц. превод на Мазон lе plus beau је и du monde): tt К'отиде тамо,
оiновuшu дунјешуј бјеје." (Маз. Dос., 298)Ш;
33. анiЛllска сол 'пургативно средство' (Magnesium suljuricum) според
ingiliz 'иzи (ingiliz 'англиски', tuz 'сол'). Калката има широка употреба;
34. zloiu на но'iаша 'хонорар за една посета на лекарот, парична
награда, бакшиш' според ayakteri 'парична награда за услуга' (која се состои
во одење до некого или некое место) (ayak 'нога' и ter 'пот', награда што
се дава некому што се испотил додека ја извршил услугата). Калката ја
забележуваме само кај Цепенков: "Колку за ајак (аош на ноiаша) ми се
плаќа бре СИIJКО, ќе ни речеше..." (Цеп. Авт. 118). Тој ја употребува и
заемката ајакшере:" Што пари му земаше ajaKiuepe на сиромаФ да појди. . "
(Љјд. ) ;
35. свекрвuн јазик 'вид цвеќе со дебели, месести бодликави лисја'
според Iшуnаnа dili, со исто значење (Iшуnаnа 'свекрва' и dil 'јазик' односно
свекрвuн јазик). Калката е забележана во Кратово.
Сложените зборови се среќаваат почесто полукалкирани.
"

.

2. Гла'iОЛll
267.

36. бележи 'вакцинира' според yazmak: " Во тоа време, се јави

еден магаровалија во прилепските села да беле.жуа от сипаница ... Тамоси,
вамоси, го каптиса и сипаничарлiiко и бележуаше да дури..." (Цеп. Авт.
"" Во врска со оваа калка С а н Д

Ф

е

л Д пншува: " Lcs conlcs dc prcsquc lоиѕ Јсѕ

pcuples balkaniques mcntionnent ѕоиусп! ипс figurc fcmininc qui rcprcscntcnt I'idcai dc lа beaute с! qui
ѕ'аррсllс сп grcc Ч OJ,lJ,lwprpq тобт67гоџ а сбtс dc JГEVTCljJOprpll, сп аlbапајѕ с bukur е dheul, сп агоиmајп

mU$ala locului, сп macCdo-bulgагс uba'ata nа sfelOI, сп turc Јиnуа guzeli. Сс поm signific "Ја рlиѕ bclla
du mondc", mаЈѕ соmmс I'а rcmarquc М. Krctschmcr (Neugr. Miirchen, str.

Х), lа formation сп сѕ! arabc,

ои I'adjcctif п' сѕ! раѕ mјѕ аи supcrlatif dcvant Iс gcnitif, mајѕ аи positif соmmс сп arabc. 11 scmblc donc
quc се поm ај! раѕѕс dans Iсѕ langucs bаlkапiquсѕ раг 1с (игс. Ои rcstc iI а аиѕѕЈ раѕѕс ѕоиѕ ccttc foгmс
сп italicn: 'а bella Јеl mоnЈо" (Linguislique. 161).

ЈЈЈ ВО забслсшката, М а з о н објаснува дека обликот на изразот не се поклопува
со значењето и објаснува: "Littcralcmcnt: 'Iesfeux du monde'. Мајѕ lе ѕспѕ de dyhjeluj п'сѕl еп rcalitc

quc cclui d'un supcrlatif, соmmс dans !'cxprcssion 'le рlиѕ bcau љи du mondc' ... (Documents, 298, not. ] . ) .
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119) ;
37. вади, llзвадu 'заработува' според rkarmak 'вади' и 'заработува'
'заработува (вади) леб'): 11 И друзи работи работила
полцки.. како жниење и копање и друзи работи, само и само да си го вади
лебоid' (Прилеп, СБНУ, ХП, 167 ), "Вистина кажуаше, ама си работеше

(Ekmegmi lшгmа!

мајсторлук, да си го вади лебоШ..." (Прилеп, СБНУ, XIV, 110) .
Се среќаваат дури и именки како вадачка

(" Мојата

вадачка је

малечка" - Кратово) и вадеж ("Ако имаш вадеж (печалба) ќе има и јадеж"
- Прилеп, СБНУ, IУ, 179) во значење 'заработка, печалба',
И глаголот 113вади се употребува во исто значење: "Се што ќе

llзвадUJlf.e, наполу да делиме" (Меѓа, 132) ;
38. врзува

11

склучува договор, договара" според baglamak 'врзува'

и 'склучува договор':

11

Тек, чифт, си дал е зборои, си зеле и си врзале

нивната работа, што си ја имале за врзување" (Прилеп, СБНУ, ХII, 138) .
Во овој пример и зборот врзување е калкиран според baglama;

39, доаiа (му) 'му се стори', 'му изгледа', 'му се гледа' според gelmek
'доаѓа' и 'му се гледа'

(Ваnа

oyle geldi" Мене така ми се стори" )112: "Ми

дојде како тој да беше" (разг.);
40. доаiа 'чини', 'се фати' според gelmek 'доаѓа' и 'чини'

(Ви

portakallann her biri ш а gеldП 11 Колку дојде (чини) секој од портокалите"
Т. D. 1(.), "Колку доаiа килото (метрото, површината и др.)?" (разг.);

41. држи 'оженет е', 'има за жена' според tutmak 'држи' и 'оженет
е': ..... го знам, дРЖll една кумановка". Калкираниот глагол се среќава
поретко за 'омажен е': 11 . . сестра и е таа што го држи Петрета" (разг.);
.

42 држu 'празнува' според tutmak 'држи' и 'празнува': "Ми се ваќале
свети Јована 1 Кој ќе го држи, да го умножи 1 Кој не го држи, да го суложи"
(СБНУ, ХII, 121) ,

•
.празници ќе дРЖIlШ .. ." (СБНУ, VI, 132 ) , "Тие си го
држаш св. Никола" (разг.);
..

43. зема 'се жени' и 'се мажи' според almak 'зема' и 'се жени'
поретко 'се мажи' (Ahmet komf!U lazmi aldl 11 Ахмет го зеде (се Qженu)
комшиското девојче"): " ...да си ја земам за невеста" (Прилеп, СБНУ,
ХII, 157 ) , 11 ...ама ако ме земuше една од вас за маш" (Прилеп, СБНУ,

ХII, 150) , "Тој да

ја

земиш Виша Гркиња" (Шап. V-VI, 1) .

Исто толку често се среќава и се зема 'се жени', 'се мажи': "Фчера
није двата се аедофме"
Петрана"

(1.

(Прилеп, СБНУ, ХIII, 97 ) , " ... се земааш со

Ник. Орце, 10) , " ...и се заколнале да се земат јобата за

маж и жена· (Шаа 11, 32 6 ) , "Кој се љубит, да се земшu!" (Шап. V-VI,

329) ;
44. зема 'почнува' според almak 'земе' и 'почнува': " ...ги поскуси
чекорите

...

111

И зеде да наслушува..." (Нов ден, 5/1949, 283 ) , "Зеде да работи

ТУРСICИте примери што се даваат

во

заграда

се

земани од Т. D. К.
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ама не му оди од рака" (разг.);
45. зема 'купува' според alтak 'зема' и 'купува' ( Ev alтak " Куќа
купува", Kuтa alтak" Купува свила, штоф"): "Им зедоф на децата по еден
чифт чорапи" (разг.);
46. знае 'мисли, смета, држи' според bilтek 'знае' и 'смета' ( Веn de
оnu dost bШуогduт" И јас го знаев него како пријател", т.е. го сметав (др:ж:ев,
мислев) за пријател): "Јас го знам него Битола а тој отишол Дома" (разг.)ЈЈ3;
47. llзвадu 'заработува' cf. вади (бр. 37);
48. uзiубu, zубu 'отепа, убие' според kaybetтek 'губи, загуби' и
'отепа': "Утрото рано, му месила едно кравајче и ја испрати паштерка
је со татка је да ја uзzубu во некоја планина" (Прилеп, СБНУ, XV, 10 3),
"Јас тоа не го веруам, дури не видам, само ифтириа ми вадиш за да ме
zубuш и на душа да ми земиш дечината" (Прилеп, СБНУ, XV, 84);
49. КрШlt (се) 'се извива' според kmlтak ( klrтak) 'крши' и 'извива'
(особено за дви:ж:ењата на играчиците, чочеците): " Се кршu како некоја
ченгија" (Прилеп, СБНУ, XIV, 144)," Каде ми се кршltш, Цвето, как' фидан
на бафча" (Струшко, Шап. V-VI, 336) , "На оро моми кршеле снага ... "
( Крвава риза, 8);
50. научи (се) 'разбере; се распрашува' според бgгеnтеk 'учи, научи'
и 'разбере' ( Soru turduт, ата bir 9еу ogreneтediт" Се распрашав ама ништо
не (разбрав) научив"), "Прво научи се еднаш арно, да после да викаш, а
дедо" (Прик. 240), "Денес научuв оти професорот немало да дојде" (разг.);
51. отвора 'расцутува, цути' според a9тak 'отвора' и 'расцутува'
( 9igek a9тak; Aga9lar 9igek a9tl "Дрвјата расцутија"): "И април много
добар; ошворве много луленишча и мериши слатка душа... " (Маз. Doc.,
224);
52. ошвори
разведри според a911тak ( a9тak) 'отвори' И
разведри' ( Hava а91М "Времето се отвори (разведри)"): "Во зимно
време, ако се 6шворu некој ден и сонцето да печи, и ако... " или "... ако
се 6iiiворuш некој ден времето и..." (Прилеп, СБНУ, VII, 131).
Поретко се употребува, со спротивно значење, калката зашворu
( kapanтak) ;
53. iiaia 'следува' според dil ek 'паѓа' и 'следува': "Делба му се
iШдmlло.. " (Шап. VП, 123 ), .....е бре чорбаџи, нели велиш оти си му немал
за давање на тој чорбаџија, тебе ти iidiаш една клетва" (Прилеп, СБНУ,
VI, 129), "Кога се поделивме мене ми Йадна една куќа и една нива" (разг.);
.

ш Во орска со ооаа калка е а н Д Ф е л Д констатира дека таа се Haota и 00
албанскиот и по романскиот јазик: " Ellcs (Ic гоиmајп с! I'albanais, О. Ј. N.) cmploicnt toutcs Ics

(гoj

Ic vcrbc savoir рО.иг 'сгоЈгс, рспѕсг', quand iI сѕ! qucstion d'unc supposition сггопсс: аlb.

dij mbreli, ѕе

ish

znaele za junak

djal i lij

'Ic roi croyait quc c'ctait son fil ', bulg.

(mасМ.) carskala Ќегkа

.

.ico

ја

'Ia fillc du гој qu'iI сгоуај! ип garfj:on' ( apk. 144), гоиm. еu (е .иаm сд-mј e.ti

rob, пи'mрдга! 'јс сгоуаЈѕ quc (и ctais mon escl<lvc с! non раѕ гој' (Уаѕiliи... ), агоиm. пјѕ и tia
di multu dusti (u lumеа lanta 'il 1<1 croyait dcpuis longtemps dans I'autrc mondc' (Рар. 199)"
(Linguislique, 73-74).
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'губи' (при некоја игра, борба) според

diцmеk

'паѓа' и

'губи': "Се грабнале двата да се борат I Се бориле токму три саати I

аага,

Ни тој

ни други

аага"

(Прилеп, СБНУ,

93),

"Една вечер беа

заватиле да играат, саноќ што играле и пак не можеле да се ендисаат,

iiаiал, ни тој" (Цеп. 3, 187), "Ни
аага, ни соклето аага" (Шап. V-VI, 70);
55. Йага 'доаѓа ред', 'ред е на..: според dU$mek 'паѓа' и 'доаѓа ред':
"Море, ами, не м.u аага (да дојдам), златна невесто" (кж.), "Овој пат,
тебе ти се Йага да викаш гости" (разг.);
56. Йага, во врска со датумите, според dU$mek, со исто значење
(Bayram pazara dU$er Бајрам (се) паѓа в недела"): "Оваа година Божиќ
се аадна в четврток" (разг.);
57. iiушша 'испраќа' (пари, лаф, бакшиш, абер) според k6yvermek
'пушта' и 'испраќа' (нар.): Нека ilУШШll (пари О. 1. Н.) прво, после ќе
му думаме за тоа" (Парите, 49), " ... и жената iiушшu си ја да ти носи јаде
ње ... " (СБНУ, VI, 132). Оваа калка не се среќава во другите балкански
бидејќи обата биле мајстори, ни тоја

орле

11

11

јазици, освен во бугарскиот и во старите текстови како и во некои случаи
во српскохрватскиот. Најчесто доаѓа пред турските заемки:

шељал, лаф,

абер, Йарu, бакшuш и др.;
58. сака 'треба' според ister 'сака' и

'треба' « istemek 'сака'): "Оти
кога, ќе се жениш арџот ќе ти артирисат; дошла мајка е, дошла сестра
е, дошол брат е, та сакаш каве, се сакаш раќиа, се сакаш ручек, а жената
ти не ќе те праша, дали... " (Цеп. 3, 41 ) , " ... сака да станиш, да го про
водиш. . ."

(К ж.),

"Еблебија

не сака да јадеш"

(Велес), "Да бидат аргати,

не му даало рака, чунки многу и мрзело; да седат без работа, па
да се јади" (Прилеп, СБНУ, VI,

131), " Сака сите

ако кажат, оти е змеј, ќе умре - не живеје" (СБНУ, ХII,

59. седu

'живее' според

oturmak 'седи'

сакало

да трајат, да не зборујат;

161);

и 'живее', 'станува': "После

купил една стара робимчица, пак таа била мајка је, шо остана надвор,
после си се познаа со ќерка си, и така останаа и двете да седеш тука"
(Охрид, СБНУ, ХIII, 223), "Е лели е така момче, која сакаш од нас една
земи си и дај ни кошулите, за да си ојме дома, оти многу далеку седuме"
(Прилеп, СБНУ, ХП, 158). "Во тас касаба седјеше царо... " (Маз. Dос., 320),

"Беше здодејало на еден etуптин лежејким пот черги на зелената трева,
та беше му текнало да
УI,

седll на некој убаи куќи или сараи" (Прилеп, СБНУ,

131).
Од оваа калка понатаму се изведени именките

седење

'живеење'

и седач 'жител, становник' (во ХIХ век) 114; "Направиле свадба со големи
веселби и му дале една куќа како својата за седење" (Прик. 238), "Море,
Павле, ами ти имаш куќа за седење, али немаш?" (Прилеп, СБНУ,
ХПI,

272);
ш

cf. Б

JI.

КОН

е е к и.

Еден охридСКII iiieKciu од 19 век, МЈ 11, 5.
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60. сече 'определува' според kesтek'сече' и 'определува, одредува':
"На стопанот сече 'а таин да дават I На ден по една малка мома"
(Милад. 29), "За тоа време Лесната собра на сред село баеги селани
за да сечаш llазар со спаијата" (К Ж.);
61. сле1Сува 'пљачка' според soyтak 'слекува' и 'пљачка': "Море
ај да го викниме сиромашкио еќим да не ни треба Филипа и Алекса, да
не слечаШ..." (Цеп. Авт. 117), "Некој лош цар беше започнал да го слечуаш
народо сфој ји от пари, ји от стока, ји от земја... " (Цеп. 1, 79);
62. шрiа 'мери' според t;ekтek 'трга' и 'мери': "... Ќе ти го шрzам
'лебот,дали ти е токмо..." (Шап. Сб. П, 412), "...уште не задојано, требало
да се шрzа со кантарче..." (Битола,СБНУ, ХУ, 80), "Кантар шрiаш катран"
(Шап. УII, 44);
63. шрiа 'се мачи, страда, пати' според t;ekтek 'трга' и 'се мачи,
страда' (Eziyet t;ekтek" трга мака, се мачи", Gut;IЙk t;ekтek" тргање мака"):
"Од твојата пуста болес I Година н пол кај шрiаш" (Прилеп, СБНУ, У,
"Срроти прикажуањето на жената му от Ѓорчета бакалот, како што

63),

шрzала от нави, кога стигнала дете... " (СБНУ, ХШ, 14б), "На младос' сакаш
да шрzаш ра'ат, а на старос' мака ..." (Шап. II, 300), "А не да страдаш и
шрiаш.. " (Робии, 113);
.

64. удира 'ранува, отепува' според vurтak 'удира' и 'ранува, отепува'
(Haydudu vurтu lar" Го ошеlша (удрија) крадецот"): Не е удрен со теллија
куршум" (Милад.), "Со две куршуми удрено / На десно рамо удрено I И
!I

двете бе'а тел'лии I На тенка сирма нижани" (Милад. 393);
65. удира 'лови, уловува' според vurтаk'удира' и 'лови' (Kи vurтak
"отепува птица"): "Едно време имаши еднн човек, беше млогу авџна; кога
сакаши да излези на лов, без да удрuе нешту не си врнуваши на каштата
му" (Верков. 40).
За удира боја 'бојадисува, фарба', удира јама 'крпи', удира сааш
'отчукува', удира маќuна 'шие (на машина)', удира uгла, llHe1Cl{uja 'става
инјекција' cf. ПаР1ЏlјалнlI. 1СаЛ1Сll;
бб. фаќа 'почнува', 'започнува' според tutтak 'фаќа' и 'почнува' (J j
(еnа tuttular" Работата ја почнаа (фатија) лошо"): "Детето фаШll веки рабо

тата да га гони мошни саалам јако" (Верков. 153), "Момата кату отиде
тамо, фаШu.ха тристата души јунаци марифети да прајат..." (Верков. 212),
" ВаШllЛ кадијата ѓоа да пејит во фермано... " (Цеп. 3, 104), "От некое време
вашuло на цар Костадина да му излегуало струпчиња по снагата" (Прилеп,

СБНУ, ХIП, 190)," Фаши пиле со солѕи да плака" (Шап. 1,1,5), "Колку фашu
коња да подират I Му се спушти Марко Кралевиќе" (Милад. 175).
Со исто значење се употребува и зафаши: "Една вечер беа се

заваШllле да играат.

..

" (Цеп. З, 187);

б7. фаќа 'прима' (за боја, лак) според tutтak

(Ви

tahta boya tutтaz

"Оваа штица не фаќа боја"): "Овој пат црвенава ич не фаши" (разг.),
" ...не се брише, убаво фаШu .." (разг.).
.
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За фаќа некој или нешшо (човек, слуга, куќа, кола), фаќа песна
и сл. cf. Изрази и зборовНli сосшавu;
68. uрефаши 'пресмета, преесапи, задржа, фати (при пресметува
ње на нештоУ < tutmak ( Оп иуау' borcunuza tuttum "Ви uрефашив (задржав)
10 лири за долгот"): "Префаше ше се кој колку има за давање ... " (разг.);
69. фаќа 'чини, вкупно изнесува' според tutmak 'фаќа' и 'чини,
вкупно изнесува' (Aldglm eyley yuz lira tuttu "Работите што ги зедов
(купив) чинаш (се фашија) 100 лири"): "Куќата ме фашu два милаони",
" ... сосе астарот и шиењето м.и се фаши палтото триесет илјади" , "Оде
ње, идење, го фаши околу пеесет илјади" (разг.);
70. чuнu 'вреди, кошта' според etтek 'вреди' и 'кошта' (Ви kitap bц
lira eder "Оваа книга чuнu пет лири"): "Еј ... колку пари ќе ни Чliнеше

кожава да ја потурчеаl Колкаво леќе за вујка е кир Ристаќијаl" (Антица,
109), "Колку чинu . . . (колку кошта).

З. Други вuдови зБорови
268. 71. БР20 'скоро' според abuk 'бргу' и 'скоро': "Си било едно
момче на име Јандреа. Бидејќи БР20 било женето, го канил дедо му на

гости" (Прилеп, СБНУ, ХII,

242),

"Дал' отдамна о'шол, стара ле бабо,

или сега БР2У?" (Шап. V-VI,37);
72. еден за истакнување според bir (Bir

guzel

ki ... ) "Едно девојче

што има, алал да му еl", "Еден дожд што ме фати!" (разг.);
73. еден 'само' според bir 'еден' и 'само' (Неу ey bitti, bir bu kaldl
"Се се сврши, само ова остана"): "Една кожа и коски што му останаа",
"Едни очи на мегдан!" (разг.);
74. едно 'прво', 'од една страна' според bir, со исти значења, "...Ќе
се заробело и ќе се однесело во нивното царство, едно, да се кабардисуа
самио цар, оти победил и народот от другио цар го заробил, и, дРУ20,
заробените ќе и продаале на големците... " (Прилеп, СБНУ, ХIII, 189). Од
примерот се гледа убаво употребата: едно наспрема друго: "Не ми се
бендиса куќата, едно што е стара, друго што е далеку." (разг.);
75. Зlора 'покрај, освен' според tist. uѕШпе 'згора, врз' и 'освен,
покрај': "На ова згора, еве што беља го нашла свети Петра" (Прик. 130),
"На кавгата зzора, од двата петла на едно буниште, влезе помеѓу ниф
жената... " (СБНУ, ХШ, 190 ) , "Е мецо, што велиш на ова зzора?"
(Прилеп, СБНУ, V, 188) , "...и така на трекјата вечер дојде и мечката
со питуле, и во лафосвањето одзiора жената му вели мажу је" (Маз.
Doc., 308)115;
ш

Д. м а т о в ја споредува оваа употреба по бугарскиот' со грчкиот јазик, cf.

СБНУ, lX, 34.

139

Оливера Јашар-НастеЈIa

76. з'iораз'iора 'површно' според иѕиеn uste, со исти значења:
" Како било и што било што се прават тамошните луѓе штркои, другаш
ќе ви кажам, браќа, им рекол Сиљан, сега

з'iораз'iора,

ви кажувам

оти и јас се сторив штрк..." (Прик.

"Ги прибрав некои летци

што ги имав скриено, така

(Чашуле,

77. кусо

161),
згора-згора... "

'кусо' и 'недостатно': "Дали нешту
"Уште она беше
прилогот

кусо

71);

'недостатно, помалку отколку што треба' според klsa

кусо"

кусо

ти беше?" (СБНУ, ХП,

201),

(разг.). Со право вели проф. Конески1l6 дека

се јавува со лексичко значење многу оддалечено од

значењето на придавката од која е изведен. Но, тука треба веднаш
да се додаде дека тоа
т.е. дека во случајов

оддалечено значење доаѓа под турско
кусо е калка од турскиот јазик;

влијание,

78. ошворено 'светло' (за бои) според a9lk(aClkmaVI 'светло сино');
79. зашворено 'темно' (за бои) според kopamk (kopamk renk
'затворена (темна) боја'): Многу ти е шемно ова, земи нешто i100шво
рено" (разг.).
11

Б. КАЛКИРАЊЕ НА ИЗРАЗИ, ПОЗДРАВИ
И ЗБОРОВНИ СОСТАВИ
(ФРАЗЕОЛОШКИ КАЛКИ)
269. Многу честа е појавата да се сретнат калкирани турски

синтагми, зборовни состави, изрази и разни формули за поздрав, макар
што постои мислење дека турското влијание надвор од лексиката е
безначајно: "Aussi I'influence qu'jJ (Iе turc, О. Ј. N.) а exercee sur elles (Iеѕ
langues balkaniques, О. Ј. N.) en dehors du Jexique est-elle insignifiante, comparee
aux nombreux саѕ d'echanges entre еЈЈеѕ" 117. Меѓутоа, наспроти вака форму

лираното мислење, останува фактот дека турското влијание врз маке
донскиот јазик не само што постои туку дека фразеолошките калки
се дури и почести од лексичките. Некои од овие последниве се заеднички
и за некои други балкански јазици и можеби во некои случаи би
требало повеќе да се зборува за напоредни форми и паралели отколку
за калки. Овој факт го констатира и Сандфелд: "Les саѕ (de concor
dances phraseologiques, О. Ј. N.) sont extr6mement frequent оо un tour de phrase
ѕе lајѕѕе traduire mot а mot d'une langue а J'autre" 118, кога зборува за заед

ничките особености на балканските јазици (од ова, тој ги исклучува
турскиот и српскохрватскиот јазик, а зборува за бугарскиот, албанскиот,

ГЕЧКИОТ и ароманскиот јазик).
". Б л. КОН е е к И, TptlAUliUlIKII, 108.
11' ѕ а п d f е I d, Linguistique. 159.
IIК ѕ а п d f е I d, Linguistique
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270. Познато е дека со сигурност не може да се тврди кој јазик
послужил како образец во калкирањето и по кој пат тоа се вршело,
но ние овде ќе ги опфатиме оние изрази, зборовни состави и формули
за поздрав119 за кои сметаме дека, поради нивното значење, начинот
на изразување и употребата, доаѓаат до турскиот јазик. Некои од овие
изрази се преведуваат буквално, некои пак се прераскажуваат или
преиначуваат повеќе или помалу, но внатрешната форма секогаш се
согласува со турските модели. Се разбира дека поради деликатноста
на прашањето, во некои случаи, може да се допушти и поинакво
објаснување на калките.

1. Изрази u зборовнu cociuaeu
271.

80.

блuску до УМОт според aklla yakm (akll 'ум, разум', yakm

'блиску'), изразот се употребува во значење 'разбирливо, остварливо,
приемливо';

81.

едно време 'некогаш, одамна' според bir zaтan. Со овој израз

на.iчесто се почнуваат раскажувањата за работи што станале одамна,
во стари времиња. Најголемиот дел на народните приказни (особено
тие запишани од Веркович кај кого од 99 приказни, стр.

7-244,

само

приказната бр. 99 не почнува со едно време) почнуваат со едно време... :
" Едно време имаши еднн сиромах човек. " (Верков. 14 9) " Едно време
,

имаши две братЌа." (Верков.

146).

Се среќаваат, но поретко, полукалките: еден вакајU (Еден вакат
стана царо да прави моаребе, ама... " - Маз. Contes

142)

и еден заман.

Интересно е да се одбележи дека не успеавме да забележиме употреба
на еден поинаков почеток кај народните приказни, што се среќава
во албанските и ароманските приказни, а што е исто така калка од
турскиот јазикl2О;

82.

собира ум, бере ум според аЊm toplaтak (akll 'ум', toplaтak

'собира') се употребува во значење 'станува разумен, се вразумува':
"...и да си собере.м.о УМО" (Разл. поучит.
(Маз. Contes

76),

188), "Соберu се умо чупо!"
"Бери си го умот", "Прибери се" (разг.), "... и УМОт

нека си 20 собира"

83.

(Меѓа,

18);

МУ сече YMoiu според аЊ kesтek (kesтek 'сече'), се употребува

во неколку нијансирани значења: 'разбира, расудува' ("Остај го, не
гибај го, толку МУ сечu УМО"

разг.), 'смета, наоѓа за згодно' (" ... речи

'" Од ова се одземаат калкиранитс ПОСЛОВИЦИ и топоними.

'2" Станува збор за турското bir varтl$. bir yokтu$. чест почеток кај турскитс приказни.
Во врска со ова С а н Д Ф е л Д пишува: Lcs contcs аlbапајѕ с! rournains cornrncnccnt generalcrncnt
"

раг Iсѕ rnots 'c'ctait

с!

nи ега. аlb. ish тоѕ ish. ishte edhe nuk ishte.
bir varтlS bir joqrnus" (Linguistique. Ј 62).

cc'n'ctait раѕ': rourn. ега #

corгcspond а Ја formulc turquc

се

qui
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ми И от сиромајиот да земам, јас не се лутам, речи, како што ти сечu
умош му рекло момчето"

Прилеп, СБНУ, XV, 101);

84. му фаќа умош според aklmda tutmak (tutmak 'фаќа, држи', aklmda
tutmak 'запаметува, не заборава, сфаќа') се употребува во значење 'запаме

тува, сфаќа' ("Не му фаќа умош! и толку, не е дека не учи!" - разг.),
'проценува, расудува' ("Нема ништо да речам, честити царе, рекла меч
ката, вистина така е, арно ти фашuл умош, И за дека си поумен и појунак
од сите, да затоа те сторил господ цар" - Прик. 168, Како што ми фаќа
11

умош, ќе биде таа работа" - разг., во значење 'според моето мислење... ,

како што можам да проценам', или

11

Бре кај пусто ќе се научам, бре

татко, коа не Mll ваќа умош, му рече детето" (СБНУ, VI, 107):
85. се расuПува од умош 'збудалува, полудува' според aklmi bozmak
(bozmak 'расипува'): "Му вели старецо: Ишча Госпотаго за да ми љеп,

жош ми се битиса. Ашкетијата рече сам по себе: Ж'е расuаан од умо"
(Маз. Оос., 258),

11

Кога ми дочу мајка е / Ош умош ке се расuПuiii."

(Милад. 296), "Кога се разбудвам ош ум се расuuвам" (Милад. 455);
86. му се зема умош 'се онесвестува', 'го фаќа вртоглавица' според
аЊ almmak (Akllm almdl "Ми се зеде умот, се онесвестив"): "Од време

на време му се зема умош и му се пресечуваат и раце и нозе" (разг.);
87. умош му е .. 'постојано мисли', 'мислите му се.. : според аkll
.

onlarda d,r (АkIlm fikrim hep onlarda cnг "Умот и мислите ми се постојано

кај нив"): " YMoiii. се кај не му е" во значење 'постојано мисли на неа';
88. му осшанува окошо 'му се допаѓа многу', 'посакува', 'завидува'
според g6zЙ kalmak (g6z 'око', kalmak 'останува'): "Сите што биле во одајата,
на сите во него беа му осшtiнале очише" (СБНУ, Х, 135), "... видел едно
утро кај се капеле во реката три убаи девојки. Очите во 1-Шф беше му
осшанале на офчарот, гледајќи на нивната убаина" (Прилеп, СБНУ, ХII,

157), "Во него му осшана окошо"

(Прилеп, СБНУ, Х II, 239), "...видо

један голем мисирок, очише МU осшанаа У него" (Кратово);
89. му се уПлаши окошо според g6zЙ korkmak (korkтak 'се плаши'),
се употребува за означување 'страв по некое лошо искуство': "Арно ама
спорет твојата итрос ти што ми ја напраи, ми се уitлашu oKoiii.o" (Прилеп,
СБНУ, VIII, 196), "Уilлашено МU е окошо и тоа доста" (Рашанец, 31);
90. му фаќа окошо 'допаѓа, оценува, проценува' според g6z tutmak
(G6zЙm tutmadl Не ми фати окото, не ми се бендиса"): "Ако ми фаiUu
"

oKoiiio ќе го купам" (разг.). "Многу ќамил беше за да го познае болнио.

али ќе оздрави, али ќе умри. Тој што не му го ваќшие окоiИо, не го
ваќаше да го лекуат, чунки непара оздравуеле" (Цеп. Авт. 117);
91. со крuво око г леда; гледа крuво според egri bakmak (egri
'криво', bakmak 'гледа'): "Со денеска, со утре, народот се со KpllBO око
гледале на тие три дрвја, дури и на местото, кај што биле пораснати"

(Прилеп, СБНУ, VI, 114);
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92 ошвори збор 'почнува да зборува' (срп.хрват. заuоденуши раз

lај I muhabbet
SQZ ш;mаk (soz 'збор', ш;mаk 'отвора'): "Во едно собрание еднашка беа

говор) од полукалката ошвори лаф, ошвори муабеш спрема
I

ошфорuле збор за самарџијата..." (СБНУ, XIV, 123), " ...и му отишол кај
царот и му се поклонил како на цар, и ошворuле збор за ќерка му на
царот" (Прилеп, СБНУ, ХП, 190), " ... ошворu.ле збор за... " (СБНУ, ХУ, 190);

93. чuни збор 'зборува' од полукалката ЧUНU лаф, чuнu муабеш

спрема lajetmek, muhabbet etmek: "Фатиха ЧUНlаа двата збор, парво да дељат
ол6виту и кравите" (Верков. 124), "Седнуват сички, збор чuнаш, секој
што за му текни. Тогај за фатат збор да чuнаш за бракот" (Верков. 246);
94. сшои на збор 'одржува даден збор', 'го извршува ветувањето'
според sozi1nde durmak (durmak 'стои'): "За што ми на збор не сшоја 1
Как што си зборот имавме?" (Антологија, 73),
... дали сшоuш на
зборош?" (Мирчев, М. Пр., VШ, 4);
"

95. враќа збор 'одвратува, одговара' според lај {:evirmek ({:evirmek

'враќа'): "Оваа жена што толку катаден ја биел маж и треба да е некоја
многу брборлива; треба да му враќа збор на мажа си и да му не
премолчува, та и рекла..." (Прик. 244);
96. дава збор 'ветува', 'договара' според soz vermek (vermek 'дава'):
"Тек, чифт, сu дале зборои, си зеле и си врзале нивната работа ..."
(Прилеп, СБНУ, ХII, 138);
97. зема збор назад 'одрекува, порекнува' според SQzuni1 geri almak
(SOZ 'збор', geri 'назад', almak 'зема'): "Инатчијата умират, ама зборош
назад не сu го земаш" (Посл. 2492), "Царстото ти го давам, синко,
му рекол цар Давид, ако го сакаш и назаш зб6рош не шu 'i6 в раќам,
дури т6лку јас тебе те милуам" (Прилеп, СБНУ, VI, 119);
98. аадна на разговор 'почна разговор' од полукалката иадна
на лаф а оваа според

1
1

lаја (muhabbete) du mek (du$mek 'падна, паѓа'):

Паднале дваша на разгооро некогаш и му рекол некасметлијата на

касметлијата... " (Цеп. 2, 131), " ... иаднавме на раЗ'iовор ..." (Лит. збор,
2/1958, 119), "Паднале на раз'iоор некогаш умот и касметот и от тој
разгоор многу се препирале" (Цеп. 11, 47);
99. од збор на збор според laftan laja: "Ами лели му завидоа
орлите, оти да јадат штркоите скакулци, и од збор на збор се капаштисаа

да се бијат едни други" (Прик. 160);
100. uде збор, доага збор според lај gelir: "Така uде зборош,

не се лути ... " (разг.);
101. зема збо'iум 'се поздравува при одење' според seliim almak:
Чекај чедо, не брзај, земи збо'iум со сестра ти, таа нема да дојде со
нас, не чин и да ја затвораме куќава сама" (Парите, 40);

1

1

102. фаќа месшо 'умно, разумно, паметно' според уе, tutmak (во
врска со зборувањето): Слушаме, ежко, слушаме, рекле, само ти кажи
11
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нешто што да фашu месшо, та да ти речеме ашколсун, му рекле
звероите и надале уво да слушаат" (Прик. 165 ) ;
103. не 20 фаќа месшошо 'не може да издржи' според уег tutmaYl
(уег 'место'): " Месшо не 20 фаЌаше... " (Чашуле, Раскази, 46 ) , изразот
се среќава често во говорниот јазик;
104. фаќа неК020 'зема на работа' (мајстор, амал, жена) според
tutmak: "Фашuја десетина мајстори да ја довршат зградата", "Што не
фашuш жена да ти ја исчисти куќата?" (разг.);
105. фаќа нешшо (кола, куќа, стан, нива) 'зема под наем, под
кирија' според tutmak односно ev tutmak, araba tutmak (ev 'куќа', araba
'кола'): "Фашив една соба дур во Чаир", "Кола фашивме и за еден
ден ги пренесовме..." (разг.);
106. удира U2ла 'става инјекција' според јсnе vurmak: " Му удрија
досега преку десет игли" (разг.);
107. удира ilечаш 'става печат' според (тЙhЙг) damga vurmak: "Во
архивата ќе ти удраш uечаш" (разг.);
108. удира шеле2рама 'испраЌа .. :, 'итно известува' според telegraf
vurmak (нар., лит. telegraf c;ekmek): " Удри му шеле2рама побргу да дојде... "
(разг. ) ;
109. клава в рака 'присвојува, зема со измама' според еllе koymak

(е/ 'рака', koymak 'става'; во срп.хрват. дочеuашu се, дОМ02НУШU се ):
"Видела, не видела ц ареа ќерка, бидејки је сврбело да ја клаuш в рака
кошулата, се преткрила и отишла при куменџијчето, та се слекла, да
му ја облечит тоа само" (Цеп. 3, 10), "Е ај, мори кума лисо ќе те пуштам,
ама ако не ми ја свршиш оваа работа и да излажеш, тешко тебе после
ако те клаам в рака" (Прик. 183 ) , "... мисли како да клаи една од
девојките в рака .. " ( СБНУ, ХII, 158) ;
110. uaia на молба 'бара милост, се моли' според атаnа diцтеk
(du ek 'паѓа'): "...сите се собрале по црквите, мало, големо, и Паднале
.

на молба на господа, за да киниса..." (Прилеп, СБНУ, ХII, 198 и IХ, 160) ;
111. назад оди 'назадува, не напредува' според geri gitmek (geri

'назад', gitmek 'оди'): "Другио беши без касмет, ер што да фашташи
да чини, надзаш му ошивашu работата" (Верков. 82);
112. назад осшава 'пропушта, заборава, пренебрегнува' според
geri blrakmak (blrakmak 'остава'): "Ве молам вие чорбаџии и на душа
ви остаам, от ова што ви нарачувам, ништо назад да не осшаuше, а
пак ако речи Господ да оздравеам... " (Цеп. 2, 305) ;
113. шшо uмд 'се, сите' според ne var јѕе ('што и да има, се (сите)
што постои, што постојат'): "...и да д6јдат чувеци да раб6тат, ки им ПЛ<IТУМ
ск1iпо, прескапо, киј ранум, колку м6же да јадат, ахчии, шшо Има, да д6јдат
да варат манџа на аскерут - димек..." (Кукуш - Дојран, М Пр. [Х, 3-4, 174) ;
114. шillо бuдуа шшо не бидуа и шшо ќе биде, шшо не ќе биде
'за секој случај' според nе о/иг nе olmaz: "Земи, стави отстрана, нека
се најде, шшо бuдуа шшо не бuдуа!" (разг.);

======
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оди што оди според gidiyor nе gidiyor (gitmek 'оди'):

"

Оде што

148), " Одела
(Прик. 148);

оде и најде еден извор, та појде и се напи една вода" (Прик.
шшо одела гемијата по првиот пат, и по некој ден..."

116.
11

аравu како да аравu според

уарјуог nе уарјуог (yapmak 'прави'):

Овој си викат, ќе не сотре сите; ајде да ј1равuме како да аравuме, да

го оддалечиме од нас" (Прик.);
117. виде не виде според goriyor g6rmiyor односно g6rdu g6rmedi
(g6rmek 'гледа, види'): "Вllде не вll.де, Немчија пушчи лаф на Русија"

(Маз. Contes 76), " Видела, не видела сирота вдојца, плачејки се вратила
назат и отишла на сут ..." (Прилеп, СБНУ, ХУ, 102), "Најпосле, вuдела
невuдела старата свекрва станала да игра оро и да пее песна" (Прик.

228),

"Откога многу и плака, вuде-невиде жената ја остави погачата

наземи и му се пушти попунчето да го фаќа" (Прик.

188).

Калката

се среќава и во поетскиот јазик: "Виде, не виде, оти не бидуа I Се
спремала србиница млада I Си појдоа у деветте браќа" (Прилеп, СБНУ,

ХПI, 93);

118.
du

аадна болен 'се разболе' според hasta dU$mek (hasta 'болен',

ek 'паѓа'):

"Оттогаш аадна болен и не ..."

.

болен .." (Шап. П,

119.

(разг.),

11

Тој ilаднал

299);

беiа (ракав, јака и сл.) 'изместен е' според ka9mak 'бега' и

'оди накриво'; "Малце ти беiа ракавот на десно" (разг.);

120.

војник оди според asker gilmek (gitmek 'оди'):

!I

Има две недели

.

како ошuде војник. ." (разг.);

121.

му излеiува име според

adl Ikmak (ad 'име',
.

"На човек да не му uзлезе името .." (разг.),
имеШо..."

122.

9lkmak 'излегува'):

"Не е таква, и излегло

(разг.);
дава БUК 'вика' според ѕеѕ vermek (ѕеѕ 'глас', vermek 'дава'),

ѕеѕ vermek (sada vermek) 'вика, одговара, се огласува': " Налутени на Адама

како што беа сите луѓе кај глаата, дадоа BIIK: На бре луѓе, грабнете
ги и 6вие к6лнати дрвја..." (Прилеп, СБНУ, VI, 114);
123. земање давање 'купопродажба' и 'однос, врска' според аlџvе

гц

(almak 'земе, земање', vermek 'дава, давање'): "Не можи да се лафи
..

за некакво земање-давање ." (Струга). Освен калката се среќава и
заемката, и тоа можеби почесто: " Јадење, пиење братски, алiiш вереш
- душмански"

(Посл.

2569),

"Алiilu-фереш страшен беше фатило да

праит и се пр6чуло по целио грат" (Прилеп, СБНУ, Х, 134)121.
124. сака-неќе 'бездруго, секако' според ister istemez (ister 'сака',
11

Сака-неќе, ќе ја сврши таа работа" (разг.). Освен
istemez 'не сака'):
калката се среќава и заемката исшер истемес: "Кога чиви се научи

ќерка му от богатио
ш

оти пак тој ќе ја земит, а не син му от царо,

Оваа калка е заедничка и надругите балкански јазици. така иа пр., според е а н Д -

фслд (Linguistique.

93). таа се јапува во

да811не, во ром. dat-$i-luat и darallera и

80

алб. како dhi!ne-marre и marr-dhene. по буг.
грч. како /)oaoA.ljlpia или како лqlpобоаiа .

аемоне
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голема мака е паднало, арно ама uсшер, uсшемес, ќе го земела и го зела." (Прилеп, СБНУ. XII, 193), "3наиш, али не знаиш, лош, арен,
маж сум ти, исшерисiuемес" (Цеп. 2, 249);
125. сам на глава 'самостојно, независно' според kendi ba na (yafmz
ba ma): " ...и да излезит сам на глаа мајстор" (СБНУ, VI, 121);

126. аонадвор оди 'вршење нужда' според dl an pkmak (dцan
'надвор', r;lkmak 'излегува'): " ...му се ошло ао надвор (да се моча} ... "
(Леринско, СБНУ, VIII, 205), "Кога оди човек ГiOHaдвop, не чинело
да се секне..." (СБНУ, ХII, 130), " Иду ао надвор, срцето ме боли...знајеш
ли некој лек за понадвор?" (Кратово), во последниов пример калката
е употребена како именка;
127. шолку бuдува, за изразување највисок степен, според okadar
оlиг (okadar 'толку', оZиг 'бидува'): "Таму излегол еден арслан голем
- шолку да бuдuш" (Охрид, СБНУ. ХlII, 194);
128. од една година наваму според Мг seneden beri (Мг 'еден',
ѕеnе 'година', beri 'наваму'): " ... како страдахме много ош една година
насам от нашите Гркомани..." (Неврокоп., с. Долен, М. Пр. 1, 2, 70);
129. не оди една година според gitmez bir ѕеnе (gitmez 'не оди'):
" ...јас ја удриф дропката, оти не одuш една година и ќе се сторам
садријазам" (Цеп. 2. 292);
130. му ГiYKHa аФuонош 'се разлути, налути, изнервира' според
аЈуоnи patZatmak: "Е, дури тогај беше му Гiукнал афuоно на касапо, та го
клал прсто на ќутуко ји мавнал со сат'ро, та го пресекол..." (Цеп. 3, 155);

131. (со) денеска (со) ушре 'малку по малку, полека пополека'
според bЙgЙn уагm, biigiini!e yarmile (bUgiin 'денес', уагm 'утре'): "Со
денеска, со ушре, се прочуја и до царо ... " (Прилеп, СБНУ, ХIII, 193),
"Со денеска, со ушре, се туку ги распрашувал учените Турци за турската
вера..." (Прик. 208), "Со денеска, со ушре, го доила и го пораснала."
(Цеп. 2, 21), "Денеска-ушре, го видоа кај што влезе во дупката и се
созборуала да го ватат" (Цеп. 2, 21);
132. фрла Гiушка 'пука' според Шfеk atmak (tiifek 'пушка', atmak
'фрла'): "... та от тамка да фрљаш сус ГiушкиШе .. " (Шап. II, 369), "На
часо Спиро со i"iYluKa фрлuл I И ми го удрил тој Сулејмана" (СБНУ,
ХII, 83), "А пред ними најнапрет одит момчињата фрлаеќu Гiушкu"
(Галички, 236). По аналогија на фрла аушка и полукалката фрла шуфек
(" Дали си шуфек фарљало I Дали си сабја тргало? I Нито сум шуфек
фарљало I Нито сум сабја..."
Милад. 320), која исто така се употребува,
се среќава и фрла шоГi: "Чуеш ли ме, цар султан Мурат! I Стига фрле
шоiiu и кумбаре I Стига пушта до тешки барути" (Серско, СБНУ, Х, 91);
.

133.

фрла даваНllе

'оданочува, одредува данок' според vergi atmak

(vergi 'давание, данок', atтak 'фрла'): "Ај, што ми биле сељани душмани

I Ми фрљале тешки бре даванuја . " (Тетово, Фол. 1915); се среќава
.

.

и полукалкираниот израз фрла, расфрла вергuја

(" Расфрлuле

тешкана
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веРlllја I Кому двесте, кому триста мириа" (Преку Дрим, Шап. Ш-IV,
СБНУ, Х, 150, во Прилеп СБНУ, VШ, 1 9 8
14 како и во Штипско
во Галичник- Р. О.). Понекогаш се случува да се најдат едноподруго
и заемката веРlија и калката даваНllе (" Море, се собрале, се набрале
сите стари, гиди чорбаџии, да си Фрлаш, гиди веРlllјаша, веРluјаша,
гиди даванија, море, кому двесте, кому триста... " (Бегалка, 88), но
,

глаголот е редовно калкиран.

134. аие Цllzарll 'пуши'

според rigara irmek (irmek 'пие' но и 'пуши'):

UСUllеш денес?" (разг.). Во последно
llушu додека порано исклучиво се
употребувале полукалките аuе шушун, аие нарlllле, аие бурмуш: "Само
со чибуците в рака си одеа и шушун Сll јlиеја" (Прик. 211), "...и звје
чибуко, и токо iiuјеше ШуШун..." (Маз. Оос. 274), "...имјаше ен чибук,
шчо uuјаше lllУШУН" (Маз. Оос. 218), "...и шушун си uuеле" (Прилеп,
СБНУ, УI, 131), "Шо не пијет вино и ракија, шо не пијет I Шо не ii.uјеШ
шушуна, бурмуша, шо не uuјеш" (Галички, 267), "...каве, нарluле iiuјеше . "
(М. н. песни, 105), "НаРlliле аие и мисли..." (Робии, 34);
135. аага мака (жал, шешко, недраlО) според aglr, fenallk, gur
diцmеk: "И uаднало мака на мојата мила" (Лирски интермецо, 19),
"Кога чула змијата оти ја благослоил дедо Нојо да јади глуфци, недраlО
u Uаднало. . " (Прилеп, СБНУ, XIV, 108), "Многу жал ми аадна, многу
црна мака... " (Конески, 9), "И тогај Тодоре добро не е аадна" (Милад.
238), Тогај на ѓаолот беше му Паднала голема мака. " (Прилеп, СБНУ,
VI, 107). Се среќава и полукалката iуч 'lадна: "Ем ја луто калне: I
Капнала ти I Руса коса! I . . tуч е аадна I Разделина I Си отиде I Кај
бербера..." (Прилеп, СБНУ, УIII, 116);
136. нема (нu) за лек 'нема воопшто' според Шif ifin yok (ilOf
'лек', ifin 'за', yok 'нема'): " ... Ич не барај, не можеш да најдеш ни за
лек...!" (разг.);
137. јаде бој (Прачка) според dayak (k6tek) yemek (yemek 'јаде'):
"Али можеш две кутии (цигари) да

време се повеќе се употребува гл.

.

.

.

11

..

.

"Многу мака ми беше оти да ме удира без кабает, арно ама адетот

араш ќе јадuш и по
iiрачка ќе јадllШ, бре и валака ќе те тепат даскалот, пак ќе
траиш..." (Цеп. Авт. 121). Изразот се среќава и полукалкиран јаде
ќошек: "Ама ќошек uзедоа денес децава од татка им ... " (разг.);
138. кршu lлава според klr kafani (klrmak 'крши', kafa 'глава',
со пејоративно значење, како и целиот израз): "Ај оди, КрШll lлава
тамо, де... " (СБНУ, ХIУ, 159), "...и беше му рекол: кршu си lлаа, бре
никаквик 6д мене!" (СБНУ, VI, 107), "Море кршu lлава, вапиру еден, ... "
(Совр, III, 31), "Ај кршlt глава" (Чашуле). Се среќава дури и кршеlла
вечкu: "Падна кршеlлавечкu" (Велес);
139. горе-долу 'приближно, отприлика' според а/ifJЙI yukan (a jjl
'долу', yukan 'горе'): "Горе-долу, ќа ватат два триесет парчиња - рече
му беше такоф, тики истеристемес, ќе траиш и

рака со
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бабата"

(К

Ж 11,

250),

"Ако сум, 20ре-долу и јас млад, ама како што гледам

по зборовите, детето е сврзано и прокопсано ќе ви биде" (Парите,

140.

65);

ја има-ја нема 'одвај, со мака' според уа var уа yok (уа 'ја',

var 'има', yok 'нема'): "... скоро половината мажје во селото се вдовци,

а вдовици десетина ја има ја нема" (К Ж. 1, 21);
141. лошо-арно 'како да било' според еу, Јеnа (нар.), eyi ( iyi)
'добро', (еnа 'лошо'): "...и на них му вели: еј братку, виа работихти
на татку ми лошу-хtiрно толку врјаме" (Верков. 108);
142. лешо-зима 'постојано, без прекин' според yaz kl (yaz 'лето',
kl

'зима' т.е. 'и лете и зиме'): "Тоа човек немал ни жена, ни деца се

на ѓолот си сидел лешо-зима"

143.

(Верков.

268);

ноќе-дење, со исто значење како и леШо-зuм.а, спрема gЙn gece

(gЙn 'ден', gece 'ноќ', 'постојано'): "Имало једно време једин тек-човек.
Н6ќе-ден'ша си гледал воденИцата... " (Гевг. М. Пр.

III, 2,

Ник.

д.

Рачев),

"Јазе шо а мисљом, боже / Шо а мисљом дејње, ноќе" (ibid. III, 3);
144. маЛУ-МНО2у 'доволно, речиси' според az r;ok (az 'малку', r;ok
'многу'), сп: "Казандисал малку МНО2У стока / Казандисал три тоари азно"
(Прилепско, СБНУ, ХIII, 120), "Шетала поли и гори м' ра-МЛ02У до три
години, дури веки си раскапа железни чизме на нОѕите... " (Верков.

131),

"Тојнака на богатио работил мtiЛУ-МЛО2У до три година, хич на тајфата
му ниту писмо пратил, ниту харчлак" (Верков.

108),

Мурат-бега / И си зеде маЛУ-МНО2У аскер..." (Милад.

14 5.

"Се разљути цара

54);

нема шо нема според yok nе yok (yok 'нема', nе 'што'): "Тоа

се виде оти нема одборчуење, шо нема... ".
2. Поздравu
272. Во македонските народни говори се употребуваат приличен

број благослови, клетви, здравици и разни формули за поздрав на турски
јазик. Но, покрај овие заемки се наоѓа еден дел од нив и калкиран. ПОС
ледниве се задржале во употреба подолго време. Овде ќе ги опфатиме
оние калкирани формули за поздрав што имаат поширока употреба:

146.

добре дојде, добре дојдовше според ho

geZdln, ho

geZdlnZz

(geZmek 'доаѓа', ho 'добро, весело, пријатно'): "О, о добре дојде пријателе,
добре

дојде,

здраво-живо... " (Прик.

сватови!" (Верков.

249),

268),

"...е

добрја ми

дојдохши

"Море, добро дојде, бре Манго!" (Цеп.

3, 249).

Освен во македонскиот јазик, оваа калка се наоѓа и во другите балкански
јазици (во српскохрватскиот, бугарскиот и албанскиот). Колку што ни
е познато, другите словенски јазици не знаат за ваков поздрав;
147. добро ше најдов, добро ве најдовме е отпоздрав на прет

ходниот поздрав, според ho

buldum, ho

bulduk (bulmak 'наоѓа'): "... е

добрја ми дојдохши свашови! - Добрја ши најдохми куми"

249),

(Верков.

"Море, добре дојде, ... - Добро ше најдоф бек, добро ше најдоф!"

(Цеп.

3, 249);
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148. IUШО има IUШО нема според nе var nе yok (nе 'што', var 'има',
yok 'нема') во значење 'какви вести, какви новости има?', 'што се
случува?': " ...гледај, сполај ти господи, како било касмет пак за брго
да се видиме; еле, еле, шшо ll.Мa, шiiiо нема, али доби нешто" (Прик.

268),

"Тамо горе на балканот I Шшо имаше, шшо немаше?" (Кичево,

Фол.

2251),

"Во некое време царот на Стамбол набрго излегуал по

чаршија тебдил за да види и да чуе шшо 'l.Мa u шшо нема" (Цеп.

268),

2,

"...чунки ќе одел повнатре во адата, за да види шшо 'l.Мa и шшо

нема, да ако нема некоја трага..." (Прик.
(Битола, Фол.

148),

" Шо имаше, шо немаше?"

1858);

149. шшо ll.Мa ново вешво според nе var eski уеnј (nе var 'што има',
eski 'старо', уеnј 'ново'): "...кажи нешто, шшо ll.Мa ново BeiiiBo!' (разг.).
Оваа формула за поздрав има скоро идентично значење како и претходната;

150.

осшанu (ше) со здравје според kal(m) sagllkile ( kal 'остани'

јmр. од kalтak, sagllk 'здравје'), овој по здрав се употребува при одење;
151. оди, оди (ше) со здравје или само со здравје според git
(gidin) eyllkile (git 'оди, иди' imp. од gitmek, eyllk 'добро')I22: "Тогај кинису
ват за нивјаста сички да јодат. Кумот вели: ајди создрави, добар пiiнт,
добро касмет! 11 (Верков. 249), 11 Ходише су здравје, херѓен Димитрија
I Халал да ви је..." (Охрид, Шап. Ј, 126);
152. седu со здравје, со исто значење како и осшани со здравје,
според kal sagllkile (cf. бр. 150): " ...и
седи со здравје, домаќuне!
-

му рекла..." (СБНУ, ХП,

30),

158),

-

"А сега, седеше ми со здравје!" (Блокада,

"Сполај ви, сејше су здравје . ." (Шап. УII,
.

153.

209);

свешло ши око 'среќно, честито' според gбziin aydm (gбz

'око', aydm 'светло') е калка која се употребува како вид честитање
по повод некој радосен настан во куќата (најчесто по повод враќање
од пат, доаѓање од болница, излегување од затвор на некој член од
фамилијата): 11 Свешло шll око, невесто, па ич не кажуваш..." (разг.);

154.

u на швоја 2лава според ba иѕtЙnе (иѕtЙnе 'на'): " И на швоја

2ла, мило. . И за ќерче, сестро" (Ѓурѓина,
.

49).

Со овој поздрав се забла

годарува на честитките по повод свршувачка, женачка, за напредување
во работата;

155.

со здравје да 20 носuш според sagllkile kullanasm ( kulanтak

'употребува, носи'), со оваа калка се честита нова облека:

1
1

Со здравје

да 20 НОСllШ!" или Со здравје и много друѓе!" (Маз. Dос. 379);
156. шll бидll жив, вие да Clae живи, израз на сочуство, според
ѕеn ѕас 01 и siz ѕас olunuz (ba m ѕас оlѕun) (ѕеn 'ти', sag 'жив, здрав', 01
11

'биди' јmр. од olтak): "Еј, ќаја, колку за овците и бравите многу арни
иља за бравот
122

-

ШU бидu жив, го изгубивме"

(Прик.

262);

Во турскиот јазик гостинот се поздравува при одењето со 'git eyllkile' а тој му

одговара на домаќннот 'kal sagllkile' додека во македонскиот и во двата случа.iа имаме
'остаии

со

здравје'

и 'иди

со

здравје'.
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157. многу било малку осшанало, израз за храбрење и тешење,
според ((оси gitmi , aZI kalml (f(ok 'многу', gitmi 'отишло', az 'малку', kalml
'останало'): " Лј, не плачи господарке, не бери гајле, мнМу бllЛО, малку
осшанало, ако не умрам ноќеска от пустиов ќотек што го јадов, ќе видиш
утре, оти еден тоар пари ќе добиете" (Прилеп, СБНУ, IX, 152).

В.

ПАРЦИЈАЛНИ КАЛКИ

273. Освен калкирањето на одделни зборови и изрази, во маке
донскиот јазик се среќаваат и такви калки во кои е калкиран само еден
дел од турскиот збор, од зборовниот состав, само еден дел од конструк
цијата или изразот. Кај сложените зборови се калкира едната
компонента, а пак другата, што најчесто е заемка, си останува како и
во турскиот образец. Кај придавките и прилозите се калкира обично
постпозицијата, а кај глаголите, односно во турската конструкција именка
+ глагол, глаголот се калкира а именката се задржува (инаку таа се
јавува и како посебна заемка). Кај изразите пак, се калкира внатрешното
значење, начинот на изразувањето а се случува да се задржи и некој
турски збор, што е инаку заемка. Што се однесува до редот на зборовите,
до лексичкиот ред, тој е постојан, т.е. ист како и во турскиот јазик.
Овие парцијални калки или 'некомплетни калки', како што ги нарекува
Сандфелд, се најчести кај сложените зборови, кај глаголите и кај
изразите, додека пак кај простите зборови, од разбирливи причини, не
се јавуваат. Скоро сите с7.арl{ијалнu калкul23 се народни.

1. Именкu

158. арсланаусши 'вид цвеќе со облик на уста' < arslanagzl (arslan
'лав', аЙlZ 'уста'), зборот е забележан (со крајниот турски вокал арсла
наусши) во Охрид (МЈ П, 6, 142);
159. анамска рака 'вид цвеќе со убава и силна миризба' (во
Прилеп го викаат yciua) < hamm eli (hamm 'анама', el 'рака');
160. убешче 'вид цвеќе' (разнобојно) < menku9 f(if(egi (menku9
'обетка', f(if(ek 'цвеЌе'). Истото цвеќе се вика и минiуши, минiушкu;
161. маалуша 'жена што не седи дома, жена што оди по маалото
и пренесува зборови; кавгаџика', според mahal/e kansl (kan 'жена'):
Ш

110здр116U.

Овде ќе разгледаме: 1. И.меНI(I/, 2. ГЛllгОЛll, З. Дру'ill вuдОВII зБОРОВII

и

4. ИЗрl13lt!l
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ма алуша... " , "Золво, ле, зоре, золво, I гиди ле, маалушо...

(М. н. песни,

"

'

164);

за разлика од овој збор, зборот махаљанка се

употребува во помалку пејоративно значење;
це, МЈ

162. ;аiлuја Сllрење (Кратово), јаiљно сuрење (Тетовско, с.
Ш, 8-9), ;афЛllја (Галичник, Р. О.) се употребува за

бело сирење' според yagll реуnју (yagll

Једоар
'мрсно,

'мрсен', реуnју 'сирење'). Во

Кратово е забележана и заемката ;аiлu иењер;

163.

здрава ilapa

ѕаЙ para (ѕаЙ 'здрав'), во народните говори

<

е забележана и употребата на:

164.
165.

чурук аара

ѕ:иуЙ! para;

<

мум-ножuцu 'посебен вид ножици за гаснење свеќи (обично

по црквите)'

<

mummakasl

( тит

'свеќа' и makm; 'ножици'). Заемката

муммакаЗll е забележана како назив за тој вид ножици (Етн. Муз. Ск.);

166.

сабур камак 'некаков камен'

<

sablr ta l (. ablr 'трпение',

ta? 'камен'). Зборот е забележан како поднаслов во една народна
приказна (СБНУ,

167.

ХЈП, 223);

џеа шрошок (во срп.хрват. џејlараu,)

<

сер hars:llgl (hars:llk 'тро

шок'): "Џеii.-Шрошок ќе си задржам а другите пари ги давам на мајка
ми" (разг.). Турскиот образец се среќава често и како заемка:

" ... таа
да работи и куќата да ја гледа, на мажа је џеа арчлак да му дава, царската
вергиа да плаЌа ... " (Цеп. 2, 151). Покрај џеilШРОШОК се слуша и џеiШари
(поретко (leiiiiapacu) и шрошок ilapacll, кои се всушност синоними;

168.
169.
170.
171.
172.
56)

<

бел (luzep
I PH (luzep

<
<

akciger (а! 'бел');
karaciger (kara 'црн');

црн (модар, син)
ZOPHO маало

<

iiаiilлuџан

<

kara раЊсаn (нар.);

yukartkl mahalle (yukan 'горе');

долно маало ("Во iopHa мах'ла, во долна"

-

Шап.

V-VI,

а аЙl mahalle (а аЙl 'долу'). Од овие парцијални калки се изведени

понатаму зборовите iорномаалеl{ и долномаалеl ( Ти да кажеш Томшо
"

од ергените I Ергените iорномаЛЦll"

-

Мелодија,

41).

2. Глаiолu
274. Освен бројните глаголи од турско потекло, што се приспо
собиле повеќе или помалку кон македонскиот глаголски систем, во
маке-донскиот јазик се среќаваат значително поголем број глаголи
што се калкирани. Станува збор за калкирањето на турската конструк
ција именка (ilорешко арuдавка)

+

iлаiол. Ова калкирање се со стои

во задржувањето на именката (од оваа именка често се изведува поната
му глагол со помош на македонските наставки) и преведувањето на
глаголот. Именката останува редовно непроменета, а гласголот се
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калкира и понатаму се менува по број, лице и време. Местото на
калкираниот глагол односно на именката не е строго определено, се
случува именката да дојде пред и по глаголот. Оваа појава, што ние
овде ја третираме како парцијално калкирање, Сандфелд 124 ја именува
и.мuШш;uја на турската конструкција: " Le trait lе plus repandu est I'imitation
de constructions turques te lles que

qabul etmek 'faire

approbation' suivi d'un regime

direct аи sens de 'арргоиуег'. На мислење сме дека овде не се работи толку

за имитација, зашто турскиот начин за искажување на дејството со
помошта на именка и глагол не успеал да повлијае толку врз македон
скиот глагол, за да почнат да се прават слични, македонски конструкции.
Вакви конструкции се задржани само во оние случаи каде што имаме
калкирање и тоа ilарцијално на соодветни турски конструкции.
Во турскиот јазик овие конструкции се употребуваат најчесто
со глаголите

etmek 'чини,

прави, стори' и

olmak 'бидува,

станува'. Оттаму

и се среќава најголем број парцијални калки со глаголите сшори, чинu
и понатаму со глаголот арави, дава и други. Бројот на овој вид калки
е многу голем, а овде ќе ги разгледаме оние примери што се среќаваат
со поширока употреба:

173.

сшори азар 'сврши, заврши' <

hazlr olmak (hazlr

'готов',

olmak

'бидува, станува'): "Манастиро а.зар му се сшорил I И требало за да
си го светат" (Прилеп, Сб. Мин. п,

174.
(etmek

120);

сшори азар 'приготви, стокми, зготви, подготви' <

hazlr etmek

'чини, прави, стори'): "Беше му пратил абер жабарот на свети

Петра да ја сшори азар ќерка си" (Прилеп, СБНУ, VII,

175.

сшори (се) аumк 'се вљуби' <

a lk osmak (a lk

174);
'љубов'): "Го

пречека и в образ го баци I И го баци, и ашик се сшори I Ашuк се
сјиорu на муштулџија" (Милад.
да се сшорuш"

176.

221),

" ... кој да го види ашuк на него

171);
dava etmek:

(Прилеп, СБНУ, VII,

сшори дава 'тужи' <

"...откоа беше испитал

здраво, оти свети Тома ништо не праел, ами само го лажел, сiuорuл

110);
de.fetmek:

дава и го клал апс... " (Прилеп, СБНУ, XIV,

177.

сшори деф 'изгуби, џембоса' <

деф . .. " (Маз. Doc.
калкиран од јmр.

108),
de.lol

178. сшори дикаш
etmek (dikkat 'внимание'):

"

... да се сшорuш

најчесто се среќава во овој облик, што е
'забележува, внимава, води сметка' <
11

dikkat

Стопанот на таа круша сшорuл дuкаш оти

еднаш, кога си јаделе млеко и го оставиле ваганчето со млеко, излегла
една змија... " (Охрид, СБНУ, ХIII,

182),

"Така еднуш, два пати, сшориле

сетне дllкаш, и царот рекол ... " (Охрид, СБНУ, ХШ,
синко Михалчо I Сшори сu дllкаш невестата"
11'

Lin1,'Uistique, 159.

(Д.

216),

11

Михалчо,

Каписко, Фол.

1264);
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179. сшорu llдаре 'издржува, снабдува' < idare etтek (idare 'издр
жување, потребен трошок во куќата'): " ...и утро вечер кандило му палеле
и свети Никола го молеле, за да и обогати малце и да можат да се сшораш
идаре во куќата" (Прилеп, СБНУ, ХIУ, 112). Освен со глаголот сшорu,
именката идаре се среќава, во исто значење, и со други глаголи: "Секој
домаќин во Галичник се трудит да си го нdГiравuш uдdрешо за до пролет"
(Галичник, Р. О.), " ...ама адинијо вељаши: ех олан, побратими, кој е
онова човек, шејсет пари да работи, ветко борч да плашта и каштата
едаре да 2а ЧlIНU" (Верков. 118); се среќава и Гipaви економија по аналогија
на i"ipaBu uдаре (cf. Гipaвu идаре) во значење 'штеди, води сметка';
180. сшорu инќар 'одрекува, не признава, одбива; затајува' <
inkar etтek: " ...и кога пошла да му и сака жената, инќар му u сшорuл,
при се што викала и му се тоарала тој веќе од инќароата друго ништо
не беше велел" (Прилеп, СБНУ, ХУ, 102), " ...ако му и остаите парите
на тие луѓе кај што имам за земање, до пара да си ја сакате, катниците
да му и изваите, шу, да му и земите, а некој ако ви сшорu инќар, алал
не му и чинам ..." (Цеп. 3, 136);
181. сшорu uсi"iаш 'сведочи, посведочува, докажува' < јѕра! etтek
(јѕра! 'сведок'): "Ајти синко, малечек Огнене! / Ќе те пушта у краља
на свадба, / Ама немој да ме посрамотиш, / Туку uсГiаш сакам да 20
сшорuш, / От'си, синко, Марко'о колено" (Милад. 118), "Ја uсi"iаш ќе
сшорuше, ја пари ќе даите, ја ичери ќе влезете" (Цеп. 3, 106), "Мажот
је кога беше си дошол от панаѓур, брат му беше му кажал, оти ѓоа беше
ја нашол една вечер со јарамази и ја видел кај ја безчестуале и uсuаш
му 20 аu6рuл со десетмина кОмшии..." (СБНУ, VШ, 199);
182. аuори завме u 'потруди, помачи' < zahтet etтek: " ...и му
ракол: синко бре, ај сш6рu еден завмеш, да појдиш во фиљан грат
при фиљан богат стар мој пријател, и да го поздравиш от моја страна"
(Прилеп, СБНУ, УIII, 178);
183. сшорu кабаеш 'згреши, окриви' < kabahat etтek: "Море брате,
што кабаеш сш6рuл чоеко, што ќе го бесат?" (Прилеп, СБНУ, УIII, 198);
184. сшорu се каuл 'се согласува, одобрува' < kail olтak: "Таа
не го даала, ама најсетне се сш6рuла некако каuл и им го дал а" (Охрид,
СБНУ, ХIII, 218);
185. сшорu кабул, со исти значења како и сшорu каuл < kabul
etтek: "Се сме сш6рuле кdбул, оче егумене, да после ..." (СБНУ, УI,
131); глаголот е почесто калкиран со чuнu (cf. чuнu кабук);
186. сшорu мукаеш 'обрнува внимание, води сметка' и 'припазува,
се интересира' < тukayyet olтak: Сш6рu се мукајеш и за моето дете да
прашаш, каде је" (Дебарско, М. Гр. Изв. 11), "Ако е болнио помлат,
што да се бои от смртта, куќните ќе се сшораш мукаеш да го причестат"
(Прилеп, СБНУ, ХIП, 242), "Никој ми се мукаеш не сшорu" (Дебарско,
СБНУ, УI, 53);
"
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187. СШОрll ние/и 'намислува, се решава, има намера'

<

пје! etmek:

"Еден млат кнас сiиорuл нuеш да се жени, арно ама откај годе неЌел... "
(Прилеп, СБНУ, XII, 190), "Еднуш мајстороф и чул и нишчо не им
рекол, а сш6рuл Huelli да и искусит, за да им дајт сами да разберет,
кој колку чинит" (Охрид, СБНУ, ХШ, 195);
188. сшорu се llllш.ман 'се кае'

<

pi$f1lan o/mak: "... да се сш6ре

llllш.ман за греовити шчо има чинато" (Маз. Doс. 136), "Па' ми се iiдш.ман,

леле, сш6рuло: / Дај ми 'и, дај ми, моме, парите" (Шап. У-УI, 406);
189. СШОрll се реЗllЛ 'се посрамоти'

<

rezil olmak: " Резltл' да се

сшорuUl!' (Посл. СБНУ, XII, 249), "Што праам, резuл се сшорuф пред

луѓето!" (разг.), се среќава и резuл арави, резuл ЧllНll и реЗllЛll;
190. сшорu сабар 'се стрпи' < sablretmek: "Ако виш ена лоша
раБОта, му каза старио, сабiiр да СШОрUUlf' (Маз. Contes 140);
191. СШОРU селам 'поздравува, носи поздрав'

<

ѕеМm etmek: " Многу

селам да му сшоршu и од мене..." (разг.);

192. сiiioрll iiiaраф 'се подели, се раздели'

<

tаrај'о/mаk(tаrаГстрана'):

" ...па токо шdраф се сш6рu во калбалеко за него" (Маз. Оос. 126);
193. cil10pu шебдuл 'се преоблече, се преправи'

<

tebdil gezmek,

tebdil olmak (нар.): "Тебдuљ није ќе сu сшорuме / Та така није да си
поминиме!" (Шап. 1, 3, 118), " ... отИде шiк на онова грат, та са чuml
шевдllЛ и фатил да продава смокви" (Верков. 29), "Слушај, синко, како
да напраиш / Ти да купиш до тристана коњи / И Секула шебдuл да
20 сшориUl / Кираџиа со тристана коњи / Да тоари от еврејче азно"

(Прилеп, СБНУ, ХIII, 94);
194. сшори iuе1СЛUФ 'покани, понуди'

<

tеklЏ' etmek: " СШОРlllUе

му ше1Слиф стрикове ви, поканите го да дојет, пак негово знојење је"

(Галичник,

Р. О.);

195. сшори шеслuм 'предава, дава во аманет, остава на чување;
жртвува'
"

<

teslim etmek: "Теслuм му ја сtТtорuл..." (СБНУ,

УII, 151),

чупинстФото моје на него да го стора tТtеслuм?" (Шап. 11, 326);

196. ЧllНU алал 'простува' < а/а! etmek: "...а некој ако ви и стори
инќар, алал не му II чuнам, на тој век ќе му и сакам; а на тие луѓе
што му имам за давање, немој пара да му даите, чунќи јас алал му и
Чllнам И на овој и на други о век." (Цеп. 3, 136);

197. ЧUНU 2ајреш 'се труди, се мачи; издржува'

<

gayret etmek:

"Кошулата арамијска / Не је прана три години / Три години шес месеци!

/ ЧIIНU 2dјреш испери ја" (Велес, СБНУ, Х, 44);
198. чuнu давија 'тужи, обвинува'

<

dava etmek: "Шчо е бва чудо

6т тебе I Со таја пуста тамбура? I Три села чuнаш дdвu.ја, I Четфарто село,
мартири" (Охрид, Шап. У-УI, 334), се среќава и сшори дава (cf. бр. 176);
199.

ЧllНU заiitТt 'задржува, спречува, не дозволува' < zaptetmek:

"Имаш сина, што заi"i не 20 ЧUНllUl / Тук' го пушташ сина по сокаци /
По сокаци, на новите чешми / На чешмите моми задирае" (Милад. 495);
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200. чинlt идаре, cf. сшори идаре (бр. 179);
201. ЧUНll uзмеш 'помага, служи, двори'

<

hizmet etmek: "Мајсторе,

му рекло, те м6лам и мене земи ме на цанаир, за да ти ЧlIнам llзмеш
барем по патот" (Прилеп, СБНУ, XIV, 117);
202. ЧUНll инќар 'одрекува, откажува, негира, затајува'
"Кога 6тишле кај кадЙјата, овој, како Чllнел llнќар,

го

<

inkfir etmek:

завеле кај алката

да го 6тсуди" (Велес, СБНУ, ХII, 162), "Тогаш они му вељат: ах брате,
и нна (iнќар не ЧlIНUМU, што не еми земали имани от тв6ј господара,
ама што да чнними ... и парЙте llнќар не ZU ЧlIНllМU, ки га дадеми, ама
на това час немами" (Верков. 21-22), cf. сшори uнќар (бр. 180);
203. чuнu кабул 'се сложува, прима'

<

kabul etmek: "Свекор ја

кабул чинеше: I Раси ми, ена'а, раеи ми I Ја тебе кабул ше чuнам"

(Милад. 407), cf. сшори кабул (бр. 185);
204. ЧllНU кулук 'работи' < kuluk etmek: "Седнал ми је стари Јано
I На постела копринена I Синови му кулук чuнаш / Мили енахи ручек
прават" (Милад. 503);
205. чuнu лаф 'зборува, договара'

<

lafetmek: "Мори, тебе најдох

срет село / Со селани, добро, лаф ЧUНllШ I Мене да ме, добро, загубит"
(Велес, СБНУ, Х, 44);
206. ЧUНll муабеш 'зборува, разговара'

<

muhabbet etmek:

11

Жените

в црква вреват, а мажите муабеш Сll Чllнаш" (Посл. 2089);
207. чuнu резuл 'кара, прекорува, осрамотува (пред други); обее
честува'

<

rezil etmek: "Мајка ти етоеше на порта / Мене ме реЗllЛ ЧUНllла

/ Пред моите верни друшки" (Милад. 498), "Путрасна жени да им најде
/ Да им најде, реЗIIЛ да II ЧIIнаа" (Разлошко, СБНУ, 111, 94);
208. ЧllНU риџа 'моли'

<

rica etmek: "Егиди море младо спаифче!

/ Коња јавни си дома одај еи / Мие за тебе риџа чиНllме / Рuџа чuнuме
завал да немат" (Милад. 92),

.,

... голеама риџа Шll Чllни сел6то шlше"

(Корчанско, М. Пр. IХ, 1);
209. ЧllНll сеuр 'гледа, поематра, се забавува'

<

seyretmek: "Т6га

си ја турвит на појае шупаљката и си седнал да Сll ЧIIНIlШ сејр" (Охрид,
СБНУ, ХIII, 182), "Седит јунак, сеир ЧllНllШ / Је се спушчи, је го грабна"
(Охрид, СБНУ, ХIII, 108);
210. чиНll CypZyH 'протерува надвор од земјата' < siirgiin etmek:
Оти
тни
дни си варзале н6мо Чифутити, аку му кажи некој за него
"...
6ти, сурЦн ќu zy Чllнаш" (Кулакија, 259);
211. Йрави арџ 'троши, растура'

<

harc; etmek: "...насобра покрај

себе чапк'ни, му даваше набрго вечери, ручеци и друзи от мерата
надвор аРЏОll по нив ilравеше" (Цеп. 3, 116);
212. i"'ip aau идаре 'штеди, води сметка' (во врска со издатоци)

<

idare etmek. Во врска со оваа употреба е и арави економuја: "Спечали што

ќе спечалиш, аравu економија, пак дојди си да те земиме" (Парите, 43);
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213. Прави llзмеш, cf. чшm uзмеш

(бр. 201) ;
'се фали, кажува пред други' < тii vere yapтak:
"...се збирале сите ѓаоли секоја ноќ и ара еле мушdвере, кој какво зло
шiпраил дента" (Прилеп, СБНУ, УIII, 164) , "Се с6брале седумдесет кралои
I Јадат, пијат муиUЈвере ilрdаш I Еден други сите ми се валат I Со јунаство
кој како што имал" (Прилеп, Сб. Мин. П, 116) ;
215. ж7равu ќеф 'расположи, развесели' < keyfetтek: "Е јади ме,
бре вблчко, туку барем да ти наараам еден ќеф, да ти пбсвирам со
гајдава, да не ми ет жиг (мака)..." (Прилеп, СБНУ, УI, 145) ;
216. арави џумбуш 'се весели, се забавува' < ciiтbii yapтak: "...за
како от како да се i/раuш смеа и џумбуш помеѓу собраните гости"
(Прилеп, СБНУ, ХII, 260) , "Таму биле и друзи бегови, џумбуш си
i"iравuле" (Прик. 205 ) ;
217. Прави шенлiiк 'се весели, се радува' < enи! yapтak: "Керка
ми слуга да служи I Синови измет да прават I Внучиња шенлiiк да
араваш" (Мариово, М. Пр. 1, 4 ) ;
218. дава lајреш 'храбри, куражи' < gayret verтek(verтek 'дава'}: "Господ
lајреш да ми шu даllШ, бре чоече, му рекла лиса на чоекот... " (СБНУ,
ХII, 206), "Госпот iајреш да ми ти дduШ . .. " (Прилеп, СБНУ, УН, 172);
219. дава llЗUН 'дозволува, допушта' < izin verтek (izin 'дозвола'):
"Еднаш Ранѓел му рече Госпотому: Дјејмu uзuн д'ода да с'ужена" (Маз.
Оос. 318 ) ;
220. дава карар одлучува, решава' < karar verтek ( karar 'одлука,
решение'): "Откоа беUЈ.е се дало ,"иој карар од патрико, и од старешината,
се испратило абер по сите места" (Прилеп);
221. дава џеваа 'одговара, одвраќа' < cevap verтek ( cevap 'одговор'):
"Ама, Соломоне, слушај што те прашам де, дај ми еден џуаа, речи
ми и от сиромајиот да земам..," {Прилеп, СБНУ, ХУ, 101} ;
222. фрла lLМза 'потпишува' < iтza atтak (iтza 'потпис', atтak
'фрла'): "Треба и тука една имаа да фрлuш" (разг.);
223. фрла uфширuја 'клевета' < (/iira atтak ( Џiirа etтek; ftira
'клевета'): "Бог 'и убил до три Турци! I Му фарлll.' е uфi"iiuрuа I Ифтириа
на пра'ина" (Милад. 103 );
224. фрла чuфzuuња 'удира со нозе, се клоца' < r;(jte atтak: " Слама
јаде чuфше фрла" (Посл. );
225. фрла бој 'расте во висина, извишува' < boy atтak: "Никола
брго фрлu бој" (Кратово);
226. фаќа uнаш 'се заинатува, се налутува' < inadl tutтak (tutтak
'фаќа'): "Го фашu llнаш и сега не оди на школо" (разг.);
227. фаќа боја 'прима, се обојува добро' < boya tutтak, cf. фаќа
(бр. 67) ;
228. фаќа ecail и не фаќа есаа < hesap tutтak: "Туку седи офчаро
и мисли, како да клаи една од девојките в рака; никако ecailo не му
214. арави мушавере

,
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ваши, от колко да му и грабни кошулите и да и остаи голи и..." (Прилеп,
СБНУ,

ХII, 158) ;
229. фаќа (за) ;ака 'се беси' (во срп.хрват. обесuшu се некоме

о враш) < yakasma aSllmak (asllmak 'беси'): "Видела, оти и со тоа не
можи ништо да је стори, најпосле му вашuла јакаша на мажот: ја да
ја истера от куќа и ич да не се врати, ја таја ќе бега ... " (Прилеп, СБНУ,
IУ, 103 ) , "... му вашuл јакаша да му сака бакшиш... " (СБНУ, УI, 130) ;
'

230. фаќа кусур се замерува, се лути' <

kusur tutmak и kusur bakmak
(tutmak 'фаќа', bakmak 'гледа'): "За ништо кусур не ваќаше" (Прилеп,
СБНУ, VI, 103) , " ...оти сиромасите постат триста дена во годината,
та не ваќајше толку-толку кусур" (К Ж. 245) ;
231. вадu зuјан 'обесштетува, повратува пари' < ziyan (zarar) pkarmak
(c,:lkarmak 'вади'): "Овој пат не успеа да го извади зијанот" (разг.);
232. вадu uнаш 'се истушува' < inat (ofke) (,:Ikarmak: "Кога ќе се

налути од жената и децата го вади uнашош" (разг.);
233. влеiува во борџ 'се задолжува, зема на заем' < borca girmek
(girmek 'влегува'): "А па син му от царо се што имал, поарџил и зел и во

борч влеiол и до најпосле от глат ќе умрел..." (Прилеп, СБНУ, ХII, 192) ;
234. бере iајле 'се грижи, се нервира' < gaile r;ekmek (c,:ekmek 'трга
(мака), бере'): "Место мајка да му бидам I Гајлешо јас да му берам"
(Прилеп, Сб.Мин. 1, 42 ) , "Тој беше му дал изин да се јавит, и ич iајле
да неберuш" (Прилеп, СБНУ, IX, 182) ;
235. доаiа на лаф (лакрдllја, збор) 'увидува' < soze (laJa) gelmek
(gelmek 'доаѓа'): "Дојде на мојата лакрдUја" (Посл. 1733) ;
236. донесе леќе 'осрамоти, обесчести' < leke getirmek: ., Ако ме
мене устрамат I Ако ми леќе д6несаш / Мене ќе Бегот загубит" (Шап.
Ш-IV, 165) , "Кузману да му 'одиме / Страмота да му ст6риме / Леќе
да му донесиме" (Шап. III-IУ, 172) ;
237. uде uнаш 'се разлутува, налутува' < inadl gelmek: " ...в кожа
ќе си пукнел дури, од6што lжад му llдело на лисицата" (Сб. Мин. У, 191) ;
238. uде сдра 'доаѓа ред' < .rша gelmek (:ilra 'ред'): "Ќе работаф
не погодиф / Сара uдеш да с'удаам" (Милад. 354) ;
239. uipa комар 'се коцка' < komar (kumar) oynamak (oynamak
'игра'): "Кога видел, едни кај Uiрале со книги комар.. . " (Прилеп, СБНУ,
ХIУ, 125 ) ;
240. uipa мајшm1 'се шегува, се подбива' < maytap oynamak (oynamak
'игра'): "... саде песот ме жалал, оти ќе сум умрел, а петелот uipa мајшаii
с6 мене за атеро на една жена да умрам" (Битолско, СБНУ, ХУ, 128) ;
241. ltзвадu ресим 'црта, слика' < reslm c,:lkarmak (reSlm 'цртеж,
слика', i;lkarmak 'вади, извади'): "Свети Тома му llзваuл еден ресuм,'
што беше се зачудил чорбаџиата" (Прилеп, СБНУ, ХIУ, 110) ;
242. iледа ќеuф 'не се грижи' < key(fi bakmak: " Гледај сu џанам
ќејф, кога има дома луѓе не останува работата покусо" (Парите, 49) ;
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243. клава аас 'апси, затвора'

<

hapIsa koymak: .. . .на тоа згора
.

чорбаџиата сторил дава и го клал аас" (СБНУ, XIV, 110),
аас да го кладu"

11

Да го усуди,

(СБНУ, ХII, 89);

244. на02а 6еља 'настрада'

<

beldslnl bulmak

( bulmak

'наоѓа'): " Сu

најдоа 6ељаша луѓето, никаков крај да не можеле да најдат" (Прилеп,

СБНУ, УII, 173);
245. на02а MYHacuii 'решава, наоѓа за згодно, за потребно'

<

. сите кауѓери мунасш7 наоiавале за тој да му биди
егумен, чунки гледале ..... (Прилеп, СБНУ, УIII, 165);

miina:;ip bulmak:

...

.

246. ародава чалам 'се прави умен, важен, се дига на големо'
<

{ satmak

allm satmak

'продава'}: "Ама мене неќум да ми ародаа чалам"

(Посл. 251), " Чалам z7родаа"

(Посл. 6696);

247. сшои диван 'стои на нозе од почит, служи, двори'
durmak

( durmak

<

divan

'стои'): "Синои му свеќи светат I А снаи му дuван сшојаiii

I А внуци му слуга служат" (Прилеп, СБНУ, УIII, 123), "Невеста му дuван
ci"iiou, милно се моли, милно се моли... " (Прилеп, СБНУ, IХ, 96);

248. сшои каршu 'се спротивставува' < kar 1 durmak: "Ако е Божја
повела, I На Бога карlии не сшоја" (П. Мих.), "На онај пеливан никој
не може да му засшане карши" (Кратово);
249. сече /7азар 'определува цена, договара'

<

pazar kesmek

( kesmek

'сече'): "За тоа време Лесната собра на сред село баеги селани за да
сечazu ilазар со спаијата... "

250.

(к. Ж.);

излегува на мејдан 'се обелоденува' < m еуааnа

/karmak:

"Излезе на мејдан работата" (разг.);
251. расm7а чере 'измени израз, промени боја'
mek) ,

( bozmak

<

'расипува'): .. Му се раси/7а черешо кога

<;ehrei bozmak ( degl 

"Си ги llзвадu сише /7аРll"

para

Ikarmak:

( yemek

'јаде'):

<

(разг.);

253. llзедува /7арll 'краде, затајува'
11

виде" (разг.);

го

252. llзвадu аарll 'поврати вложени пари, капитал'
<

para yemek

Им ги Ilзеде /7аршuе и си отиде... " (разг.);
254. llзедува аарu 'поарчи, потроши пари'

<

para yemek: "Ги uзеде

cuzue /7ари што му ги остави татко му ... " (разг.);

255. расш7ува /7арu 'раситнува, разменува'

<

parayi bozmak

( bozmak

'расипува'): "И кату бркаши некој човек да му го раси/7u алшунош, питаши
тука-таму" (Верков. 187), "Јазе ги раС1ll7ах караiРOluеuше, љу да ти дам
еден luавuл!' (Берков. 40), "Мољу ти се чичо, раС1ll7и ми овија сто динари"
(Кратово), "На нија, работата је сас расm7увања на пари, зашто они са
сарафи" (Кратово). По аналогија на ова, се среќава во последно време
и расuјјува чек

ВО

'
значење на разменува, претвори во пари';

256. сече /7ари 'печати, кове, реже (пари)' според para kesmek ( kesmek

'сече'): Рауа ke,vmek yalmz devletin hakkzdlr 'Само државата има право да сече
(кова) пари':

"Кога

го

секле тр6шките и деШIнките, и

с6брале во
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еден чаршав и и смешал царот

со

злато и стребро, та и ст6пил заедно и

ilресекол impu бели и ж6лти, со лицата нивни..." (Прилеп, СБНУ, VI, 117);
257. удира аенџе 'пенчетира' < реnсе vurmak: "... не се за удирање
аенџе, стари се и искинати... " (разг.);
258. удира боја 'бојосува, вапсува' < boya vurmak: "Удри му една
боја и ќе стане како ново" (разг.);
259. јанлаш е 'се лаже, се мами'
Круме ?" (Гурѓина, 50);

<

yanllf olmak: "Не сu лu јанлаш

275. Не е редок случај да се сретнат и такви парцијални калки
во кои една именка се јавува со повеќе различни глаголи. Почесто
се среќаваат именките: абер, ак, ашер, есаа, uзuн, мерак, селам, чаре.
260. дава абер 'дава знак' < haber vermek ( verтek 'дава'): "... је
дал абер со два прста" (Луч, 89);
261. земе абер 'разбере, се извести, прими вест' < haber almak
( alтak 'зема, прима'): "...Ќе земал такоф хабер, кинисал да си иде" (Шап.
II, 345), "Книга да носиш, хабер да земuш. " (Шап. V-VI, 19);
..

262. доаiа абер 'извести, пристигне вест'

<

haber gelmek ( gelmek 'доа

ѓа'): "Потем некое време му дошло абер да ојт на војска" (СБНУ, ХIП,
217), "Хабер МU е дошел I От главеницата" (Драмско, СБНУ, VПI, 33);
263. има абер 'има поим, има врска'

<

haberi var

( var

'има'):

"Многу има абер за таа работа" (разг.), "Барем сега чу и ќе знае! Друго
е кога ќе uмаш абер од една работа, а друго е кога не ќе знаеш ништо!"
(Парите, 35);
264. нема абер 'нема поим, нема намера, не мисли' < haberi yok:
"У зетот т'пан бијат (а) у невестата абер немаш" (Посл. 6474), " ... оти
.

абер немал за мушама да нашол ... " (Прилеп, СБНУ, VI, 118);
265. араќа абер 'известува, јавува, нарачува' < haber giindermek
( gondermek 'испраќа, праќа'): "Прашu абер на уќумат" (Прилеп, СБНУ,
ХП, 86);
266. сшори абер 'извести, јави, нарача' < haber etтek: "О! девојко,
хубаво Марјо! I Ти да појдиш у ваши дворје I Хабер ши сшори на твои
(Милад. 40);
267. ilушшlt абер 'испрати вест, извести, јави'
Му аушшuв абер да си дојде дома" (разг.);
(нар.):

татко"

<

haber kбуvеrmеk

11

268. доаiа до ок 'освети, накаже, упропасти, уништи'

( gelmek 'доаѓа'):

<

hakmdan

11

11 И најпосле му дојде до O ' (разг.), Ах никакви
це една, беше си рекло пупунчето, ја ти uдам доак, ја умирам, да видиш
на кој аџилак ќе те пуштам... " (Прик. 187);

gelтek

"

269. има ак 'прав е, во право е, има право' < hakki var: ...на таква
глава таков брич, што го вели тој збор татко, ем ок и.ма што го вели,
чунки се што ме учеше и ми велеше, се по глава ме удри" (Прик. 155);
270. јаде ок 'не признава, укрие, усвојува' < hakklm yeтek ( yeтek
'јаде'): "Не е убаво да ми го јадеш акоШ ... " (разг.), "Му го uзеде акош и
го пушти..." (разг.), "Што да 11: ;ада.м акош, коа си је работна"

(Посл. 6850);
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271. му е ак 'следува, припаѓа' < hakkl olmak: "Дај му колку му
е акош и нека си оди човекот... " (разг.);

272. кршu ашер (некому) 'замерува, навредува, не оди по волја'
< hatnnl klrmak

( klrmak

'крши'): "Та каурите, вашиот ашер не 20 кршаш. .. "

(Изгрев, 10), "Хубава Јана мошне атарџија, I Ашар не кршu на свекрвата,
I Та си зафати за да вечера I Прв залак апна и душа даде" (Милад. 357),
11 Ашар никому
не кршеше I Дури на малките деца..." (Сб. Мин. 1, 45),
"Врато му кршам, ашаро не .му крша.м" (Штипско, СБНУ, IХ, 191);
273. расuЙува ашер, со исти значења како и КрШll ашер < hatmm

bozmak

( bozmak

'расипува'): "...арно ама царот неќел да му го рdСllЙаш

dшарош на пашата, што го истерал него..." (Прилеп, СБНУ, VПI, 192);

274. осшанува ашер 'навредува, замерува, забележува' < hatm

kalmak

( kalmak

'останува'):

11

Да ти служам тебе рбјно вино I Нешто

чаша да не ти преполнам I Или празна тебе да пбслужам I Тебе dшiiр
.можи да осiumшш" (Посл., Сб. Мин. 11, 116), "Честити царе, му рекол

првио еќим, ашiiр да не Шll осјпаНll, ти тоа што бараш, ни било досега,
ни па... " (Цеп. 2, 229); "Сега сведен тие не ми праат I Да не нешто
ашар му осшанu"

(Прилеп, СБНУ, ХIП, 93);

275. виде есаЙ 'сведе, расчисти сметки, прави биланс' < hesap
gбrmеk

( gбrmеk

'гледа, виде'): "Во крајот на годината си вuдоа есаЙ"

(Прилеп, СБНУ, lХ, 153), "Гел-заман, гит - заман, д6шло времето да
си вztдаш есаП0 и тој, шо му дал ... " (Леринско, СБНУ, УIII, 203);
276. дава есаа 'полага сметка, изнесува, изложува' < hesap vermek

( vermek 'дава'):

"...ка се собрале под дрвото да си даваш есаЙ за раб6тите
си ..." (Леринско, СБНУ, VШ, 161);

277. дава uзu.м 'дозволува, одобрува' < izin vermek ( izin 'дозвола'):
" ... ама ти се мољам, да ми дадеш ZIЗUМ, да се искачам на оваа топбла

горе..." (Штип, СБНУ, Х, 140);
278. зема llЗIlМ 'има Дозвола' < izin almak

( almak

'зема'):

.,

Зеде

три дена uзuм за свадбата" (разг.), "Јас од татка llзан не си зедоф I
Да си седа на чесна трпеза" (Милад. 119);
279. Il..Мa .мерак 'сака многу, има желба' < merakl olmak: "Колку lLМaB
мерак да имам едно јагнуле" (Совр, 1, 33), "Премудри Соломон баеѓи
lLМaЛ мерак за да игра со другарите со ашици..." (Прилеп, СБНУ, ХУ, 100);

280. осшана .мерак 'западна за око' < merakl kalmak ( kalmak 'оста

нува'): "И црквата се напраила, ама на Солом6на му осшанало мерак
за т6а убаво дрво, та заповедал да го турат греда на един мое" (Штип,
СБНУ, IХ, 161);
281. стори .мерак 'се загрижи' < merak etmek:" Знаиш, еќим-баши,

што пуста болес има? Мерак се ciuopu от тие пусти пари" (Цеп. 3,
68), "Мерак се СШОрllв што го нема уште детево од школо" (разг.);
282. фрлu мерак 'се вљуби, засака' веројатно според употреба
во некои турски говори < merak atmak (или со вкрстување gбz atmak;
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'фрла'): " ...чУнЌи .м.ерак беше фрлuл на свирењето" (СБНУ, IХ,
"Многу голем мерак беше фрлuл на Марика" (разг.);
283. дава селам 'поздравува, отпоздравува' < seliim vermek (vermek
'дава'): "Од Турци сељам не зuмај I На Турци сељам не дава]" (Т.
Велешко, Фол. 2074);
284. зема селам 'поздравува, прима поздрав' < seldm almak (almak
'зема, прима'): "На сн Турци сељам сu ушдdва I Сељам о шдава и сељам
Сll зима.. . " (Разлошко, Сб. Мин. Ш, 87), по аналогија на оваа парцијална
калка, се среќава и зема il.оздрав (cf. Калкu, зема il.о здрав);
285. Haoia чаре 'се снаоѓа, наоѓа излез, решение' < t;are bulmak
(bulmak 'наоѓа'): "Нечесната жена и в кавез да ја затвориш, таа ќе сu
најш чарешо" (Посл. 4414);
286. бара чаре 'се мачи, бара помош, спомогне' < t;:are aramak
(aramak 'бара'): " Амu чаре, бре Домаќине ... на оваа пуста болес, како
да му бараме?" (Прилеп, СБНУ, ХIУ, 105);
287. нема чаре 'нема средство, решение, излез' < t;:are yok:" ... друго
чаре нема.. . " (Арамиско, 99) , "За да се рани таја и детето и да крепи
куќата, како сите домаќинки, немала дРУ20 чаре отколку да работи,
сирота, туѓа работа... " (Прилеп, СБНУ, ХII, 167).
atmak

152),

3. ДРУ2и видови зборови
276. Кај другите видови зборови поретко се забележува парцијал
ното калкирање. Кај овие паѓа в очи калкирање на извесни морФолошки
елементи, така на пример се забележува калкирање на турските постпо
зиции: ile, it;in како и на постпозиционалната наставка -сiiз и суфиксот
-лак кај именките. По овој начин ие, it;in, -SIZ и -lIk се калкираат со: со,
за, без и -сшво што сосем оДговара на значењата што горните морФолошки
елементи им ги внесуваат на турските придавки и именки. Само, додека
сите овие морфеми доаѓаат во турските примери како втор елемент,
во македонските калки, според редот на зб'оровите
реченица, тие доаѓаат пред калкираниот збор (исклучок е суфиксот
-llk > -сШво). За илустрација ќе наведеме само неколку примери:

'среќно, со среќа' < klsmetile;
'со внимание, внимателно, грижливо' < mukkayetile;
290. со намуз 'со чест, чесно' < namusile.
Поретко се случува -/i кај придавките да се калкира со со:
291. со муур 'со печат' < miihiirlii;
292. со шубе 'со сомнение, сомнителен' <
pheli;
293. без бuчuм 'незгодно' < bit;imsiz:
294. без лезеш 'без вкус, без волја' < lezzetsiz;
288. со кiiсмеш

289. со мукаеш
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295. без кусур 'без грешка' < kusur. uz:

296. без шеклuФ 'слободно, без' < tekiifsiz;

297. за мерак (' ...колку за мерак'

-

разг.)

< merak iqin;

298. за кiiсмеш ('... за кiiсмешош нејзин дојде' - разг.) < k,smet iqin;
299. абаџltсшво < abaclllk;

300. бафчанџuсшво < hahqlvanclllk;

301. ер'iенсшво < ergen lik.

Кај заменките слична појава се среќава ретко. Овде може да се
одбележн дека како парцијално калкирање може да се смета употребата
на хер кој < her kiml2S, хер каде < her nerede, хер колку < her nе kadarl26.
277. Како што беше случај и со другите калки и полукалки,
така и овој вид ilарцuјални калки можат да се употребуваат паралелно
со заемките (муурлuја, намузлuја, шубелија; кусурсуз, шеклuфсiiЗ,
абаЏllЛОК, ер'iенлок, везирлок и др.). Исто така честа е употребата
на некалкирани зборови (сабајле, дuнсiiз, баксуз, у'iурсуз, сојсуз и сл.).

4. Изрази и iiоздравu
278. Како почести формули за поздрав и изрази се среќаваат
следниве неколку:

302. ГосЙод сабар да даде 'израз на сочуство' < Allah .'mh,r versm:

"Г6сiiош сабар да Шll даиш"

(СБНУ, ХII, 250);

303. аuр да види 'благослов, израз на благодарност' < haymm

gormek: "Фала ти, и ти аuр да вuдuzu од парите" (разг.), " Aupoiii да

му вuдuш (на коњот, на стоката и сл.)" (СБНУ, ХII, 250);

304. аир да не види 'проколнување' < haYlrlm gormemek: "Која не
лажн, аuр да не види" (Прилеп, СБНУ, ХII, 241), "Еве јас ти го дадоф
чивитот со се срце и ич око не ми остануат, ако те лажам, аuр да не
видам от коприната, што ќе ми ја даиш" (Прилеп, СБНУ, ХIJ, 189);
305. алал да е 'просто да е, благословено да е' < alal olsun (olsun
'нека биде, нека е, да е'): " Алал ши крфта, Кузмане" (СБНУ, ХII, 92),
" ...на, сега уште 6вес п6јади и алал нека Шll бllдuШ.. . " (Прилеп, Сб.

Мин. 191);

306. арам да е (антоним од алал да е), 'да е проколнато' < haram

ol. un:

11

Арам шu било млекото" (Гламји, 39), " Арам да му е, цело прасе

што изеде и па гладен си отиде"

(Прилеп, СБНУ, ХII, 242);

Ј2Ѕ Како Кадка ГИ смета и М а з о н: "Les juxtaposes (h)er k(!i, (h)er ѕ10, calquant 'е turc
her kim, sont bien соппиѕ еl1 macedonien . (КУЛ(!Кllја, \33).
126 cf. ЛексltЧКII заеМКIl, IV. ЗilмеnКII.
....
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307. налеш да е и налеш да се сшори 'да е проклето' < nalet olsun:
" Налеш да је сета моја стока I Ког' ке немам мое мило брате!" (Милад.

288);
308. ексик да. е 'попусто, залудно, напразно, бадијала' < eksik

о/ѕиn:

"

Ексик да му је и богасто и се кога је онолку болен и неолен"

(Цеп. 2, 202), " Ексик да е и вакоФ живот, што живеам јас кога немам
нито еден ден да се оскрбам и да не се јадосам" (Цеп. 2, 203). Освен
полукалката, Цепенков го употребува и турскиот израз: "Ексик олсун
ваков живот, што живеам јас!" (Цеп. 2, 202);
309. јазак да е, изразува жалење и префрлување за некоја наста
ната штета, < yazlk olsun (yazlklar о/ѕип): "lазак да НU биде - си рекле
едниот на другиот..." (Прик. 221);
310. да е кабuл 'да може, да има можност' < kabi/ olsa: "Да е
кабuл, и низ уши да гнети" (Прилеп, СБНУ, ХII, 242);

311. не е чаре 'невозможно, нема начин, средство' < qare degil:
"Колку за гемија, Сиљане околу нашава земја не е чаре да може да дојде,
чунки бијат талазите во брегоите и околу наоколу ... " (Прилеп, СБНУ,
ХIУ, 117), "Ја знам оти чудно ви е ова што го кажувам, ама не е чаре
да ве излажам, чунки најпосле испат ќе ви го сторам, и ќе ве уверам"
(Прик. 162);
312. дРУ20 чаре нема 'нема друг излез (друго средство)' < ba ka
r;are yok: " ...ја за да се исчепам од неа, треба да ја супраам и дРУ20
чаре не.«а" (Прилеп, СБНУ, ХУ, 87);
313. нема зијан 'не е важно, нема штета' < ziyan yok (по често
zarar yok): " ... нема зuјан, друго ќе земеме ..." (разг.);
314. не е кабuл 'не може, невозможно е' < kabil defiil: "Тога је рекла:
не је кабuл да и пушчиме... " (Охрид, СБНУ, ХIIl, 198),

"

А пак на таа мандра

не беше кабuл чувек да прапаре ут ного кучијна" (Верков. 295);

315. лаф да нема 'нема збор, без збор', 'јасно, се разбира' < 'а/
- нар.): "Лаф да нема, ќе ти ја свршам таа работа, биди
сигурен... " (разг.); во последно време се почеста употреба има изразот

yok (deyecek yok
з бор да нема;

316. два лафа 'накусо, неколку збора' < iki /а/ (iki soz): 11 Ќе ти
кажам до два лdфа I До два лdфа, до три збора" (Тиквешко, с. Бесвица,
Фол. 1464), " ...почекај, два лафа да ти речам" (разг.);
317. каков шu е алош 'како си, каква ти е положбата, до каде
си?' < halm naSl/, nе halde ѕm?: "Денес ка 2У' маш dло шчо се засме четЙри
шiта?" (Маз. Оос. 152), " ... шШо ШU е tiлош, мори душко, што туку
овкаш?" (СБНУ, Х, 132). Оваа полукалка, што се среќава во разни
пресврти, промени во македонските говори, има широка употреба и
во албанскиот јазик (Si е ke alin?).
279. Разгледаниве калкu и ii.олукалкu (што се само еден дел
од бројните слични заемки од турскиот јазик) водат до почести и
поголеми јазични мешања и вкрстувања.

IV

ДЕЛ

ТУРСКО - МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ
ВКРСТУВАЊА И МЕШАЊА
280. Долгата јазична симбиоза на македонскиот и турскиот јазик
предизвикала и приличен број вкрстувања и мешања на македонски и
турски лингвистички елементи. Оваа појава во македонскиот јазик е сосема
природна, а се среќава во поголема или помала мера и кај сите други
јазици 127.
За лингвистичките вкрсl71увања и мешања на елементи од балкан
ските јазици, во врска со турскиот јазик или надвор од него, не е пишу
ваноl28• Ние овде ќе се потрудиме не само да го зафатиме овој проблем
туку, доколку ни е тоа можно, да го анализираме и да ги изделиме основ
ните типови на мешања и вкрстувања на елементи од македонскиот и
турскиот јазик, врз основа на примери што ги забележавме во матери
јалите од разните македонски говори.
281. Според природата на големиот број зборови составени од маке
донски и турски елементи, можат да се изделат три основни групи: А.
Неl71авii'ioлошкu Хllбрuднu сложенкu, Б. Сложенкu добuеНll ао ii.al71 на KOHl71a
MllHalfuja и народна еl71UМОЛОluја и В. Тав1710ЛОШКll ХllбрuдНll конlломераiUu.

А.

НЕТАВТОЛОШКИ

ХИБРИДНИ СЛОЖЕНКИ

282. Најбројни се составите од овој тип. Тука доаѓаат пред се сите
оние зборови, турски заемки, со македонски морфолошки елементи: пре
Фикси, инфикси, суфикси (немукаешлuја, iiонесаlлам, најчурук, кандuсува,
121

Во врска со нормалната појава на јаЗИ'IНИТС вкрстувања, М. Б у д и м и р ПИlIIува:

"Najzad i ama сјпјспјсада imajczika u kojimajc lckNicki i morfoloski дсо sasvim raznorodan, utvraujc nas
u mјѕlјспји dajc mcSavina normalno, а пс patolosko, stanjc svakcjczickc zajcdnicc"
tallt%

(О dvojezicniт sloienicaтa

skog ира, Nasjczik, [V, 165-168). За чсстата појава на јаЗИ'IНИТС 8крстувања ПИlllува и проф.

В. В и њ а:

п

Tutte lе lingue attuali, quale рји quale mепо, ѕопо iI risultato di mescolanze е јпсгосј lеѕѕјсаli

diversi е quanto рји сј avviciniamo agli ѕшдј рји recenti tanto рји facile е lа соmргепѕјопе деl mессапјѕmо
е delle lјпее дј sviluppo дј questo ргосеѕѕо linguistico " (Alcuni (јрј di incroci linguistici neo/atino-s/avi,
...

Studia гоmапјса).
l2К

Дури ни

е а н Д Ф е л д,

кој во Linguis/ique зборува за заемните односи меѓу

балканските јаЗИI\И надвор од лекснката, не го зафаќа 080.ј проблем.
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бојосува,расi1aрча, расчашален,одаја,ашuца,кабаеii1лllја,бакаЛllН,а.малuн,

и сл.)129, потоа бројните маке
донски зборови образувани со турски елементи, најчесто со баш, кара,
и со турски суфикси (башдевојка, башдо.макuнка,карака.мен,карас.мршu,
шушунар,чер'iар, Ќорче.мечкu, алов,ае.мбав

борбаџuја, 20ле.мџuја, фалбаџuвче, иеснаџuка, .маiаровалuја, uушкаЛllја,

и сл.)IЗ(}.
Овде исто така доаѓаат и приличен број сложени зборови чиишто
компоненти се од различно етимолошко потекло, како на пример: ара.мо
лебец, ара.молеака (haram
арап.), lорно.маалец, долно.маалец (mahalle),
ЛUЖllсаанка (sahan), шрокаШНUl а (и сите сложенки со каш), шушуноберач
(ШШn), шашоок( ail) или пак примери како: iоа.мuШu (goya, gИуа), коџа.мuШu
(koca), баја.мuшu(bayagl); еркој,еркаде,ерзашшо,ершшо,еркако (her 'секоn;
а.манШе,ајдеше,бујру.мШе и сл.
iраiаншшuлак, uZу.менлак, кре.менлuја, З2лобалuја

-

Б. СЛОЖЕНКИ ДОБИЕНИ ПО ПАТ НА КОНТАМИНАЦИЈА
И НАРОДНА ЕТИМОЛОГИЈА
283. Примерите од овој тип не се многу чести. Како поинтересни
би можеле да се третираат следниве неколку: крбла,крбло < klrba И кобла,
кобел; клаuавllца < 'ара и каие, кааавllца. И во двата случаи имаме, по
асоцијација, поврзани синоними односно зборови блиски по значење.
Освен овие примери на вкрстување, се среќаваат и неколку збора
добиени по пат на народна еШll.молоlllја: којнак 'голем орев или камен
со кој се фрла, погодува' (при разни детски игри) < oynak(Hap., oynak kemigi),
поврзано со којн,коњ; .маркуш 'вид црево од гума' (дел од наргиле; црево
за вода) < marpu(,:; .менiуша, .мllнiуша < menkii , mengii , поврзано со уши
(cf. V. Tomanovic, Меѕаnје jezickih tvore)lina); е биде (Верков. 162, 167, 242)
'никогаш' < ebedi, поврзано, веројатно, со не биде,да не биде; девеш iiiлбаНll
'вид пита' < deve tabani (deve 'камила', taban'стапало' т.е. ка.мuлско сшаЙало),
поврзано со девеш; кувенЏllја, ковеНЏllја < kuyumcu, поврзано со кове, куе;
20Л и фодул < kel hem јоЈul, поврзано со lОЛ,односно поточно со изразот
е.м 20Л е.м зол.
284. За разлика од овие два типа хибриди, кај кои се работи за
вкрстување на разнојазични и разнозначни елементи, така што лексичкиот
елемент е најчесто од еден јазик а морфолошкиот од друг, кај третиот
тип хибриди, односно кај тавтолошките хибридни сложенки станува
lZ'}

Во врска со овој вид зборови cf. VI дел: МОРФОЛОUlК(/ llдlliliiiar uја на iiiypCKuiiie зае.мкu

во македонскиот јшmк

11

влuјllНllеlUО НII iiiУРl!llзмшuе врз македонскиот морФолоlUКU cttclueM.

Т,С. за засмање на турски морфолошки
елементи, cf. Vl дел: Б. TYPCKO!Тto вЛllјание врз MaKeдOНCKиo!Тt МОРфОЛО/UКII clIciiieM.
1111

Подеталио за ОВИе хибридии сложенки,
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збор за јукстаПОЗИЦИ.iа на две одделни лексеми. Овде ќе се задржиме
токму на овој вид хибриди, затоа што тие претставуваат, според нас,
најинтересна појава на .iазичните мешања како од етимолошка така
и од семантичка гледна точка.

В.

ТАВТОЛОШКИ

ХИБРИДНИ

КОНГЛОМЕРАТИ13l

285. Од етимолошка гледна точка тоа се споеви во кои двата
елемента се од различно етимолошко потекло: едниот збор е од
македонско, а другиот е од турско потекло. Турскиот збор е редовно
заемка што имала широка употреба. Овде треба да додадеме дека освен
овие случаи на .македОНСКО-ШУРСКll кон2ло.мераШll, на македонската
јазична територија забележавме дури создавање на конгломерати од
зборови од 2рЧКО и ,"ЦУРСКО itошекло и, што е уште поинтересно,
конгломерати од два шурски сuнонu.ма.
286. Од семантичка гледна точка, тоа се конгломерати составени
од два збора блиски по значење или од два апсолутни синоними. И во
едниот и во другиот случај двата збора се дополнуваат и објаснуваат, а
во извесни случаи турскиот збор придонесува за обележување на поимот
што го означува македонскиот збор или пак го засилува. Карактеристично
е за нив дека двата збора заедно означуваат нов поимШ.

287. Што се однесува до начинот и степенот на поврзаноста на двата
елемента во конгломератот, се изделуваат два типа: 1. Наitолно сраснаши
кон2ло.мераШu и 2. Ненаilолно сраснаши кон2ло.мераiUи. Во нашиов труд ќе
ги разгледаме и едните и другите конгломерати.

1. Наii.олно cpacHaiIiu 1СонZло.мераiliu
288. Во оваа група најчесто доаfаат конгломерати од типот
Linguag/ossa јазuк + јазuк' (конгломерат составен од лат. lingua и гр.
'

g/ossa), споеви од два синонима. Во нашиве примери тоа се едниот од
IЈI Во врска со називот на овој вид .јазични мешања, можеме да констатираме дека се
среќаваат повеќе термини. Така на пример, во врска со оваа ПО.iава и во балканските јазици се
употребуваат неколку термини: М. Будимир (ор. cit.) зборува за двојllЗIIЧНI! СЛlJжеНКll, К. КОСТОВ
за СIIНОНIIМIIЧНII д(ЈојКII (ЕдIlН случај На СIIНОНIIМIIЧНII двојКII в HlIpoдHmТie [јеСН1I, Б1>лгарски език,
год. УlII, 1958, кн. 4-5) а пак В. Виња го употребува тсрминот КОН2ломершТi (о nekim oblicima
romansko-slavenskogjezicnog mijesarya. Zbomik radova, Fi1ozof. fak., Zagrcb, 1954) што го прсдложил
Миљорини на 111 меѓународен лингвистички конгрес (cf. В. Виња, op.cit.). За последниов тсрмин
се ОПРСДСЛИRМС и ние, заlllТО 80 примерите ит) ги обработуnaмс не се работи секогаш за вистински

сложенки, со наполно сраснати компонснти.
m

Во врска со аналогна појава во српскохрватскиот јазик проф. М. Будимир пишува:

" U pogledu zпа спја mozc ѕс kod pomcnutih (deviz-orah, piпbol; О.

Ј. Н.) dvojczicnih slo!cnica primctiti, da ѕс

gotovo uvck radi о nckom suzavanju ројmа Јlј о nckom b1iZcm odrcdivanju" (ор. cit., str.167).
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македонско а другиот од турско потекло. Во сите случаи имаме напоредно
ставање на два збора (најчесто на две именки)Ш. Меѓу поинтересните
примери се изделуваат и следниве:
сино.м.авие < мак. СШI.О + тур. mavl 'сино', Т.е. сино + сино. Овој
конгломерат е забележан во Дебарско (МЈ IУ, 5-6) и тоа во разговорниот
јазик, каде што означува не било каква сина боја, туку 'синосина боја,
затворено сина, скоро виолетово сина боја', исто онака како што во српско
хрватскиот јазик i"iuнбор и i)евu з-орах не означуваат било каков бор, односно
орев, туку специјален вид бор и оревН4;
лудодеЛll.ја < мак. лудо + тур. deli 'луд', т.е. луд + луд. За разлика
од претходниот конгломерат, овој се среќава редовно во јазикот на народ
ната поезија: "Стојан бекрија лудодеЛll.ја" (Милад. 363). Во врска со компо
нентата деЛll.ја интересно е да се одбележи дека таа се среќава редовно
со значење 'јунак', додека употребена како придавка во значење 'луд';
како одделен збор не е забележана, колку што можевме да констатираме;
2лавабаuшја < мак. 2лава + тур. ba 'глава': " ...се обрна полицискиот
начелник кон воените iлавабаll.lllU, кои ја имаа поголемата власт ..." (Совр.
[У, 49). Конгломератот се употребува во значење 'главен, главатар, главе
шина';
i'iрвосефше < мак. арво + тур. sefte 'прво'. Конгломератот се среќава
често во разговорниот јазик: "Тој е таков од z"'iрвосефше" (се слуша дури
оШi"iрвОсефШе). Зборот се употребува во значење 'од самиот почеток, сосем
од почеток';
убојлеilо < тур. hub + мак. леZIО (hub перс. збор, cf. Млад. 673).
Овој конгломерат имал широка употреба како во јазикот на народната
поезија така и во јазикот на народната проза: "Откоа го дотребил ѓеризо
ѓерифчијата, си зел паричките, си отишол на бања, се измил убао-леilО,
се променил во една убаа руба..." (Цеп. 2, 217), 11 ...јас тебе, ти мене, и
така вечераа убо леz"'iО" (Охрид, СБНУ, ХIlI, 197). Во следниве примери
конгломератот е споен со сврзникот е.м., односно со сврзникот и: "Што
поздравил китени сватои, I и пречекал леz"'iо е.м. убао" (Прилеп, СБНУ,
ХШ, 99), "Што помина лична Катерина, I Та што беше леz"'iа и 'убава I
Како беше леz"'iа II 'убава ..." (Милад. 426). Конгломератот се употребува
за означување 'нешто многу убаво, преубаво'. Со исто значење се упо
требува и конгломератот iузел убава. Интересно е да се одбележи
Ш

Што се однесува до правописот на овие КОlllло.меРlllUII тие или се пишупаат како

еден збор (Сlllш.мatmе)

ИЛIl

се спосни со тире

( бllвЧll-iрадшш)

или пак напоредио стојат без

никаков надворешен знак (myillН јllбllнеl ). И ова напоредио ставање на дпе именки една до

ApYГd без никакви морфолошки или ортографски зна"и е, исто така, според аналогна турска
употреба. Во врска со ова cf. М. Будимир, op.cit., str.166 и Vl дел: Б. Турско вЛllјllНlIе врз
.мllкедОНСIШО;Ц МОРФОЛОIUКII cl/ctUeM по иашиоп труд.

IH cf. М. Б у Д и м и р, ор. cit.
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дека во Корчула е забележан конгломерат со исто значење но составен
од итал. bella и срп.хрват. лuii.а: Л1ll7абелаШ;
најбazu < мак. нај + тур. ba (употребено во суперлативно значење
'нај, нај'). Овој конгломерат се употребува во значење 'главен, прв, најубав'
и се среќава често во јазикот на народната поезија: " А ако ме тој натсфире
I Ке му дадам нdјбаUl мома Самовила!" (Шап. V-VI, 177), И си отишла в
темни зимници I Извадила најбаш. дрехи" (Милад. 266);
бавча-zрадuна < тур. bah<;e + мак. Zрадuна. Конгломератот се среќава
за означување 'бавча со цвеќе', 'градина засадена со цвеќиња а не со овошје
или зеленчук': "Три девојки у бавча-zрадllна" (Милад.)
куќи-сараu < мак. куќа + тур. ѕагау. Турската заемка во случајов
не е апсолутен синоним на македонскиот збор, но според смислата е блиска
со него. Во овој случај имаме не преведување на туѓиот збор, но случај
во кој туѓиот збор го дополнува и го опишува поимот што го означува
домашниот збор. Конгломератот се употребува за означување не 'обична
куќа' туку 'куќа која по големина, убавина и својот раскош прилега на сарај':
"Љiтре во калево имало едни кУЌu-сараа. Во тие лепи сараи... " (Охрид,
СБНУ, ХШ, 223);
ќоле-роб < тур. мЈе 'роб' + мак. роб: "Братите и, што гу имаха
ќоле-р6б земат и гу имаха врзан тамо с6с верИги..." (Верков.);
сабаф-зора < тур. sabah 'зора' + мак. зора. Конгломератот е запишан
повеќе пати: "Повејаје, подунаје I Сабаф-зора ветрови, и, и!" (Јастребов,
416), "Подувнале сабозорскu ветрове..." (Велес, СБНУ, Х, 37). И во двата
примера сабаф-зора односно сабаЗОРСКll е употребено за означување 'рани,
сабајлешни' ветрови;
сеl7еш-кофчеz < тур. sepet 'кошница' + мак. кофчеz (во турскиот
се среќава и sepet sandlk и не е исклучено да се работи за парцијално
калкирање). Конгломератот сеii.еiii.-кофче'i е забележан во Охридско (Шап.
11

1, 115);
шуљбен-крl7а < тур. ti1lbent 'крпа' + мак. краа (во турскиот Шlbеnt
означува и 'тенко платно од кое се прават крпи, марами'). Конгломератот
се среќава во јазикот на народната поезија: "Та си кладе црвен фес I Си
преврза момин мафез I Префрли си шуљбен краа..." (Милад. 422);
l{ар-везир < мак. l{ap + тур. vezir. Во овој конгломерат зборот везuр
е употребен во значење 'големец', односно како синоним на l{ap: Испрати
го дур до цара I Кат го виде Itap-ВUЗllра I Тој си вили отг06ри... " (Д. Хисар
ско, СБНУ, VI, 60);
ItaP-СУЛl71ан < мак. l ap + тур. sultan. Во овој конгломерат имаме
два апсолутни синонима. Како и претходниот, така и овој конгломерат
Чуеш ли
се среќава во поетскиот јазик: 11 Та порукна гласи викна: I
11

-

ш

У. V i п ј

а, О nekim oh/icima romansko-slavenskog iezicnog mЦеЅаnЈа,

str.205.
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ме, z ар-сулшан Мурат!" (Серско, СБНУ, Х, 91), "Книга пишит z apa
сулшан Селим" (Милад.

303);
мак. шуillll + јабаllец 'туѓинец' (во тур. yabancl
'туѓинец, странец'; во мак. се среќава со исто значење и јабанџuја и
шуizm јабаllеz

<

јабанеl : "Не љуби мене, моме, не губи себе I Оти сум туѓин, моме, шуizm
јабаllец" (Милад. 456).

Во овој пример турската заемка го засилува

значењето на домашниот збор;
челu кондУРll < мак. чевла + тур. kondura(kundra, гр.): .. На сива к6јна

вјаваше I челu кондурu кУпваше..." (Т. Велес, Фол. 886);
11
2рад касаба < мак. град + тур. kasaba 'град': Да разбијат Будин
града I Будzm града касабаша" (П. Мих. 106);
чаllр лuвада < тур. aylr 'ливада' + мак. лuвада. Овој конгломерат
се среќава особено често во народната поезија од јужна Македонија:
никне трева зелена I Да косет чаllр лuвада" (Верков. Песни, 239),

11

11

Да

Та га

кара Дринополе I Дринополе чаирито I Чаuрuшо лuвадеШо . .. " (Серско,
Верков. Песни, 269), "В' лuвадешо, ф'чаuре. " (Кукушко, Шап. V-VI, 350).
..

Поретко се среќава во јазикот на народната проза и во централните говори:
"...паселе По лuваiешо и По чаuрuше . "(Прилеп, СБНУ, XI, 82). Овде треба
да се одбележи дека во Прилепско зборот чаuр се употребува со поиздифе
ренцирано значење и означува 'неплодно земјиште, со ниска трева за
.

.

пасење, обично селски имот';
беќар llеоженеш < тур. bekdr 'неоженет, ерген' + мак. неожеllеШ.

И овој конгломерат се среќава почесто во јужните говори: "Лудо м6ре

лудо, беќар llеожеllаш / Беќар неоженаш кениса' да греда" (Костурско, М.
Пр. У, кн. 3);
коњ аШЛllја < мак. коњ +

ашлuја (тур. а! 'убав коњ за јавање').

Конгломератот е забележан во дебарските говори: "Да жнее трава зелена
I Да ране коња аШлuја" (П. Мих. 149). Во Прилепско се употребува коњu
аШовu. Конгломератот се употребува за означување не обичен коњ, туку
за 'расен, убав коњ за јавање';
фазла Повеќе < тур. fazla 'повеќе' + мак. ГiовеЌе. Конгломератот е

забележан во Галичко: "...на секој ч6век по едно јајце шо се д6ма и едн6
клавает фdзла Повеќе а тије шо ..." (Галички, 252);
чак дур < тур. ak 'дури' + мак. дури. Конгломератот се употребува

за истакнување на далечината (просторна и временска): " ... со једно вик
нуење го оживуеше и жив дома си пак стоеше чак дур да остарет"(Слово,
66), .....го испратив чак дур до мостот ... " (разг.). Виња бележи дека на
Корчула се среќава dofinl36;
ЈЈо Конгломсратот dofin ОД хрват. Јо + итал. /in се употребува со исто значење како и
дури и јuа дури. Во врска со неговата употреба В. В и њ а пишува: " Na ргјmјсг, za krctanjc do
krajnjc tockc upotrcbljava c па КОГl!иli i u ѕујm sclima Јо... аН, ako ѕс hoCc istaknuti duljina јlј tczina prcvaljcnog
puta Ш njcgova uzaludnost, пс се ѕс upotrcbiti do, јсгјс ncdovoljno cksprcsivno. усс сс ѕе prevcsti sa/in i dodati
ЦllК

domacem Јо: Bidan covik! Iska јс (оуага dofin u Саги, mа ga п ј паѕа" (О nekiт

ob/iciтa. 205).
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ша дури, со исто значење како и претходниот конгломерат, <
тур. (а 'дури' (cak е архаизам во тур.) + мак. дури: "Грабање стоката
и челатта, беше катадневна, ша дури и досега. .." (СБНУ, ХП, 81), "Ќе

те чека ша дури до утре... " (разг.);
хе.м u < тур.

hem 'и' + мак. и. Еден од најчестите конгломерати, како

во народната поезија така и во народната проза, е овој конгломерат: " ...кла
ваат мизенти благи и пијат ракиа, хе.м u вину..." (Верков. 247), " ...мори моми
ченце малечко I И ја си имам белило I Белило е.м u црвило" (х. Манев, 1711).
289. Паta в очи честата појава на конгломерати од овој вид во текс
товите од ХIХ век, во кои се среќаваат не само од одделни зборови туку
и од синтагми. Овие споеви т.е. примери каде имаме 2лосирање на словенски
зборови со турски, се резултат на појавата на се поголем број словенизми
што се форсираат за сметка на турските заемки. Во првата етапа на ова
истиснување на турските заемки, се среќава паралелна употреба на турски
и домашни зборови. Домашните, понепознати, се објаснуваат со познати
турски заемки137• Во некои случаи повеќе се работи за iлосирање отколку
за конгломерати.

2. НенаЙолно сраснаши КОН2ломераiuu
290. Овој вид конгломерати се разликува од претходните само
надворешноl38, инаку и во овие случаи двата елемента - турскиот и маке
донскиот -

се или синоними или зборови блиски по значење. Mety

овие конгломерати, со почеста употреба, се изделуваат следниве:

IЈ,

Меѓу почсстите

мак. iiрuјшuеll, во Слоно

се

(62)

среќаваат следниве: МlIiбул IipujlltUell (тур. mаgblll'пријатен'

+

и во Р(/ЗЛllЧlll1 t/ОУЧllluеЛНlI 1l1lсtUавлеllllll), знuмеllllе lШ1Ul/НШШ

(161, тур. ni$l1n 'зиак), вОЗРl/{:tU бој (68, тур. boy'pacт, возраст, висииа'), снuоеiuеЛCluво ll lllmTl.IIalC
(137, тур. $l1hitlik 'свидстслство, свеДО'lсње'), ОllКШ((l минута (38, тур. dakika 'МИНУТd'), Illlфllле
залудо (149, тур. nafile 'залудо'), невозможно не е ка6uл (20, тур. kabil degil 'не С можно'),
'гордос фодулок (Кокале, Авт. 3()4), IlIIKoj iiш/i ебеди (226, тур. ebedi 'никогаш'), eClueClUUo
челонечеС1(ое UHCllH касмu (118, тур. јnѕаn k/Smi "шпе'lКИ род'), IIОСЛУЖli стори IIзмеi/i (65, тур.
hizmeJ eJmek 'послужува'), ооговорунање муuшфереt7i (118, тур. mU$l1vere 'до говор'), Н{llазуење
ограМII (67, тур. осгаma 'нагазувањс'), Рllllа јара (63, тур. уага 'рана'), ЖUlUНUljll ilM6apU (144,
тур. ambar 'ЖИТНИI\а'), време 8l1KarТi (147, тур. vaklJ 'времс'), крин Зllм6ак (158, тур. zambak
'крин'), УЛll/jf/ СОКШјlt (192, тур. sokak ·улица').
Во врска со нстиснупањето на турскнте зборови и наголемупањето на употребата на
Домашни, слопенски зборови, зборупапме и Во Ј дел од овој труд.
1"

Тие се 'ЈССТО разделени со запирка или некој предлог и сврзник. Не

С

ретка појава

да се сретнат едни и исти конгломсрати заllишани на lIовеќе на'IИНИ, како на пример: 1." Да н е
јаднш да не пиеш I Со j{lP{lHI/, iiрl/јmiiелu" (Милад. 352); 2." Доста ми фашта јара ни I ./аршm 11
IlоБРШUIIМU" (Милад.
се

452); 3." ]IIР(/НI/ 6шu iio6paiiillMI/"

(Фол.

1793).

Од примериве

се

гледа дека

работи за '!ИСТо надворешни обележувања односно раздслувања, додека она внатрешното

што е заеДНИ'lКО кај сите конгломерати останува исто. Тие IIретставуваат еден IIOIlM.
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+

мак. у.мовuШ:

'умен, паметен'

" ... единојут беши л уд ахмак и единојут беши млого акалuа, у.мовuШ"
(Верков.

228).

Во овој пример имаме и луд ах.мак, исто така конгломерат;

< тур. birba9 'веднаш' + мак. веднаш; "На свети
Петра му се нажалили и бuрбаш, веднаш, беше отишол на една висока
планина ... " (Прик. 129);

бuрбаш веднаш

вuрuшше, башачuшше < тур. batak 'кал, мочур' (batakllk 'мочуриште,
вириште') + мак. вuрuшше: " Шт6 туку го д6несла до едно Вllрuшше, баша
чuшше и го натерала да ... " (Прилеп, СБНУ, У, 192);
'iлавНIl, баш < мак. 2лавен + тур.

ba9 'главен':

" Што му велит офчар

Пејо: / Ој ти 2лtiвНll, баш 'ара.мијаЈ" (Битола, Шап. V-VI,

191).

Слични на

овој конгломерат се и најбаш мома, најбаш дрехи;

ziyaJet 'гозба, чест' + мак. 20зба:" Тогај са чинува
247);
ilарче По i1арче < тур. parfa 'касај, комад' + мак.

зuефеш, 'iозба < тур.

един гољам зuефеш, 20зба" (Верк.
касај ПО касај,

касај: "Та ќе те сечат касај по касај / Касај ПО касај, ilарче а0 i1арче"

(Охрид, Шап. у-уо;
iiошона, башuса

тур.

<

batmak 'потонува'

+

мак. Гiошонува:

ii.оШiiна, башuса до коремо, не м6жи да излези..." (Верков.
саала.м јако

<

тур.

saglam 'јако,

силно'

+

"

К6њо

143);

мак. јако: "Детето фати

веки работата да га г6ни м6шни саала.м, јако. . " (Верков.
.

153);

хујлuја, ќушлuја < тур. huу'ќуд, нарав' + мак. ќуд (лuја): "Избрало
.је коња Карамана / Познал го је хујлија, ќушлuа" (Милад. 269).
291. Mefy конгломератите споени со сврзник или предлог се среќа

ваат и овие:
шајфа u дружuна < тур. (ауЈа 'дружина': "Излезнало турче јаничарче
/ Собрало е шајфа lt дружuна / Па излезна вав гора зелена" (П. Мих.

iiрuјашели II досшове

<

тур.

dost

'пријател':

11

214);

Нафатал ми млад

148);
скржафшшuна и Ша.мавЌаршшuна < tamahktirllk'скржавштина': " Кол

Јанкула / Пријашели

II

досшове" (П. Мих.

ку добивал, толку повеќе скржаф се чинел и најпосле от скржафшшuнаша
и ша.мавЌаРШШllнаша на два дни еднаш леп јадел" (Цеп.

3, 138);

тур. hizmetktir 'слуга': " ...еднИ се сториле слу2U
и uз.меЌаре, на дјабола..." (Митарства, 53);
СЛУ2U и uз.меЌарll

<

шруд и зах.меШ < тур.

поучит.,

zahmet 'труд':

"с6с голем шруд и захм.еш..." (Разл.

232, 305);

нуждu и uхшuзалiil(U
нуждu и uхШuзаЛiil(и..."

<

iktiza 'нужда, потреба':
2-3, 179);
:;a9mak 'се чуди': "Момата

тур.

"От тазни

(М. Пр. УII,

се iiочудuха и Ulaшшuсаха <
кату отиде
тамо, фатиха тристата души јунаци марифети да прајат; краљувите
са iiочудuха

II

шаШШllсаха"

(Верков.

212);
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ГЈравu муабеш и се разговара

<

тур. muhabbet etmek 'разговара'

(Йравu муабеш е парцијална калка): "Сетне си ilрtiеш муабеш
zоорвеш"

(Охрид, СБНУ, ХIII,

и

се раз

221);

од шуiuна од јабана < тур. yabam 'див, туѓ', yabancl 'туѓинец': "Голем
абер јас ти носам I Од шуiuна од јабана" (Скопје, х Манев, 1881);
од КЛUНl{1l од ексерu < тур. ekser 'клинец': "...и ош КЛllНl{uше
ош ескереше истекле крв..." (Раз. поучит., 41);
без оружје, без ilусаш < тур. риѕа! 'оружје': " ...без оружје, без
iiусаш чинили џенк" (Разл. поучит., 64);
вреден, НU кадарен
на кадарен" (Милад.

<

тур. kad,r 'способен, вреден': " Не бu вреден,

103).

292. Понекогаш се случува, особено во јазикот на народната пое
зија, двата синонима да бидат одделени со еден или два збора, често
атрибути, а понекогаш дури и со цел стих:
колај ... лесно < тур. kolау'лесно': "На мајка ти, Севдо, колај бива
I Колај бива, Севдо, лесно бива I Ке Й дадам, Севдо, реш'то круши... "
(Малешево, Т. Дим. 21);
докшурче
јекuмче < тур. hekim 'доктор': "Само се едно нагана I Тој
младо, младо д6ктурче I Млdдо докшурче, млdдо јеКllмче" (Неготино, ibid.);
._.

дервенu ... клuсури

<

тур. dervent (нар.) 'клисура': "Та прошета, и

изшета I До седумдесет дервени I И осумдесет КЛllСУРU" (Милад.

265);

тур. gауr{'веќе': "Тоги он направил џамиа, нашел
биљбул, и она вике го бодела гајри (ѕјс!)" (Верков. 293);
ал ... црвена < тур. аl 'црвен': "Отвори се на ас бахчи капии / Натре
цвети ал рУЖlll{а црвена" (Велес, СБНУ, Х, 37); се среќава и ал l{peeHO
веќе ... гајри

<

кадuфе.

Во горните примери, плеонастичната употреба на домашниот
и адекватниот турски збор служи како стилско средство со кое се постиг
нува поголема изразност. Туtиот, во случајов турскиот збор, придонесува
за поголемата експресивност на зборовите и изразите.

293. Во почетокот на овој дел рековме дека се среќаваат конzло
мераши, освен од македонско-шурскu елементи, уште и од zрчко-шурски,

дури и од шурско-шурскu составни елементи, сите создадени на македонска
јазична територија.
грчко

294. Меѓу конzломерашuше составени од апсолутни синоними од
турско потекло, паtаат в очи следниве:

И

iул шрендафllЛ < тур. gИl + гр. triantcifyllon (Млад.): "Б улчето ми
је в цветна градЙна / Под iул шрендафuл легшiло" (Делчевско, Фол. 1390),

"Ако жена не донесоФ I Ѓул шреnдафuл

во одаја... " (Рацин. Татунчо).

"Да си паднам во твој дворој, / Во твој ДВОРО.t во tул башти, I Да изникнам
iулшрендафuл" (Парите, 113). Во Галичник се среќава исто така iул
шрендафllЛ како назив за 'мирисна, црвена роза, што цвета во маЈ;
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ареса бендuса < гр. aresko (Млад.) + тур. begenmek: "Удрил је
прстен на рака I Да си причеке лазrtрки I Да си бuндuса ареса I Тiiнчар
ката бендиса" (Гевг. Ник. Д. Рачев, М. Пр. IIJ, 3), "Море моме, малкаа
моме! I Моштне ми си аресала I Аресала бендuсала" (Верков. Песни,
54), "Тамо мома ареса u бендuсd' (Верков. Песни, 43);
zаразлuu uuзмашарu < тур. garaz 'омраза' + гр. pfsma (Млад.)
'омраза, инает': "...а не се простават со zаразлuеше, со uuз.маШарuШе, токо

пак со пријателите... " (Слово, 67).
295. Бројот на конzло.мераШuше, кај кои двата елемента се од
турско потекло, е малку поголем. За да биде бројот на турско-турските
конгломерати поголем, секако важна улога одиграл фактот што е
поголем бројот на заемките од турскиот јазик, Mety кои има и значи
телен број синоними. Почести такви конгломерати се:
аз.мaz4U башацu < тур. azmak 'кално, мочурливо место' + тур.
batak 'мочуриште': "Два саата азAtаl4U баШацu ... " (СБНУ, ХЈ, 40);
долаu .мусандра < тур. ао/ар + тур. musandlra 'вид долап': Остај
ги ст6мните на земја I Качи се г6ре на кула I Отв6ри д6лаu .мусандра"
11

(Кавадаречко, с. Ваташа, Фол. 1063);
iузел убава < тур. guze/ 'убав' + тур. hub (перс.) 'убав': "Невесто,
iузел' убава! I Синоќ сум дошол от Стамбол" (Шап. у-у] , 243), "Невесто
iузел убава I Што кротко одиш на вода" (Мариово, М. Пр. Х, 1,2), " Невесто,
iузел убава I Каде си била чера, денеска" (Штипско, Фол. 528);
Uо зефк ilo сефа < тур. zevk 'задоволство, забава' + тур. ѕеЈа (нар.,
лит. ѕаЈа) 'задоволство, забава': "...идат светот Uо зефк, ilo сефа, а не идат

да слушаат слово божјо каде се кажуе" (Слово, 65);
гајлелuја .мераклuја < тур. gaile/i 'загрижен' + тур. meraldl 'загрижен':
"Зашто си ми гајлелија I Гајлелија, .мераклија?" (Битолско, фол. 2578);
кuлu.м сеџаде < тур. kilim + тур. ѕессаае 'вид мал килим': "Спреми
си коња Дорија леле I Нареди кuлu.м сеџаде леле I На гости кај мајка к'идеме"
(Скопско, х Манев, 1900).
296. Освен забелешките што ги дадовме при разгледувањето на
одделни примери, од анализираниот материјал можат да се извлечат след
ниве заклучоци:
1. Тавтолошките хибридни конгломерати се многу честа појава
во македонскиот јазик.
2. Конгломератите се посебно карактеристични за јазикот на
народната поезија и за народните говори.
3. За појавата на конгломератите почвата ја подготвиле многу

бројните турски лексички заемки, нивната широка употреба. познавање
то на турскиот јазик од страна на голем дел на македонско население.
Со еден збор: симбиозата на двата јазика и билингвизмот. Секако имало
влијание и употребата на двојни епитети како и плеонастичната употре
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ба на зборови, особено во поетскиот јазик. Сп.: шенка lt висока, вели и
20вори, рукна и вuкна, свила и KoiipUHa и сл.
4. Како што може да се види од примерите, причини поради
кои доаѓало до создавање на кон2ло.м.ераШllШе се повеќе. Така, во извесни
случаи тоа е потреба за поголемо прецизирање на значењето, или пак
потреба за создавање нов збор со ново специјално значење (Сп.: Сllно.м.авuе
'затворено сина, виолетова боја' а не било каква 'сина боја'; ii.рвосефШе
означува не само 'отпрво' туку 'од самиот почеток, сосем од почеток';
сабаф-зора (ветрови) означува 'сосем рани, сабајлешни ветрови' и сл.).
Во овие случаи турскиот збор има улога на детерминант, односно на збор
што поблиску го објаснува, го квалифицира македонскиот збор. Во мал

број случаи се работи за преведување, 2лосuрање. Оваа појава ја забе
лежавме, како што веќе видовме, во црковните текстови од XIX век.
Причината за оваа појава треба да се бара како во стремежот да се заменат
турските зборови со зборови од словенско потекло, така и во барањето
на побогати изразни средства и стилски ефекти на раскажувачот, нешто
што многу убаво го забележува проф. Конески зборувајќи за јазикот на
Пејчиновиќ: "И удвојувањето на синоними од народниот и црковниот јазик
иде тука не случајно, а му е потчинето на тоа вродено чувство за ритмичките
засеци на народното прикажување..." 139. Токму од оваа причина се јавуваат
повеќето конгломерати од овој тип. Со удвојувањето или со плеонастична
та употреба на синонимите или зборовите блиски по значење, се добива
поголем ефект и изразност дури и тогаш кога се работи за домашни
зборови (сп.: белu белu рт;е, iiолека ii.олека е посилно отколку само бели
или само iiолека), а камоли кога едниот од удвоените синоними е од туѓо
потекло. СО тавтолошките хибридни конгломерати народните пејачи и
раскажувачи постигнуваат мошне голема стилска обоеност и афективна
вредност.

5. Редот на разнојазичните елементи во конгломератот не е строго
определен, како што е на пример во српскохрватскиот или во некои други
јазициl40, но сепак може да се рече дека преовладуваат примери во кои
на прво место доаѓа турскиот синоним

конгломератите, кај кои на

прво место доаѓа македонскиот синоним, се обично покуси, составени
од едносложни или двосложни зборови (сп.: 1I,ар везuр, l;ap сулшан,
'Ј?

Бл. КОНССКИ ГО дава слсдниов пример: "Тс молам, tUшцко, оtUче, врати го баре во

У моја КУЌIl нека... " ОД К. Пејчиновиќ, СЛО80 зtl iiРllЗНItI!IIIТiе, стр. ЗЗ.
"о ВО врска со редот на слсментите во конгломератитс во СРПСЈ(ОХРватскиот и другите
индоевропски јаЗИI И. В. В и њ а пишува: ... ako ovima dodamo рптјсге, koje navodi Budimir u

мој СlIРllј,

"

spomcnutom clanku kao ileviz-orah, geverma!ina i dr., vidjet сето da ѕус паѕе slozcnice ovakva (јра pokazuju
jcdnu konstantnu crtu, а (о је stalan porcdak njihovih clcmcnata, (.ј. паѕ domaci dio dolazi uvjck роѕliјс stranoga
i prcvodi ga ... Ako poglcdamo. kako јс u drugim jezicima, vidjct ccmoiz опо таlо skrte gradc, koja ѕс mozc
sakupiti, da паѕ А + В poredak poznaju i gcrmanski jcziei: пјст. uAlzasu die lapoita!e 'dcp' od franc.la poche
i пјет. Tasche dok па romanskom podrucju mnogo сеѕсс nalazimo па poredak В + А ..." . Оваа појава Виња
ја објаснува во зависност од мсстото на придавката во СООДВСТНИОТ јазик: " U пјет. i cnglcskom,
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Сllно.м.авue, лудодеЛllја). Ова се забележува и во слични чисто македонски
споеви (сп.: беЛll l peeHll за 'самовили' - Цепенков) каде прво доаѓа

покусиот а потоа подолгиот збор. По овој начин конгломератите полесно
се вклопуваат во македонскиот акцентски систем.
6. Во врска со прашањето кои зборови влегуваат во конгломе
ратите, може да се заклучи дека тука не се прави разлика, бидејќи се среќа
ваат: u.м.еНКll (сп.: куќи-сараи, овчарче чобанче, сабаф зора), Uрuдавкu (сп.:
аЛI{рвено, Сllно.м.авuе, акалија у.м.овuШ, луд ах.м.ак), 2ла20Лll (сп.: uошона
башиса, шашшиса и са ilочудu.ха), Uрllлози (са: uрвосефше, убао-леuо), сврз
Нllци (сп.: хе.м. и), ааршикули (сп.: ша дури, чак дури).

7. Некогашната честа употреба на конгломерати во денешниот јазик
скоро сосема е намалена, макар што се среќаваат примери и во поновата
уметничка поезија (сп.: "Запри се, послушај 20ри-корuи"
Порои, 59).
297. Што се однесува до етимолошкото потекло на конгломератите,
нивната семантичка вредност и начинот по кој се поврзуваат, зборувавме
-

во почетокот на овој преглед за конгломерати.

gdjc kvalifikativni pridjcv d.olazi prcd јmспјс.оm, vidim.o rcd А + В, d.ok u r.omanskim jczicima, u
k.ojima mjcsto pridjcvu пјјс t.ocno odrcdeno, nalazim.o ceicc В + А, аН kadst.o i А + В."
О lIekim ob/icima гоmаllSkо-ѕlаvеllSkоg

...

, 203).

(У.

V i п ј а,

В.о врска с.о прашањет.о за ред.от на зб.ор.овите в.о примерите .од бугарски.от јазик,
К. К о с т .о в к.онстатира дека турски.от збор д.оаѓа на вт.ор.о мест.о и дека го .објаснува
бугарски.от зб.ор: "И така, би м.огл.о да се .отбележи, чс .от приведените примерн накраи е
исн.о за KaKbB вид Сbчетании от син.оннмични думи става ВbПРОС. Касае се в СblЦН.ост главно
за типични случаи на приложеиие, т.е. за п.оlIснение KbM CblЦсствителни имена, коет.о показва
вид.овото качество на предмета... приложението стои след ПОlIснаваното CblЦествително име"

(.01'. cit. 448).

v

ДЕЛ

ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА НА ТУРСКИТЕ ЗАЕМКИ
И ТУРСКОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ
ФОНЕТСКИ СИСТЕМ
298. Разгледувајќи ги многубројните турски заемки во маке
донскиот јазик, се забележува дека приличен број од нив го измениле
својот гласовен облик во текот на адаптирањето кон македонскиот
Фонетски системl41•

А

пак од друга страна, во македонскиот Фонетски

систем се забележуваат извесни појави што, секако, се должат на вли
јанието на турската фонетика. Овде ќе ги разгледаме токму овие појави,
иако тоа претставува тешкотија, бидејќи турските говори во Маке
донија, па и на Балканот, не се скоро воопшто проучувани142• Исто така
претставува пречка и фактот што засега нема поопсежни дијалектолошки
и лексиколошки студии за одделните македонски говори во кои би биле
опфатени и турските заемкиI4:\.

А. ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА НА ТУРСКИТЕ ЗАЕМКИ
299.

Макар

што

турските

зборови

во

македонскиот

јазик

влегувале по директен пат, сепак се забележуваат многубројни фонетски
промени кај нив. Ова доаfа пред се оттаму што постои разлика во
фонетските системи на турскиот и македонскиот јазик и што турските
заемки требало да се сообразат со македонскиот гласовен систем. Изме
ни претрпуваат и турските вокали, и консонантите 144.
\.1

Во врска со Фонетскитс измени што ги прстрпуваат турските заемки забслежани

по материјалите на Веркоnич, Н К.

Дмит р ис

п пишуnа: "ФонеТИ'lеские отклонеНШI от

нормаЛhНОГО туреЈ(КОГО критерИ1l об"ИСШilОТСИ или слаn1lНСКИМИ ЗВУКОnhJМИ зак()нами,
К()Т()Рblе воздеЙствуlOТ и на чисто ТУРСЈ(КИЙ леКСИ'IССКИЙ материал, или, за учстом их,
отражением турецкоЙ ФОНСТИ'lескоЙ траДИЈ(ИИ, деЙСТlше котороЙ дли Сборника Верковича
ограничено ТОЛhКО заимствоваННhJМИ из ТУРСЈ(КОГО словари елсментами" (Верков. 344).
1.2 По однос на ова прашање, Д м и т р и е в пишува: "В качестве такоnого береТС!l
с()временное османское литературное произношение (констаНТИНОЛОЛhское), т.к. истори!!
османскоПЈ !!ЗhJка может БМТh построеиа ТОЛhК() путем реКОRСТРУКI(ИИ" (ibid.).
1.)

TYPCKOiiio

и

21

ФонеiiiСКlI адаiiiiiШ{lIја НlI
фОНеiiiСКII cllciiieM.

Во овој дел ќе разгледаме: А.

(јјшјаНllе врз

MaKeaOHcKlloiТi.

iiiypCKlIiiie

, .. Турскиот Фонетски систем на литературниот јазик се состои од
консонант, за разлика од македонскиот, што има

31

зае.мКII

и Б.

29 гласа: 8 вокали
26 к()нсонанти.

глас: 5 вокали и
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1. ВОКАЛИ
300. Треба да се констатира дека петте турски 8ОкаJiи: а, е, ј, о, и,

претрпуваат минимални измени. За нив е карактеристично тоа пrrо, речиси,
секогаш се задржуваат и тоа во сите позиции. Нивната артикулација не
се разликува од артикулацијата на соодветните македонски вокали. За
разлика од овие, вокалите: l, а, О, претрпуваат поголеми измени, бидејќи
за нив не постојат аналогни гласови во македонскиот фонетски систем.
Поради ова тие се заменуваат со други, блиски, вокали.

1. Вокалuше а, е, Ј, о, u
301. Вокалот а. - Најчесто овој вокал се задржува: алаџа, анџак,
арслан, ачuк, ашuк; аба, ада, арка, асм.а за турските: aiaca, ancak, arsian,

ar;lk, a lk; aba, ada, arka, аѕта.
а > I!.
Преминувањето на а во е е прилично ретка појава. Ја
забележавме само во следниве неколку примери: еќuкаш (Цеп. 3, 104),
ез'iiiн (Неврокоп. Ар науд.), шем.uја (Костурско, М. Пр. Ј, 4), 'iазеii за
турските: hakikat, azgm, Џlml, gazap. Ова преминување се забележува и
пред консонантот ili: занаеш, занајеш, зенееш,' кабаеш, кабајеш,' наcuеш, насаеш,'
-

шабиеш за турските: sanaat, kabahat, nasihat, tabiaL Не е исклучено оваа,
скоро редовна замена на -а! со -еш да настанала и на морфолошка основа.
а> о. - Оваа замена се среќава особено во кумановскиот говор14Ѕ
во кој е забележано дека изговорот на вокалот а оди кон о, а во некои
случаи и се изедначува со артикулацијата на последниов вокал. и тоа под
влијание на лабијалните консонанти и на сонантот л: ом.бар, ом.барuшше,
i'iошлиџан,

собајле,

bahilen, tabur,

шобор, шолварu за турските: ambar, раЉсаn, ѕа

aivar.

302. Вокалот е. - Во најголем број случаи вокалот е се задржува
како во почетокот на зборот: ек.мек, ексик, е.мнuеШ, ербаi'i, еснаф, ешраф
за турските: ekmek, eksik, emniyet, erbap, еѕnај etraf, така и во средината и на
крајот од зборот: елбеше, ендезе, енфuе, кале, лале, луле, .мушавере, ii.енџе,
аенџере, ќасе, чевре, чек.меџе за турските: eibette, endeze, en.fiye,
.
mu avere, реnсе, реnсеге, kt1se, r;evre, r;ekmece
е> а. - Кај извесен мал број турцизми, почетното и средното е се
заменува со а: алва, а.м.анеШ, аншерија, ар'iелuе (Леринско, с. Вишени, Маз.
136) аргован, барабар, карван, раваНllја, речал, зајШllН (Кумановско) за тур
ските: heiva, emanet, entari, hergele, erguvan, beraber, kervan, revani, rer; el, zeytin.
,

303. Вокалот ј. - Како и претходните вокали, така и овој вокал

главно се задржува во сите позиции:

uбрuк, uбришuм.,

llдаре; аСllја,

14> Б. Ви д о е с к и, KYAllIHOHCKUOt'li iOHOP, Посебни изданија на Институтот за .
македонски јазик, кн. З, Скопје 1962.
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челебuја, ЧlU-lUја, шерзuја; дuбек, дuван, дuвuш, дuкuш за турските: ibrik,
ibri im, idare, аЅl, r;elebi, r;ini, terzi, dibek, divan, divit, dik,.

Во средината и на крајот од зборот оваа замена ретко
i > е.
се среЌава. Ја забележавме само во неколку случаи: zl.ешерме (во Тетово,
додека во Кичево се употребува zl.llшерм.е) и шерјаКllја за турските piprme
и tiryaki. Во почетокот на зборот се среќава по често: е.мза (Мијаци, М. Григ.),
ефШllра, ефШllРllја (Костурско, с. Нестрам, Х Манев, 1114), едаре (Верков.)
за турските: imza, ijiira, idare.
i > у.
Оваа замена се среќава ретко: келеuур за турското kelepir,
веројатно по аналогија на заемките од типот учкур И бllЉУР.
i> о.
Како и претходната замена, и оваа се среќава во изолирани
случаи: сољаф за турското sildf.
304. Вокалот о. - Овој вокал се задржува редовно и во почетокот
и во средината на зборот (на крајот на турските зборови не се среќава):
-

-

олук, онбаUluја, орман, оршак, OЏll K, кондllсува, чобан, чорба, чорбаЏllја, jopiaH

за турските: oluk, onba , orman, ortak, ocak, kondl, r;oban, r;orba, r;orbaCl, yorgan.
о> а.
Се среќава во некои говори (во кумановскиот на пример):
арман, ашаф, далама, далаii, чараilе за турските: orman, ho ab , dolama, dolap,
-

r;orap.

305. Вокалот u. - И вокалот

и

редовно се задржува: yjiYH, ујдурма,

усШа, учкур; дубара, курбан, КУрШУЛllса за турските: иуgиn, uydurma, usta, ur;kur,

dubara, kurban, kurtuldu.

На крајот на зборовите вокалот u се наоѓа често во турските заемки,
но сите тие, како и оние што завршуваат на други вокали, се прошируваат
со наставката _llјаl46•

2. ВокаЛllше 1, 6, ii
306. Вокалот 1.
Овој турски вокал, кој нема замена во Фонетскиот
систем на литературниот македонски јазик, се заменува со други вокали
или пак сосем исчезнува. Неговиот изговор е задржан наполно само во
оние македонски говори во системот на кои постои вокалот а.
1> а.
Во говорите во кои постои полувокалот а, тој се задржува:
-

-

аЗ2ан, алш{iН, ал{iш-верiiш, јазак, јасшiiк, кана, касмеш, калаil, саклеш,
сандак, чадiiр, џанам. за турските: azgm, a/tm, all

verl , yazlk, yastlk, kma,

/asmet, kallP, slldet, sandlk, r;adlr, саmт. Тој е задржан исто така и во суФиксот
-llk: аџаМllлiiк, веЗllрлiiк, ерiенлiiк, душманлiiк, калабалак како и во
постпозицијата -SIZ: дuнсаз, ll.Мансiiз, кеuфсiiз за турските: acamillk, vezirllk,

ergenllk. du manilk, kalaballk: dinslz, јmаnт, keyifSlZ (нар., во лит. ј).

Ј'"

cf. Vl дел: МОРфОЛО/UКlI l/дllii.Шlllјllјll

на

;ЦУРСКllиlе Зllе.мкu.
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Интересно е да се одбележи дека и во запишаните материјали
од говорите во кои не е сочуван полувокалот а, во турските заемки тој
се бележи понекогаш. Така на пример, во материјалите на Цепенков и
Мазон, често се среќаваат турски заемки во кои овој глас е задржан.
Селишчев ја констатира неговата употреба и во Полог147• Ние забеле
жавме дека овој глас е задржан и во говорот на постарите генерации,
особено кај оние стари луtе на кои турскиот јазик не им бил Tyt.
1 > а. - Оваа замена е најчеста: бакар, јасШак, калаф, калаii., Kac.мeiil,
ca1C.!lei11, сараџа, шакам, чокар за турските: baJar, yastlk, Jallf, kallP, Iasmet, slkiet,
Slraca, (аlaт, falar. Оваа замена е карактеристична за централните говори.
1 > и. - Во извесни случаи се среќзва и оваа замена. Така на пример
се употребува: каршu.лок, каршu.ла.м.ак, каршu, каршuја, кааисu, азирлuк, aдuм
(Верков. 184), алШuн. (Галички, 239), UаШлuџан., шuрлаан. за турските:
kar l"k, karillamak, karil, IшР1ЅI, hazlrllk, ad,m, altm, раtllсаn, ilrlaganl48. Во
суфиксот -CI, гласот I редовно се заменува со и, поточно речено, чети
рите варијанти на овој турски суфикс се унифицирале на македонска јазична
територија (како и во другите балкански јазици) во -џu: алваџuја, бозаџuја,
кавгаџuја,

јабан.џuја,

Шоii.чuја,

чорбаџuја

за

турските:

halvacl,

bozacl,

kavgacl, yabancl, tOPfU, forbacl. Во српскохрватскиот јазик, во турските
заемки, овој глас се заменува редовно со u 149.
1 > о. - Оваа замена особено е карактеристична за дебарските го
вори1ЅО во кои среќзваме: расiiioк, кос.меШ, сор.ма (" на душек ми седе, сор.ма
елек шије" - Шап. V-VI,242) за турските: rastlk, klsmet, шта. Интересно е
14' Во врска со ова С е л и ш ч е в пишува: " ГлаСНblЙ 1'> находитси в заимствоваНblХ
туреl КИХ словах в соответствии турецкому I (передне-среднеro pJIДa) или у (1'>1/) И турецкому
"
1'>
(Полог, 288). Во врска со различното предавање на I во материјалите на Веркович,

Н. К

Д м и т р и е в пишува:

ц

Что касаетси причин зтоЙ неодинаковоЙ передачи, то здеСb

деЙствует не СТОЛbКО отражение ВОЗМОЖНblХ вариаI ИЙ в артикулации OCMaHCKOГO

СКОЛbКОb

тснденции саМblХ македонских говоров к непоследоватеЛb НОСТИ в употреблении

1'>"

(Вер

ков.345). За ова свое мислење, Дмитриев се повикува на Селишчев ( ОчеРКII, стр. 20, 22).
14К ВО врска со замената на овој турски вокал со 11, пишува и С е л и ш ч е в:
"Вместо 1> пишут 11: за XlliUllP1>, 11311н. Вели передача посрсдством i не прсдставлиет 006010
турецкоro фонетвческоro варнанта (i), а ВblраЖllет тот же глаСНblЙ, КОТОРblЙ передавалси
и посредством 1'>, то надо полагаТb, что :зто бblJl глаСНblЙ среднего рида 'глухој' у' (ј')"
(полог). Не е ИСКJlучено оваа замена, кај нскои зборови, во македонскиот јазик, да настанала
и поради различната аРТИКУJlаl\ија на овој глас во турскитс говори. Така на пример, Д м
и т р и е в пишува дека е констатирана замената I

> i во

некои турскн говори:

•

НовеЙшие

исследователи М. Riisiinen и Т. Kowalski отмечаlOТ БОЛbшие вариаЈ\ИИ bl в cebepo-анатолиЙских
roворах и в Македонии·. Но, и покрај ооа, замената I > i не е честа појава во турските
засмки што се HaotaaT ВО македонските народни говори.
14')

cf. Д м и т р и С в

(ор.

cit. 345): "В сербском ИЗbJКС по законам сго Фонетики,

звук I в ТУрСI\КИХ заимствоваНИIIХ ВСlOду дал 11" . Примеритс 31>ндllН и Зl1ндан И КlIскандllСlIМ
во срп.хрват. од тур. zmdan и klskand Дмитриев ги објаснува со Фонетиката иа македонските
roвори. (ibid., op.cit. 345, not.
150

2).

Но, во ГаJlИ'lНИК на пр. се срсќава и КlIЛllii, како lаЛllii., за тур. kallp, покрај

космет и сорма.
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да се одбележи дека оваа замена, освен во дебарските говори, се среќава
и во некои други. Така, во Тетовско наоѓаме, на пример, јасшок
за

турското yastlk, каде
1 >

што

(МЈ Х)

не е исклучено да совпаднало со наставката -ok.

р. - Колку и да изгледа необична оваа замена, ние ја забеле

жавме во неколку случаи и тоа во централните говори во кои не постои
вокалот

7>:

Оваа замена ја забележавме во следниве заемки: кршла

( Кршлuше сум ги изгорил" - П. Мих.), крсм.еШ (Прилепско), аршлам.а
"

( На старо дрво аршлам.а не ваќа"
Посл. 4129, во овој случај имаме
и метатеза) за турските: k/ la. klsmet и a /lama.
"

Од овие примери се гледа дека вокалното р е земено како при
ближна замена за турското
Вокалот

1

1.

исчезнува најчесто во оние случаи во кои

се

наоѓало пред

консонантот р: ЛGкрдuја, кркм.а, м.усандра, срча, iiасШрм.а, шадрван, фрсаш
за турските: lakmil, Iaгkтa, тusаnЈlга, ѕт;а, pastlrma,
замена секако дошло, бидејќи р

во

dlrvan, firsat. До оваа

македонскиот јазик е вокално.

307. Од досега разгледаните примери се гледа дека замената на
I се поклопува главно со рефлексите на словенскиот
назал Ii\ Ш. Поради ова, во македонските говори се среќаваат често повеќе
варијанти на една иста заемка, како на пример: бакалам. (Цеп. 2, 300),
бакалум. (К Ж Ј, 172) за тур. bakallm; касм.еШ (Маз. Doc. 172), касм.еШЛllја
(Прилеп, СБНУ, ХI, 78,), llокiiсм.еШлuја (Леринско, Сб. Мин. У, 143),
касм.еШ (во централните говори), косм.еШ (дебарски говори), Кllсм.еШ
(Жировница, МЈ П, 3-4), крсм.еШ (Битола, Прилеп) за тур. klsmet; срм.а
(централните говори), сарм.а (Д. Хисарско, СБНУ, IV, 31), сирм.а (Шап.
Ј, 97), сорм.а (Шап. V-VI, 242) за тур. Ѕlгта; сабiiр (Маз. 140), сабар
(СБНУ, ХII, 250), сабур (Разлошко и кај Верков.) за тур. sablr; џанам.
турскиот вокал

'ѕ'

Ова разлнчно заменувањс особено паѓа п очи ВО суфиксот -llk. Во македонските

говори тој се јавува како: 1.-лUк (по сеперните, сеперноисточните и источните говори)
како и по материјалите запишани од Мазон, Documents. 16, во Бобоштица; по Mui,[Цlpcifi(J{I,
1, З, 15; во ЧудеСll. 74; по Н{lсifi{/(ЈлеНI/{l, 607; 2.-лmс (по l\ентралните гопори); З.-лок (но

дебарските); 4.-лук (по северните) и 5.-лик (ретко). Но, ова разграничувањс не е апсолутно.
така што се среќапаат заемки на -лок и -лук дури 80 на.i.iужните гопори (КilРШIlЛОК Непрокоп. М. Пр. Х, 1-2, 165 и КilдllЛУК
Веркоп. 282). СЛИ'IНа појава забслежупа и С е
л и 111 '1 е п кој констатира дека -ЛОК не е карактеристичен облик само за дебарските
гопори но дека се јапупа и по други македонски говори: "В пиде -ЛОК употреблиетси зтот
суффикс не ТОЛf,ко в Дебарском крае, где вторичнf,lЙ
п других краllХ Македонии, где пторичнf,lЙ
{/" .

п

п

измеНЈ{ЛСЈ{ в о (р ока, М02Лil), но и

предстаплен п пиде

п

или пместо него IIВЛllаеТСII

Како примери за опа сное тпрдсње, СеЛИШ'lеп ги цитира следниве заемки: Охрид: ЌУРЧIlЛ()К,

Ilil!РЗIlЛОК, хаРilМliлокоifi, iундiлокOlU, РIl6f,рлок; М.Река: будсiЛIlЛОК, КОМШUЛОК, ар {iмuлок;

Кичепо: l7iУЏIIРЛОК, ilЏIIЛОК; Битола: калuбilЛОК, КUРШII.!lОК; Прилеп: -лt1к (обично): Кilл{iбалt1к,
(/р{uшлt1К, м(/јстОРII.llilК, НО И МlIјСIUОРЛУК". УпотрсбlllOТ СИ И образоваНИЈ{ с -лок: ов'lUРЛОК;

Штип: вРlIкалок, реЗllЛi,к". Сслишчев понатаму констатира дека и

во

Полог се среќаnа

суфиксот -лок: 60фЧllЛOIЏI, lUilМlIќарлок, ј{lЛ{lНllllilllЛОК, МilмелеЏIlJlОК, рахmuлок, ОУIIIМilНЛОК,
КОдllЧЛОК како и -Л'bк (-лilк): К{fЛ{lmlЛi,к, неРШIlUЛi,к, б({Х'Iелuк и нешто порстко -луIC: apHilylu
.IlУК. баф'lUЛУК. (Сслишчев, Полоi). Во срп.хрват. се јапува редовно како -ЛУК.
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(П. Мих.), џанам (централните говори), џанuм (Охрид, Шап.
Гевг. Фол.

205),

џанум (Штип, Фол.

565)

V, 102;

за тур. соrnт.

308. Вокалот о. - Овој турски вокал најчесто се заменува со о:
ќочек, ќоле, ќос, ќосшек, ќоше, ќош, ќошк, iоз, iозлuјо, караiозлuја, iол,
чомлек за турските: M eJc, k6le, Мѕ; k6stek,

, М$Јс, goz, goz/ii , karagoz/ii,

goi, comlek. Овде треба да се истакне дека во горните примери, како и во
некои слични, имаме смекнување на консонантот пред вокалот О.
Замената на о > о доаѓа оттаму што турската артикулација на овој
вокал, која оДговара приближно на артикулацијата на франц. еи

(ѕеиl)152,

оди повеќе кон о. Така на пример, оваа појава е редовна, според Дмнтриев15З,
за турските говори на Ада-Кале. Меѓутоа, не е ретка појава гласот о да
поминал, т.е. да се изговарал, во турските говори во Македонија како ii што
понатаму во македонските заемtш од турскиот се заменува со у и 14154.
О > у.

- Оваа замена се јавува како зад консонантите к, z: ќумур,

iушуре за турските: Мтиг, gotiirii (односно за нар. kiimiir и giitiire што се

употребуваат и денес во скопскиот турски), така и зад другите консонанти:
бубреz, булме, душек, дулум, џумерш за турските: b6brek, b6lme, do ek, donom,

comert односно за народните: biibrek, biilme, diЦek, diiniim, ciimert. Замената на
овој турски вокал со у е редовна и во почетокот на зборот: урнек, узур, уксуз
за оrnеЈс, tJziir, oksiiz односно за: tirnek, шиг, tiksuz.

о

> и

не се јавува многу често: нuбеш (Кратово) за nObet.

И при замената на турскиот вокал о се среќаваат често повеќе вари
јанти на една турска заемка: нојбеш (Милад.

246), нuбеш (Кратово), нубеш
278) за турското nobet. Од

чија и небешчuја (Ениџе-Вардарско, Верков.

изложеново се гледа дека е почеста замената со о. За оваа замена секако
дека придонел и фактот што во некои турски говори, како што веќе ре
ковме, постои тенденција на изговорот на (1 што оди повеќе кон о.
309. Вокалот ii.
Изговорот на турскиот вокал а му одговара на
изговорот на франц. u (тиг, sur) или герм. ii (tiber). И за овој турски вокал
во македонскиот Фонетски систем не постои соодветен вокал. Поради
ова турското ii се за менува најчесто со у и сосем ретко со uШ•

ii
мунасиu,

3-4),

> У

е најчеста замена: бук.м.е, дуќан, iузел, луле, мужде, муљозu.м.,

МУUlшерuја (но мuшшерuја во Кукуш - Дојран, М. Пр.

IX,

рушвеш, суварија, сурмек, сурме, сунгер, шерџуман, шуфек, хунер,

хунаи за турските: biikme, dukkдn, giizel, lale, mtijde, miilozim, тиnаѕјр, m

eri,

ФраНI\. еи се заменува со е (пр. Eugine > Ежен) во македонскиот.
В, дАН, 1928, 12, стр. 268, врз основа на податоците што ги
дава Kunos во Turkische Volksmarchen аus Ada-Kale, 1907.
ш Интересно е да се потсети дека во турските заемки што се улотребуваат на
територијата на Босна и ХеРI\еговина лочесто се среќава замената на вокалот (ј со у.
Ш Треба да се одбележи дека во фраНI\уските и германските заемки во маке
ш
ш

cf. Д м и т р и е

донскиот јазик е лочеста замсната со

и

отколку со у.
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et, sUvari, sUrmek, sUrme, sunger, (егсатаn, tиfek, huner, hiinnap. Оваа замена
е редовна и во оние случаи кога во еден збор се наоѓа во два слога
едноподруго вокалот а, како во следниве примери: суаурдuсува, суршук,
шушун, умуш, дудук, чурук за турските: sUpurdii, surtuk, итИt, miihiir, diidUk,
r;uruk Поретко се случува во едниот слог да се замени со у а во другиот
со и како во следниов случај: муслu.ман И мuсрuман (ретко) за MiisZuman.
Оваа замена се среќава поретко: бил бил, бил' бил',
u > ll.
бuкuлu, МllФеШllШ, мuфшар, аllршјак, шеферuч за турските: biilbUZ, bukiiZii,
mЙјеШ

mi1htar, pirupak, teferriir;.

Еден мал број заемки се изговара некаде со у а некаде со ll.
Оваа појава секако се должи на различната замена на овој вокал во разните
македонски говори, но поверојатно е артикулацијата на овој вокал да не
била иста во сите турски румелиски народни говори. Можноста на различен
изговор на гласот u во турскиот јазик ја претполага и Дмитриев кој кон
статира дека редење ii > и односно ii > У се должи на фактот што арти
кулацијата на овој глас во турскиот била различна и дека се приближувала
еднаш до u а другпат до у. Веројатно дека поради ова се среќава: мухлеш
(Охрид, Солун, Д. Хисар), МУ8леш (Преспа), но: мuвлеш (Дојран) , мудур
(Мариово, к. Ж.), мидур (Преспа), музевllр (Посл. 5147, 6876) , мuзавuр
(Скопско, Тетовско), мусафuр (во централните говори) и мuсафllР (Жиров
ница, МЈ Ј], 3-4) за турските mi1hlet, mudiir, miizevir, musafir.
ii > е.
Оваа замена е ретка, ја забележавме само во следниве
заемки: меруќеа (Кратово), мереќеа (Шап. У-УI, 351), покрај муреќеа (Штип,
МЈ IJ, 9-10) и мураќеа (Галичник, р. О.) за турското mi1rekkep и сулемен за
турското ѕillатеn.
il> U,
Во извесни текстови (Мазон, Верков. како и во Митарства)
се предава изговор адекватен на турскиот. Така на пример, Мазон редовно
пишува dii.Ќаn, kiimiir (18) а Белиќ пак во врска со зборот hејалок констатира
дека /о е употребено за турското а156, и во Гевгелиско се среќава 10 за
турското и' "Подигнеј си м6ме ШКЈлбеНlIye I Да ти го видам бело лице" (Гевг.
Н. Д Рачев, М Пр. 111, 3). Овие, како и многубројни други примери збору
ваат дека во говорниот јазик постоел стремеж за правилна артикулација
на турскиот глас ii или барем за што е можно поблизок изговор до тур
скиот. Во врска со артикулацијата во говорниот, забележавме дека и денес
постарите луѓе се стремат во турските заемки гласот ii да го изговараат
онака како што го изговарале Турците. Оваа појава се забележува како
кај оние што го познавале турскиот јазик така и кај оние што само имале
можност да го слушаат порано. Во секој случај, во нивниот изговор се
забележува, доколку и не успеваат да го предадат точно тур. ii, дека тој
глас не е ни у ни и од македонските зборови.
310.

-

-

156

Макар што

80

турскнот јазик зборот

не

го содржи гласот

ii.
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3. Исuаiање на 60калuше
311. Испаѓањето на вокалите во турските заемки не е многу честа
појава. Паѓа в очи отпаѓањето на почетниот вокал, и тоа најчесто почет
ното а: рабашuсаll, рабашеll (рабаШllа куќа); рабаџuја (и во срп.хрват.);
рслаll (" Какви 'рсланu млади како роса, останале" - К. Ж 1,15); ма (Кула
кија), за турските: arabat, arabacl, arslan, ата, атта.
Освен вокалот а испаѓаат и некои други иницијални вокали, како
што може да се види од следниве примери: киllдија (" На киllдuа на лов
оде I На вечера от лов оде" - Милад. 500); з.меЌар, з.меЌарка (Кратово);
росаuја (" ...како таа росi7uјаша лани... " - К. Ж. 1, 32); љофе (Воденско, СБНУ,

V,166) и љефе (Милад. 116);

зенгuа (Милад.

265) за турските:

ikindi, hizmetkar,

огоѕри, uluje и ЙZеngi1Ѕ7.

Испаѓањето на вокалите во средината на зборовите се забележува
поретко: бурда, llерде, аџба (Сухо), ќешф (Галичник, Р. О, и Кратово),
аЙс, аЙсаllа за турските; burada. nerede. acaba. aceba, ke if, hapis (лит. и
нар. hapls). Не е исклучено испаѓањето на некои од овие вокали да е
извршено уште во турските народни говори (и денес, иа пример, во
говорниот јазик при брзиот изговор се слуша бурда, llерде).

312. Освен испаѓањето на вокалите во горните случаи, речиси како
редовна појава се среќава отпаѓањето на турските протетични вокали i
и и1Ѕ8 : руа (руiluкраш, руillli10Л, за означување делови од аРШUIl), pYM159,
СШа.мбол, ске.млuја, ске.мле, шке.мбе, Сi1аiiiлuја, ЕЈрllар, i"iрланiiiа, сааuја за
турските: иг ир, игит, istambul, iskemle, ifkembe, јѕраЉ, plrnar, plrlanta, ѕерат.
И ова испаѓање на протетичните вокали е во спротивност со гласовните
закони на турскиот јазик. Оваа појава кај турските зборови веројатно
настанала по преминот во македонскиот јазик, иако Дмитриев не исклу
чува можност на испаѓање на протетичните вокали уште во турскиот
јазик. Ова свое мислење Дмитриев го поткрепува со фактот што уште
во

1560

г. е забележано СIЦа.мбу л. Но, ова е секако изолиран пример.

Во најголем број случаи протетичните вокали се сочувани и до ден
137 Аферезаiiill е непозната во турските говори. Во македонските заемки, како
и по српскохрпатскиот (Дмитриев) таа иастанала по преминот на турските зборови во
македонскиот, односно во српскохрпатскиот јазик.
ш Во турскиот јазик не се среќапаат зборопи, од турско потекло, што би ПО'lнувале
со ликпидите (1, л а доколку се наоѓаат такви заемки, тогаш во почетокот се додава проте
ТИ'lеН глас, најчесто покалот и: иruт, иrиp. Во турскиот јазик исто така не се среќаваат
зборови, од ТУРСКО потекло, со два консонанта во почетокот. Доколку се позајмени такви
зборови, тогаш консонантската група се избегнува со додавање на протетичкиот вокал ј:
/slambu[, ifkembe. /$Iјр. Uskiip или пак се разбива консонантската група со вметнупање на
полупокалот 1: plrnar, plrlan/a.
'" Во изпесни случаи протетичниот вокал се задржува, така на пример, покрај
рум се среќапа редовно УРУМОН како и топонимот Урум.лерu, Јурумлерu (име на село по
близина на Скопје). 3а'lувани се и епентетските покали во последниот слог: lISll> llCtlЛ,

llСllлен «(/слu

<

asll) .
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денес во турските говори во Македонија а и во турскиот литературен
јазик. И оваа појава кај турцизмите е секако резултат на влијанието
на балканските јазици. Овие турски вокали отпаднале во турските заемки
во српскохрватскиот, во бугарскиот!бО и во романскиот јазик!6!.

313. Додека имавме скоро редовно отпаѓање на епентетските и
протетичните гласови кај турските заемки во македонскиот, интересно е
да се одбележи неочекуваната појава на протетично u (е) во некои чисто
словенски зборови. Се работи за неколку збора забележани кај Мазон и
Веркович. Тоа се, пред се, зборовите: uвдовш а, евдовеl и uзzреШ1Са во
следниве примери: "Ми сакат от три места: една сиромашка м6ма, друга
чорбаџЙјска и една uвдОВ11ца" (Верков. 130), "Да бех малко черна6ка I
Бих умрела ергените I А нај мн6го евд6вцuше" (Костур. М. Пр. 1, кн. 2,
84); "Д'6диш во фишiн планина г'ето ести еден ашчетЙја, да му ст6риш
измет триесе године за llзzреШ1Саш а шчо ст6ри..." (Маз. Оос. 152) потоа
кај зборовите: uсфuрu.m и UС1Срuен во следниве примери: "И така, кату за
си uсфUРШll зборот, клават мизенти благи и пијат ракија, хем и вину" (Вер
ков. 247); "Тој бје UС1Срuјен. . ." (Маз. Doc. 182), "... ламјата, кату гу виде таков
хубаво дете, гу llС1СРllл а. .." (Верков. 311). Не е исклучено дека протетичното
и во горните примери дошло под турско влијание. Меѓутоа, треба да се

рече дека примери од горниот тип се многу ретки и дека ова влијание не
успеало да се прошири на поголем број македонски зборови.

4. Вмеiliнување на ВО1Салuiuе
314. Вметнување на вокали кај турските заемки во македонскиот
е доста ретка појава. Ја забележавме само во неколку случаи и тоа во
народните говори: мuџu лuс за тeclis; Џllмерија

(К Ж.)

за ciтri; 1Соробан

(Разлог, М. Пр. Х, 3-4) за kurban; рUЗU1С, рu.зuЌарен, бе.зрuзuчен за risk; uHaeili
(секако по аналогија на занаеiIi, 1Сабаеш, насuеш и сл.) за inat (арап.).

5. Коншра1Сцuја на вО1Салuше
315. Кога во туреките заемки ќе се најдат еден до друг два исти
вокала, најчесто, поради отпаѓањето на интервокалните консонанти, тие
се изговараат слеано, што во многу случаи доведува до наполното контра
160 Во IJрска со оваа појава Д м и т р и с в ПИШУlJа: "ХарактеРНhlС ЧСрТhI
турсцкого АнлаУТ'а болгарскиЙ !lЗh1К, как и ссрбскиЙ ПОД'lИН!lСТ свосЙ Фонстикс, в

РСЗУЛbтате

чего отбраСhlваеТС!l протетичсскиЙ глаСИblЙ персД группоЙ соглаСНhlХ
ИСiiitlмбол... ) (ВсрКОIJ. 347).
161
Cf. ѕ а i п е а п и: Limba готanа admitcnd gru(1ul consonantic iпфаl. lcpiida accst i cufonic:
schele. schingiu. stubeciu, Stambul din iskele. iskenge. .. " (0(1. cit. 1, 46).

(СiГmмбол

<

"

"

184

======= Турскише лексички еле.IIUIнШи

60

.макеgОllскиош јазик

хирање на вокалите како што е случајот, меѓу другите, во следниве при
мери: тур. begendi> беiендuса> беендuса> бендuса; тур. degirmenci> деiрм.ен
Џllја > дејјрм.енџuја > дерм.енџија; тур gИgШn> ЕуЕум. > гуум. > Еум., iум.че;
тур. kahir > кахарен > каарен, карен (во рl. карни: "6н што с'испаднал
четник на старос I 6н си остави др6бни дечиња I КОрНll ем б6лни, мИлни на
б6га" - Д. Каписко, Фол. 1191); тур mahalle > маало, мало (малскu); тур.
zehir> зеuр, зеер> зер (" Од уста мед и млеко, од срце зер и пелин"
Посл.
2739, Струга); тур. mUhiir> м.уур, м.ур (Галичник, Р. О. и Порои, 80).
Во изговорот на постарите луѓе, колку што забележавме, се задр
жува извесна должина на контрахираниот вокал. Контракцијата на вока
лите, колку и да е честа, не е редовна појава, а има заемки во кои артику
лацијата на обата вокали е полна: кабааш, рааш, сааш од турските: kabahat,
rahat, ѕаа!
.

.

6. Редукцuја на вокалиiiiе
316. Редукцијата на вокалите, што е карактеристична за јужните и
југоисточните македонски говори, се јавува и кај турските заемки кои
подлежат на истите гласовни закони како и македонските. По овој начин
се среќава:
а > јј: тур. namaz > нјјмас; arap > iiраЙ (Воденско, М. Пр. ХIII,
3) и скоро редовно во кумановскиотl62;
а> о: тур. marifet> м.орафеШ (Верков.);

а> у: тур. marifet> м.урафеШ (Воденско, М. Пр. ХШ, 3);

е>

и:

тур. bazergan> базuрiан, базuрiанuн (Верков. 20 и 150), vergi>

eupiuja (Воденско,

СБНУ, У,

161), berber> бuрбер (Кукуш-Дојран, М. Пр.

IX, 3-4 и Воденско, М. Пр. ХIII, 3), demirci> дuмapџиja (Верков. 198), dervis

> дuрвuшuн (Верков. 141), hekim> иKuмџии (во јужните говори и во Беровско,
Фол. 18), есе/ > uџел (Верков. 162), eY/lk> ILЛUК (Верков. 112 и 138), еѕnај
> llснаФ (Верков.), zembil> зuм.бuл (Верков.), zengin> зuнiuн (Воденско,

СБНУ, У,

165), kervan > кирван (Верков. Песни, 153), pekmez > lluкмез

(Верков.), sei z > сиис (Воденско, М. Пр. ХIП, 3), seccade > сиџаде (Шап. 1,

1), temei> Шuм.ел' (Гевг. Дим. Иван.), (еѕlјт> шuслuм (Фол. 153), r;eyrek>
чuјрек (Верков. 39), cevahir, cevahirci > џuфаuр, џuфаuрџuја (Верков.);
о > у: тур. konа! > кунак (Верков. 57), kondl > кундиса (ibid.),

konu tu > КУНОШШllса (Верков. 69), r; oban > чубан (Кукуш-Дојран, М.
Пр. IХ, 3-4), forbacl > чурбаџuја (ibid.), t omruk> Шум.рук (Милад. 109).
Во овие говори не е редок случај и почетното о да премине во у: удаја
(Верков.43), уџак (Верков. 40) за турските oda и ocak.
1(,1

Во кумановскиот: (IAlaH, 6(/1I20НII, 6аждаРНll!{а, конок, iUaMaH

bacdar, konak. 'аmаm (Видоески. ор.

cit).

за

аmаn, ba/gan,
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u > о: тур. duvok> довак (Верков. Песни, 306), dubara > добара

(Верков. Песни, 282), kellepUi> т<:елеilОUi, kuran> коран (Прик. 209), kurban
> корбан (Верков. 251), kurtuldu> КОРШОЛliса (Разлошко). Оваа појава се

среќава и во почетокот на зборот: тур. ugradl. ugrak, иЙгата> оiрадuсува,
olpaK, оiра.м.а1б3•

317. Освен овие промени на вокалите,

се

забележуваат поголеми измени

на вокали зад консонантите 9, с (ч, џ). Така на пример наоѓаме за тур. 90d1r:
чадор и чедiiр (РазлоIIIКО, СБНУ, У, 85), за тур. 9ubuk: чубук, Чllбу1С, чебук

(РазлоIIIК О, СБНУ, У, 85), за тур. cevop: џeeai"i, џуваа (Штип, СБНУ, IX, 155),
џуаа (Прилеп, СБНУ,

Х, 137), џулаil (РазлоIIIКО, Сб. Мин.

111),

ч јухаil

(Неврокоп. М. Пр. УII, 2-3, 170), џоаа (Дебар, МЈ, IV, 7), џохаii. (Верков.

зз),

за c6mert: џомерш (Посл. 5340), џе.мерш (Цеп. 2, 204), за cemaat: џемааш,

џомааш (Верков. 181), за реnсеге: аенџере, јlенџур (Гевг. М. Пр.

111,

2, 103).

7. Хармонија на вОlCалuше
318. Што се однесува до познатиот турски гласовен закон

- хармо

нија на вокалише - што се состои во редење вокали и тоа или само препа

латални е, ј. 6, u или само постпалатални а.

1,

о, u во еден збор (од турско

потекло), можеме да констатираме дека тој не се задржува во турските
зборови што преминале во македонскиот јазик. Овој гласовен закон скоро
воопшто не се спроведува кај заемките, поради фонетските измени за
кои погоре зборувавме. За нарушување на хармонијата на вокалите во
заемките, особено придонеле замените на препалаталите 6, u со постпа
латалите о, и164, како и замената на 1 со ј. Голема улога одиграло и изедна
чувањето на четирите варијанти на турските суфикси (и постпозиции):
1. -СI, -сј, -си, -са; 2. -11, -li, -Ји, -Ја; 3. -llk, -lik, -luk, -luk; 4.

SIZ -siz, -sиz, suz (што се всушност разни облици на еден ист турски суфикс, а нивната
-

,

употреба може да се објасни со запазувањето на хармонијата на вокалите,
која е толку карактеристична за турскиот јазик) во -ли, -лак, -џu и -саз.
Хармонијата на вокалите се запазува само во оние заемки кај кои
не настанале никакви промени на вокалите, како и во оние случаи во кои
настанатите промени на турските вокали не се во спротивност со неа, како
во следниве примери: тур. mufettii> мuфеШllШ (и во двата збора сите вокали
1.) Според Дмитриев (ДАН, 1928, Н.12, стр. 271) у > о во пулг. османскиот
забслежалс и наУ'rниците а. Jacob (во Zur Grammatik des Vulg. furkischen, ZDMG, Б.52) и
Ј. Dспу (агаmmаlге §41) дури и во лит. османски. Бсгgѕtгiiѕѕсг пак, забслежал заТПОРСRО
о

наместо у: {Јо'{, а Дмитриев оооаХ за с)ус)аl< во азербејџанскиот.
1''''

Обично вокалот од првиот слог на зборот дикТира дали ќе следат препалатали

или постпалатали, така што зад постпалаталеR покал од првиот слог, во другите слогови
на зборот, ќе доаѓаат само постпалатали и обратно.
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се препалатали), тур. bulbal> бил бил, или во случаи кога обата препалатали

од турскиот збор преминуваат истовремено во постпалатали во македонската
заемка, како на пример: тур. ѕиrшk> суршук или тур. tiitiin > ШУШУIl.

П. КОНСОНАНТИ
319. Доста голем број консонанти кај турцизмите се измениле во текот
на адаптирањето кон македонскиот фонетски систем. Особено паѓаат в очи
измените на овие турски консонанти: h, Й, f, 1; е, у, 1. Некои од нив наполно\
исчезнуваат, или преминуваат во гласови блиски до нивниот изговор, или
пак се заменуваат со други консонанти.

1. За некои консонаншu

h
320. Од турските консонанти, што претрпеле поголеми измени
во македонскиот, најразлична судбина секако доживеал консонантот
h, што се наоfал во голем број турски зборови. Во извесни говори

тој се задржал, во други тој наполно исчезнал, а во извесни случаи
тој се заменува со други гласови. Од друга страна пак, се забележува
дури и појава на неетимолошко х.
321. Задржувањето на консонантот х е карактеристично за поста
рите текстови. Овој глас, во периодот XV-XVIII в. а во некои говори, предимно
градски, И денес, речиси редовно во турските заемки имал полна арти
кулација. За ова ни сведочат паметниците од тоа време, во кои се наоѓаат
неколку десетици турски зборови со консонантот х. Така на пример, меѓу
другите, ги сретнавме и следниве примери: тур. тahalle > Мilхала (1473
год. - Скопско, Иван.), махале (1548 год. - Охридско); тур. hагш; > харач
(1620 год. - Тетовско, Иван.); тур. hacl > хачuја (1659 год. - Воденско);
тур. nahiye> llахија (1690 год., Прилеп и 1792 год. - Скопско); тур. harr;
Дебарско); тур. zahmet
> харч (1690 год.); тур. bahr;e> бахча (1755 год.
> зах.меШ (1755 год. - Дебарско); тур. hir; > хuч (1791 год. - Разлог).
322. Денес консонантот х е задржан кај извесни заемки, и тоа не
во сите говори165• Во литературниот македонски јазик тој може да се
сретне во средината на некои турцизми, но скоро никако во почетокот
на зборот. Во говорниот јазик, доколку се задржало х, тоа во повеќето
случаи е само еден призвук и шум отколку посебен и јасен глас. Скалата
16$

Во западномакедонските говори е "непознат", но се јавува во нив само каЈ

некои турски заемки (cf. Dacuтents. 49

и

Coпres. 29).
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на овој изговор оди од, повеќе или помалку, непотполн изговор до напол
ното губење на гласот х.
323. Губењето на гласот х во турските заемки оди паралелно со
неговото губење во зборовите од македонско потекло. Познат е фактот
дека гласот х покажувал тенденција за исчезнување од гласовниот систем
на македонскиот јазик (појава што се среќава и во некои други јазици, како
на пример во Францускиот, италијанскиот јазик, во некои штокавски говори
во српскохрватскиот јазик). Ова Губење во македонскиот јазик не е многу
старо, според проф. Конескиl66 тоа почнало некаде од ХУI-ХУН век, токму
во оној период кога турските заемки навлегуваат во голем број. Со слабењето
на позицијата на гласот х и со неговата факултативна употреба во маке
донскиот јазик, почнува и неговото слабење во турските зборови што се
подложуваат на македонските фонетски закони. По овој начин, паралелно
со факултативната употреба на х во зборовите од македонско потекло,
имаме факултативна употреба на овој глас и во турските зборови во
македонскиот. Оваа појава ја има констатирано и Мазон167 за македонските
говори во Албанија, и Селишчевl68 за полошките говори.
324. Постепено употребата на гласот х почнува се повеќе да се
намалува, така што исчезнува во многу случаи, и тоа во почетокот, во
средината и на крајот од зборовите преземени од турскиот јазик.
Неговата позиција е најслаба во почетокот на заемките, каде што
речиси редовно отпаѓа: абер, ава, аван, азар, азбавча, азно, аuрлuја, ајван,
ајдуш, ајљаз, ак, М, мал, алва, мка, ам., ам.ајлuја, ам.ал, ам.ам., ам.бар, ам.ур,
ан, аllам.а, анџар, аас, аасаllа, арач, арам., арам.uја, араllија, арбuја, ардал,
арем., арм.ан, арч, асреш, ашер, афuф, афуз, аџuја, еКIIМ, ем., ендек, ер, ерzеле,
есаа, uкмеш, u.ле, UHiiljazu, uч, оварда, ороз, оџа, удуш, уј, унер, YHail, урм.а,
уЌум.аш, уџеш, за турските: haber. hava, haz lr... сите со почетно х.

И во медијална позиција на заемките, и тоа најчесто пред друг КОНСО
нант, гласот х отнаѓа: баUUUlја, каве, карам.ан, м.узур, i'iелuван, раваll, русаш,
сарош, iilaм.a(в)ќap, шараllа, чере за турските: bahtll. kahve, kahraman, muhzur,
pehlivan, rahvan. ruhsat. say
tamahkдr, tarhana. <;ehre. Исто така ни позицијата
на интервокалното х не е многу посилна: аар, бадuава, беаllе, зеuр, каар,
м.аало, м.ана, м.аслааiIi, м.уабeiil, м.уур, llOуш, рааш, саан за турските: ahlr, badihava.
behane. zehir, kalur, mahal/e. mahane, maslahat, muhabbet, mЙhЙг, nohut. rahat. sahan.

Финалното х, исто така, многу често отпаѓа: алла (Цен. 3, 263,
но понекогаш и алах), uшала, м.mцала, ејвала, ilадuша, iilезiа за турските:
al/ah.

in al/ah,

ma al/ah, ayval/ah. padi ah,

tezgah.

'66 Бл. К о п е е к и, rPllMlIIUIIKll. 1 дел.
'''' М а з о п пишупа: "Оп епtепd аиѕѕј hapsima е! hapciina, hekim, а cote des formes ѕапѕ

h inilial

.....

(Documenls, 49).

'611 е е л и III Ч е в: "Написапии е х псрсд глаСНhlМ п турсцких СЛОRах, может 61.111"
передаlOТ сочстаПИ!l е х: ХllрЧЛоКо, хе.мо каХlIРМll ( О'iледllАО ) , по и без Х: ОУКllllрено ( О'iле
дllАО ) " и"Во птороЙ ПОЛОRипе ХVIП п. и п псрпоЙ половипе XIX п. Х пе бмло п Пологс. 02л.:
Аеб"b, IlАlIдll, емо (ТУРСI КИЙ соlOЗ 'и" ) но И хе.мо" ( ПОЛО'i, стр. 323- 325 ) .
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Како што се гледа од горните примери, што претставуваат само
дел од големиот број турски заемки во кои гласот

х

исчезнал, губењето

на овој глас е доста честа појава. Не е исклучено оваа појава да се
среЌавала. освен во македонските говори, уште и во некои турски народни
говори. Дениl69 на пример забележува дека: "Ип petit nombre de mots osmanlis
peuvent ѕе prononcer avec ои ѕапѕ ип h initiale: {h)ann, {h)apaz, {h)Qngur, {h)orgut

и понатаму констатира дека: "Се phenomene n'est раѕ ѕресјаl а l'osmanli".
Дека губењето на гласот х не е карактеристично за турскиот лите
ратурен јазик и дека се јавувало во некои турски народни говори,
зборува и Дмитриев 1 70: "ето - черта османскоЙ вулгарноЙ речи".
Овде треба да

се

истакне дека во врска со губењето на гласот

х

во

турските народни говори на Балканот, се изнесени повеќе различни мис
лења според кои таа појава настанала под влијание на српскиот јазик171
односно под влијание на бугарскиот172. Во секој случај. оваа појава
карактеристична за турските народни говори нашла многу благопријатна
почва во македонските говори, во кои позицијата на гласот

Х,

токму во

тоа време кога турските зборови се интегрирале во најголем број, била
многу ослабена.

325. Освен потполното исчезнување на гласот

х

во голем број

зборови од турско потекло, има случаи кога овој глас преминал во
в, Ф и ј.
Замената со в, Ф се јавува најчесто во оние случаи во кои гласот
се Haota пред консонант: тур. bahc;e > бавча; yahni > јавНllја; kahpe >
кавЙе; тahтudiye > .мдв.мудllја; тahтuz > .мдв.музu; тahraтa > .мдвра.ма; тehleт
> .мевле.м или: ahтak > аф.мдк; ahC;l > афчuја, афчилок; ihtibar > ифШllбар;

х

sahtiyan

>

сафшијан.

169 Ј. D

]7"

е п

у, Огаmmајге, 78.

cf. Н. К. Д м и т р и е в, ДАН, 1929, Н.' (во врска со трудот Vulgarturkischen,

Slr.711, на Jacob).
)71 Т. К

оw

а •

ѕ

k i во Volkslieder аиѕ Mazedonien, врз основа на материјали што

ги запишал од ранети турски војНИI И од Бугарија и МакеДОНИ.iа (од Тетово и Радовиш),
констатира дека за нивниот турски .јазик е карактеристична загубата на гласот х. Оваа
појава тој ја објаснува со влијанието на српскиот јазик: " ...widoczny wplyw scrbski... " .
)72 Со мислењето на Ковалски, дека губењето на гласот х 110 турските ГОIIОрИ наста
нало под влијание на српскиот јазик, не се сложува бугарскиот научник М л а д е н о в кој
вели дека таа по.iаllа наСТdнала под влијание на бугарскиот јазик; "Изчезването на

х

у ТУРЦИТ}I

В1> Македонин е послеДИI а на влинние б"hлгарско, а не СР"hбско!" и на крај заклучува: " ... че
В1>ПРОСНННТ звуков ПРОI еCb C"hlЦecTBYBa и в"), б"hлгарскин и че С1>ответното нвленис В1> говора
на македонскнтн турци 'очепидно' е по-скоро плиинне б1>лгарско, а не С"hрбско" (Ст. Младе
HOB"h, Typcko-б1>Л'illрСКII усiiоредUljll, 119-120); С е л и ш ч е в пак, со право, е на мислење
дека губењето на гласот

х

по македонскитс турски говорн се вршело под влијанне на месното

население: "В течение времени и турки Полога утратили

х

в своеЙ ре'lИ, - утратили под

плиинием речи болгарского населснии" (ПОЛОi, стр. 323-325). Во врска со ова прашање
пишува и Д м н т р и е п (ор. c il . ), кој смета дека мислењето на Младенов не е многу
убедливо.
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Во интервокална позиција гласот х се заменува поретко со
(Дебарско), арзавалџu (Кратово); Qha > чова;

arzuhal > арзовал

в, ф:
rahat

> раваШ.

Замената на х со в, Ф е почеста на крајот од зборот: тур. i tah >
(Галичник, Р. О.); matuh > машув, машуф; siliih > сшмф,

uшшав, uшшаф

сољаф; sabah > сабаф.

Во македонските централни говори се забележува нередовност во
заменувањето на х со гласот 8. Во дебарските говори пак, како замена
за гласот х главно се среќава гласот ф. Оваа појава ја констатира Белиќ17З
кој вели дека во галичкиот говор не постои гласот х, но дека има позиции
во кои тој се чува како консонант ф.
326. Како замена за гласот х се јавува и гласот ј, особено во оние
позиции кога треба да се избегне зевот. Тој се јавува Mety вокалите а-а:
тур. sahan > саан, сајан; mahalle > маала, мајала (" Шчо е врева во г6рната
мајала?"
Охрид, с. Злести, Фол. 2984), rahat> рааш, рајаш (Прилеп); Mety
вокалите е-а: тур. mehane> меана, мејана (" Идет Јана од м.dало / Йдет лудо
од мејана" - Кичево, Фол. 2345)174, потоа Mety вокалите и-а: тур. badihava
> бадuава > бадuјава, бадuјала (" Бадuјава да ми го дава, не го зимам" Штипско, СБНУ, IХ, 190 и " Бадuјала ја гази земјата мрзливио" - Посл.
377) како и Mety вокалите у-у (тур. iHi): тур. miihiir> муур> мујур (Охрид,
МЈ п, 5 и Воденско, СБНУ, V, 166).
Се случува исто така и иницијалното х да се замени со гласот ј
како во следниве примери: тур. hem > јем (Охрид, МЈ, П, 5); hiirriyet >
јурuеш (" Јашасан Јурuеш, аџи Трајко, јашасан јурuеш" - Бегалка, 115).
Заменувањето на гласот х со ј пред консонант се јавува поретко:
тур. kahve > lCајве (Верков.); mehZem > мејлем; mahmuz > мајмузu.
327. Освен овие појави, се среќава и преминување на гласот х
во гласови блиски до неговиот изговор и тоа најчесто преминување во
IC: тур. ahmak > аlCмаlC; ah l, ah lha 1 > аlCЧllја, аlCЧIl-башu (Цеп. 2, 228);
hahtslz, bahsiz > баICСУЗ; bah# > баICШUШ; mahsuZ > маICСУЛ; mehter > меlCшер;

(Солунско, М. Пр. IV, 1),
(Верков. 16), hacl > Каџu (-ламбо) (Маз. Contes 29).
Како изолирани случаи се јавуваат примери во кои х е заменето
со с: тур. ihtiya9> uсшuјач (" Ако работеш, неќеш да си llсшuјач за ништо"
- Посл. 148)175 или пак со л: тур. tespih > шесi"iuл (" ...времето брои
деновите ... ко старец на Шесzl.uл ќелибарни зрни"
Блокада, 27).
328. Замените на гласот х со в, ф, ј како и неговото преминување
во IC, се појави што не се среќаваат, колку што ни е нам познато, во
tahsildar > шаlCсuлдар; tarbhane > шараi"ilCана

har Zlk > lCаРЧЛIllC

'" А. Б е л и
17.

h, ГсIЛU'lКIl Ullј€lлекшТt,

119.

Ова заменување не се врши во сите заемки во еден говор ни во иста позиција,
дури не и кај исто ЛИl\е, како што може да се види од горните два стиха во зборовите IoIШIЛО
(без ј) и loIејllНII (со извршеиа замена).
17$ Заменката се јавува по Кратопо како UХIUllјtlџ а во Галичник како tlфIU(lЧ.
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турскиот јазик. До нив дошло по преминот на турските зборови во
македонските говори, што значи дека настанале на македонска јазична
територија.

329. Интересно е да се одбележи дека, покрај јасната тенденција
за елиминирање на овој глас од македонскиот фонетски систем, се среќава
појава на неетимолошко х во зборови од турско потекло. Навистина,
појавата на ова неетимолошко х не е многу честа, но таа сепак се забе
лежува. Еве неколку примери: тур. zeytin > зеХШllН (" ... има разрешение
за зеХШ1Шо и вЙНце..." - Митарства, 94); tayin> шахuн ( Тој ми сакат голема
Шахuна I На ден сакат п'една фурна леба" - Милад. 242); ergen > xepZe1i
(" Х6дите су здравје, xepzeH Димитрија I халал да ви је..." - Охрид, Шап.
"

1, 126); ordu > ордија (" ...докат не е прест.игнал гевгеливска хордuјd'
Малешевско, Фол. 2690); оЈа> ходаја (" И на хана имало една ходаја хУбава,
та љу к6ј да приспИ в неа, ни осамновал" - Серско, Верков. 254); а! >
хаш, аЉ > хашлuја (" Паша ми пратил сто' и педесет мина I сто и педесет
мина сите хdШЛllU" - Ресенско, с. Јанковец, Фол. 1780); yabancl > хабан
џија, хабанџuче (" Лудо море лудо, чуждо хабанџuче I Чуждо хабаНЏllче,
чуждо незнаено" - Малешевско, Фол. 2693).
Од горните примери може да се заклучи дека неетимолошкото
-

х се јавува главно во оние говори во кои се среќава почесто гласот х
и, понатаму, дека се јавува најмногу во почетокот на зборот и тоа почесто

пред вокали отколку пред консонанти.
Не е исклучено за оваа хиперкоректност на изговорот на гласот
х да придонела сличната употреба во турскиот јазикl76•

Й
330. Овој глас денес во турскиот јазик има неинтензивен изговор.
Од турските заемки пак, што се употребувале во македонските говори,
може да се заклучи дека овој глас се изговарал со полна артикулација,
како и македонскиот глас z: тур. baglaтa> баZлш.ш (" Треба да се подмачкаат
баZла.мuШе (шарки на врата)", "Со баZЛаЈ.Ш не свируват I И со уста не пејуват"
- Милад. 327, овде зборот баzлама означува 'музички инструмент со три
жици'); dograтa > д оzрама; dograтacl > д оzрамаџuја (" Доzрама сам ќе
Бегалка, 26); оglаn > оzлан;
си направам најубава, за мерак, за тебе...!"
-

171,

Појавата на неетимолошко х ја забележал и Де н и: ''Оаnѕ lсѕ mots d'emprunt

commencant par иnе voyelle, lеѕ Turcs font parfois preceder celleci de Ја соnѕоnnе h" и како примери

ги наведува следниве зборови: havruz, heveng, hambar, havll, hep-eyi-ge и helbe(le (Сгаmmајге,
се употребуваат заемките
ХllмбllР и ХШМllј{1 додека хелбеiii.IUе се у потребува редовно без х. За неетимолошко х во
некои турски говори зборува и Дм и т р и е п (ДАН, 1929, Н." стр. 95), кој дава примери
од кастамуискиот дијалект (hambar и hapaz, забележани кај Thyry, за тур. ambar и apaz)
како и примери од азербејџанскиот (xejBll, забележан кај Foy, за тур. ayva).
78). Од цитиранипс примери во македонските говори со х и без неro
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оЙиl, оЙ/и > оглuја

(" Знаеш ли, паметујеш ли I Кога ти јас бев оглан.че
2787 или 11 Ја дур
бакал'м што иш баждарен ќе бидит тој кафпе оглuја" - Цеп. 2, 294);
I Летна ме треска тресеше" - Крива П аланка, Фол.

оЙгата, ogradl > огра.ма, оградисува (" ...да се не бои от ништо ни от
11
нагазуење огра.ма... "
Разл. поучит. 67, Тогаш пападијката познала
ча п6пот биља оградиса, пак му вели..." - Верков. 125) . .
Од овие примери би можело да се заклучи дека пред неколку
стотици години Турците што живееле во овие краеви117 го изговарале
поинтензивно овој глас отколку што е тоа случајот денес.
Во интервокална позиција, како и повеќе консонанти, овој глас
отпаЃа178.

f
331. Многу често доаѓа до супституција на консонантот Ф во
турските заемки со гласот в. Оваа замена доаѓа оттаму што во поголемиот
број македонски говори и особено во селските говори179, за разлика од
градските говори, не постои Фонемата ф. По овој начин се среќаваат

често заемки како што се следниве: тур. fayde > вајда; IшЈеѕ> кавез; marifet
> .маривеШ (Прилепско, СБНУ, ХП, 239); filan > вилан.; fil > вил; fidan >
вuдан.; fi/can > вuлџан. (Милад. 364; понекогаш, како во К. Ж., с е
употребува паралелно вuлџан. и фuлџан.); {еѕ> вес.
Консонантот Ф не се заменува со други гласови. Обликот кахШан.
за тур. kaftan е осамен случај.
332. Во турскиот јазик гласот Ф не се супституира со гласот в (напротив,
се случува гласот в да биде заменет со ф). Од примерите Ф > в можеме да
заклучиме дека и оваа појава на адаптирање на турското Ф настанала во
турските зборови по пенетрацијата и интеграцијата во македонските говори.

r

333. Турскиот глас r при преминот во македонскиот јазик станува
слоговен глас во оние зборови во кои пред него се наоѓал вокалот 1. По
тој начин се среќава: тур. lakmil. > лакрдuја; kaldmm > калдр.ма; Ѕlгта >
ср.ма; adlrvan > шадрван.. В акво вокално р не е забележано, според
Дмитриевl8О, ни во еден турски говор ниту кај турските зборови што
.77 И по заемките по Босна гласот i се изгопара како i (сС.
За значењето на изучување заемки 110 балканските

kaljic, Turcizmi).

јаЗИI И за турската Фонетика сс. ѕ.

Kakuk, Les mots d'emprunt turcs-osmanlis dans /е hongrois

.. ,

1'11< сС, Исiillillње НlI КОНСОНlIнтu.
['1<) Б л. К () н е е к и, ГРll,м,шТmКiI, 1 дел, стр, 88-89.
["" ДАН, 1928, Н.'2, стр, 275.

str. Ј 8.
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преминале во другите балкански јазици. Вокално р тој забележал само во
српскиот јазик: "Образование слогового р в турецких словах одна из самих
карактерних черт сербског о влиинии. В самом османско м ИЗhIке, в
противположност другим турецким, р не склонен приобретат слоговое
своЙство ...". Кон овој исклучок треба да се додаде вокализирањето на
овој глас во турските зборови во македонскиот - појава што настанала
под влијание на македонската артикулација на овој глас.
е

(џ)

334. Овој турски глас се задржува главно во почетокот и во средината
на зборот: тур. cenk> џенк; cehneт> џене.м; celep> џелеiiuн; baca> баџа; тercan
> .мерџан; тuhacir> .маџир; тercan> .мерџан; hoса> хоџа. Гласот с (џ) е задржан
исто така и во суфиксот -џuја (зад звучните консонанти).
Замената на с (џ) со друг глас е карактеристична за дебарските
говори каде се заменува редовно со ж. Овој факт го констатира и Белиќ
во галичкиот дијалектl81: "Особина је овога дијалекта да свако !Ј које се
находи поглавито у страним речима прелази у ж, наравно тврдо. На
пример: жd.мuа, жубе, .мiжлuс, жd.мадан, жеii, .меdнжuја, 6жа, dжuја, жа.м. ..".
За замената на турскиот с (џ) со ж, односно за неговата факултативна
употреба во реканските говори, зборува и ГригоровI82 кој констатира дека
џ се изroвара во зборовите џuн-џан и нужџа и дека неговата употреба е
факултативна во зборовите .манџа, .мерџан и фllнџан Т.е. дека се
употребува "ту ж ту џ, според човека". Интересно е да се додаде дека
Кокале, во автобиографијата, гласот џ не го заменува со жl8З•
Само во неколку заемки забележавме замена на е (џ) со i: тур.
cuzdan> iуздан,' cezve > iезве.

у(ј)
335. Овој турски глас се задржува главно пред тврдите вокали: тур.
yabancl > ;абанџuја; yava > јаваш; yagllk > ;аiлiiк; уаЙта > ;аг.ма; yazacl >
јазаџuјаl84; yanak > ;анак; уаnlц> ;анлаш; yara > ;ара; yaran > ;аран; yorgan
101 Б е л и h, Л,ЛIIч.КII.
102 М. Г Р и г о р о в, Говорот на МалорекаНlјш7iе.
101 Оваа појава кај Кокалета ја констатира Б е

л и ќ и се труди да ја објасни:
" Затпм је занимљиво да 'Вурчин правилно употребљава џ и не меша га нигде са ж, меljутим
у савременом галичком говору звука џ нема више. Можда се може претпоставити да је
пре сто година разлика измеljу џ и ж постојала и да је тек касније - под утица.iем албанског
језика (у којем TaKoi)e разлике Mei)y тим гласовима нема) нестало" ( ГIlЛI/ч.КII) . Според
нас, редовната употреба на џ кај него е појава што се должи повеќе на неговото знаење на
турскиот .јазик и неговиот стремеж да го предаде тој глас онака каков е во турскиот .јазик,
отколку на некое Tyfo влнјание. На оваа констатација не наведуваат и зборовите на
Григоров "според човека" за употреба на џ односно на ж.
,О< Се случува, но ретко, гласот; да отпадне и пред тврдите вокали: " До lIЗllЏIIСКО
колено / АЗllЏllе лудо младо / АЗllЏllе вели говори" (П. Мих.) или пак арадllС(1 < yaradt
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> јорzаи; уоЙиг! > јоzурш; yok > ;01С; yoku > јо1СУС; yolda > јолдаш; yuzba l >
јузбашuја; yufka > јУФ1Са.

Гласот ј се задржува исто така и во средината на зборот, во
интервокална позиција, во групите о-а и а-а: тур. boya> боја; mауа > .маја;
ѕауа> саја.

336. Напротив, пред предните вокали е, и, во повеќе случаи, се губи:
тур. асаутр> a џauii (" Светов ет аџаШl"
Посл. 5498); yelek > еле1С, елече (" И
му прснае елезuше, му се видое rpандите" - Костурско, М Пр. 1, 2, 77); уеmеnЈ
> емеИlШ, U МUИlШ (Дојран, МЈ, IУ, 2); yemj > емuш, емuшла1С (" Кога виде таа
оти не донесе еМUlllла1С, беше му се опулила накриво и... " - Прик. 226); yetim
> еШllмче; ујЙi!> Ilz11ii1; уiпnШk > uрмuло1С, IlрМUЛUК (Верков. 245, но јuрмu.лОЦll
во Охрид, Шап. у-VI, 325). Губењето на консонантот ј пред меките вокали, во
почетокот на зборовите, го констатира Белиќ во галичкиот дијалектl8.>.
337. Во интервокална позиција, пред мек вокал, гласот ј отпаѓа:
тур. keyif> ќеф (Прилеп), ќеuф (Охрид, Ресен); ѕе ујг> сеuр, сеер ( На
Велигден излегол надвор от Белграт со сите коњаници, да играат кошиа
(алатурка), за Милош да гледа сеер" - Цеп. Авт. 114); [аутn> јјјаиll; r;ayir>
чаuр; r;eyiz> чеuз ; r;eyrek> чере1С. Во некои случаи, колку што можевме да
забележиме, се слуша еден призвук на ј односно на u.
338. Појавата на отпаѓање, т.е. на факултативната употреба на
гласот ј во почетокот на зборот, пред меките вокали, како и губењето на
интервокалното ј, не е промена што настанала кај турските зборови
исклучиво по преминот во македонскиот јазик. Слични губења на гласот
ј се забележани и во некои турски говориl86• За факултативната употреба
на ј во некои турски говори зборува и Дмитриев1Н1, кој дава и богата
литература во врска со ова прашање. Според наше мислење и појавата на
отпаѓање на ј во турските заемки во македонскиот се совпаднала со
аналогна појава во некои турски говори.
339. Но, освен овие случаи кога турскиот глас испаѓа, се среќава и
обратна појава што се состои во додавање ново, неетимолошко ј, што се
јавува најчесто во почетокот на турските заемки. Оваа појава е особено
карактеристична за поетскиот јазик каде што се среќаваат често примери
какви што се и следниве: тур. amаn > ја.маи; el maz> јелмаз, јел.маЗЛllја (" Је
го скарши прстенот I Прстенот јел.маЗЛllјd'
Битола); тур. ergen> јергеll;
onba > јоибаUluја. Слична појава е забележана и во некои турски говори!88.
-

"

-

1" c f. Б е л и h кој ПИlIJува: "Најслабије (гласот ј, О. Ј. Н) јс У почетку рсчи, тако да
у том положају, нарочито пред вокал()м е и 11, најчешhс и п()тпуно губи" (ГаЛIIЧIШ, 117).
1•• Така на пример Д ен и зборупа за факултатипната употреба на i (во турскиот
јазик) по почетокот на зборовите:
се

I:tre precedee ои non dc la consonnc initialc у:
181

(y)ilmek. (y)igit. (y)lralC' (Grammail'e).

Дмитриев ја констатира оваа појава по турските говори по Бугарија а

Bergstriisscr

ја смета опаа појава за задолжителна по цариградскиот гопор а делумно .ја забележал и 80
караманлискиот (cf. Н. К. Д м и т р и е п, ДАН, 1928, Н.!, стр. 92).
188 Дмитриеп забележува иста појапа по турските говори по Бугарија а според
него опаа појапа е ТИПИ'lна и за гагауската Фонетика (ор. cit. ).
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гласот

Гласот ј, како што веќе видовме, доаѓа често и како замена за
х.

1 (л')
340. Изговорот на овој турски глас се задржува како во почетокот,
така и во средината и на крајот од зборот: тур. lezzet > лезеш; leke > леќе
(" Мн6гу леќиња ти се гледајет на дошiмава!" - Галичник, Р. О.); libade >
лuбаде (" Врз сајата лuбадеlЦО I ЛuбадеlЦО срмалија!" - Милад. 422); lokum
> локум..

Во извесни македонски говори турското 1, како и македонското,
се вокализира. Оваа појава е редовна во турските заемки што се употре
буваат, на пример, во Тетовско и Кратовско: тур. helva > аува; halka > аука;
lvar > шауваре; [ораl> шоUaу,' kolpide > коуiluШе.

341. Што се однесува до мекоста на турското 1, таа се задржува
пред меките вокали е И и. Оваа мекост е зачувана како во македонските
народни говори, така и во литературниот јазик само што, според македон
скиот правопис, не се одбележува. Мекоста на турското 1 во средината на
зборот или на крајот се бележи со гласот љ: ilUСКУЉ, шељ, бuљбuљ, ilељше,
бољм.е, дuљберl89.

Мекиот изговор на турското 1 пред о. и. U во турските заемки, во
македонскиот не се задржува секогаш поради тврдоста на вокалите а, у.
Така, на пример, се употребува: лаф, лафазан. лаiаб, лаiам., лана, лакрдuја,
лале, ланеш, лаilа, л уле за турските: Мј, ld!azan, loglm, ldhana, ldlardl. ldle.
ldnet, lора, lule но и: silah > сuљаф; telal > шељал , Шељар.

2. ДUСUМllлацuја
342. Иако дисимилацијата

не е многу честа појава кај турските зборови
во македонскиот, таа сепак се среќава и тоа најчесто кај консонантите r и
1, m и n. Дисимилацијата се јавува почесто во јазикот на народното творештво
и во говорниот: тур. velvele > вервеле (Леринско, с. Мокрени, Маз. 130);
tellal > Шељал, шелал но и шељар (" Тељар се личит на нови шiзар I Ми се
пр6дават старана р6бинка" - Ресенско, Фол. 1750 како и во Леринско, "Сетне
се личи шiлар шчо се најдоа чупе и дете" - Маз. Contes 120); silsile > cu.м.cuле
(" М6ре, та не се туѓи песјачко, и они се од тоа сuм.сuле" - К Ж 121) и
сем.селе (Неврокоп. Арнауд.); turbe > шулбе (" н.и от коа ќе умрам до гроп
ќе дојдат да ме испратат и на гробот дури и шулбе ќе ми напраат" - Цеп.
3, 162), шурбе само кај Верковича (95); ni аn > м.шuан, м.uшанче (" Тогај
му дадоха пат и едно мuшјанче и му рекоха, кога ки стани ихтиза аскер од
мраве... " Верков. 157) покрај нтиан и нuшанче,' mengene> MeHieм.e, MeHieHe
10'

Примерите се земени од Б л. К

()

н ес

к И.

rPlIM{/lIIltKCl, 1 дел.

I

ј
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(Чашуле); (аm аm > lUа.ман (" Кинисали, џана.м, дваЈцата да одат I Таман
са си, џанам, прЙШли над селото" - Делчевско, Фол. 1412 и Серско, Верков.

260) покрај тамам кое има честа употреба; ,јса/> рuџар (" Погубиа царските
чуадаре I Сус чуадаре, царцките риџаре I Сус раџоре, царско машко дете"
- Разлошко, СБНУ, У, 83) покрај рllџал (Верков. 95).

3. Исzlаiање на консонаншu
343. Оваа појава е доста честа и тоа особено кога консонантите
се наоѓаат во интервокална позиција. Најчесто отпаѓаат консонантите
g и ј: тур. agalar > ааларu; zagar> заар, ќ:ел-заар (Цеп. 3, 162); giфim
> iyiYM> iYYM> iyM; babayigit> бабаuiuiU> бабаuuш> бабаllШ, бабаuil1U
ше (Прилеп, СБНУ, ХII, 87); lејеn> леiен> леен> леан (" ...го зеде iу.моШ
со вода и леанош та им тури да си ги измијат рацете ..." - К. ж. 1, 126),
лuен (Верков.); yatagan > ;aiuaaH (" Голдервиш ми се разлути I Турил ми
в уста ;ашаан I Право ми трча Кузману... " - Прилеп, СБНУ, ХII, 92);
ѕејmеn > ceZMeH > сеј.мен > се.мен ( " Невесто мори, невесто I Невесто,
шејтан Марије I Три години се.мен одам" - Фол. 1370); magaza> .мааза
(" ...си имале дуќан (.мааза) полн со стока" - Прилеп, СБНУ, VШ, 197);
1r/agan > lUuрлаiан > uшрлаан, uшрлаан (Верков. 126).
Се случува и гласот к да испадне поради тешкиот изговор на
консонантската група - kf- ( -кч- ) , која се среќава често во турските заемки.
Така на пример: тур. kasnakcl > каснаџuја; kurkc;u> ќ:урчuја или во случаи
кога се наоѓал пред Х: тур. tabakhane > iUабаана.
И консонантот п често испаѓа: тур. јnѕај> нсав, uсаф (Прилеп,
СБНУ, ХIУ, 110; Цеп. 2, 320; Прик. 172; К. Ж. 1, 344); каранфuл, карафuл
(" Лиљана ситен босиљок I Лиљана турски карафuл" - Штип, Фол. 1592
и Милад. 414); menzil hane > .меЗllљана (Шап. I1I-IУ, 139) и .мUЗllљана
(Милад. 105); nаЊаn' > налбаiU, налбmТmн (П. Мих). Губењето на
консонантот особено паѓа в очи кај Кокалета 190.
Консонантот ш често испаѓа во средината на зборот: rastgele>
разiеле; dostluk> дослук (" Кога дојдоха трите дни, отиде на куумџиовиот
дуган, ги зема ушниците, и млогу дослук фатил сос негу"

- Верков.

69) но инаку редовно досiU; kasten. kastilen > касле, на касла (" ...грст
,.", Кај Кокалста. на примср, сс срсќапа I\сла рСДИI\а турски зборопи ка.ј кои

испаДнал гласот к: К(lЗ(lдllсах, дОКУ()lIсах, кодIlС(/Х, КlIскадllСlIе. (цшја. Фер...ШЛI/(/ ( " Тога

ro сторилс ФеРМIIЛII(/" стр.296), ефедllМ (" ... рС'IИ му ефедIlМ ... " стр,ЗОО) намссто
kazandl, dokundu. kondu, klskand hanCl, /ermanll. е/еnЈј. Овис засмки по максдонскиот

Али паша
тур.

инаку. освсн кај Кокалста, редопно се употребупаат со консонантот
се работи за индипидуална појапа, зашто Кокалс

н го

н.

По се изглсда дска

изостапа редовно и во зборопите од

слопенско потекло (сп.: АiеЛЈ(О, Тресtlче намссто Ан2елко. ТреСОllче) кога шшј консонант
се наоѓа по затпорен слог, пред консонант. На опој
и турските зборопи.

HerOB 'rmI.COBCH

закон' тој ги подложува
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расфрлил пари - петачиња жолти ... зачувани каслен за оваков час!" 
Легенда, 23); каслем. (Разлог, М. Пр. УI, 3), на касла (ibid.) покрај
касшuлен (Скопско, Тетовско). Слична појава е забележана и кај некои
зборови во турскиот јазикl91•
Во врска со овој консонант интересно е да се одбележи дека
во некои говори (јужните, на пример) тој се смекнува на крајот од
зборовите: занајаш', касм.еШ' (во Сухо, Малецки) и aм.aHein' И наеш' (Ку
лакија). Според мислењето на Мазон и ВајанЈ92 ова смекнување, во овие
говори, настанало под грчко влијание.
Испаѓањето на консонантот 1: тур. tahsildar> шаксuдар (Маз. Contes
134) се случува ретко.

Други позабележителни испаѓања на консонанти во средина на
зборот не се среЌаваатl93•
344. Почетните консонанти, за разлика од оние што се наоѓаат во
средината, поретко испаЃаат. Неколку случаи забележавме кај следниве
заемки: азандuса (" Тој беше баш арамија и многу пари азандuса, та кога
умираше ми остаи насиет ..." - Цеп. 3, 113) < kazandl, инаку казандuса;
албаш, албаiiiuн ( " Земи сестро, моја коња I Ни рамена, ни кована I
Откарај го у албаiцо I Да поткове добра коња. . . - Албаiii uне, побратиме

I Да подковеш добра коња" - П. Мих:. 205) < nalbant; еблебuја (" Еблебuја
не сака да јадеш" - Велес) < leblebil94•
345. Од крајните консонанти најчесто испаѓа консонантот t 195 И
тоа во групите -It, -nt, -st, -pt. Турските зборови: salt, payvant, pazvant.
tЙlbеnt. dervent, zapt, abdest, serbest, PJ t, r;i/t се употребуваат почесто без
крајното ш: сал (" Немало никој при него I Сал еден Господ над него"
- Шап. у-УI, 59, "Но сал еден остана на свет' - Јаневски, Лирика, 13);
аајван ( " Удри коњи во аајваНll" - Милад. 424, "Кога ќе заситни со тие
к Ж. 1, 161); аазван,
кусите нозе, небарем десет години аајванu носел"
11азванuн (" Кога дојде пред зградата на турскиот склад, iiазванuнOlU
Панде Турулејката... " - Изгрев, 93); шулбен (К Ж 1, 86); дервен (" Мија
н6сат бела Струмка I По пат6и, без СФатои I По дфвенu без девери"
Охрид, Шап. у-УЈ, 333); заii (" Имаш сина, што заа не го чиниш I Тук'
го пушташ сина по сокаци" - Милад. 495); авдес, авдеслuја; сербес; ауш
(" Син ти е, џанам, ilym пијаница" - Кратово, Фол. 2900).
346. Другите крајни консонанти поретко испаЃаат. Така на при
мер, ретко се среќаваат случаи какви што се: тур. karagiizel> кара20.зе
("Треној м6ме, караiозе" - Гевг. М. Пр. Ш, 3); r;ikmaz> ЧU1<..Мl,l Чllкм.аче;
Во врска со опаа појапа, cf. Ко и о и о R (ГРIl..ll..llаШиКiI, стр. 42, §45).
Кулшcuјll, 50.
I'IJ За ИСШI.i'ањсто одиосио за губењето иа коисоиаититс х, ј веќе зборуваRме.
\9< И по турскиот јазик се среќ апа опаа по јава, ио скоро секога ш кога зад
коисонаитските групи -. t, fi с леди у ште некој слог (најчесто некој суф икс, пр.: fi/fi ио "ф;
dosluk но dost). Во прска со опа cf. Ко н О И О П (ор. cit.), стр. 42, §45.
\93 За испаfањсто на по четннте х, ј, пеќе зборупаRМС.
\9\

'92 cf.
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kuzum > к:узу (" Јојде, бре Вело, земај ме I Тешко ќе биде, бре к:узу за
тебе" - Скопско, с. Бањане, ЈФ, ХII).
347. Освен отпаѓање на вокали и консонанти паѓаат в очи и неколку
случаи на испаѓање на повеќе гласови или слогови во еден збор: тур.
bahr;lvanCl > бавчаНЏllја; bahr;lvanClllk > бавчаНЏllлак:; deglrmenci > дерм.ен
Џllја; mandal > м.аало (" Некакви луѓе наметнати со јамурлаци нагазија
во локвата пред вратата на кулата. Првиот од нив го напипа м.аалоШо"

- Арамиско, 267). Во неколку примери забележавме и испаѓање на
слогови, и тоа најчесто на првиот: тур. lanet, nale! > лешu (" Стојане, море,
Стојане I Стојане, млат чорбаuијо I ЛеШll било имањето I Еле е грозна
Гроздена!" - СБНУ, Х, 98); yabancl > баНЏllја (Маз. Contes 58); уараnса!
> lia1ltlaK; Nastratin > СшраШZl1l (Костурско, Маз. Contes 114).

4. Вм.еzll1lување на 1СОнсонаlllиu
348. Вметнување на консонанти е појава што е доста раширена
кај турските заемки. Меѓу консонантите што најчесто се вметнуваат се:
б, в, д, л, м., н, р, ш. Тие се вметнуваат меѓу консонантски групи (најчесто)
а исто така и меѓу вокали, или меѓу вокал и консонант.
349. Меѓу консонантската група -тг- најчесто се вметнува консо
нантот б: тур. kumru> кум.брuја; tomruk> zuом.брук: (Шап. 1, 3, 131); yumrukr;u
> ;у м.брукчuја196•
Во групата -zr- се вметнува често консонантот д: тур. mlzrak >
м.аждрак (Костурско, Сб. Мин. 1, 65), м.уздрак (Прилеп, СБНУ, ХIII,
190; Посл. 3889); baz lrhiin > баздрUiан, баздрlliанче ( " ... ни да кинисаш
пат за баздРlllенлак. . . " - Охрид, М. Пр. 1, 4, 71).
Меѓу консонантите ѕг- се јавува често гласот ш: тур. таѕгаЈ >
м.асшраф (Галичник, Р. О.; Мариово, К Ж.), м.iiсШрав (Кукуш-Дојран);
hasret > асшреii1 (К Ж. 1, 74); balslra > басшра (К Ж.); теѕ! > м.есШри
и меѓу - г-: тa гapa > м.ашШраба.
Освен овие случаи, забележавме неколку примери со вметнати
-Н- и - р-: тур. istintak > 111lСШZl1lдак (" Дошло време браќа за на UНСIUZl1lдак

I Пред кадии и пред муфтии" - Х Манев, Тетовско, 1393); Ѕlгаса > саранџа
(" Саранџа да та изејт" - СБНУ, Хll, 249 и Дебарско, СБНУ, IУ, 5-6);
kagir > ќарillр (Кратово); gumu > iум.ршu, iym.Plllu-ilафШu (Шап. V-VI,
396); tambura > шрам.бура (Св. Николско, Х Манев, 1377); teJerrur; >
ШРllфеРllЧ (Верков. 166 и 167); r;elik > черЛ/lК (Тиквеш, МЈ, ПI, 1-2).
Консонантот i во ;анiлаш од yanll претставува изолиран случај!97.
1%

(Кулшatјll.

Спрема В а ја н, гласот б во оваа заемка се должи на ГР'IКИОТ изговор
" Un dcvcloppcmcnt dc mг сп mbr рагај! гагс сп
maccdonicn, с! dO а I'action du grcc ои dc l'аlbапајѕ: umbre а Kostur, umbre. mbramor, jumbrukcija maj
iumruk а ВоboЅС јса"
'"' Според М а з () п, копсонантот 'i во овој случај доаѓd поради грлеН\ЈОТ турски изговор
H<l 11: " Lc g dc jangle 'cггcиr' П' СЅl quc J'ccho du п guttural dc I'original 'игс yanll$' (Documents. 50).

245),

а

не е ИСКЛУ'lсно и албанското влијание:

(КУЛIIКlIјll, 66).
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5. Удвоени /(OHcoHam71u
350. Турските удвоени консонантиl98 кај придавките на -ш во поroлем
број зборови се задржуваат: тур. ak,llr, bеШ, t elli се употребуваат и во маке
донските заемки со удвоен консонант: акаЛЛllа (Штип, СБНУ, Х, 137); беллu;
шеллu (" Удрен е сос драмлија сачма, а не сос шеЛЛllја куршум" - Посл. 6460).
По аналогија на овие заемки се среќаваат удвоени консонанти и во следниве
примери: бељаЛЛllја, ешшаЛЛllја, шураЛЛllја за тур. beiali, i ahli, turall.
За разлика од овие примери, еден од удвоените консонанти што
се наоѓаат во средината на турскиот збор (а не на граница помеѓу основ
ниот збор и суфиксот), според македонските Фонетски правила, редовно
отпаѓа: тур. dЙklШп> дуќан; kubbe> кубе; madde> Мllдe,' murekkep> м.ураЌеи;
celldt> џелаш; bakkam> бакам.; аmmа> ам.а; dikkat> дuкаш; hЙггiуеt> УрllјеШ.

6. Мешашеза
351. До извесни Фонетски измени на турските гласови доаѓа поради
заемната измена на гласовите. Најчести случаи на реципрочната замена
на консонантите, внатре во зборот, се среќава во следниве заемки: тур.
ardl9 > ардllЧ (" Туф бре мирисање на светен, еве ќе светен пресветен
се сторил. Глеај мирисање на адрllЧ катранојна" - Цеп. 3, 240); aslan,
само кај Кокалета, Галички,
arslan> алрсан (" Зедох еден кон алрсан"
281); bayrak > барјак и барјакшар (Дебар, П. Мих.; Галички; Неготино;
Куманово); bilezik > беЗУЛllка, безеЛllК (" И со златни беЗУЛllКU на двете

раце била ... " - Меѓа,

102);

billur > бllруљче 'чашка за ракија'; binlik >

бuлнак (Битола), бllЛНUК, БUЛНllче (Ресенско); yanl19> јалнiiш (Кратово),
јалнiiLUлuја; klvrak > карвак (Малешево, МЈ, II,

3-4);

kuyruk> курју/(; ayvall

> авајлuја (Тиквеш); azlr> заардllСам. (Тиквеш, МЈ, Ш, 1-2); /dgap> zалаб,
zалабuја; delikanll > деЛllкаЛНllја (" Кој да пули от пенџерата: еден
делuкаЛНlljа со жената зборва, и тој го зве туФако, да ги ум6ри" 

Леринско, с. жервени, Маз. Contes 141); ekser > ескер (Разл. поучит.);
imrendi > llм.редНllсаШ (" ... тамам уздреани беа биле, саде за ќеф, дури
да u.мредНllсаШ" - Цеп. 2); kavanoz> канаваза (" Една к:анавdза мас Стратин
Хоџа му занесе на кадијата на вечерта" - Костурско, Маз. Contes 114);
cilve> Џllвле, ЏU6лерll (
Џllвлери Маре, дојамадам"
Битола, Фол. 914
и "Вдо'ица имат ЏU6Лllње" - Милад. 417); fi/ar > фllраЛll (" ... а фuра
Лllше не истават от ноѕете дури да се венчат... " - Милад. 519) и фuралчuња
Охрид, Шап. 1, 89).
(" ...за дечиња фuраЛЧllња"
Исто толку честа е и метатезата на вокал со ликвид: тур. gЙгЙ!Ш
> iУРЉУШl1а ("Станала една iурЉУI7111а уф градут" - Гевг. Дим. Иван.);
klГalcicegl > карЏllџе (Малешево, МЈ, Il, 3-4); kurtul> КОрШОЛllса, крошо
11 .•.

Ј""

Удвосни консонанти, по правило, не доаЃ,IaТ во турски корени. Изгооорот на удвое

Нllте консонанти, во заемките,

се

задржува

ВО

литературниот јазик додека во говорот НС.
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Лllса (Разлог, М. Пр.

Х, 3-4, 73

и

77);

kartal> к раil1ал (" Лета како к раiUал"

Посл. 3482); portokal > llроiUокал (" Ни се, дунќи ни турунќи / Ни се
добро itроiUокалu / Туку ми се две јаболка" - Шап. V-VI, 320); turfanda
> iUрофанда; tomruk> iUомбрук> iUромбук, iUрумбук (" Му кладоја тежук
iUрумбук / Тежук iIlрумбук на срцето" - Костурско).

7. Менување на звучносiIla на консонаншuше
352. Турските консонанти редовно

се

подведуваат под правилата

на македонскиот гласовен систем. Иако турските зборови ретко завршуваат
на звучен консонант, сепак забележавме обезвучување кај повеќе гласови:
тур. beleg > белек (Милад. 125); talaz> iПалас; saz> сас (" ... та Шlдна фаф
полето фаф адЙн сас" - Серско, с. Горно Броди, Верков.)I99. Во некои
говори, како во кумановскиот и скопскиот, се забележува изговор на
средни гласови, помеѓу звучни и безвучни: бе'2", ајљаз', мерuз< 200.
Од друга страна пак се забележува преминување на некои турски
безвучни во звучни, како што е тоа случај во следниве примери: тур.
ahenk > ахен'2 (Верков. 228); b6brek > бубре'2; сер > џеб; ѕјтј! > сuмuд;
gajret > '2ајред (К Ж. Ј, 139); k6tek> ќојЦе'2 (Шап. 11, 343); ѕЙтbЙl> зумбул;
sanaat > занаеlU; mahsus > максуз201•

Б . ТУРСКО

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ
ФОНЕТСКИ СИСТЕМ

353. Турското влијание врз фонетскиот систем на македонскиот
јазик се гледа особено во: 1. В несувањето на нови '2ласовu, 2. ВОСllосiПа
вувањеlUО на некои uсчезнаum 'iласовu, З. ПалazuаЛllЗal{uјаiIlа на к, '2 и

4.

ВлuјанuеiIlО врз дuсiIlрuбуцuјаiIla на lлаСО8111Uе.

1. ВнеСУ8ање на 11.0811 iлаСО8U
354. Во македонскиот фонетски систем консонант џ како фонема
го немало. Тој можел да се јави како фонетска варијанта на гласот ч
или пак да се развие од гласот ж (во почетокот на зборовите)202. Но,
со големиот број турски зборови што го содржеле овој глас и особено
I9'J Според Д м и тр и С 13 (BCpKOIJ. 348) ова оf)сзву чу вањс се совпаднало СО аналогна
појава во турските говори: .. Консчнме :шонкие (зуБНhlС и нсбно-зу бнме) оглушаlOТСН, при
'IСМ ЗДС С I, старан турсцкан тсндснцин совпала с '1сртоЙ м аксдонских говоров... "
'''' Б. Вид () е е к 11, KYM(lIlOI:lCKIIOtU Z:OI:lOp.
ШI Означу пањсто во овој СЛУ'lај Д м и тр и с в го објасну ва по овој начин: " ... слово
максуа с а (нстурсцким) очевидно контаминироваЛОСh с ТУРСI\КИМИ iiРllвШllШШ, IJ KOTOPhlX

аффикс '('уз' сохраннл зпонкиЙ согласнмЙ ... " (Веркоп.

2"2 Б л. К () н е

е

к И, Граматllка, 1, 83.

349).
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со суфиксот -џu(ја), оваа позициона варијанта се изделува како посе
бен глас. Понатаму, се јавува редовна употреба на Фонемата џ во
македонските говори и во македонскиот литературен јазик. Исклучок
претставуваат дебарските говори во кои отсуствува џ.

355. Во македонските говори постоел гласот Ф како варијанта
на безвучното в, а се среќавал и во грчките заемки. Но, за неговата
редовна и честа употреба дури и во поголемиот дел селски говори. секако
придонесле многубројните турски заемки. И овој глас, како и гласот џ,
се Haofa во фонетскиот систем на македонскиот литературен јазик.

2. ВосЙосl71авување на некои uсчезнаl71u :Zласовu
356. Мекиот изговор на турското 1 пред вокалите е, ј, (ј,

О, Й се

пренесува и во македонските говори, во турските заемки. Пред овие вокали.
консонантот л се изговара како л' дури и во оние говори (централните,
на пример, како во прилепскиот и велешкиот) во кои соодветниот изговор
на стариот мек глас наполно затврднал во словенските зборови. Навистина,
ако мекиот изговор на овој глас во турскиот не бил во состојба да го
воспостави л ' во македонските зборови, чие затврднување се извршило пред
доаѓањето на Турците2ОЗ, тој сепак успеал да се одржи во голем број заемки
што се употребувале. Турското влијание не е исклучено и при задржувањето
на процесот л'> л во оние говори каде што затврднувањето не било наполно
извршено пред доаfањето на Турците, односно негово ограничување од
понатамошно ширење.
И проф. Конески, зборувајќи за гласот л, укажува на постоењето
на два слоја зборови во прилепскиот и велешкиот, во кои новиот слој
го содржи мекото л дојдено заедно со турските заемки. Истакнувајќи
го во случајот влијанието на турскиот јазик врз македонскиот фонетски
систем, тој понатаму констатира дека л' од турските заемки го востановил
спротивставувањето л : л' и го спречил натамошното одвивање на проце
сот на затврднување на л онаму каде што тој бил се уште во тек2О4•
Мекоста на овој глас се среќава различно обележана: тур. vildyet
> вuљаеш (" Па ја откараја, леле. далек на далеко, леле, в арнаут вllљаеш

Берово, Фол. 1314); lаlе > л 'ал 'е (" Му
I В apHa)iт BuJbaei'n' леле, дека... "
расекле натре: џЙteрот расцфетел како л 'ал 'е"
Велес, СБНУ, XII, 183);
ѕеМт> сељам (Велес, Фол. 2074); seldтet> сељамеш (Прилеп, СБНУ, УI,
95, Кратово); sildh> Сllљаф (Прилеп, СБНУ. ХШ, 122). Дури и кај доста
голем број заемки што завршуваат на -л се забележува означување на
мекоста: тур. gЙZеl> iузељ (" Невесто, iузељ 'убава!"
2(1) Б
2(14 Б

л.
л.

КОН
Ко и

е е к П,
е е к П,

Гра.llајјј/lка, 1.
ГРll.llllјјј.lIка, 1.

Штип, Шап. V-VI,
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243); dikel> дllке.fb (Дојран, МЈ, IУ, 3); bulbul > бllљбuљ2Q . Општо земено,
мекоста на овој консонант се бележи во средина и на крајот од зборот, пред
Посл.
тврди како и пред меки вокали: lIљалла (" Од правина IUbалла вика"
4682),

Ueљше, бољме, дlUbбер, IUbач за турските: pelte, b61me, dilber, ild

357. И по однос на гласот х може да се рече дека неговата честа
употреба во турскиот јазик придонела, преку многубројните заемки,
да се задржи овој консонант во нив. Оваа појава е интересна особено
во оние говори (западномакедонските) во кои тој исчезнал од зборовите
од словенско потекло, а се зачувал во турските заемки. Со турско
влијание може да се објасни и задржувањето на овој глас во извесна
мерка во говорите на Торбешите и во охридскиот говор, како и воопшто
почестиот изговор на овој глас кај градското населени е , што доаѓало
во потесни контакти со турските урбани говори.
358. Ист е случајот и со задржувањето на турското 1 во турските
заемки, не само во говорите што го зачувале темниот вокал туку и
во другите говори во Македонија (освен во случаи на неговата замена
со а, о, и) .
З. ПалашаЛllзаЦllја на k, g
359. Мекоста на турските консонанти k, g пред вокалите

е,

ј, д, 6,

u преминала во изговорот на турските заемки во Македонија. Оваа појава
на палатализација, според Мазон, е позната на целата територија на Маке
донија како и во јужните српски говори И источните бугарски:

"

La palata

lisation legere de k, g devent е et i et devent Је ii des mots etrangers, еп k', g' еѕ!
commune а tout lе domaine macedonien et ѕе constate aussi еп bulgare oriental, notamment
dans lеѕ Rhodopes, соmmе dans lеѕ parlers meridionaux de lа Serbie proprement dite" 206.

Оваа мскост се одбслежува и по литсратурниот јазик: "На крајот на зборот се
сосем рстко: ПIlСКУЉ (мн. iiIlСКУЛll) и iiIlСКУЛ, тељ и тел, бllљбIlЉ".
Во народните гопори мекоста е редопна, а на неа скоро редовно укажупаат
заПИlIJупачите: "И п'}, дпата случан .1 (по врска со заемката .1 'ал'е - Велешко, СБНУ, XII, 183)
е OТ'b средна мекота" а по прска со истата појапа кај зборопите по КУЛlIКlIјll (стр. 51), апторите
констатираат: " Оапѕ Iсѕ cmJ1runts аи (игс, поиѕ lс rcncontrons (\6 1 ПlОиШс, О. 1. Н.) dcvant и rcndant и:
ајпѕј bil'uk(ut) mајѕ ипс foјѕ biluk 3812, а у сс \с signc dur ѕиг 1; -dans Јiil'аtПп), du turc сеШit,
[ЈГОПОПСС аусс 1 mоиillс ... dllns ajl'ilk, тајѕ ajlakltk du turc aylak ... " (str.51). И по кумановскиот
гопор (Б. Вид оески) бележи турски заемки кај кои е обележа-на мекоста на крајното .1:
м

изговара
.

љ

дембељ, K(ltUliљ, меiИlIЉ, јјllСКУљ. ре311Љ, ФmUIlЉ.
106 cf'. А п d r е м а z о п, Documents, str.48. За опа спое тпрдењс Мазон се повикупа на
СеЛИIIJЧen (СЛ(/(:!Rнское Н(lселенuе), на Ст. Романски (М. Пр. УIlI, 1) и на М. Малецки (Lud
slmvialiski, 111, 1, А). Оваа појава на лалатализаI\ија, бидејќи се јавува и во албанскиот јазик и

по ГО80РНИОТ грчки, Мазои ја објаснува како карактеристична за балканските јаЗИI И:

»С'сѕ! la un fait constant en albanais е! аиѕѕ! sur presque tout le domaine du grec parle, dans la
теѕиЈе 011 cette palatalisation legere пе s'aggrave раѕ еп (:,с. Une foјѕ de plus поиѕ touchons Јс! une
tendance qui peut etre qualifiee balkanique" (ор. cit. ).
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Задржувањето на турскиот мек изговор на овие консонанти, и тоа
не само пред меките вокали ами дури и пред тврдите, секако придонесло
да се продолжи зацврстувањето на ќ, i, што се изговарале отпрвин главно
во грчките заемки и во извесни зборови што од север преминале (куќа,
вруќе) во македонските говори (освен оние што дошле од прасл. *У. *dj),
како во македонските говори така и во македонскиот литературен јазик.
Бројот на турските заемки што ги содржат компонентите ќ, i
е многу голем, но меѓу најчестите заемки, што со својата широка употреба
придонесле за ширењето на меките к, i во македонскиот јазик, се наоѓаат
и следниве заемки:
k

+ е:

тур, kebap > ќебаi'i (Посл. 4458; Галичник, р. О.; Прилеп,

СБНУ, ХI, 129; Скопје); keder> ќедер (Кратово; Маз. Doc. 154; К. Ж. 1,
297); kezzap > ќезаil (Кратово; Галичник, р. О.); keJ > ќелав (Прилеп,
СБНУ, IУ, 196; Посл. 5682; Цеп. 3, 162; Порече, МЈ, 11, 2); keJJepu!j >
ќелеilОIU (Посл. 997; Шап. УII, 48; Кратово); ke/epir > ќелеilур (Посл. 5597;
Галичник, р. О.; Цеп. 3, 139); мlц> ќелеш (Посл. 1899; Прилеп, СБНУ,
ХII,240; Шап. 11, 350; Галичник, р. О.; Кратово); kemane> Ќем.ане (Прилеп,
СБНУ, ХIУ, 125; Разлог, М. Пр. УI, 3; Верков. 192); мтеу> Ќем.ер (Прилеп,
СБНУ, ХII, 237; ibid. ХIII, 149; Шап. У-УI, 14; Кратово; Галичник, Р. О.);
Мnау > ќенар (Галичник, Р. О.); мnеЈ > ќенеф (Велес, СБНУ, ХIII, 47;

Кратово; К. Ж. 131); kepenk > ќеUенк, ќејlенек (Милад. 425); kerhane >
ќерана (Кратово; д. Каписко, Фол. 1165); kerata> ќераша (Прилепско, СБНУ,

ХУ, 86; Цеп. Авт. 113; Маз. Contes 132); kereste > ќересјие (Серско, СБНУ,
Х, 14; Штип, СБНУ, IХ, 161; Шап. 1, 59). СО исто толку распространета
употреба се јавуваат и заемките: ќерi7uч, ќесаш, ќесе, ќесеџuја, Ќесuм., ќескuн,
Ќесм.е, ќешен, ќеф, ќефuл, ќеlUф, ќече, ќеlИке, ќеlИКU за турските: МТрју,

kesat, kese, keseci, keskin, kesme , keten, ke yif, мЈт/, kefif, kei(e, ke ke.
k

+

ј: тур. kibar> ќuбар (Шап. 1, 1, 168; Кратово; Галичник, Р.

О.); kibrit> ќuбрuш; kehlibar> ќllлuбар (Прилеп, СБНУ, VШ, 166; Улица,
116); kitar> ќuшар (Тиквешко, с. Бесвица, Фол. 1461; Шап. У-УI, 334;
Посл. 6638; Воденско, Сб. Мин. У, 169).
k

+

а: тур. МЙа > ќааш (Прилеп, СБНУ, УIII, 194; Цеп. 2, 232);

ktihya > ќаја (Кратово; Посл. 5999; СБНУ, XII, 117)2°7; k(jmil > Ќам.uл
(Верков. 227; Цеп. Авт. 117); МТ > ќар; kagir > ќарiuр; k(jtib > ќazuuii
(Прилеп, СБНУ, ХН, 197; ibid. УJII, 192); kaftr > ЌафllР. Мекоста се
задржува и во средината на зборот: hilekar > Ilлеќар; hizmetkar > uзм.еЌар;
zuJumkrir > зулум.Ќар; nikah > нuќа; tamahkar > Шам.а(в)Ќар.

101

Мек()ста на k

80

оваа заемка е задржана и

ВО

облиците: Ќl!lIја (Галичник, Р. О.;

Д. Хисар., Фол. 2652) и ќехаја (Сб. Мин. V, 66). Овде треба да се додаде дека мекоста на
l, пред 1/, е не се обелеЖУВII според македонскиот правопис.

к,
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k + 6: тур. k61e > ќоле (Прилеп, СБНУ, ХIII, 189; Верков.; Гламји,
66; Шап. 11, 320; Гевг. Дим. Иван.); k6r > ќор; kбѕе > ќое (Посл. 2952, 6407;
Прилеп, СБНУ, IУ, 214), ќоее (Галичник, Р. О.; Верков. 544), ќуе (СБНУ,
IV, 226); k6stek > ќоеше1С (Робии, 13; Галичник, Р. О.), ќуеше1С (Кратово;
Арамиско, 29; Скопско); k6tek> ќоше1С (Посл. 5426; Прилеп, Велес), ќуше1С
(Посл. 3734, 5738, 6436; Воденско, Сб. Мин. У, 165), ќоше2 (Шап. IП, 94);
k6r;ek > ќоче1С; k6:;e > ќоше; k6тi1r > Ќумур.
k + Й: тур. kiink
kurde> ќурдија (Шап. VП, 268; Неврокоп. Арнауд.; Тетово, МЈ IIl, 10); ki1rk
> ќур1С; kiispe
360. Ист е случајот и со консонантот г:
g + е: тур. geberdi> iебердuеа (Галичник, Р. О.); gebre> iебре (Тетово,
МЈ, I1I, 7); gevrek > гевре1С; gev:;ek > iевше1С (Кратово; Галичник, Р. О.); gelin
> iелuн (Тиквешко, с. Бесвица, Фол. 1459); geт > гем; geтi > ieMuja;
gerdan > iердан; gergef> iерiеф; geriz > iерuз.
g + Ј: тур. gidi:; > iuдuш (Цеп. 3, 227); gizli > iUЗЛll (Кратово);
nargile > нарiуле (Прилеп).
g + а: тур. g aur > гаур, гауран, гаУр1Са.
g + д: тур. goya > гоа; goz > iоз, iозлuја, 1Сараiозлuја; gozleтe >
i озлеме, iузлеме (Штип, Фол. 758); gбl > iол; gon > гон.
g + и: тур. gi1 bre> iубре; gi1vez> iувезен; gi1 ver; > iувеч; gi1gi1т> гугум,
гум; gUzel > iузел; gi1/> iул. Освен овие, се среќаваат често уште и следниве:
iумуш, iундела1С, гумру1С, iурулшuја за турските: gi1тa:;, gilndelik, gi1тri1k, gi1riiltii.

4. Влијание врз диеiliрибуцијаiliа на 2лоеовиiliе
361. И во дистрибуцијата на одделни гласови во македонскиот
јазик се гледа влијание врз почестата употреба на извесни гласови од
турските заемки. Така, паѓа в очи поголема фреквенција на гласовите:
в, л', ќ, i, ф, х, џ, ii (1).
Употребата на гласот в во македонските говори се наголемува
и поради честата замена на гласот f во турските заемки: fanela > ванела;
fara:; > вараш ( . . . вараш со ѓУбре прао на невестата... "
Прилеп, СБНУ,
11

VIП, 195); (еѕ > вее (СБНУ, УII, 202; СБНУ, ХIIl, 244; Шап. У-УI, 209); (јl

> вил (" ... и одлетнал кај што имало вuлоu та зел млеко во едно шише"
Прик. 16); (јlаn > вuлан (Прилеп, СБНУ, IХ, 153); (јlсаn > вuлџан (Шап.
II, 301); frenk> врен1С (Цеп. 3, 108); /lrr;a > врчосам ( П:Ушката да му 6чистам
I Чизмите да му врчосам" - Т. Велешко, Фол. 823)208. Ова наголемување
"

на честотата на гласот в е особено карактеристично за селските говори.

2118 Оваа појава, како што веќе рекопме, настанала на македонска јазична
територија. Неа ја констатира и Д м и т р и е п: "Особником стоит чсредование 'ф-в' и
обратно, т.с. 'в-ф', ЧТО об"ИСНИСТС1l на слаВ1IНСКОЙ fiОЧве (О лишtIСВ, 123-4): сарав и саРllф
< saгrllj Чllвiu и ЧllфiiJ. < fiff (Всрков. 348).
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Употре бата на консонантите ќ, i и џ20'" особено во почетокот 21О
на зборовите, исто така многу е наголемена токму поради високиот
процент на заемки од турско потекло.
Ист е случајот и со консонантите д', Ф. х и ii (/)211. П оследниов
е задржан само во некои македонски народни говори.

209

Гласот (1 е забележан и 80 некои случаи каде што тој не

пример 80 говорот на Жировница (МЈ, 1, 3·4) се среќаna наместо

и КlIll.аџе (место Кl/јј[/че). Исто така и
1·2,131).
110

во

М

а з о н

и

се

очеКУ8а, така на

ч: uо(/е (место

реканскиот ГО80р бакрtlџе (место бакр{/че,

ноже)

МЈ

Х,

Во РеЧНllкоiii нtI .А/tlкедОНСКI/OIU јМIIК, на пример, речиси сите зборови што

ПО'lНУ8аат со i се од ТУРСКО потскло. Положбата ќе биде иста и
ш

ж

со

зБОРО8ите на ќ и

Подетално за овие гласови веќе зборувавме. Во врска

со

(1.

задржувањето на

х,

пишуna:" Оп пс constatc qucquc conscrvatismc qu'i't l'egard des emprunts, et cela surtout

а I'initiale: hair, Mlal, hcimal, han, hdram. hrJdш"

(DocumenlS, 19).

УI

ДЕЛ

МОРФОЛОШКА АДАПТАЦИЈА НА ТУРСКИТЕ ЗАЕМКИ
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ВЛИЈАНИЕТО
НА ТУРЦИЗМИТЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ
МОРФОЛОШКИ СИСТЕМ
362. Македонскиот јазик ги прилагодувал турските заемки не само
кон своите фонетски закони, туку и кон својот морфолошки систем. По
тој начин, покрај фонетските промени што ги претрпуваат турските

заемки во македонскиот јазик, тие претрпуваат и извесни морфолошки
промени а од друга страна влијаат и врз морфолошкиот систем на ма
кедонскиот јазик. Во овој дел на нашиов труд ќе ги разгледаме: А Мор
Фолошкаша адааШaliија на ШУРСКllше заемки во македонскиош јазик и

Б. Турскошо влијание врз македОНСКllОШ морФолошки сисШем.

А МОРФОЛОШКА АДАПТАЦИЈА НА ТУРСКИТЕ 3АЕМКИ
363. По преминот во македонскиот јазик, турските зборови се
здобиваат постепено со македонски граматички обележја за род, број,

определеност, време, лице, начин, свршеност, степенување, а пак со разни
префикси и суфикси од нив се изведуваат нови зборови. Со овие мор
фолошки особености, турските зборови влегуваат понатаму во одделни
граматички категории и наполно се вклопуваат во шемата на македон
скиот морфолошки систем. Овде ќе ги разгледаме најкарактеристичните
промени што настануваат Ka 1. ИмеНКllше, 2. ПридавКllше, З. Гла'iолише
и 4. Дру'illше вu.дови зборови.

Ј. Именки
364. Една од главните разлики помеѓу македонските и турските

не е мислима именка
надвор од родовата припадност" 212, во турскиот јазик (како и во персис
именки е

родот. Додека

Ш Б

л.

КОН

е е к н,

80

македонскиот јазик;

Граматика.

11
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киот И англискиот јазик, на пример) не се разликува граматичкиот
род. Првата морФолошка промена што ја претрпела турската именка.
секако, се должи на приспособувањето на нејзината наставка, односно
на завршокот, кон надворешните белези на македонскиот род (доколку
со својот завршок турската именка не можела да се подведе во соодвет
ната категорија на родот во максдонскиот).
365. Најчесто сите оние именки што завршуваат на консонант без
било какви измени, стануваат именки од машки род, по аналогија на соод
ветните македонски имснки. Сп.: алil'lан, а.м.анејЦ, а.м.ал, арслан, арач, аскер,
баде.м., бајрак, бакар, дувак, eC(llI, зу.м.бул, јолдmu, jopzo8aH, кабааiii, кадал,
калај, KallaK, карван, кардти, колан, конак, ко.м.ар, кулук, KY.м.aZU, кусур,
лаiу.м., лаф, лезеш, леш, локу.м., .м.ај.м.ун, .м.ал, .м.анZал, .м.араз, .м.арuфеii1, .м.елез,
.м.ерак, .м.uнШан, .м.уур, налбанш, Hacaaiu, Нllшан, ноуш, оџак, олук, ор.м.ан,
оршак, аа.м.ук, iiеЛU8ан, lleulKup, речел, рУluвеш, саан, сааЙi, саваи, салшанаш,
capa}

сарач, сач, себеП, села.м., синџир, шаuн, lШlкаш, Uшка.м., Шалис.м.ан,

luac, ќар, ќеБGlI, урнек, учкур, чардак, чеllЗ, чеЛllК, џа.м., џа.м.адан, џеваа,
џелаш, џеа, (luiep, џин, џу.м.буlU. Од машки род стануваат и многубројни
турски именки на _а2 13, како: a'ia, аза, калфа, iш.ша, субаlllll, Ilадlllиа, усша,
УСlllllбаuш. Овие и слични турски именки, што означуваат звања, титули
и што по својот природен род се машки, можеле без измени да се вклучат
многу рано во морФолошкиот македонски систем.
366. Другите именки што завршуваат на -а И означуваат најчесто
разни предмети, по аналогија на соодветните македонски именки, ста
нуваат именки од женски род. Сп.: аба, алаџа, аЛда, алка, ас.м.а, балша,
ба.м.ја, беља, бур.м.а, далzа, дара, llфшuра, јаг.м.а, јака, јуфка, KaB'ia, KajiaHa,
ка.м.а, канџа, .м.аја, .м.усака, .м.Уlиа.м.а, нафака, ока, zJасШр.м.а, ср.м.а, шава, iiiорба,
ујдур.м.а, ч ал.м.а, чаНluа, чmlа, чорба, џеза, џева,

zиа.м.аШа,

ши.м.zиир.

Турските именки на -е се подведуваат под среден род, како
на пример: акче (се среќава и акча), беане, вез.м.е, даuре, дУluе.м.е, дере, iебре,
367.

iезве, 20зле.м.е, е'iленџе, ендезе, ер'iеле, зајре, кересше, кече, лале, леќе,
.м.афЌе.м.е, .м.езе, MeHieMe, нане, сеџаде, скеле, ќеllче, чаре, чек.м.еџе, џаде,
zиuлiiiе .

368. Но, се разбира, има и исклучоци, зашто не сите именки на
консонант стануваат имснки од машки род, на -а од женски и на -е од
среден род. Често од разни причини, но главно по аналогија, приличен
број турски именки го менуваат својот краен вокал. Така на пример,
зборовите: kop(;a, panд уоnса, gonca во македонскиот, го замснуваат -а
со -е и стануваат именки од среден род: коilче, i1арче, јонџе, Zонџе. До
оваа промена највсројатно дошло затоа што крајниот слог -r;a (-ча) бил
113

Во врска со ова cf. R. В

RES. t. XXXI, Рагјѕ, 1954.

е r п

а

r

d, Les masculins еn -а е! еJl -ја еJl bulgal"e moderne.
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сфатен како деминутивна наставка. Неколку пак именки на -е станале
именки од женски род, заменувајќи го крајниот вокал со -а. Сп.: r;erge,
(;e тe, r;izme, bahr;e, kaide, kule. како и поголем дел турски именки чиишто

втор дел завршува на -hane (перс.): derphane, kerhane, meyhane, tophane станале:
чер'iа, чеuиш, Чll3.Мtl, бавча, гајда, кула, шараzl(к)ана, керана, .меана, ШоЙана.

Извесни турски именки што завршувале на консонант како hamт, kadm,
а означувале живи суштества од женски род, во македонскиот се здобиле
со -а и се среќаваат како анама

И

кадана. Слично проширување забеле

жавме и кај турските именки: zmdan, h ik што, најверојатно по аналогија
на македонските Ше.мНUliа, љуљка, љуљејка, станале: зандана, бешuка.
369. Освен овие турски именки, чиишто завршоци во поголем
број случаи се поклопуваат со македонските, остануваат уште голем број
турски именки со различни завршоци. Нивното редовно адаптирање се
постигнува со измената на крајниот глас или завршок, кој најчесто се
проширува или отпаtа. По тој начин необичните, за македонскиот јазик,
турски завршоци се изменуваат а со нив и зборовите. Така, на пример,
голем број именки што во турскиот завршуваат на: -ј.

-1,

некој друг вокал, како на -а, -и), на -ју(у)е како и на -сј,
македонскиот се прошируваат
;а,

дuзuја,

заЙшuја,

uдадuја,

со

-и. -а (или на
СI

-

,

-си, -са, во

_ија214• Сп.: аcuја, бuчкuја, борuја, 'iурабll

иКlmдија,

јавнија,

јакија,

каЙuја,

кирија,

ку.мрија, .меџидија, наија, одаја, Йосшекuја, ракнја, синнја, шаБUја, шуршu
;а,

шураuја,

урубuја,

чаршuја,

чuнuја; абаџuја,

бозаџuја,

догра.маџија,

јорганџија, калајџuја, кавгаџuја, ко.марџија, саашчuја, Сll.мuШчuја, шmm
џuја, кересШеџuја. По овој начин се наголемува бројот на именките од

женски род; доколку некои од нив означуваат занимање, служба, титула,
тогаш тие стануваат именки од машки род (абаЏUја и сл.).
Не се ретки исто така случаите на исфрлање на крајниот вокал,
особено ако е тоа вокалот

i што се среќава во множинските облици во

македонскиот јазик, како на пример кај заемките јанuчар и iiuруз за тур.
yenir;eri и piruzi. Се среќава и додавање на нови гласови (крајни): ЗОрLU,
рафш, овардар, сенеш (за ѕеnе 'година'), сu.маШ.

370. Извесен број заемки, како и некои македонски именки, пока
жуваат во македонските народни говори колебање во родот. Така, на
пример, се среќаваат именките: Йарче и Йарча, li.енџер и аенџера, аенџере,
калдр.ма и калдiiрii.м:

"

...и, кога ки викам кра!, да ми даваш по една

l'l арча
аенџер

.,

... та да гледаш кр6с зшiтна Ш!нџора, аку да вИдиш ... " (Серско,

Верков. 260), "Една измеќарка седела на 11енџераШа . .. " (Шап. Н, 328),
214

Оваа наставка била позната во заемките од грчко потекло. Во врска со неа,

треба да се одбележи дека со оваа наставка се прошируваат именките од турско потекло
само во српскиот И бугарскиот јазик, додека истите во албанскиот, новогрчкиот и роман
скиот не се прошируваат.
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"Ни на iiенџуР седе" (Гевг. М. Пр.

111, 2, 103);

60
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"Дор не направа сребрен

калдiр
i iм
i "

и кале/кала; оин/ојна. Ваква колебливост во однос на родот покажуваат
и некои именки од словенско потекло во народните говориШ.
371. Определени еднаш родово, турските именки лесно се вклу

чуваат понатаму во морфолошкиот систем на македонскиот јазик, така
што множината

ја

прават како и сите македонски именки. Сп.: ба

дем-бадемu, колан-колаНll, фuшек-фuшеЦll. фес-фесовu; алка-аЛКll, кав
га-кавги, ока-оки; душеме-душеМllња, iезве-iезвuња, коГiче-коiiчuња. Ис

клучок од ова претставува множината на именките од машки род проши
рени со -ин (бакалuн, везuрuн, амалuн, ајдушuн, мемурин) која се прави од
непроширениот турски облик: бакал-бакалu, везuр-везuрu, а.м:ал-амалu2!6.
Овде ќе додадеме дека и вокативната форма на турските именки на -џија
се прави најчесто со турскиот, непроширен облик, а не од македонскиот.
372. Адаптирањето на турските зборови понатаму се врши со дода

вање разни суфикси, со кои често се изделуваат нови значења. Најчестите
суфикси за именки од машки род се: -ин (ајдушuн, ергенин, забuшuн, кај
макамuн, каурин), -ар (алвар, афuонар, бојар, гајдар, срчар, шушунар,
черzар, чuфлuzар), -ец (iабанец, маалец), -анин се јавува доста ретко.

За именките од женски род се среќаваат почесто следниве суфикси:
-ш{а, -ница (и проширено) (агlll{а, ајдучuЦQ, аКЧUUl(а, аШlll{а, аЏIШ1(а, бежuца
(беџuца), бербеРlll(а, везuрШ{а, екuмица, јорганица, кадuuца, ќеаица, llашuца,
чорбаџuuца; бакаЛ1-llu(а, бербернuца, оканица; акчилнuца, алваџuлнuца,
бозаЏUЛ1Шl(а, шенеќеЏllлнuца, ќебallЧUЛНlll(а, џаМЏllЛНlll(а), -овина (бакаро
вина, беzовuна), -ка, -арка (ајдушка, амалка, анасонка, бакалка, ергенка,
llбрuuшмарка, за2арка, каурка, комuшвка, luaM ијар ка). Приличен број

именки од женски род се изведуваат со додавање наставки на именки од
машки род. Сп.: афuонарка, чер2арка, ЧUфЛllzарка како и абаЏllка, zурбеш
Чllка, јабаНЏllка, јанкесеЏllка, каскаНЏllка, конакчuка, сеuрџика, чорбаџuвка.

Именките од среден род најчесто се среќаваат со наставката -сшво
(абаЏllсшво, аЏUСluво, бавчаНЏllсшво, базuрiаНСluво).

Турските именки често добиваат демuнушuвu (барде, шорбе, чаmuе;
лаленце, Гiарче1-ll(е, бардаченце; бовчуле, шорбуле; алвuца, ГiаСШрМlU(а, чор
бuца, чорбuчка) И ауzменшашuвНll насшавкu (ајдучuшше, башаЧllluше,
шеСlluшше, чешмuшше; алешuна, баШаЧllна). Со пејоративно значење се

употребуваат понекогаш и именки на -шшuна (беќаршшuна, будаЛ1U
шuна,

фодУЛШШlmа)

ш

И

-llшше

(iуБРlllшuе,

llазарllшше,

умаЧllllllUе).

cf. Ко н е с к и, Граматика, 11,9. Во врска со оваа појава Дмитриев пишува:

"В ИЗblке сказок поражает обилие случаев смешении родов. Правда, уже в древнеЙших
памитниках Mbl знаем подоБНblе пример!>!" (Верков. 309).
11<>

cf. Ко н е с к и, Граматика, 11, 35.
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Освен со гореспомнатите наставки, се среќаваат и некои тур
цизми, но не така често, со разни други поретки наставки. Сп.: a'iUHKa,
будалuн.н:а, будалачн:а, дон.адба, iубралка, .маалуша, .махаљан.ка, .мUСКОll
н.а,

ilасШра.мајка, Шаран.ен.uк, ќорачка,

урделн.uк,

ilаршалко, ќорла и

ќорло (последниве три, редовно со пејоративно значење).

2. Прuдавкu
373. Добар дел од турските придавки се употребуваат неизменети

(cf.

Лексuчкu зае.мкu, Прuдавк u), но извесен број турски придавки се

вклучиле во македонскиот граматички систем со извесни морфолошки

измени. Ова е карактеристично за поголемиот дел придавки на -и (и сите
четири варијанти), на -suz (сите четири варијанти) како и за еден мал
дел неизведени турски придавки.
374. Турските придавки на -и, -11.
именки на -ј. -1, -и,

-Й)

-

Iu -ш (исто како и турските
.

се прошируваат со -ија. Сп.: акаллuја, бazuлuја,

бојлuја, 'iајлеЛllја, кусурлија, .марuфеmлuја. Исклучок од ова претставува
употребата на овие придавки во народната поезија каде што се среќава

и турскиот покус облик, и македонскиот, проширен облик. Употребата
на едниот или другиот облик, според нашето мислење, зависи од местото
на придавката. Имено, доколку се наоѓа пред именка, се употребува
турскиот, непроширен облик и обратно, доколку се наоѓа по именката
која ја определува, се употребува проширениот облик. Сп.: "Па' земала
шеќерлu девојка IОткинала петр6фка јабука" (Шап.
и седефлu н.алан.ll I Нат налани џан.фезлu шалварu"

ХIII, 123),

"На нозе

(Прилепско, СБНУ,

"Та качи се, малк6-моме на вЙсоки чардаци I Заст6ј, малк6

моме, на н:афезлu аен.џери" (Охрид, Шап. 1,
(СБНУ,

V-VI, 376),

XI, 52)

115),

"Фuдан. бојлu Јагода"

и "Мала чешма бур.малUја" (Кукуш, Шап. 1,

102),

"Татко

ти си дојде од С6луна I Донесе ти iiрсШен. бур.малUја I Да го ставеш на

710), "Ќе ти јадат твоја снага I Твоја CHaza
1, 43), 11 Кој ште ти носи далгата ilушка I Бојлuја,
(Милад. 330). Ова диференцирање е својствено

десната рака" (Радовиш, Фол.
вuдан.лuја" (Прилеп, СБНУ

хајдук Велко бојлuја"

само на поетскиот стил217. Во прозата и во говорниот јазик не се прави
никаква разлика во оваа смисла (сп.: башлuја човен:, н:iiс.меiiiлuја деШе).
375. За одбележување е дека приличен број турски придавки на
-/i се супстантивизирале. Сп.: .мераклuја, ШОilраклuја, uарајлuја (аараллuја
- СБНУ,

IX, 110),

зан.аUlЛuја, iiiоt7.раКЛllја, шоаузлuја. Некои пак редовно

се употребувале пред извесни именки, така што дошло до отпаѓање на
именката, а придавката останала да се употребува како именка, бидејќи
217 cf. Р. Ѕ k

о

k, Leksikologi. ke studije: Turski sufik, -lј u .witetima.
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значењето од предметот преминало сега на придавката: кулаклuја (сабја),
бојлuја (пушка), iiамуклuја (елек, џубе), анасонлuја (ракија), сарајлиu
(вид пита) (" ...секој носил по еден леп, печиво или сарајлuu, ракија..."
(Галички, 232), ашалuја 'човек што греши' (Галички, 160).
376. Адаптирањето на извесен број турски придавки на -suz се
СОстои главно во калкирањето на турската постпозиција (cf. Парцијални
ка ЛКll), инаку приличен број се употребува и неизменет (cf. Лексuчкu
.заемки, ПрuдавКll).
377. Еден помал дел од турските неизведени придавки се употре
бува со македонски наставки. Тоа се најчесто описните придавки и тоа
едносложните и двосложните. Еве неколку примери на придавки што
означуваат разни бои: алов, ален (" Ален ѓерѓев везе, дребни с1iзи руони"
- Разлошко, СБНУ, VI, 28; "До аловијо калемфир" - Прилепско, СБНУ,
ХII, 118) < al; i'iембав, iiембен, ilембасш < pemhe; мор, морав (" Зашто плето
м6равu чорапи" - Крива Паланка, Фол. 2 782) < mоу; кафеав ( Избега еден
ден закачен за последниот вагон на кафејавuош теретник" - Зад насипот,
41) < kahverengi; шенлuв ("Ирина мома шенлuвd' - Милад. 381 ) < ,Уеn. И
ова додавање на македонски придавски наставки секако се должи на
стремежот да се доближат турските зборови, по облик, до домашните.
Треба да се одбележи дека овие македонски придавски наставки понеко
гаш внесуваат и измени во значењето. Сп.: будалесшо 'не сосема будало'
(срп.хрват. луцкасш), макар што се употребува заемката понекогаш и
нагалено (" О, бре детенце, што си будалесшо, му рекла жената..." - СБНУ,
ХII, 168); намќоресш (" Сериозни. Намуртени. НамЌоресШu. Спротивни на
сите свои години, врз плешките што ги носат" - Меѓа, 55); шишкав 'не
сосем дебел' ( Со него влегол в грат и uшшкаuош..." - Прилеп, СБНУ,
IX, 159) така и абдалесш, немлuв, чуруклuв И сл.218
378. Што се однесува до адаптирањето на турските придавки по
однос на родот, бројот, определеноста и неопределеноста, морФолошките
елементи за нивното обележување се пренесуваат од именката (алов шрен
дафuл, кафеаво iiалшо, КРУШll шербеШЛUll). Ова се однесува за оние турски
придавки што добиле различни македонски придавски наставки. Другите
придавки што го задржале својот облик потешко се адаптираат на раз
личните морФолошки елементи.
379. При анализа на позајмените придавки паѓа в очи устојчи
воста на турската придавка, што претрпува многу помали морФолошки
измени од турската именка, која во текот на своето адаптирање кон
"

"

Ш Според мислењето на С к о к ова додавање на придавски наставки доаѓа
оттаму што турската придавка не била јасна: "То znaci da za nasu jezicku ѕујјеѕ! turski
pridjev пјје bio dovoljno jasan nego da је postao ј аѕап kad је dobio pridjevski sufiks -ау (celav,
ЅаЅау)" (Ѕ k о k, Риапја savremellog klljiZevnogjezika, Sarajevo, 1951, str. 12). Ова може да
биде точно за извесен број придавки, инаку се среќаваат скоро паралелно и ал и алов,
iiе.wбе и iiе.мба8.
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македонскиот именски систем често сосем го изменува својот турски
облик. Поголем дел од турските придавки, вклучувајќи ги тука и оние
на -лuја, макар што и овде се поставува прашање за родот, како и кај
именките, успеале да го за држат истиот облик за сите три рода. Ова е
карактеристично како за поетскиот јазик (" Бугарче, сину, бугарче /
Бугарче је севдалuја I Севдата, сину, севдата / Севдата је до живота"
Велес, СБНУ, Х,

.

3),

така и за јазикот на прозата и разговорниот јазик.

380. Што се однесува до определувањето на бројот, се среќава

еднакво често ист облик и за еднина и за множина (баксуз: човек, жена,
деше и баксуз: луiе, жени, де1iа) како и употреба на друг облик за множина,

особено кај придавките на -лuја (" Шест постели басмалиu / Три јоргана
Чllчеклuu / Три перници кумашлuu / Три душега беледuu"

-

Милад.

379).

381. Турските придавки се среќаваат често и степенувани, и тоа
по ист начин како и придавките од македонско потекло, со помош на
ио- и нај-. Сп.: ii.оuхШuбаРЛllја, ii.оберllЌеiUлuја, iiозеН2UН, uоербаu, iiошереш
(" За тие работи iiошерешu се од нас... " - Парите,

53),

ii.окурназ, uошуш

кун, најчурук, најса2лам, најilозен2uн219• Треба да се одбележи дека супер

лативот се среќава поретко од компаративот22О, а исто така и фактот што
придавките на -/i и особено на -suz не се степенуваат.

З. Гла20ЛU
382. И турските глаголи, како и именките и придавките, претр
пуваат извесни измени во стремежот да се интегрираат во македонскиот
глаголски систем. За адаптирањето на турските глаголи придонесува
многу грчката аорисна наставка -ѕа, која била продуктивна во македон
скиот јазик (уште пред контактите со турскиот јазик) а и во српско
хрватскиот, бугарскиот и албанскиот јазик, за изведување глаголи од
грчко и домашно потекло. Оваа грчка наставка се додава на основата
на одредениот перфект (.vevdi

+ ѕа,

klskandl

+ ѕа.

sardl

+ ѕа)

која истовре

мено се поклопува и со третото лице еднина на перфектот (klskandl)

(cf.

ЛеКСUЧКll заемкu, Гла20ЛU). Со помош на -ува од овие се изведу

ваат несвршени глаголи: каскандисува, сардисува, бојадuсува, ШQlUШU
сува,

курдисува,

казандuсува,

кабардuсува,

докундllсува,

кајдuсува,

219 Според нас не е исклучено дека овој суперлатив (најi:iозеН2UН
Documel1ts.
направен од компаративот uозенzuн (а не од позитивот зенzuн), е создаден под
влијание на албанскиот јазик.
"о Интересно е да се одбележи дека, покрај многубројните компаративи и супер

334),

лативи од турските придавки во македонскиот и во српскохрватскиот јазик, тие сосем
отсуствуваат:

11

Zпабајпо је za ovu vrstu adjektiva (па -/i. -siiz. О. Ј. N.) koji ѕи ѕе, i ako su tudi

duhu nasega jezika, ipak оdоmасШ, da ѕе пе upotrebljavaju u komparativu i superJativu"
Prilozi, SJavia).

(Ѕ

k о k,
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коидuсува и безброј други. Треба да се одбележи дека поголемиот дел

глаголи од турско потекло се вклопуваат во -а група глаголи.
383. И турските сложени глаголи, односно глаголските кон
струкции составени од имеика + iла'iол, што имаат многу раширена
употреба во турскиот јазик, успеале во извесна мера да се адаптираат
во новата јазична средина. Овие конструкции се употребуваат во маке
донскиот на два начина:

1.

се калкира глаголот (kabul etmek > кабул

сшори, seyir bakmak> сеuр iледа, teslim etmek> шеслuм сшорu221) и

2.

се

изведува глагол од турската именка, додека турскиот глагол се испушта
(откако ќе се пренесе неговата глаголска функција на именката) (kabul
etmek > кабулu, hesap etmek> есааи, teslim etmek> ШеСЛllМll). Бројот на
овие глаголи е прилично голем, а најчесто се среќаваат овие: llиќари,
uдарuше, uuашu, аијанu, uuшманu, лафu, муабешu, шеклuфu.

384. Приличен број глаголи се среќаваат префиксирани. Интересна
појава е фактот што се среќаваат почесто, т.е. во поголема мера, пре
фиксирани глаголи што се изведени од турски именки и придавки. Со
голема фреквенција се среќаваат овие префиксирани глаголи: доајдукува,
доарчи, дОКУСУРll, ааајљааu, ааарЧll, абајашu, аабашалu, аабашачu, заборџu
("Дека сме си зал6жени I Зал6жени, заборџеUll I За две, за три дробни

Охрид, Шап. V-VI,

аспри!"

209),

задуманu, аакоuча, ааоршачu (" ... п6дај

малио прс за да се ааоршdЧllме, му рекол Адам"

168),

Прилеп, СБНУ,

УII,

uабербашu, uабудаЛll, набасшuса, набеќарува, uаiубрu, накодошu,

налафu, наUllшани, омаскарu ( " ...сИте приг6твени за светци и да и д6несит,

за да и омаскаРll прет целио свет" - Прилеп, СБНУ, VШ ,

165),

оќори,

осакашu, аоарџи (" ... да ти даит тр6а пари, за да се а6арџам, да ако бидам... "

- Прилеп, СБНУ, VШ, 178, "Дури ми је прстен прстенвало I Поарџuло
три тоари азно"
Милад. 290), аодервтии, аолафu, uомуабешu, uоi""illшманu
(" тогај, како да се Uоi"iuш.м.анuл цар Костадина, чунки беше се уплашил... "
- Прилеп, СБНУ, ХШ, 192), llpeecauu (" Се l'lреесаuuл капидано со еден
есап и напиша книги та му пратил... "

Приле·п, СБНУ,

ХП, 194),

i"iрекаuлu

(" Од многуто тоарање на селцките не вести, што му се тоараа на офчарот,
беше се uрекаuлuл и отишол дома, та ја зел... " - Прилеп, СБНУ,
разшеНll (" Ка ги виде млади Стојан I Срцето му се раашенu"

323),

ХII, 158),
Милад.

расuарча, расчашалu и сл.

4. ДрУ'iu видови аборови
385. Другите видови зборови од турско потекло по преминот во
македонскиот јазик не претрпуваат некои позабележителни морфолошки
промени. Паѓа в очи додавање на едно финално -М кај некои турски зборови.
Повеќето од нив се употребуваат како модмии аборовu во македонскиот

ш

Подеталио cf. Калкu.
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(но, не секогаш). Тоа се пред се зборовите: belki > белкuм ( Ја ај легни
си да спиеш, Адаме, му рекол Господ, да коа ќе станиш, белќuм ќе бендисаш
некој другар или другарка" - СБНУ, УIII, 181, "Љута змија ос6јница / да
ву пуштам ју грудите / Бекuм ке се разбудити" - Кратовско, с. Шлегово,
Фол. 516), haydi, hadi> хајдим (" Хајдим, стани млади јуначе" - Воденско,
Х Манев, 1338), ke e, ke
(нар.) > кешкuм (К Ж 1, 119), sanki> сам.Ќuм.
(" Одвај сум го истерала од врата, сакаше да ми се курдиса на огниште,
сам.ќuм ми го роди татко" - СБНУ, ХII, 168), CeHKUМ (Охрид, СБНУ, ХIII,
182), сачuм (Солунско, М. Пр. IП, 1, 73), {:iinki > чункuм (" ...како да је
притекна на лиса, оти лага ќе му је на чоекот, чунќuм чоекот ич не плакал
Прилеп, СБНУ, ХII, 206).
за керка си... "
Вакво додавање на Финално -м. се среќава во македонскиот јазик
(сп. бuдејкuм). Анализирајќи ги словенските говори во Албанија, Мазон
забележува и во нив слична појава: " Ainsi s'expJique аиѕѕј lе type adverbiale
bliskum, blizum, dalekum, odalekum (* < ot-dalekum), ои I'on constate I'addition d'un
-т final tire de l'instrumental en va]eur adverbial" (Documents, 39). Не е исклучено
во некои случаи ова додавање да станало, особено во поетскиот јазик,
по аналогија и поради римување со многубројните турски зборови што
завршуваат на -М (посесивните yavrum, kuzum, саmт), како што би
можело да се заклучи од следниов пример: " Аман, на ризите има, лелим
Јанка / До три к6нца срмалии, лелuм / До три игли ср6бранлии, џанuм"
(Гевг. Фол. 205).
Освен овие, не се забележуваат некои други видни морфолошки
измени222• Извесни измени што некои од нив ги претрпуваат се повеќе
од фонетски карактер.
"

Б. ТУРСКО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ

МОРФОЛОШКИ

СИСТЕМ

386. За разлика од лексичките, па дури и од синтактичките,
морфолошките заемки се многу поретки. Тие се јавуваат дури толку
ретко што често се поставува прашање дали воопшто може да се
зборува за заемање на морФолошки елементи22З• Но, долготрајните
ш Се забележува извесна прекатегоризација кај зборовите. Така, извесен број
турски императиви се употребуваат како извици понекогаш, на пример. Во врска со
слични појави пишува Скок: "Najveca je teskoca bila oznaciti vrstu rijeci kod turskih g\agolskih
oblika i slozenica koje ѕи bile jednostavno preuzete bez ikakova slaviziranja (tipovi: sikter, iait()la).
Ја smatram da ѕи ovake rijeci za паѕи jezicnu svijest jednostavne interjekcije (uzvici), kao Но ѕи i

turske slozenice

Ѕl аviз).

ѕз

postpozicijom (tip:

guc. betajle) za паѕ

jednostavni adverbi"

(Ѕ k о k,

Pril()zi,

ш Како илустрација овде ќе приведеме неколку мислења изложени во статијата
на Вл. Георгиев (Заемане на МОРфОЛ()ZUЧН!t елеменШи). Сп.: Еден руски учен (Е. А.
Серебренников) на пример вели; .. Если в редких случаSlХ и происходит заимствованиSl

2]4

=======

Турскише лексички елеменши

(;10

.макеgонскиоШ ја:тк

контакти меѓу турскиот и македонскиот јазик не можеле а да не остават
траги и во морфолошкиот систем на македонскиот јазик. Како резул
тат на големиот број турски заемки и особено како резултат на нивната
многу раширена и честа употреба во тек на неколку века, забележуваме
цела низа морФолошки заемки што, повеќе или помалку, се генерали
зирале а некои од нив влегле дури и во структурата на граматичкиот
строеж на македонскиот јазик.
Турското влијание во оваа област се одразило особено во: 1. Уио
шреба на ШУрСКll оБЛlllill, П. 3аемање на шурски морФолошкu елеменши

и Ш.

3борообразување

(врз некои начини на зборообразувањето).

1. УПОТРЕБА НА ТУРСКИ ОБЛИЦИ
1. Именкu
387. Забележливи се овие карактеристики: употреба на турски
облици во вокатив, употреба на именки со турски наставки за множина,
како и употреба на турски посвојни облици и конструкции за изразување
припадност224•
Во македонскиот јазик се среќаваат голем број турски именки
во вокатив но без вокативни наставки: Сп.: ајљаз, кардаш, јолдаш, курназ,
џенабеш, ilезевенк, миСКllН, ајдуШ. Оваа појава е особено карактеристична
за сите оние именки на -џu (;а) како и за оние изведени со македонската
наставка -llН. И едните и другите се употребуваат во вокатив, без наставка
и, што е уште поинтересно, во вокатив се јавуваат речиси редовно во
скратениот, турски облик. Сп.: "Што го караш келешот бавчаНЏll, што
зијан ти стори?" (Прик. 15), "ПеќЙ, еќuмбаum, така нека биди, му рекол
царот" (Цеп. 2, 137), "Не зборуј многу iayp ОlЛU, дај ми и јајцата и оди
чини давија" (Цеп. 2, 309), "Е бре, чорбаџu... ", " Кu рtiјлu, брату јабtiнџu,
аман, аман, аман" (Велес, Фол. 915, сЕ меѓу два турски вокатива, без
вокативна наставка, се наоѓа брашу), "Убаво вино имаш, чорбаџu" (Изгрев,
10), "Меанџи, му свикале на меанџијата" (Цеп. 3, 62), 11 СЙви г6лоби
зб6рвет: I ЃеМIlЏIl, К6то, имиџu" (Охрид, Шап. 1, 1891, 43).
отдеЛbНИХ падежних окончаниЙ, на пример, в наречиих, то в данном случае зти заимство
вании никогда оргаНИ'lески не входит в грамматическуlO структуру ИЗblка, продолжаи
суш.ествоваТb на правах словаРНbЈХ заимствованиЙ... " и уште покатегорички: " Морфо
логии относитси к сферам непроницаемости" . Со овие поставки не се сложува авто
рот, Вл. Георгиев, кој констатира: " ДеЙствително заемки в областта на морфологиита
се ививат много nOp)lAKO, но все пак те не са ИСКЛУ'lени" (Сборнuк в чесш На АлеКС{lнд'bР

ТеодОрО6 - Балан).
Ш

Во некои случаи може да се работи и за лексички заемки.
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Честата употреба на турските облици во вокатив, без македонски
наставки, од своја страна секако придонесла да се засили процесот на
постепеното исчезнување на вокативната форма во македонскиот јазик22 .
388. Што се однесува, пак, до употребата на заемки со турски мно
жински наставки, може да се рече дека во ограничен број случаи (и тоа
скоро исклучиво кога се во вокатив) тие се сфаќаат како такви: "Та море,
кардашлар, им рекол еднио на двата..." (Цеп. 3, 110), уште и ;олдашлар,
ефендuлер, шlлuклер, инаку турската плурална наставка -ler, -lar се сфаќала
како составен дел од заемката, која се третирала како да е во еднина.
На овој турски множински облик, што е сфатен во македонскиот226 како
еднина, се додаваат понатаму македонски наставки за множина а од него
се изведуваат и други зборови (пр. беzлер, беZлерка). Сп.: "Ке застану
на дуќани I Тујке јуз беzлерu ...Ке ме ранев сал сас месо I Ке јаиев ;ашла
Рllше" или " Царството да ти предадам I Од iiдшаларu главите да ти презе
мам" (Скопско, с. Бањане, ЈФ, ХII, 222, 225), 11 Да бев како неа - си рече
Глигур - ќе им поминев пред самите нозе на аzаларuше" (Изгрев, 59).
Кај сите овие и слични примери имаме натрупување на множински нас
тавки: -лар, од турскиот -lar, и u од македонскиот плурал. Ваква употреба
е ограничена на извесен мал број турски заемки.
Несфаќањето на -lar, -ler како множински наставки секако при
донесло тие да не се одделуваат, а понатаму евентуално и да се употре
буваат како наставки во македонскиот јазик. Во врска со ова пишува и
Сандфелд, кој мисли дека воопшто турските именки во балканските јазици
можат да ги задржат своите наставки: Еп bulgare, serbe et аЉапајѕ, lеѕ mots
d'emprunts turcs peuvent etre declines а lа fa on turque, раг ехеmрlе at 'cheval', рl.
11

atlar "221. Меѓутоа, и во албанскиот јазик, како и во македонскиот,
српскиот и бугарскиот, употребата на овие наставки е локализирана
само на извесен мал број турски именки.
389. Доста голем е бројот на заемки со турски посесивни наставки
(џана.м, кузу.м, јавру.м, олу.м, сулШана.м, досшу.м, чуџу.м и сл. (Арамиско,
43) кај кои наставката 1т ит означува 'мој, -а, -е' (душо .моја, jazHe .мое,
сине .мој...). Некои од нив се употребуваат понекогаш како извици, особено
во поетскиот јазик каде што се среќаваат како запеви: " Кираџија, џана.м,
јабанџија, аман I Од кај идеш, џ.ана.м, каде 6диш" (д. Хисар, Фол. 2144).
-

,

-

,

390. Освен овие турски облици, се среќаваат сразмерно често
и турски конструкции за изразување припадност. Сп.: .mehZ-Шаш u ("Ги
зел куменџијата и ги удрил на .мен2-Шаш u. Кога гледа сафи злато и
Ш

Ј26

Во врска со ова сс. Конески, ГраМ(lшuка, П, 27.
Слична лојава се среќава и во други јазици, така на пример некои аралски

зборови влегле во турскиот јазик и во двата облика (а од турскиот лреминале и во
македонскиот, лр.: мулк и емљак, Фuкuр и ефкuр - Цел. 2, 121) или кекс од англискиот
јазик во други јазици.
127 ѕ а п d fe \ d, Lingui.vtique, 16\.
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- Прик.

210),

ТУРСI<.:uШе лексuчкu еле.менШи аа .макеgанскиаШ јазик

но се среќава и менк·Шаш (Прилеп, СБНУ,

Х, 134), сунеш дујУНll (" курдисал свадба да праит, со сите редишта како
што требало. Самќим сјунеш дујУНll праел" (Цеп. 2, 292), каве аарасu
(" на ти еден чакмак каве аараСll и пушти ме да си одам" (Цеп. 2, 308),
ан аарасu (" ... а стоката од светијован ја оставаше во дуќанот, да не
плаќа ан аараСll" (К Ж. II, 270), садрuјазам кааuсu (" Турканица беше
го истуркале от садРllјазам Kaiillcll надвор" (Цеп. 2, 318), "ЏондевеСll
е" (Посл. 6804), ќуЙри-аараСll, cejmeh-аараСll, каФеоџак-i1араСll (cf.
Лексuчки заеМКll), како и неколку називи за цвеќиња забележани во
Кратово: кандuл Чllче'iu, чанша Чliче'iU, канарuја чuче'iu. Но, бидејки
многу почесто се среќаваат примери кај кои отпаднале 9ј ј (чам сакiiз
за <;аm saklZl, санџакбе'i за sancakheyi, како и многубројните сложени
именки со втора компонента -ha l, која станала -баша или се проширила
-баШllја: бuнбаша, јузбаша, о нбаша, јузбашuја, коџабашuја), може во
повеќе случаи да се работи и овде за лексички заемки22В.
-

,

-

2. Придавкu
391. Во македонскиот јазик често се среќава, како што веќе ви
довме, употребата на турски indeklinabile придавки. Голем број од нив
се употребуваат во ист облик за сите три рода (сп.: фодул Лазо и фодул
Мара; назлан Дuмuшрu И назлан П ешра) а исто така и во двата броја
(џанфеЗЛll елек И џанфезлu шалварu.; срмаЛll елек и срмаЛll налаНll). Сп.:
"Што коња спремаш, назлан Димитри, каде ќе 6диш...
Јас ќе си 6дам
назлан Марuје, туѓа туѓина" (Охрид, Фол. 2052), "Б6г да биет фодул
Лdзо, берберчето ... Пушти си ја невестата фодул Ленка" (д. Хисарско,
2209). Толерирајќи вакво несогласување на придавките по род и број
со именките, во македонскиот јазик се воведува употреба на неменливи
придавки. Се разбира дека оваа појава е ограничена само на турските
придавки, како и на оние образувања во македонскиот јазик според турски
модели. Појавата на употреба на неменливи придавки исто така е
забележана во српскохрватскиот229 и во бугарскиот јазик2ЗО•
228 cf. Д м и т р и е в (Верков. 349), кој сите слични заемки ги смета за лексички
а не морфолошки: " ПереХОДJl к обзору МОРФОЛОluческuх особенносшеii, отметим сперва
те изолироваННhlе ФОРМhI, KOTopble воспринимаЛИСb слашшами, как лексеМbl, а не как
морфологические образовании с исно различаемоЙ основоЙ и формаЛbНОЙ чаСТblO" .
ш сг. е к о к, кој пишува: " Brojni turcizmi prouzrocise znatna pomijestanja u shvacanju

dijelova govora u паѕеm saobracajnom jeziku. Opazamo ih ponajprije kod adjektiva. Broj је posullenih
turskih adjektiva ogroman. Zna ѕе da turski jezik пе pozna rodova rijeci. Та је ројауа djelovala i
kod лав. Turski adjektivi па -li, -.vUz i t.d. od reda ѕи ѕуј bez mосјје. t.j. bez mogucl1osti izrazavanja
roda, а donekle ј indeclinabi1ia, t.j. bez mogu6nosti izrazavanja dek1inacijc'' (Ѕ k о k , Prilozi,
Ѕlауја).
23" И во бугарскиот јазик се среќаваат само турски придавки што не се согла

суваат по род и број: "В новоб'hлгарски неС'hгласувани по род, а обикновено и по число
остават само заетите от турски език прилагателни, сравни кuбрuшл uл, МаЖ, кuбрш7i.лuл
жена, кuбрuшлuл хора (но и кuБРUШЛUII хора ) ; сербез М1,Ж, сербез .жена, сербез х(}ра"
(К М и р ч е в, Грамашика, 223).
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и оваа појава од една страна зборува за многу силното влијание
врз македонскиот јазик, а од друга за устојчивоста на турските придавки
што успеале да ги задржат своите карактеристики и да се наложат со
употреба карактеристична за турскиот јазик. Но, И покрај сето ова, тие
не успеале да повлијаат врз аналогна употреба на македонските придавки,
што од своја страна зборува за стабилноста на македонската придавка.
392. Во македонскиот јазик, особено во народните говори, се сре
ќава и употреба на турски таканаречени allсолуiшш СУllерлашuвu, како:
безбелu (" Сега от дека ти дојде това? Безбејлu тинака сакаш да побегниш
от тука" - Верков. 18, 11 Двеве мајки безбелu ќе надвијат еден татко"
Бегалка, 28, !! Безбелu го мрзи, што неќи да работи" - Посл. 421), бuзбuшун
( А. бре, к6га л6жеш, устрами се мрва, а ти веќе бlicбuшун л6ги ми
пр6даваш... " - Галичник, Р. О.), дuбuдуз (" Овја човек дllбuдус л6жет"
- Галичник, Р. О. и Разлог, М Пр. УI, 3), I«IСI«lШu (" Што каСl«lшuја човек"
- Битола, разг.), чеiiечевре (" Ти закопај нивата чеilечевре" - Кратово).
Овие образувања, со кои се изразува интензивирано значење,
им одговараат донекаде семантички на македонските образувања со
Llpe- (iiреllОЛН 'многу полн, сосема полн', llреубав, ЙреlCрасен и сл.).
"

З. Глаiолu
393. Турското влијание врз македонскиот глагол изгледа дека
било доста силно. ВО македонскиот јазик се пренесени, макар и парци
јално калкирани, Т У РСКИ глаголи од аналитичен тип2З1• Не е исклучено
многу честата употреба на ваквите глаголи да повлијаела и при создава
њето на слична употреба на глагол од македонско потекло (cf. Парцu
;аЛНll каЛКll,

ГлаiОЛll).

394. Но, најсилното ТУРСКО влијание се гледа во диференцирањето
на значењата на минатото определено и неопределено време. Во зависност
од тоа дали лицето што зборува било свидетел на дејството за кое зборува
или пак за него чул од трето лице, се употребува едното односно другото
времеШ• Ова прецизирање на форми со кои се искажува дејство што сме
го виделе и дејство за кое сме чуле или разбрале преку други, не се среќава
во старословенскиот и таа појава е нова како за македонскиот јазик исто
така и за бугарскиот јазик2.Н. И еден друг балкански јазик, што исто така
2ЗI
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cf. Парцијалнu К(lЛКU.
Поради оваа особина Ко н

О н о в предлага ова време во турскиот јазик
да се вика дамн.оминаШо субјекшивно време: " ...
прошедшим суб1>еКТИВНbЈМ. Т.К. отнесение деЙстви" к давнопрошедшему времени обус
ловливаетс" суб1>еКТИВНbIМИ возрени"ми ГOBOp"LЦeгo.. . " (Гр(шашuкu, 241).
Ш Во врска со турското влијание врз бугарскиот глагол, К.
" Ново семантично развитие в б1>лгаРСКШI е:шк отбеЛllзват формите на стари" перфект.

Под вли"ние на турскии език от XIV в. натаТ1>К формите на това време започват да се
употреБЛllват за изразиване на деЙствии. на кои расказваЧ1>Т не е бил непосредствен
свидетел" и" Преисказното наклонение е ново ивление в б1>лгарскии език. . . " (ГрамllШUК{l,
187 и 210).
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претрпел силно турско влијание, прави разлика во искажувањето на дејство
што сме го виделе лично или за кое сме чуле од други. Станува збор за
албанскиот јазик.
Дека оваа диференцијација во значењата на минато определено
И неопределено време настанала под турско влијание, се изјасниле повеќе
научници2З4 што се занимавале со овој проблем.
395. Оваа појава во македонскиот јазик не е одлика само на народ
ните говори, ами така влегла и во структурата на македонскиот глагол
во македонскиот литературен јазик. Проф. Конески многу јасно зборува
за нијансирањето во значењата и стилската разлика во употребата на
Mlmaiilo оilределено и неOllределено време: " Таа особеност е што формите
за неопределено време служат И за прекажување на дејства кои лично
не сме ги восприемале, а ни се соопштени од друг, додека формите
на минато определено време секогаш претполагаат одвивање на дејство
то во наше присуство и при лично восприемање, или пак такво претста
вување на дејството - како сами да сме го восприемале" 235.
Од досега изнесеното може да се заклучи дека ова прецизирање
на употребата и правење разлика меѓу директно соопштување и прекажу
вање во македонскиот јазик се развило под директно турско влијание,
исто онака како и во албанскиот јазик.
396. Не е исклучено И посебното начинско значење на готовност,
што се развило кај сегашното време, да е резултат на турското влија
2Н Во врска со ова прашање Mety првите зборува Б. Ц о н е в
во својата
ректорска беседа ОiiределеНl1 lJ неоuределенu форми в бbлгарскиц езuк и ја објаснува
оваа појава со турското влијание, затоа што таква употреба Т.е. диференцирање постои
во турскиот јазик и што е таа најразвиена во оние бугарски говори (источни) кои
претрпеле најсилно турско влијание, поради многубројното турско население што се
наоtало во тие краеви. Со мислењето на Цонев наполно се согласува и Р. Ѕ k о k (О
bugarskomjeziku u svjjetlosti balkani.l'tike. str. 143-144). За тоа дека истата појава во албан
скиот јазик настанала под турско влијание, пишува G. V а ј g а п d: " In den St1idten, wo

der Einfluss des Tilrkischen sich besonders Шhlbаг macht, hat sich geгade wie јm Bulgaгischen,
aus deг effektiven Bedeutung des Aoгistes die Augenzeugenzeit (tilrk. Bildung mј! -dim) entwickelt,
w1ihгend das zusammengesetzte Peгfektum angibt, dass die Handlung ејпе nur mitgeteilte, уоп
Нбгепѕаgеп уоп Vermuten gekannte јѕ! (tiirk. -imish): erdhi ег ј.l'! gekommen (ich habe еѕ selbst
gesehen); ka ardh ег јѕ! gekommen (wie ich gehi5rt habe, wie ich glaube). Durchgedrungen јѕ! diese

Во поново време и КМ
.
ја објаснува оваа појава со турско влијание и тоа без секакви резерви: "Преисказаното
наклонение в б"bлгарскин език е В"bзникнало по подражение на CbOTBeTHo наклонение
в турскин език. То се развило в епоха, когато б"bлгарските земи са били силно колони
зирани с турско население и когато големи части от б"bлгарскин народ заживн-ват в
условин на двуезичие" и"C"bC заселването на компактни маси од Турци в б"bлгарските
земи наложеното на б"bЛгарското население двуезичие става причина да се разграничат
в б"bлгарскин език значенинта на аориста и перфекта по турски образец." (Мирчев,
ГрамаiПика, 210,211). Денес останува сосем осамено мислењето на Младенов кој му
префрла на Цонева што оваа појава ја објаснува со турското влијание: " Мап hat hier
Unterscheidung aber nicht" (Weigand, Grammatik. str.126).

wieder уоп fremden Einfluss gesprochen'' (Mladenov, Ше Gramatik. str.217,
ш

Ко н е с к и, ГраМашика, 11, 191.

§ 1 08).
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ние. Ваквата употреба е многу честа особено во говорниот јазик: "Во
говорот често употребата на сегашно време со вакво значење станува
во вакви дијалогни обраќања: "се колниш, ели ќе му платиш на чорба
Се колнам, кади ефенди ... оти да не се колнам" (Цепенков),
џијата?
"али идаш, свети владико, на вечера у мене?
Идам, му рекол· (Спро
странов)"236. Истата оваа појава во бугарскиот јазик Б. Цонев ја објасну
ва со турско влијание.
-

-

11. ЗАЕМАЊЕ НА ТУРСКИ

морфолоmки

ЕЛЕМЕНТИ

397. Во македонскиот јазик се забележува заемање не само на
зборови од материјалниот и духовниот живот (cf. Лексuчкu заемкu), но
исто така и заемање на граматички елементи: I1рефuксu и суфuксu како
и голем број сврзнuu,u, чаСШlllill и модалнu зборови.

1. Префuксu
398. Макар што во турскиот јазик не постојат префикси, сепак
зборовите баш и кара < ba и kara, што се среќаваат многу често како
компоненти на голем број турски заемки, овде ќе ги третираме како
префиксиШ.
Елементот баш доаѓа често како прв или како втор дел во заем
ките. Сп.: башчауш, башарамuја, башшерзuја, башмуфшuја и авџuба
шuја, бuнбашuја, јузбашuја. На зборовите во кои што влегува како
составен дел им дава значење на 'прв, главен, првокласен, одличен'.
По углед на овие турски модели, во македонскиот јазик е обра
зуван приличен број зборови. По однос на нивниот надворешен облик,
може да се рече дека тоа често не се наполно сложени зборови238, но
што се однесува до нивниот внатрешен облик, тие претставуваат еден
llоuм со превосходно значење што го добиваат од баш (ha 'глава' и
'главен'). Овде ќе укажеме на фактот што заемката баш се иден
Примериве се земени од Грамашикаша (П, стр. 157) на Конески.
И aineanu ја зема оваа заемка како префикс: "Vorba ba.s 'сар' este un prefix
ѕресјаl се constitue obicinuit соmроѕфепi, une·ori j ultimul element аl unei compositiuni j ѕе alatura
lа vorbe turcesci (ba ciau
i bulu-ba ... ) sau romanesci (ba boier i portar-ba:p, ba сариаn j
capudan-ba:p)" (Injluenfa orientaid, 55). Како префикс го третира и Sandfeld: "Turc ооѕ 'tete'
Ѕ'еmрlоје comrne ргtШхе renfor"ant ауес des mots indigenes dans des саѕ comrne roum. ba Mtau
'maitre bretteur', bulg. cnata procula ѕе basvraie/ica 'Iа femme eut lа renomme de maitresse sorciere'"
2з('

ш

188) Linguistique. 92. И Кононов (Граматика) исто ги третира како префикси.
За другите видови сложенки, образувани по турски образец, ќе зборуваме
во 111 дел: Зборообразување. Со цел да се изнесе материјалот попрегледно, uрефuксuше
и суфиксиiiiе ги изделивме од зборообразувањето.
(SbNU, ХlII,
Ш
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тификувала скоро со нај- и следствено доаѓа во македонскиот, за разлика
од турскиот и романскиот јазик, само како прв елемент.
399. Меѓу почестите образувања со баш239 се среќаваат следниве:
баШllменка; башдевојка; баш кадана (" Мори посестрима на баш кадана
1 Трно моме..." - Маз. Doc. 362), баш араМllја (" Шчо ми је мило ле, нано
и драго 1 Баш арамија ле, нано, да шетам" - СБНУ, ХIII, 122, " Баш арамија
Дренцка планина" - СБНУ, ХII, 82) и дури башен арамија (Ресенско, с.
Јанкоец, Фол. 1780) секако по аналогија на zлавен; баш мајсшор (" ...и
тоа кај баш-мајсiIloрош Антона..." - Совр., I/1946, 2); баш домаЌllН
("Стојане, баш домаЌине. .. "
Шап. V-VI, 21); баш ракија ("И три ббчфи
бdш ракаја" - Шап. VII, 137); баш делuја; баш град (" Тодоринко
башименко 1 От баш града извадена"
П. Мих.); баш iiрuјаiIleЛ (" Воде
ничаре, леле баш iiрuјашеле" - Маз. Doc. 372); баш роБUНЧUl{а (" Ке ме
однесат в Јанино 1 В Јанино при Али-паша 1 Баш робuнчuu,а да бидам"
- Милад.); баш раБОШНUl{а (" Тебе те кажвет баш рабошнuца" - Милад.
471); баш шрzоеl{ ( " ...наглавил измеќари и се куРдисало како баш шрzоеl{
во царскиот грат, да продаа..." - Прилеп, СБНУ, Х, 134) и сл.
400. И придавката кара 'црн' < kara послужила како префикс
за образување неколку хибриди. Меѓу почестите се среќаваат следниве:
каракамен (" Дур да ти дбет јагнето 1 От кара-орман крадено ... На кара
камен заклано" - Дебарско, СБНУ, VJI, 65). Зборот се среќава и каЈ Рацина
со преосмислено значење: " ... на миндер седни накривен 1 Со каракамен
на гради" и " Угаснете и светлини 1 Мрак да биде
каракамен" (Рацин,
Песни); кара-иара ( " А парата кара-аара се бере со пот и мака" - Сказна,
6); карасмрш (" Мојата смрт е карасмрш" - Рацин).

2. Суфuксu
401. Со текот на времето, од големиот број турски заемки
со различни суфикси, следниве почнале да се одделуваат и да се
употребуваат за изведување зборови од македонско потекло. Некои
од нив станале дури и многу продуктивни. Овде ќе ги разгледаме
почестите именски и придавски суфикси, како и глаголскиот оди.
402. Меѓу најчестите именски суфикси се среќаваат -џи,
-ли, -лак И нешто поретко -ман, -џик, - Ш.
-џи, -чи < -ci, -Ct, -си, -си односно -<;ј, -<;1,
U, -<;и е најпродук
тивна турска наставка во македонскиот јазик. Во турскиот јазик овој
суфикс се додава на зборови што означуваат орудие, занает, место,
цел и образува именки за означување 'лице што изработува, про
изведува, продава или се занимава со нешто', а означува исто така
ш

баUt-

се

пишува различно:

бllum.менка, ОаИI-.мајсШор и баш .мо.ма.
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и 'лице

со

некоја карактерна црта'. Сп: авџија, алваџuја, бавчован

џија, бu'Шкчuја, боciiianџuја, '2урбеiilчuја, даваџија, јаланџuја,

кав'2аџија,

кавеџија, кесеџија, кupаџија, нубеil1чuја, сааil1чuја, чuбукчuја, чорбаџuја,
lIшкаџuја. По аналогија на оваа употреба и по углед на овие и безброј
други заемк:и., во македонскиот јазик се образувани повеќе именки
со помош на овој суфикс. Сп борбаџuја (" На борење борбаџuја I На
каменот намдарџија" - Милад. 11, 12); ка.мuлџuја ("Ако го ватиm
пријател Кtl.AШЛџuјаil1a, брго прај ја повисока портата" - Посл. 28,
»Кaм.uлџuјаil1a му рече на големио..." - Шап. 11, 324); картаџија
(" Кажујев човеци да имало искусни картаџии у велеmкa околија"
Кратово); зборот се слyma освен за означување 'мајстор што прави
карти' (земјани садови) уште И за означување 'лице што игра добро
карти'; корабчuја (" Што ми дошло на синото море I Тука најде тројца
кораuчuu I Добро yrpo, тројца кораuчuu!' - СБНУ, ХШ, 104); котарџија
(се употребува за означување 'младо момче кое има должност да
ги втерува овците во котар' - Бачијање); ловџuја ( По некоа недела
бил ловџuјаiila во Солун крај море а. ." - СБНУ, XIV, 120, "Да не дојдат,
мајко, младине ловЏUli'
ШаIL V-VI, 39, "Сн6шти ми д6јдуа I Лувџuј
уд л6ва" - ПIaIL V-VI, 39); i1љачкаџuја (" ... крстоносците ги сметале
за i1љачкаЏUlL.. "); косаџuја (" Вид6ха ни косаџue I Надигнаха остре косе"
- Верков. Песни, 40), iiлuil1aрџuја (Охрид, ШаIL Нар. Ст. III, 15);
сuлеџuја, с.меарџија, ораџија, иеснаџија (Цеп Авт. 112)240.
403. Како и во турскиот јазик, освен на именски, овој суфикс
се додава и на глаголски и на придавски основи. Сп.: големџuја (" и
тој од збор разбира, ако е '20лемџuја"
Посл. 2540); ефil1uнџuја
(Арамиско, 279); скаilчuја; iiовелџuја (" ... за ii.овелџuја од господ е
определен... " - Арамиско, 40); на'20нџија (" Веќе ми се здодејало I
Од тр6ица нагонџии.. ." - Делчево, Фол. 953); наводаџија (" Ја ќе га
прату Никола да сака Марика, он је арен наводаџија"
Кратово).
404. Суфиксот -џија станал толку продуктивен што се
додавал и на зборови од туѓо потекло: кивурџија (" Ќиворџии
ќивор прават"
Шап. V-VI, 149); iiсалil1uрџuја; iiрокефалџuја;
календарџuја ( " ... јас као те глеам тебе еќим си бил, ем календарџuја
сакаш да б идиш, за времето да го расипиш" - Цеп. 2, 212).
Интересно е да се одбележи дека суфиксот -џu.ја често бил
експресивно посилен од соодветниот македонски суФикс -ар, ПIТО
може да се види од следниве примери: в инарџu.ја ("По друм врват
ќираџЙИ I Кираџии, винарџии" - Штип, ШаIL V-VI, 131 и "Оздола
идат кирајџии I ... Кирајџии винарџиu I Гино ле... " - Кратово, с.
Вучинци, Х. Манев, 2175); '2ајдарЏllја ( " Од Добрушево двајца
"
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Некои од современите писатели многу често го користат овој суфикс. Така

t. Абаl,lиев (АРllАШСКО iнеiJдо), паоfаме повеќе примери: iillЛll8Џllка (51),
шеiа(Ulја (58), (:... еарЏllја (58), iiовел(Ulјll (107), iiоiiiерllџltll (166), С!lлеџltја (173), ефiUIlНl,шја
(279) и други.
на пример кај
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гајдарџии I Од Ќутуре ц двајца големџии"
кључарџuја ("

Е

- Битолско, Фол. 2055);
гиди Иво кључарџuја I Подај ми дивито и калема

I И подај ми едно парче книга" - Милад. 298) и сл.
Од примерите се гледа дека ваквите изведенки се среќа
ваат најчесто како стилска особеност на јазикот на народната
поезија. Во врска со слични образувања во српсконрватскиот
јазик пишува проф. ТомановиЌ241•
405. Продуктивноста на суфиксот -џија во последно време е многу
намалена, но сепак се среќаваат зборови како: авшо.мобuлџuја (" Ајде
после со саати чекај го авшо.моБUЛЏllјаша да го прави... " - Парите, 132);
бо.мбаџuја (" Тој прими со готовност да ги посвети своите македонски
собраќа по идеја на бо.мбаЏllСКUОШ занает" - Изгрев, 51); водовошчuја;
ilаркешчuја; аланџuја; аошшаЏllја; фuл.маЏllја; фесшuвалџuја; сладолеш
чuја и сл. Овде треба да се одбележи дека некои од овие именки се

употребуваат и со подбивно значење (пр. фuл.маџuја).
406. Во македонскиот јазик се среќава прилично голем број имен
ки о д женски род на -џака: 'iоле.мџuка (" Деверот ми мајко ко.мсиџија I
Јатарва ми мајко ко.мсиџика I Золвата ми мајко 'iоле.мџuка" - Скопско,
с. Драчево, Х. Манев, 1442); ко.м сиџика; ilосшаџuка (" Посшаџuка не
излизај I Со крамарин не зборувај" - П. Мих.); ораџика (" ...таа
К. Ж. 1, 230 и ураџика, Песни, 1948, 151);
е стара ораџика"
на.мерџика; наводаџика (" Кој ву беше на Мара наводаџика"
Кратово); фалбаџuвка (и фалбаџuвче).
407. -лu < -и, 11 -lu, -ш во македонскиот јазик се среќзва со
поограничена употреба. Во турскиот јазик СО овој суфикс се изве
-

,

дуваат, освен придавки, и именки со различни значења кои, меѓу
другото, означуваат: а) потекло, место, град, држава, област, место
на раѓање или живеење (сп.: вuлаеiilлuја, Ишшuiiлuја, касабалuја,
Московалuја, luеuрлuја), б) припадност на некоја организација, устано
ва, партија, класа (еснафлuја, занаешчuја, .мекшеiiлuја) И в) поседување,
припаѓање на она што означува именката од која се изведува новиот
збор (аiilлuја 'оној што има коњ', а во мак. 'коњаник', фер.манлuја 'оној
што поседува ферман', .мУУРЛllја 'оној , она, што има МУУР').

408. По углед на овие заемки и по нивен образец, со тур.
суфикс -и изведени се неколку збора: iiушкалuја (" Е виска мои
сина I Мои сина UУLUкалuu I ПУLUкаЛllU и ловџии! - Малешевско,
Стоилов, Пер. сп. ХХХIХ); аарајлuја; 'iрделuја (и zрделuвче Галички, 156); Сllнелuја (Галички, 156); uусшелuја (Галички, 159);
u.машлuја; .маzаровалuја (" Во тоа време, се јави еден .маzароваЛllја
11
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во прилепските села да бележуа от сипаница" - Цеп. Авт. 119)242.
Во последно време се среќава и Факулiii е iliлија И унuверзuiliеiliлија
за означување 'лице со факултет, со диплома' (но, и овде често
со извесна нијанса на потсмев).
409. -лак, -лок, -лук, -лик, -лак < -llk, -luk, -lik, -luk е доста
продуктивен суфикс во македонскиот јазик. Во литературниот
јазик петте варијанти, што се среќаваат в о народните говори,
се унифицирале во _лак243•
410. Во турскиот јазик со овој суфикс се изведуваат именки
со различни значења, конкретни и апстрактни, и од разни видови
зборови (именки, придавки, броеви). Во македонскиот јазик, по углед
на многубројните турцизми со оваа наставка (ја2м.урлак, бејлак,
везирлак, екu.млак, ерiенлак, ко,М,шuлук, i"iармаклак, i1аutaлак, iliaмaќарлак,
ЧUНiенелак), е изведен голем број зборови од македонски основи.
Значењето на оваа наставка се совпаднало со значењето на
наставката -сiliво (секако бидејќи се позајмени поголем број зборови
со апстрактна содржина), што може да се види од примерн како:
ерiенсiliво, везuрсiliво (" Ах, ерiенл'к е мајко пашал'к / а моминство е
мајко везирсiliво"
Велес, Х Манев, 1270)244. Овој факт е понатаму
причина што, за разлика од турскиот јазик, во македонскиот се
изведуваат зборови скоро исклучително со апстрактна содржина.
411. Меѓу почестите зборови со -лак се среќаваат следниве:
војнuклак (" Кривата вилица го ослободи војниклаКОiii"
Совр. III, 36);
iоведарлак (" Затоа Коле велеше покрај овчарлаКОili и iоведарлак за
истата руга" - К Ж. 1, 248); 2раiаНШiUuлак (" Да мириса на iраiаншiUU
К Ж. 1, 225); дрварлак
лак. - Да мириса на iуГiiiillлак, дополни Велика"
(" Остаил дрварлако и ти се сторил Фурнаџиа. И вурнаџuлако му се
смачи, по време се стори бакал"
Цеп. Авт. 114); дОЈШlкuнлак (" ...тој
му помагаше на маѓерот во домаЌu.нлакоiU"
К Ж. 1, 192), еzуменлак
(" ...ами егумен на свој манастир, од него подигнат во кој ќе му биде
еiуменлакоili осигурен до жив-животи . . . " - К Ж. П, 56); iавОЛUlluuлак
(" Се чудел ѓаоло на нејзинијо iаолшiUuлак и инаетчилак" - СБНУ,
XV, 88); војвондалак (Верков. Песни, 316); еiуuшiUuлак; женuлок (" Ер 
генлок мила мамо, / пашалок / Женuлок пуста мамо, црнuлок" - Скопје,
Х Манев, 1341); калуiерлак (" Знајте оти кауiерлакоili ет, многу ма
чен..." - СБНУ, УI, 131); комuiГiЛак (" ...што мисли само за комuiiiлак"
- Бегалка, 114); маzарlUluuлак (Чашуле, Раскази, 45); мајСluорлак (мај
сiuорuлaк - К Ж. 1, 210); овчарлак; iiaндурлак (ЦеIL Авт. 115); рuбарлак
-

-

-

1<2 ПРИЛИ'IНО се ЧССТИ ИМСНКИТС како ВаРOluлuјll, РОСОКЛllјll, ДојРIlНЛllјtl, (ДojP(IН
Лllка), НО биде.iЌи поголемиот дел од нип СС УЈ10трсбупаат денес како презимиња, опде не

ги разгледупамс.
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Во алб. -lek. по буг. -лnк, по ром. -lik. по срп.хрпат. -лук.
2Н cf. ПарцијаЛНlI калкu.
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(Прилеп, СБНУ, ХII, 191); сuUaнuчарлак (" Тамоси, вамоси, го каIfГИса
и СUUaнuчарлако и бележуаше да дури.. ." - Цеп. Авт. 119); сшоUaнлак
(Верков. 115); сiliрој нuклак; сфеШШlак (Цеп. 3, 22); човеШШШlак (" Само
часовојот Иван си го направи човеШШШlакоili до краГ - Совр. IУ, 54).
412. Се среќаваат и неколку именки изведени од придавки:
zнасошuлак; 60zашлак (" Колко за 60zа iliлака, волко оште и за
чашата... " - Верков. 285); лошошuлак (" При се што толку зло
беше го нашло, пак от лошотиите не се остаал. От негоиот
лошошuлак беше се опојале..." - СБНУ, ХII, 1 4 1); мuзерлак (по
често во множина: "Мuзерлацu, пислаци, што да ти расправам ..."
- разг.); iiросшошuлак (" ... та сметаа за ilросшошuлак да свират
на гајда", - К. ж. II, 255). Во поново време се среќаваат, но се
поретко, слични изведенки (сп. асuсшенiliлак, рек Ш орлак).
413. -мон, -мен < -man, -mеn е прилично редок суфикс во македон
скиот јазик, бидејќи влегол само со неколку десетина заемки од
турскиот (сп.: д ушмон, 6ала6ан245, караман, iliepТJYМOH, коџаман). И во
турскиот јазик, особено до пред неколку децении, не бил многу
продуктивен: 11 зтот аффикс до сереДИНbI тридцаТbIХ годов TeKytЦero
столетин бbIЛ неПРОДУКТИВНbIМ и сохранSlЛС.sI ЛИШb в ограниченном
числе имен прилагатеЛbНbIх24611• Во турскиот јазик, на зборовите
изведени од придавки, овој суфикс им внесува аугментативно
значење (сп.: асман 'голем овен, коџаман 'roлем, крупен човек' исто
како и 6ала6ан). со ова значење овој суфикс е употребен во
изведување на следниве неколку збора: короман 'големо парче леб'
(М. Григ. Мијаци); лажоман 'голем лажливец' (" Кој поп Стојко,
ложомано, он си је Дома..." - СБНУ, ХI, 109); zрчман 'грклан' (не е
исклучено со вкрстување на zрчмок, односно -мон со -мок).
414. Од придавските суфикси се среќаваат најчесто суфиксот
-лu < -д -11, -lu, ш Овој суфикс се инфилтрирал во македонскиот јазик
со голем број турски заемки (акалuја, мераклuја, кiiјмеШлuја, кiiсмеШлuја
и сл.) (ct: Лексuчкu заеМКll, ЛрuдаВКll) и понатаму се одделил и станал
многу продуктивен. Со овој суфикс е изведен голем број придавки
од македонско потекло а исто така и приличен број придавки од
турските заемки, по турски образец (но, со изменето значење).
415. Почести придавки изведени од македонски именки со
помош на овој суфикс се и следниве: вuнaлuја 'црвеникава боја' (а и
свила така обоена - Етн. Муз. Скопје); zрижовлuја; zуzушлuја 'сива,
пепелава боја' (МЈ, II, 6, 142); дождевлuја 'врнежлива' (" Пуста незгодна
година '... Се погоди дождевлuја I Ми 'рѓоса шарен туфек" - Милад.
354); з вездалuја (" Трите сестри, најмалата се стори царица и роди
дете звездалuја" - Цеп. 1, 257); Зlло6алuја (сабја, Мариовци, 23);
•••

-

.

ш -бан се јавува како Фонетска nарија нта На суфиксот
КОН () нов, rptlMlIiUllKII, 105.
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каменлuја (" Да не падне да с 6тепа I Местото е кa.м€нлuјd' - Кичевско,
Фол. 2279; "Јас му да'ам града Ка.менлua I Скопје града до ти'ок
Вардара" - Милад. 227); кре.менлuја (" Кременлuu пушки грмат" 
Сказна, 101); крсiiiaiiiлu (" Напред пред в6јску да ЙДеш I Крсiшiiiiлu
бајрак да н6сшп" - Куманово, Фол. 664); uмaшлuја (" Собата е во
новоизградена куќа, добро подредена и дава впечаток на прилично
uмaшлuја куќа" - Парите, 121); ораслuја, оревлuја (" А за земјата моја
молчиш, небаре полна ти е устата со локум оревлuја . . " - Меѓа, 41);
i"iеСМШluја (" Ти ми беше i"iес.мо.лuјd' - СБНУ, XI, 19); сшолалuја (сшо.м.на
сz7јолалuја
Етн. Муз. Скопје); ресалuја (ZШlРКll II лuнuu ресалuu
ibid);
iiесоклuја (" Нит ми тежи земја iieсоклuја I Нит ми тежи плоча мермер
лија" - Тетово, Х Манев., 1305); чабурлuја (чаuш чабурлuја) и сл.
Овој вид придавки е особено карактеристичен за поетскиот
јазик каде што се среќава многу често. Не е исклучено добар дел
од нив да настанал и поради рима со веќе употребуваните турски
придавки на -и. Сп.: .м.рзелuја се римува со белалuја (" Море зедов
жена многу вредна I Море белалuја ем .м.рзелuја" - Х Манев, 1415);
сребранлuја со ср.м.алuја (" Ама на ризите има, лелим Јанке I До три
к6нца ср.м.алuu, лелим џаним I До три игли сребраНЛllU" - Гевге
лиско, Фол. 205); lрuжовлuја со lајлелuја (" Та шчо ми си zајлелtiја /
Гајлелuја, lрuжовлuја?" - Берово, Фол. 1298).
416. Покрај ваков вид придавки, како што веќе рековме, се сре
ќаваат и придавки изведени во македонскиот јазик со помош на -Лll,
но од турски зборови и по турски образец. Овие uсевдошурцuз.м.u, како
што ги нарекува со право Дмитриев247, ги има прилично. Меѓу по
опmтите се: де.м.uрлuја, зејШllнлuја,
шербетлија, рамна става бzmалuја"
Прилеп, СБНУ, XII, 110), кафелuја,
iiОрz7јокалuја, са.мурлuја, са.м.анлuја, .м.ер.м.ерлuја, шурунчлuја, срчалuја (" Та
мо има дрва шурунчлuја I Под дрвото шiдна меана" - Илиев., 1, 321 ) 248.
.

-
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Н. К. Д м и т р и е в, дАН, 1928, бр. 2.
Сите овие и слични образувања, надворсшно нс се разликуваат од турските
придавки на -li. Но, од семантичка гледна точка тие се сосема различни. Во турскиот јазик
со помош на суфиксот -li се изведуваат придавки од именки што означуваат дека именката
пред која се наоѓаат има, содРЖ/l, аоседува она што го означува зборот од кој е изведена
придавката, а не дека е направена од она што го означува соодветниот збор кој послужил
за изведување придавки. И така, горните примери, макар што во тур. јазик не би можеле
да се образуваат, би означувале: нешiii.о од железо, од слама, од лuмон, од зејiТtIlН... Во
турскиот јазик пак, за означување она што тие значат во мак. јазик би се рекло: tahan helvasl,
ѕаmаnј, kur um, turuncu или пак со јукстапозиција од две именки: ѕаmиг ki1rk, demir реnсег и
сл, Нарушување на IIЗl/ФеiUншutl ICOHCllipYlC1411ja (tahan helvasl) е 'Јеста исто како и изме
нувањето на крајниот вокал, кој е во горните случаи (ѕаmаnј, kur$uni, (игиnси) суфикс -/ (по
правилата на IIрап. граматика, cf. Коионов, стр.147) со кој се образуваат придавки што
покажуваат припаfање. По испаfањето на овие обележја, а по образец на прндавките на .
л/l (разликата во значењето не била уочена), почнал да нм се додава суфиксот -Лll. Оваа
по.јава не се јавува само во македонскиот јазик, неа ја забележува Дмитриев и ВО срп.хрват.
во врска со што пuшува: " Другаи многочислснаи группа случаев говорит о своеобразном
нарушении КОНСТРУКI\ИИ турецкого изафета при ПОМОЈЦи туреI КИХ жс средств. Именно,
2.'

226

======

Турскuше леКСUЧЈ.. ll елеметtiiiu

(ЈО

.мfJKegoHCJ..1l0iii

ја:ЈиК

417. Турскиот придавски суфикс -са (-џа) и деминугивниот -cik
ги среќаваме во многу оrpаничена употреба. Првиот го забеле
жавме само кај зборот белаџа (кој е образуван секако по аналогија на
заемките 1C(lpaџa и алаџа) а вториот кај зборот Роluџ.u1С 'вид детска шра
со рог' (Кратово), образуван и тој поверојатно по аналогија на заемките
аиреџ.и1С И ашuџ.u1С, што исто така означуваат детски иrpи и се забеле
жани, како и зборот ро211џ.и1С, во Кратово. Во јужнословенските јазици
овој суфикс е редок. Миклошич дава само еден пример од бугарскиот
Рушчу1С И дваесетгина од малорускиот јазик (Einwirkung).

(-џ.и1С)

418. Во врска со придавките е уште една заемка од турскиот
јазик, и тоа елементот еn- со кој во турскиот јазик се образува супер
латив (еn gUzel 'најубав', еn Муи! 'најголем'). Макар што меѓу заем
ките од турскиот јазик не забележавме турски суперлативи образу
вани со еn- (освен во галичкиот говор енгере 'најпоследен, најодзади'
< еn geri: "Д6бо со к6њот негоф беше енгере во карванот" - Галич
ник, Р. О.), сепак сретнавме неколку суперлативи: ен на 1Cycypyiil
'најнакрај, најпосле': "Избљувала и живи и умрени. Ен на кусуруш,
мајка му и татко му живи... " (Гевг. Дим. Иван. 109); енмалеЧ1Сuуiil
'најмалиот: "На другиут ден устанал да готве енмалеЧ1Сuуiii" (Ениџе
Вардарско, Верков. 271); еннајдоцна. Интересно е да се одбележи
дека сите овие примери се јавуваат во јужните говори. Мазон (Кула
кија, 123) констатира дека во текстот на Кулакиското евангелие не
се јавуваат суперлативи образувани со еn: " .. .lе superlatif tшс еп еn (еn
malkjut dans le Ваѕ-Vardar, en-arno 11 Gevgeli, Ivan. р. 96) ne ѕе rencontre раЅ' .
Погоре веќе зборувавме дека со суперлативно значење се
употребува и баш ("Да наточат три здравици вино I И оште
толку баш лута ракија" - Мариово. како и многу др.).

419. Глаголскиот суфикс -ди (-di, -dl, -du, -du) односно -ши (-п,
-tl, -tu, -tИ) зад безвучните, со кој во турскиот јазик се образува
основата на минато определено време од гл. основа (sevdi, klskandl,
91rdl), во македонскиот јазик станал продуктивен и тоа за изведу
вање глаголи од турски именки и придавки.
в сочетании 'де..4lIlР iieHltep' слово'де..4lIlР' могло и не сознаваТl,СИ, как прилагатеЛbное,
и
потому
сербскиЙ
передатt/Ик
постараЛhСИ
придат
ему
внешниil
характер
прилагатеЛbИОГО, образовав НОВУIO форму 'деМIlР-JlIl' из осмаиского деМllр и османского
жс аффикса -Jlи: ()eMlljJJlIl јјенџер. На туреl\КОЙ почве такое изменение произоЙти не
могло, так как по османски деМIlРJlи, если и употреблиетси то значит в всиком случае
не желсзниЙ а скорсе'ИМС IOП\ИЙ желсзо','снабжеНhlЙ железом' и Т.д. Понитие'желеЗНbIЙ'
nblражаетси
ОДНblМИ
сиитаКСИ'lескими
средствами
изафета
(т.с.
факти'lССКИ,
железное окно), и потому сербскиЙ
опреДСЛСННhlМ поридком слов: деМllр-Пенџер
псредат'IИК, создаваи новообразовании типа деМIlР-JIIl аенџер. тем саМhlМ создавал НОВУIO
-

грамматическуlO категориlO, ДШI османского ИЗblка ЛНШНУIO. Таким образом парале./њно
праВИЛbНОЙ османскоЙ форме ( CIIMYp IC11JI1111IC) создаваЛИСb синтаксические дублеТhI (типа:
CeAlypJlII ICaJlii,aIC ) с тсм же зна'lением" (дАН. 1928, 2).
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Во комбинација со грчкото -с(а), со овој суФикс е изведен
при личен број глаголи: сургундиса ("Ке го сургундиса него... " - Бе
галка, 105); саклешuсува (" ... на omij човек сака да му дадам еднн
дрyniр, за да си прикажува со него, за да не му се саклеiiluсува ду
шата" - Штип, СБНУ, Iх, 155); шаuШладuсува (Прилеп, СБНУ, ХII,
192); азардuсува (" Биле азардuсdнu пет клннци, да го зак6ват за
крсто" - Штип, СБНУ, Јх, 162) од турските: siirgiin, .џJhit, slklet, hazlr.
Бројот на глаголи изведени од основи од македонско (или грч
ко) потекло со цомош на овој суфикс секако дека е минималеJL
Успеавме да забележиме само зуiрафдuсал (од гр. заемка зоiраф + ди

+ са).
3. СвРЗНUЦIl
420. Макар што во турскиот јазик се наоѓа релативно мал
број сврзници249, сепак сврзниците од турско потекло во македон
скиот јазик не се ретка појава. По моРФолошкиот состав се среќа
ваат како i1росши, така и сложени сврзници (на пр . е.м, ја, ки и албукu,
ЧУНКU И сл.). Сите сврзници од турско потекло, макар што често (ка
ко и македонските сврзници) покажуваат извесни нијансирања во
значењето, во зависноcr од спојот, ги поделивме во следниве групи2. :
коi1улашивни, адверсашивНIl, дисјункшuвни, ексклузuвнll, Ше.мi10раЛНll,
.м одални, каузаЛНll, концесивни, конклузuвнu. Карактеристично е за
овие заемки дека значењето не се изменува, се употребуваат скоро
секогаш во исто значење како и во турскиот јазик.
42L Од коi1улашuвнuше сврзнuцu најчесто се среќаваат следниве:
ем, хе.м 'и' < heт ( Тешка Bepma, ем индадиа" - СБНУ, ХЈЈ, 89;
"Кљукат, лудо, кљукат l' е.м со гласот вЙКат" - Шап. УIJ, 113; "Е.м сите
стари пак не се..." - СБНУ, УД 149). Често се среќава сврзникот ем, хе.м
да се повторува пред зборови што пока
ат сл ични особини или
дејствија (" Што се роди убаво, ем бело, ем црвено I Е.м бело, е.м црвено,
ем тенко, ем високо / Е.м тенко, ем високо, е.м шишман и широко" 
Кичевско, Икономов, 56; , е.м го љуљат, , е.м песна му пејат" - ШаIL у
УI, 24) или пак пред зборови што искажуваат спротивни особини или
спротивни дејствија (" Е.м криво, е.м клоцливо" - Посл. 2001; " Е.м сиро
ма, е.м дигноглав - Посл. 2007; Е.м да четеIЦ е.м да плачеш" - Печал
бари, 44).
Е.м се употребува и во значење на 'туку, но' (" Не се љуља таја
зема / Не ми грми том небе / Е.м се делет четир брата I Четир брата
ангелете" - Серско, СБНУ, Х, 12).
"

"

249

За малиот БР'1ј СИрЗНИI И

80

турскиот јазик пишуиа и Ден и

:

•

L'inf1ucncc

dcs autrcs langucs musulmans а malgre tout атспе Iсѕ Turcs а employer des сопјопсНопѕ, mais
еllеѕ ѕоп! relativement реи nombreuses е! presque toutes empruntees аи persan ои а l'arabe"

(Grammaire. 667).
ш Поделбата

е изиршена според К()нески (rplIA!aiiiIlKII).
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Ем се среќава и како еден вид партикула за потсилување (како
што е и во турскиот јазик: "Gidiyor, heт ko arak gidiyo(' "Оди и (тоа)
трчејќи оди" или 11 Giizel, heт pek giizel " 11 Убава II ( тоа, дури) многу уба
вa"2.I), како на пример: " ...ама не знам, али ќе дојциш, оти ќе ти кажам
тогај, оти и гробот не је за ќерка ми, ами за тебе ќе бидит, ем ќе дојдиш
како ми се гладаш" (Прилец СБНУ, хп, 206).
Во извесен број примери ем / хем се употребува напоредно со
истозначниот македонски сврзник II ("Руса глава со се русо перче/Руса
глава ем И десна рака). И во овој пример ем има потсилувачка функција.
422. Од адверсашuвнuше сврзнuцu се изделуваат следниве:
ама 'но, туку' < ат(т)а (" Пријател биди ми, ама в кесе не посигај
ми" - Посл. 5245; " ...Ќе ни дадеш ле една офца, дебела да е, ама да не
е скапа" - СБНУ, VII, 181).
Овој сврзник се среќава и како партикула за засилување со
интонација на сврзник (понекогаш таквата реченица завршува со
знак на чудење: " Ама имам машко дете I Шчо да видит сфе кажуват!"
му
запри
- Шап. V-Vl, 35; "Му облече машка руба златна I Ама колку
легало I Како кралче на поглед тој беше" - СБНУ, ХIII,90; " Ама рабо
та!" - разг.). Сврзникот се среќава и како амu ( " ...не само тие, амu
целиот грат..." - СБНУ, ХII, 82) а и како ма (Кулакија, 240).
анl,ШК 'и така' < ancak ( " Анl,ШК сме и ние обајцата тука..." - К Ж.
1, 55; " Анl,ШК требе и он да иде на гурбет" - Кратово).
фекаш 'но, ама' < fekat (" Ја му напраји големо добро, фекаш он
ми удари шамар" - Кратово). Овој е еден од сврзниците што имал мно
гу ограничена употреба.
423. Бројот на дuсјункшuвНllше сврЗНllЦU е поголем:
де ... де (ili.e ... ше) 'час ... час < de ... de (нар.) (11 ... се меркаше де
во тремот, де на скалите, де по собите"
Чашуле, Раскази, 129;
" ... занесувајЌИ се де натака, де навака" - Јаневски, Сл. 133; "Тоа почна
да игра внатре, фрлајќи мили насмевки, де кон мајката де кон таткото"
- К Ж. 1, 290).
ем ... е.м, CL коilулашuвНll сврЗНllltU ем, хем.
;а ... ја 'или ... или' < уа .. . уа (" ...;а ќе ти докажам со ОЧИ ти да
вИдиIЦ оти сте побудали от мажите, ја ќе умрам" - Прилец СБНУ, VII,
1
му
"
реКОЛ: Ја ќе те земам, ја ќе те отепам - Б итолско, Шап.
171; 1 Т ој
IX, 305).
;а доаѓа и по неколку пати во една реченица, т.е. пред секој
објект за кој станува збор (и понекогаш во вакви случаи има значење
на 'било': 11 Еден човек отишол в планина да наставуа една стапица, за
да вати некоа дивина мршојадна, ;а волк, ја некоја дива-мачка, ја некоја
лисица"
Прилец СБНУ, ХII, 205).
2SI

Примерите се земени ОД Кононоп, ГрамtIIиика, 357.
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ја се јавува поретко само еднаш употребено, и тоа во значење
'или' (" ...зар и т6ј завали, е некој вдовец ја вдовица, како мене што сум
без татка ти..." - Прик. 156).
ja-xoili 'или' < yahut не се среќава многу често ("О башка-иш,
синко, ќе платуаш и друго чаре немат ;a-xoili твојата крава ќе ми ја
даиш" - ЦеIL 3, 191) .
јалu ... јалu 'или ... или' < ја + Лll (" Така поминуват такви: јалu в
апсана, јалu cypryн. .. " - Бегалка, 56).
јок ... јок 'де ... де', 'час ... час' < yok yok (" ...арно ама тој итер
бидејќи, како ѓаол, ватил да му врзуа по нешто от кауѓерските закони:
јок ова, што БЙЛо, јок оно нИшто не било, им веле..." - Прилеп, СБНУ,
VIII, 165); " ... Ќе сфарам манџа, тој ќе наоѓа маана, сол малце сум тури
ла, сол многу турила, јок многу вода сум турила, јок многу жешка
манџа сум ја ставила, јок многу студена манџата, јок многу лута сум ја
напраила..."
Цеп. 3, 145).
а ... а 'или . .. или', 'било ... било' < ha ... ha (" А ја сум дошол а тој
" < тур. На ben gelmi im, ha о - Кононов, 362 или " А мене да ми речеш
II на мајка ми, се едно е" - разг.).
424. Меѓу еКСКЛУЗllВlluше СВрЗllllЦll ги забележавме следниве:
сал, Сllлiiiе 'само, единствено' < salt (" Немало никој кој при него
Шап. V-VI, 59; ... но сал еден остана на
/ Сал еден Господ над него"
000

It

свет..." - Јаневски, Лирика, 13).
саде < sade со исто значење како и претходната заемка ("Ова,
што си го издумала, е најарно за нас, саде моли Бога, да сме живи и
здрави" - Прилеп, СБНУ, ХIУ, 107). Се среќава и Сllлде (" Салде еднаш,
Доне, на чешмата" - Шап. V-VI, 363).
llља 'само, единствено' < ша. ille (арап.) ("От молење Бога, за да
умри самарџијата, друго нам не не пери, uља молење Бога, три дни и
три ноќе да се молиме... " - Прилеп, СБНУ, XIV, 124; ... uља да те видат
да плачеш..." - Чашуле, П. д., 99).
uља се среќава и во значење на 'но', 'а' (значење кое не се
употребува во турскиот јазик): "Еј, ќаја, колку за овците и бравите
многу арни се, uља за бравот - ти биди жив" (Прик. 262), "Слушајте
вамо, вие стројници, му рекол на стројниците, благодарен сум: на честа,
што ми ја напраи вашио кнас, uља сега ќе си ојте и здрао-живо от
мене ќе му носите... " (Прилеп, СБНУ, Хп, 190).
uљакuм 'единствено, само' < uља + Кll (" Чифликот ќа си прОда
дам / ИљаКllМ тебе да земам" - Битола, Фол.). Како и llља, uљаКllМ се
среќава во значење 'но' (" ... а бре чингене, ти сакаш да бидиш турчин;
"

арно ама нашио дин не го дават, zlљaKllM лели си дошол да ме прашаш,
СБНУ, VI, 132).
ќе ти кажам..."
аllџак 'само, единствено', cf. адверсаШUВllU сврЗllUЦU.
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425. Те.мilоралнuШе сврзнuцu се ретки:
е.мен 'штом, штотуку, тукушто' < heтen (" И гу изваге от pIl.KaTa
си ry клаве на нејниут прст. Е.мен си ry клала измеќарката, умрела, а
момата оживела" - Ениџе-Вардарско, Верков, 270). Е.мен се среќава
и во значење на 'само' ("Деведесет киски н6сам / 'Сите кИски повенале
/ Е.мен една останала" - Охрид, Милад. 324 а и кај Шапкарев, V-VI,324).
Со значење 'постојано' изгледа дека овој сврзник е употребен
во следниов пример: "А што имаше царот една керка / Кајметлија,
метемиа / Таин си ја пушти на блато широко. . / Ела она, брате, веру
ваше I Господа Јисуса Христоса / Е.мен свеки она скришно палеше..."
(Милад. 30).
426. Од .модалнuШе сврЗНUl{U се среќава само санки, санким 'бо
жем, како да' < sanki ( CaHKUМ сега не е удаено полујната поле Битол
ско от реката Црна, де!" - Прилеп, СБНУ, XIV, 121; "Каде те слушам
кај што говориш, саНКllМ мед ти тече низ устата" - Антица, 17; "Тата
рите caHќUМ го бркаат" - Посл. 6125). За употребата на санки.м со
други значења, сЕ Модалнu зборовu.
427. Бројот на каузалнuше сврзнuцu е нешто поголем:
заре, зер 'дека, зашто, оти, бидејќи, инаку' < Zlra (перс.) ("Да
момата додека ти кљукат на портата, заре после ќе фанеш ти да кљу
каш" - Штипско, СБНУ, IX, 195; "Пушти го, Велико чедо, штркот
пушти го
му рекла Неда оти е гревота зар и тој завали, е некој вдо
Прик. 156; Не кради на Бадник, зар чир ќе ти излезе" 
вец..."
СБНУ, XII, 232). Овој сврзник често е забележан: зер (Прилеп), зере
(Штип, Шап. I-П, 150), зерu (Дебар, Ресен, СБНУ, VI, 140). За другите
значења и употреба на заре, зер, зар, cf. Прашалнu iiaрШuкулu.
дu(л).мu 'бидејќи, штом' < dilтi (нар.), Јеен тј (лит.) ("диљ.ми ме
опИтваш, мИлна мајко м6ја / диљ.ми ми оПЙтфаш, и јас ќе ти кажам"
Битолско-Леринско, с. Екши-су
Шап. I -II, 71; "Тогаш т6јнака га вели:
к:Уни си, дивојко / дUлмa јазе тука си најдох!" - Верков. 135; "И јас ќе
идам, лудо / Ди'.ми сум тфоја" - Шап. 1,1,146). За употребата на дllЛМU
како партикула сЕ Прашалнu ilаРШllКУЛU.
.маде.м 'бидејќи, затоа што; штом' < таает, mademki (арап.) (" Е,
ајде, .мада.м ти е з6ро за прошетка, стани утре рано 6шче у з6ри ... " 
.

"

-

11

Штип, СБНУ, Х, 140; "Ех, .маде.м БЙЛа раб6тата до чалмата, земи ја, клај
ја на глаа и отпеј си го тескерето" - Охрид, СБНУ, ХIII, 199 ).
чункu, чункuм 'бидејќи, затоа што' < 9unki, 9Unku ( "НЙКој от
пријателите не му поверувал влаДЙката кабул да му и ст6ри парите,
чункu секој го знаеше..." - Прилеп, СБНУ, VII, 151; "тој ке ни ја види
оваа работа, чункu от тоа царче..." - СБНУ, VI,101; ... ЧУНКU колај жена
не може..." - Прилеп, СБНУ, XIV, 103).
428. Меѓу КО1ll есuвнuше сврЗНllЦU ги забележавме сложените
"

сврзници:
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макар да и макар lUШО 'освен ако, единствено ако; Metyroa; иако'
(перс.) (" ...дури да порастит, макар и најлоши
очи да го видат... " - Битола, СБНУ, ХУ, 76; "макар шiiio им беше ре
чено... " - разг.).
429. Mety конклузuвнuше сврзнuцu се среќаваат:
демек 'значи, спрема тоа' < demek (" Цемек така стана таа рабо
та..." - разг.). Како и во турскиот јазик (Кононов, Граматика, 490),
така и во македонскиот демек има функција на зборови што ВОБе
дуваат во реченицата: Цемек... ).
заiiie, зашu 'и така' < zaten, zati (арап) не се јавува со многу честа
употреба (" Нека г6рит, нека ме ЙЗгорит I Заi'ilе су си три лета летувал"
- Дебарско, СБНУ, УII, 72; "ЗаПlu од шајаци, клашни и покровц во
Мориово друга ткаенина и нема" - К. Ж.).
<

meger (meyer), megerki

4. Парiiiш<yлu
430. За внесување разни нијанси во значењата на одделни збо
рови и реченици, во македонскиот јазик се употребуваат прилично
голем број турски заемки како iiaршuкулu (добар дел од нив најчесто
се јавуваат како ilрllЛОЗU и сврзнuцu).
Во зависност од значењата што ги внесуваат, партикулите ги
поделивме на неколку групи2Ѕ2. Се разбира дека не секогаш употре
бата на партикулите е сосем изнијансирана: нивното значење се
диференцира во зависност од контекстот, во зависност од соопшту
вачот и од интонацијата (во говорниот јазик).
43L Со uсiliaкнувачко значење се употребуваат следниве пар
тикули:
баре, барем 'само, макар, ако ништо друго (никој друг)' < ban,
banm (перс.) (" Баре да напрајме едно кравајче от пепел?" - Охрид,
СБНУ, ХIП, 218; "Ако је с'очи не вЙдам I Баре сос уши да чујам" - Дел
чевско, Фол. 1435; "Аман барu.м за деЧЙЊава нажали се, да к6ј гледа
за нас!" - Прилеп, СБНУ, IX, 152).
биле 'дури' < bile (" И биле му наддале, ама со се огламник и му
ја зеде кравата ..." - Прилеп, СБНУ, VI, 107; "Го варли'е Станка во
морето I А морето Станка не го прибра I А морето биле си побегна"
- Милад. 68; "Една пара дај е, честити царе, му рекол светиата, и таа
биле му е многу, ..." - Прилеп, СБНУ, ХIУ, 110).
де < Је се среќава во разни искази во кои го истакнува зна че

њето на 'додевност, незадоволство, заповед' ( " Е што де, IIlТO? Ете така
непендек било..." - Битола, СБНУ, ху, 80; " Ама, браче, Илко, де, ногу
ш

Според поделбата на Конески, TplIMlIiii ll/{{/, П, 248.

232

=======

Турскuше лексuчкu еле.меllШU во .макеgонскuоШ јазик

а. .. " - к. ж.; .. Ама де, му рекол Ѓаолот..." - Прилеп, СБНУ, VI, 102).
Заемката се среќава и во изразите "Де, море де!" и " Де море ал де!"
(ЦеIL 3, 121).
дuи 'само, единствено' < dip (нар.) (" Токо не веруам да дојде. Дuи
веќе ако 11 е дојден слеIШОТ саат . .. " - К. ж.).
дШl доаѓа и пред компаратив дури и со засилувачка служба
(" ... нема некој шеј скрипшо .. . нито диll поскришно" - Кулакија, 12З)2.В
а се среќава често и едноподруго, и дури со удвоен вокал заради поси
лен ефект (" ДишL, дишL, да греши, да прао да речи" - Посл. 1644). Скок
го нарекува овој збор ( што се наоѓа и кај Саракачаните) 'доиуна нега
lЏlје'. Исклучиво таква употреба ние не забележавме.
uч, хич 'никако, апсолутно' доаѓа често за засилување на нега
ција ич никој, uч нuшi:Uо, ич He.мJl < hir; (перс.) (" ја не зема од државиите
ствари llЧ нишZ:Uо" - Кратово; 11 Ич никој не дојде..." - разг., како и: ltч
не рабоZ:UИ, ич не .може, uч не iледа... ). Анализирајќи ја употребата на uч
во Кулакиското евашешiе, авторите пшпуваат: " Le mot јс emprunte аи turc,
est un nom invariable qui renforce lа negation ауес lа valeur de 'rien', ои 'aucun' en
apposition а ип substantif'

254.

Во турскиот јазик често се среќава hir; во прашални реченици
во кои се сугерира негативен OДГOBop2. 5. Со исто такво значење се
среќава uч и во македонскиот: "Бидејќи пijа ѓаоло беше, ич.му стоит
да ја тепат?" (Прилеп, СБНУ, УII, 152); "Расшrn кале, напрај але, ич
бидуаi:U" (Посл. 5354); "Варена пченица ич никнуат?" (Посл. 696); "Од
гоеда донеси го и поп стори го, uч .можи да llоиуа?" (Посл. 4547). Во
сите овие и слични примери заемката UЧ, макар што внесува извесна
нијанса на сомнение, сепак повеќе искажува невозможност на
оства рување на дејството за кое се зборува. Во самото прашање е
содржан веќе негативен одговор: - Не .мУ стои, - Не бuдуаZ:U, - Не
HllKHyaiii, - Не .можи да llOllya, би биле одговори на горните прашања.
i:ua (да) 'дури' (просторно И временски) < (а (" Превила ми се
капина, и! I Преку висока планина I Да во Јанина градина, И!" - СБНУ,
ХII, 120; Грабање стоката и челатта, беше катадиевна, да дури и до
сега" - СБНУ, ХД 81; "Со вакфаа надеш живееше татко ми, бог да ми
го прости во царстото небеско да го клаи, да дури умре"
Цеп. Авт.
119).
шу'само', 'само и само' <
(" Арно туку проклетио цар от коа
беше умрело девојчето, беше го всилил, lUY на негоото да му биди. .. "
и
11
го
знам, или, нема го тука ќе т рече,
не
- Прилеп, СБНУ, XII, 1 41;
ќе те 1Iзлаже, шу, да не ти каже право"
Велес, СБНУ, ХII, 185).
11

•••

2ЅЈ диа многу е забележан() по Кулакиск()то евангелие: " L'idee de 'tres' est ехрпmес

раг nogu et aussi раг I'emprunt dip, ајпѕј dip star..."
254 cf.

ш

cf.

Kulakija, 132.
D е п у, Grammaire. 287.

(Kulakija. 123).
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И сврзникот ем, хем се среќава со засилувачка служба
(" Аш колсун, ашколсун, ем штом ќе ја свршиш оваа работа, да си
Уверен, оти ќе ти никнат два р6га" - Прилеп, СБНУ, VIII, 167).
432. Со колuчесШвено значење се употребува:
шамам 'точно, токму' < lа mат (apaIL) ( " Ta.мdм, асли и ние ваков
чоек б3.равме, како тебе..." - Прилеп, СБНУ, VIII, 182).
433. Со оiiределено значење се употребуваат:
аслu 'токму, имено, баш' < asli (" Асли и тој тОа бараше и му се
курдисал за eryмeH" - СБНУ, VШ, 165; "Таман а<;лu, и ние ваков чоек
-,
баравме... " - СБНУ, VIII, 182).
баш 'токму, имено' < ba (" Баш затоа и не дојдов"; "Бazu тоа
сакаше да го чуе" - разг.; Секако дека баш прилошкото значење овде
е првобитно, па после..." - Конески, Граматика, П, 66; "Во народните
говори вакви образувања нема, и баш истата сложенка се слуша само
во формата... " - Видоески, МЈ, II, 6).
434. Со llOluврдно значење се среќаваат следниве:
а 'да, така' < ha (нар.: "ha kimi bOlgeJerde 'evet' anlamna kuIIarultr"
- Т.О.К) ( " А, TI1KOj беше, KI1KO реко напред"
Кратово; "А, добро е!"
- разг.; " Ааа, ќе дојде!" - разг., често пропратено со движење на гла
вата оддесно налево).
'
аеКll 'добро, да', се согласувам' < peld ( " Пекu, рекол св. Петар,
и му отворил. .. " - Прик. 135; "ПеКll, сестра лисо, је рекол чакалот... "
- Прилеп, СБНУ, Х, 160).
435. Со одречно значење се следниве:
аир 'не' < hayzr ( " Оти и изеде, бре? - Аир ефендl1м, не и изедех
Воденско, СБНУ, V, 164).
јазе, ами адшiта бига... "
амu < аmmа ( АМll сега, како не... " - разг.).
;ок 'не' < yok (" Јок, не го видов" - разг.). Јок доаѓа често здру
жен со некои други зборови, со засилувачка служба, како: ;ок вала, јок
бре, јок џанам и сл.
436. Со uрашално значење се среќаваат:
дuлмu 'дали, нели' < аПmј, аеМ mј (" Делмu ти рекоф, девојко I Не
гради бафча голема" - Прилеп, СБНУ, VIII, 127; "Дl'iлмu ти рекоф да
го не задираш кучето?" - Галичник, Р. О.).
uч, ХllЧ 'дали, нели'.
437. Со iiоказно значење се среќаваат следниве партикули:
lllиШе 'еве, ете' < i te (" ... и таа cl1 излl1жl1ве, му кажУве: ут тебе
по-јонак-ЈарI1М-МИНl1ре и Кара-Џиндам му кажуве тиШе тиа cl1 по
јонаци ут тебе" - Гевг. Дим. Иван.). Иzucuе се употребува и со значење
Скопско, разг.)2'i6.
'само и само' ( " ... шuше ручек да биде... "
11

"
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ја 'еве, ене, ете' < уа (" ... зашто Ламбро не се шегуваше, ја што
му стори на Пилавџиќа" - Чашуле, Раскази, 42; "Еве сега како е поар
но, ја велеа луѓето. Ако студи, барем раат сме од животинките што не

мачеа" - Прик. 132).
на 'еве, ете' < nа, nм (нар.) ("На овие алтани, брате му рекол"
- Прилеп, СБНУ, VI, 104; "Ете на што се стори" - разг.). На се упо
требува и кога нешто се подава 'повели', 'земи' (" Но, да си земеш еден
сладолед"; "Но, причувај го детево дур да се вратам" - разг.). Како и
во турскиот јазик, така и во македонскиот на се употребува во разго
ворниот, фамилијарниот јазик и стил. Не сите партикули се употре
буваат секогаш како такви257.
5. Модални зборови

438. Покрај партикулите, во македонскиот јазик се употребу
ваат повеќе модални зборови од турско потекло. Од почестите се
јавуваат следниве:
акuбеш 'секако', 'најпосле, на крајот на краиштата' < akibet
(араIL) (" Денеска ба, утре ба, акuбеш ќе го набаат" - Штипско, СБНУ,
IX, 194).
белкu, белкu.м. 'можеби (со нијанса на надеж) < belki (" Стани
малце, порашетај се по надвор, да земиш малце ветер, та беЛ1Сu.м. ќе ти
дојди троа поарно..."; " ... ајде и НЙе да излезиме од градов надвор, белкu
Прилеп, СБНУ, IX, 153;
ќе спечалиме нешто и ќе станиме БОгати... "
"Додајте ми љУ'т змИја I ЉУта змИја осојница I Да ву пУштам ју грудите
I Бекu.м. ке се разбудити' - Кратовско, с. Шлегово, Фол. 516).
безбелu 'секако, јасно, очигледно' (со сигурност) < besbelli (" Без
белu го мрзи, што неки да работи" - Посл. 421; "Сега от дека ти дојде
том? Безбејлu тИнака сакаш да побегниш от тука" - Верков. 18; "Две
ве мајки, безбелu ќе надвијат еден татко" - Бегалка, 28).
болакu 'можеби, дај боже' (со надеж) < bolaki (нар.) (" Донесите
му љута ракија I Да не ќе лудо ми легнит I Болаќu младо да заспијат"
- Охрид, СБНУ, XIII, 116).
zмuба 'изгледа, веројатно' < galiba (" Татко му ка а виде, не са
радува: тОлку беше нажаљам, - он си велеше: zмuба от лошо рет ка
заидиса" - Воденско, СБНУ, V, 166).
де.м.ек 'значи' (во врска со мислата од претходната реченица)
< demek (" .. , де.жк от големио страф, го нарекла така да гледа во него
couramment employee сп russe, еп polonais е! dans \еѕ langues balkaniques (bu\g., serbe, roumain,
grec moderne)" (Grammaire, 720).
157 Оваа појава ја констатира и Ден и за турскиот јазик: " Ое mеmе qu'en fгаш;аiѕ тајѕ plus frequement, pcut-etre - certaines particules ѕоп! employees tantбt comme conjonctions, tantбt
comme adverbes (ои interjonctions) е! la distinction entre сеѕ етројѕ еѕ! souvent arbitraire" (Graтmaire,

666). Од турскиот јазик оваа осо бина

се

пренела и

во

македонската употреба на овиезаемки.
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и да паметуа... " - Прилеn, СБНУ, XIV, 120; " ... деме1< улаф со калкан
(nrгит), ја убил змиата" - Прилеп, СБНУ, XIII, 206).
елбеше 'секако, јасно, природно' (со увереност) < elbet, elbette
(apaIL) (" ... туку ако ми кажиш, лошо не ќе сториш, елбеше чоек коа
ќе си кажит маката... " - Прилеп, СБНУ, ХП, 206; " Елбеше пбмила ми
је ж:Ивотва от ruiрите твбји" - Галичник, Р. О.; " ...туку, ти, како помина
во туѓина, кажи ни некои унерии, елбеше тоа што си го видел ти ние
Прик. 161).
не сме го виделе, му рекле селаните"
јазii1< 'штета, срамота' (со прекор или сожаление) < yozlk ( Ја
зii1<, толкава штета што се стори. .. " - разг.; " Јазii1< мори Домаќинко, на
толку трУт што сум се трудил, толкуа... "
Прилеn, СБНУ, VIII, 196;
"Јаза1< да ни биде - си рекле едниот на другиот" - Прик. 221) .
муiiiла1< 'секако, сигурно' (со увереност) < тutlaka (арап.) (" ...ма
ли каснам от него, та да оздра'ам, тоа муiU.nшс је така!" - Охрид, ШаIL
III, 21; " ... кбј ќе правит свадба, муiiiла1< да знает и да верует..." - Утеше
ние; "Myiu.na1< ќе ме излажи" - Посл. 3927).
нејсе 'каков и да е' (како заклучок) < nе ise (" Нејсе се сврши и таа
работа" - разг.; "Нејсе, тоа нешто го клал во умо царо руски и со
ошол во Московиа" - Прилеп, СБНУ, ХПI, 193; Нејсе, како било,
било, поминало, спаднала водата и излегол дедо Нојо... "
Прилеп,
СБНУ, ХГУ, 108; "Нејсе, дошле на сќелето и излегле" - СБНУ, IX, 157).
CaH1<UМ 'како да, божем' (изразува претполагање и споредување)
< sanki (" Се гледаше на пенџере I Да ли екимо ќе дојди I CaH1<UМ душа
ќе ти даи" - Прилеп, Сб. Мин. 43; "Каде те слушам кај што говориш,
CaH1<UМ мед ти тече низ устата" - Антица, 17).
ќеШ1<е 'поарно', ' ... камо да ...' (со жалење и покајување) < ke kl
(перс.) ("Коа го зел прсто в рака попо, многу плакал и жалал и на
сина му велел: ќеШ1<е да не беше ја загубил!" - Прилеn, СБНУ, Х, 167;
ќеlU1<е да не се родеше Јуда одошто го предаде Христа" - Посл. 6432;
Прик.
" ЌеШ1<е со пушка да бев убиен, мајче, и таму да бев умрен... "
148).
еле и често еле, еле 'особено, намерно' < hele (" Проштавајте,
требаше сношти да дојдам, ама со деца дробни, знаете како е. Еле пак
со малоно, само на гради е" - Парите, 24).
"

11

"

III. ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ
439. Влијанието на големиот број лексички заемки врз маке
донскиот морфолошки систем се одразило не само во толерирањето
и употребата на турските моРФолошки облици И заемањето на морфо
лошките елементи, како што веќе видовме, туку се одразило исто така
и врз некои начини на зборообразувањето. Во некои случаи што по
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долу ќе ги разгледаме, можеби повеќе треба да се зборува за влија
ниeтo на турската синШакса.
Овде ќе се позабавиме со зборообразувањето на некои видови
сложени зборови (именки и придавки, зашто кај нив се гледа најсилно
турското влијание). По овој начин ќе ги опфатиме 1. Адјекшивнише
сложенки2 8 и 2. Лажнише сложенки2 9.

1. AдjeкiiiUВHи сложенхu
440. Во македонскиот јазик, особено во јазикот на народното
творештво и поспецијално во поетскиот јазик, се среќаваат често
споеви од две именки од кои, најчесто, првата има атрибутска служба,
бидејќи ја дополнува и објаснува втората именка. Сп.: iумиш-uафши
(Милад. 492), самур калiiaк (Милад. 408), шам кушија (Милад. 376).
Ваквото приближување на два елемента, од кои секој ги задржу
ва своите особини, а сепак првиот своето значење го внесува во соста
вот и врши атрибутска служба, е особеност на турската синтакса26О•
441. Но, бројот на ваквите споеви од јукстапозиција на две
именки од турско потекло не бил толку голем, според нашето мисле
ње, за да може да предизвика аналогна употреба во македонскиот
јазик. За наголемувањето на споевите од две именки придонесло
честото нарушување на изафетната конструкција (ошаѓање на на
ставките -ј, -ѕј). Сп.: нанешеќер < nаnе џkегi; чајшеќер < 9ау џken'261; чам
сакiiз < 9ат sakzzz; ашuазар < at pazarz; uекмез iiaзар < pekтez pazan;

Турските обрасци значат: шеќер од нане, шеќер
(тоа е шеќер во парчиња, во коцки), чамова смола, коњски uазар
(пазар на кој се продаваат коњи, ане коњ uазар што букв. значи аш
uазар), iшзар на кој се uродавааш слашкu, uекмези и сл. Кон овие може
да се додаде и приличен број случаи на отпаѓање на -li: срма елек, седеф
санџакбе'i < sancak beyi.
за чај

наланu, џанфез uшлварu < Slrтali, sedefli, canfesli.. .

442. По пример на овие бројни заемки, во македонскиот јазик
се среќаваат повеќе или помалку сраснати споеви (непосредно прида
ЅЈауја, 4).

ш

Овој термин го употребува Скок (Prilozi,

259

Според Конески ( rp aAllllU IIKll, 11, 70).
Во турскиот јазик, на пример, именките што покажуваат некоја материја (мате

,,;>

ријални именки) многу често служат како детерминанти: (а$ ev 'камена куќа' < (а$ 'камен'
+ еу 'куќа' (букв. каAlен КУЌll ) ; altm sllat 'златен саат' < altm 'злато' + saat 'саат, часовник'
(букв. 3ЛlllUО Сlllllи; исто како во англ. gold watch < gold 'злато' + watch 'часовник'), Во врска
со ова cf. Оспу, Grammaire, 744 и Кононов, ГРllAlAllllUllIШ, 148. Проф. Конески констатира
дека прибавувањето на една именка кон друга не е така редок случај во македонскиот
( ГраAllllиllка, 11, 47). Некои од привсдените примери се, според нас, калки од турскиот јазик.
261 Поголемиот дел примери што Видоески ги дава како македонски сложенки,
образувани по турски образец, се всушност заемки (В и Д о е с к и, За сложеНКllluе, МЈ,

11. 6).
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вање на една именка кон друга а често наполно сраснување на двата
елемеша). Меѓу примерите, од кои едниот или двата елемента се од
турско потекло, се среќаваат почесто следниве:
бурунџук коutула: "Му облече бурунџu кошула" (Милад. 118),
бурунџу кошуља (Милад. 441);
гајiИан eeiu: "МЙлите ти црни 6чи I Црни 6чи, Й1јiИaН веЗЏll"
(Беровско, Фол. 1312);
iул гpaдuнa (Марковски, Сказна, 77);
баде.м. др80: "Ој изникни ми баде.м. дрво" (штип, Х Манев, 1125);
uбрuшu.м. иовоu: "Да си изва'ам свилни пелени I Свилни пелени,
uбрuшu.м. аовој" (Милад. 361);
ку.м.аш .м.uндерче: "Да му донесиш злата лелејка I Злата лелејка,
KY.м.alU .м.uндерче I Ч6'а пелена, шерит п6вои!" (ШаJL У-УI, 307);
каiИран очи (Чашуле, Раскази, 16);
сеј.м.ен КOluула: "Немам сапун да ја исперам аго I Сеј.м.ен кошула
не перам" (н Мих. 229), наместо сеј.м.енска кошула;
коноа кошула: "Од БУнар в6да да ваѓам I K6HOil-к6шулu да пе
рам" (Тетово, Фол. 1933), наместо коноаена кошула; овде е интересно
што е првата именка-атрибут во еднина а другата во множина;
фелдuш гребен: " На колено јогледало I В десна рака фелдuш iребен"
(Малешевско, Фол. 2695);

Ж 11, 265); алшан-жuшо; седеФ-ЗУРЛll и сл.
се среќаваат
и следниве адјеКШU8НU саоевu (и двете именки се од македонско потекло):
Лllсје ср.м.а (А Поповски, Одблесоци, 7);
ка.м.н-зuдоu (Сказна, 52; CIL tai ev 'камен куќа');
.м.асШ-ilазар

(К

Освен овие примери (со една именка од турско потекло)

караа снага (Сказна,

77);

косifiенiИuква (Охрид, МЈ, 11, 6);
косшеНliвеќе (Охрид, МЈ, 11, 6,
косшен-iора (Сказна,

131);

31);

вll1iO-ilоле, ЖUШО-ilоле, Нuко-ilоле, Дрјано-ilоле: "Заљубил јунак три
девојчина I Првата беше от ЖuШо-ilоле I Другата беше от Вuно-ilоле I Треќата
беше от Овче-поле" (Милад. 426). Истата песна е забележана и кај Шапкарева

(V-VI, 306)

и акцентирана: жuш6-ilоле, вuн6-ilоле (овој вид споеви претста

вуваат еден поим и една акцентска целина, без оглед на надворешните знаци
на сраснувањс).
Често

се

среќаваат вакви сложенки и во случаи во кои едната именка

е време: ручек време, ужuна време, вечера време, жешва време, ilеШлu време.
Според наше мислење, овие образувања

се

калкирани според турскиот (ekin

zamani, bi ki zamani, bi im zamani, kuriluk vakti, уете! vakti, nатш vakti и сл.), кои
во турскиот јазик често се употребуваат.
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443. Во врска со сличните образувања во српскохрватскиот јазик,
Скок вели дека тие можат да се објаснат со турското влијание:
" ... Adjektivne sloienice kao PaSin-brdо (kod Ѕатајеуа), Кnеј-Ројје (80Ѕ. Posavina),
gdje ј е napustena nasa rnосјја (rnjesto РаЅјnо brdo, Kneie-polje), razurnljive ѕи ѕarnо
ѕа gledista turske sintakse" 262.

2. Лажни сложенки
444. Овде ќе ги опфатиме од една страна таканаречените лажни
именки, а од друга страна оние суперлативни образувања на удвоени
придавки, поради тоа што е ист не само методот на зборообразувањето
и кај едните и кај другите, туку е ист и ефектот што се постигнува. Битно
и кај едните и кај другите е редуUликаЦllјаШа263• Во врска со редупли
кацијата во балканските јазици изразени се различни мислења. Според
Селишчев, редупликацијата се јавува во бугарскиот јазик под турско
влијание, бидејќи таа се среќава најчесто кај заемките од турскиот јазик
и се јавува без предлог 264• Спротивно на Селишчев, Сандфелд исклучува
секаква можност на турско влијание во тие случаи, тргнувајќи од фактот
дека редупликацијата се јавува не само во балканските јазици, туку и
во италијанскиот, а во грчкиот е забележана пред доаѓањето на Турците
во овие краишта 265•
Како што се гледа, тешко е во врска со редупликацијата да се
зборува за влијание на еден јазик врз друг, односно во нашиов случај за
турско влијание врз македонската редупликација. Меѓутоа, низа
елементи не наведуваат, наспроти мислењето на Сандфелд, да зборуваме
за такво влијание. Надворешните белези, начинот на кој се редуплицира,
средствата
што
се
употребуваат,
особено
кај
парцијалната
редупликација, внатрешниот облик, т.е. значењето на сложенката
(добиена по пат на редупликација), стилската употреба - сите тие
моменти одат во прилог на мислењето дека во врска со редупликацијата
во македонскиот јазик не може, а да не се зборува за турско влијание,
особено во примерите што овде ќе ги разгледаме.
445. Во зависност од тоа дали се повторува целиот збор или само еден
дел од зборот, се изделуваат два вида реДУ1шикација: Полна редуi"iлuкацuја
и Парl{uјална редугuшкацuја.
162 Ѕ k о k, Prilozi, Ѕ lауја 4.
16, РедуiiлlllШЦllјlllТill е појава што се среќапа често по турскиот јазик (и ВО некои
други јаЗИl И) а исто така и во балканските јазици; "Такне СО'lетаНШI, пншува Селншчев,
предстаВШIIОТ "3I>1КН болгарскнЙ, гре'lескиЙ, апбанскиЙ, аромунскиЙ и туреl КИЙ" (стр.388).
164 " Le plus souvent lеѕ ехргеѕѕјопѕ de се genre sont faites ауес des mots turcs. Et се п'еѕ!
раѕ un hasard, сас I'origine еп еѕ! luучuе. Еп turc, еп effet, 'еѕ redoublements d'adjectifs et de
substantifs ѕапѕ prepositions ѕоп! tres courants ауес lа valeur qu'iJs ont precisement еп buJgare"
Des јуаиѕ linguisliques соmmunѕ аих langues balkaniques, RES, У, 54.
ш Ѕ а п d f е 1 d, Linguistique, 162.
,

-

ОЛИDера Јашар-На(.'ТеJlR

239

И кај двата вида редупликација се добиваат образувања што

покажуваат апсолутно највисок степен на значењето што го има зборот
што се редуплицира. Ова е карактеристично не само за македонскиот
и турскиот јазик, но и за другите јазици. " ... repetition de Ја caracteristique
fait ип effet de superJatif' пишува Брунот266 во врска со оваа појава во
францускиот јазик.
Како и во турскиот јазик, така и во македонскиот, се редупли
цираат именки, придавки и глаголи. Овие последни во помала мера.

З. ПОЛIШ редуUлuкацuја
446. Во македонскиот јазик широка употреба нашол голем број

редуплицирани сложенки. Еве неколку со почеста употреба:
абур-џубур < abur cubur (" Во предниот земник обично е разбојот и

по некоја крбла, каче, ковчеже со разни ситнарии: цевки, предена, пласти
и секаков адурџубур" - К. Ж 1, 14; "Се беше у куќата dбур-џубур!" 
Тиквеш, МЈ);
ајак ајак 'нога зад нога', 'полека-пополека' < ayak ayak (ayak 'нога')

(" ...да ако сакаш ела и ти со нас да си одиме ајак-ајак и пак ако сме живи и
здрави..." - Прик. 187; "Откоа видел Итроман Пејо оти старио се врати, си
ќинисал за Ф село да си одит ајак, ајак (полека лека), ји на мракот си дошол
дома" - Цеп. 3, 223);
јаваш јаваш 'полека полека, пополека' < yava yava (yava 'полека')

( Ја зел в раце здиплената книга Турчинот и јаваш, јаваш ја оддиплил, та
почнал да ја пеит ѓоа знаит" - Цеп. 3, 258);
"

iuаБУРll шаБУРll 'на табури, на групи' < tabur tabur (tabur 'баталјон

составен од четири буљука' а

и се што е наредено како војска) ("Откоа

беше се наредиле сите животинки на шdБУРll, шdБУрll, беше и прашал дедо
Адам за кој што беше научил" - Прилеп, СБНУ, ХУ, 97);
ШУрЛll ШУрЛll 'од секаков вид', 'разни разни' < Шrlu Шrlu (Шrlu 'разен,

различен') (" ...а смртта со една т6рба алати, како од некој мајстор, ШУрЛ/Ј,
ШУрЛll алати имала.. " - Прилеп, СБНУ, Х, 120; " ...во брго време се научил
ШУрЛll бе ШУрЛll книга. ТУрЛll бе ШУрЛll писмо можеше да пиши" - Прилеп,
СБНУ, ХIУ, 125; "На многу села бил дедо ми нунко, само и само дека знаел
ШУрЛll бе ШУрЛll кралцки песни" - Цеп. Авт. 112);
чеШllШ чеШllШ 'разновидни' < г;цit г;цit (г;цit 'вид') ("Некогаш собрал

арсланот аскер од сите животинки што ги имало на земјава, ги наредил на
табури со ред: чеШllш-чеШllШ, дури да ти е страв да им се оп улиш" - Прик.
168).
166 F. В

r u п о

t, La реnѕее et lа langue. 688.
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447. По углед на овие и слични примери, во македонскиот јазик се
среќаваат редуплицирани зборови од македонско потекло:
арно арно: " Уште арно-арно не беше ги дорекол збороите, и беше
го грабнал еден човек... " (Прик. 197);
белu белu: "Седнуваат околу тркалезното масиче, на кое Мими ги
опира своите белu-белu раце, разголени до лактите" (Лозје, 34);
11
Гостин сум ти пријателе, му рекол свети Илија.
брzо брzо:
Брzубрzу се вратил дома и Й кажува на... " (Прик.

137);

"Оф, оф, куме

волче, што касмет сум имал јас што те најдов брzо-брzо, оти требаше... "
(Прик.

196);

"Мравки му поминаа по коски, се згрози, пак брzо-брzо легна

и се покри преку глава" (Лозје, 190);
uолека uолека: "Ѓорѓија uолека-uолека се занесе и се виде себеси
застанал пред црква и расфрла пари..." (Чашуле, Раскази, 137); 11 Полека
uолека Вендиќ беше до таа мера. . " (ibid., ор. cii 73);
скоро скоро: " И така чиниха армас, другата нидеља чиниха и свад
.

бата скоро-скоро" (Верков.

153).

448. Сите овие сложенки изразуваат највисок степен ( itолека itолека
'многу полека, сосем полека', 'најполека', белu белu 'многу бели', 'сосем
бели', 'најбели', 'пребели' и сл.), исто онака како и сличните образувања
во турскиот јазик: "Полнан редупликацин одноЙ и тот же OCHOBhI, т.е.
простое повторение прилагатеЛhНhlх, служит длн Вhlражении uредеЛbноz'l,
llзбblШОЧНОU степени качества, содержаIЦегоси в предмете; зквивалентом
зтоЙ фОРМhI в русском ИЗhIке ившпотсн СЛОЖНhlе прилагатеЛhНhlе с при
ставкоЙ 'пре-'; 'БОЛhШОЙ - преБОЛhШОЙ'"

267.

Семантички, тие се покло

пуваат со македонските аре-: iiреубав, ilpeKpaceH што изразуваат " качество
на најголем степен пројавено",

11

како апсолуген признак" 268,

449. Покрај ваквото редуплицирање на истиот збор, во турскиот
јазик се среќава и голем број сложенки образувани од две именки, раз
лични по основа, но кои се донекаде антоними или пак со слично значење.
Двете така составени именки образуваат нов збор, со ново значење. Сп.:
anababa означува 'родители', сложенката е составена од аnа 'мајка' + baba
'татко' или преведено мајкашашко; kлпмса 'сопрузи' < kan 'жена' + koca
'маж' или .жена.маж; all ven 'трговија, купопродажба' < all 'земање' + ven
'давање' или зе.мање давање (последниов пример е и калкиран, cf. Кмки).
450. Според наше мислење, по углед на вакви турски сложенки се
образувани и следниве македонски сложенки:
КОIЏtuња-itрцлuња: 11 Доста рожденката не беше многу мераклија

на KOlЏtињa-i1pIЏtињa.. " (К Ж);
ку.м-i10брашu.м: "...таа навистина не познаваше ку.ма-uобрашu.ма . "
.

..

(Ст. Попов);
267

260

КОН О НОВ, ГраAtAttliIША:lI, 155.
КО Н е е к И, ГРIlAtl.IIUШCll, 11, 77.
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свекор-свекрва:

"

... дарови за свекор-свекрва..." (Ст. Попов; сп. тур.

kankoca);
сол-iluiiер: "Му ставила бабата 'ржана погача и СОЛ-Ullllер. .. " (Це

пенков);

" ... а уште најмалку со такви џиџи-миџи
ЧУlllt-не
Ж 1, 231).
451. Карактеристично за овие сложенки од семантичка гледна точка

чуuu-невесшu:

веСШll. .. "

СК

е тоа што тие опфаќаат не само она што двете компоненти одделно значат,
туку тие означуваат и 'се она слично (предмети и лица), збир на слични,

блиски предмети'. Така на пример во дарови за свекор-свекрва" се подраз
11

бира не само 'дарови за свекорот и свекрвсата' туку 'дарови и за сета друга
блиска роднина на свекорот и свекрвата', односно 'дарови за фамилијата
на мажот'. Или, како што забележува проф. Конески, во врска со сол

" ... не се мисли баш на сол и illliiep, ами нешто што да е за јадење
со лебот" 269. За разлика од значењата во турскиот јазик, во македонските
примери забележавме извесна нијанса на подбивност токму во тоа воопшту

UШlер:

вање и ставање на куп повеќе работи. Оваа стилска обоеност што им се
дава на овој вид сложенки не е нешто ново. Слични измени во значењата

и внесување на извесна нијанса на потценување, подбивност и воопшто

стилска обоеност на турските заемки, особено во современиот македонски

јазик, забележавме во повеќе случаи.
452. Сложенки слични на овие претставуваат и примери кај кои
вториот збор е всушност фонетска варијанта на првиот збор со кој инаку
се римува. За вториот збор е карактеристично и тоа што тој инаку нема
свое значење и што не се употребува самостојно. Двата збора заедно, т.е.
сложенката, се употребуваат главно прилошки (се разбира, не сите). Еве

неколку сложенки од овој вид:

шраМда-шруМда:" ... ај да напраиме една Шра.мllа-ШРУМllа ('замена'):

јас да ти даам бубаќот, а пак ти да ми даиш шиклите" (Прилеп, СБНУ,

ХII,

187);
Ша.мОСll ва.мосu:

11

бележуаше..." (Цеп. Авт.

Та.моси, ва.мосu, го каптиса и сипаничарлiiко и

119);

"ва.муси, ша.мусu"

(tурѓина алова,

сшара вара: сшара вара година (Струмичко, Фол.

34);

585);

скакара-скукара: "Кога ја виде татко ластунката пуштена преку

езеро, го дупнал петла коња и од лист на лист, скакара-скукара, беше пре
шол кај човекот што беше му ги зел пчелите..." (Прик.

266);

шушара-ilрекара: "Извади ја капата, удари ме, цреп шушара аре

кара (како он така ѓон), пријателе, зер ти си пуштил, та јас не сум пуштал"

(Прик.

268).
453. Во турскиот јазик се изразува често качество на најroлем сте

пен и со повторување на придавка споена со mi
2"" КОН

е е к II,

ГРIl,МшТiUКll, 11, 70.

( тl,

ти,

mЙ)

како и со
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повторување на глаголот, исто така споен со тј. Сп.: lшга тl lшга« црн ли
(е) црн" (во значење 'црн, прецрн, најцрн'); gUzel тј giizel" убав ли убав"
('убав, преубав'); gidiyor тЈ gidiyor "оди ли оди"; уаIшг т! уаIшг "гори ли
гори", "лути ли лути" 270. Овие образувања по јачината на значењето се
еквиваленти на образувања како ilолека аолека, бели бели исо право КО
нонов ги нарекува нивни синонu.мц и дури дублеши во низа случаи211•
Во македонскиот јазик забележавме една многу блиска појава
до оваа, да не речеме аналогна, т.е. редуплицирање на глаголот212 и
поврзување на двата збора (глаголски облика) со частицата Лll. Сп.: аее
ли аее... , оди Лll оди... , гледа лu гледа... , ;аде ли јаде... , рабоши ли
работи .. и сл. Начинот на ова редуплицирање, како и ефектот што се
.

постигнува со повторување на глаголот, е сосем ист како и во горните
турски примери. Што се однесува пак до средствата со кои тој се
постигнува, може да се рече, исто така, дека се исти: се повторува
глаголот и се поврзува. Во турскиот за поврзување се употребува тј
додека во македонскиот лu. И фонетски и семантички, на турското тЈ
му одговара лu кое овде нема никаков прашален карактер туку изразува,
т.е. го потенцира дејството и го продолжува. Овде истовремено имаме
и калкирање на турската партикула тЈ.

4. Парцuјална редуiiлuкаЦllја
454. И со аарl{llјалнаша редуiiлUКlll{uја, како и со ilолнаша, се пос
тигнува засилување на значењето на зборот што се редуплицира.
Во турскиот јазик парцијалната редупликација се образува на два
начина: 1. со повторување на првиот вокал односно на првиот слог (до
колку зборот почнува со консонант) и 2. со заменување на првиот кон
сонант со консонантот т односно со додавање едно т доколку зборот поч
нува на вокал. Во турскиот јазик, особено во говорниот, се среќаваат многу
често сложенки и од двата типа.
455. Од турскиот јазик извесен број вакви сложени зборови пре
минал и во македонскиот јазик.
Бројот на заемки, образувани по првиот начин, во македонскиот
јазик е прилично голем. Сп.: безбелu < bе+ѕ+bеШ: каскашuја < ka+s+katl;
бu збишу н < bil+s+biiti.in и безброј други (бамбадијава, чеilечевре, дuбидуз ... ).

Како што се гледа, во сите овие примери се повторува првиот слог и се
поврзува со консонантите е, i2 или м.
170
171

К о н О н О П, ГРll.ltлllliiilll<а, 156, од каде се и земени турските примери.
Љid ор. cit. 156.

m

Кај други видови зборопи не забележавме ниеден пример, но не е исклучено

.•

дека такпи можат да се најдат.
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456. Макар што вакви турски образувања со суперлативни зна
чења, или аilСОЛУlUНll суi"iерлатUВll, се употребуваат често во македон
ските народни говори, ние не успеавме да забележиме аналогни обра
зувања со зборови од македонско потекло. Поправо забележавме само
два примера (ова не значи дека не постојат и други) и тоа уi'ул iол. Оваа
сложенка се среќава многу често: "Изеде сабајлето се и се наруча арно
и се слече уiул iол" (Прик. 204); "Го соблекоа мравите Дракулчето
Малечко. Голо. Уiул iоло" (Меѓа, 53); во овој пример сосем убаво се
гледа суперлативното значење на сложенката. Употребата на уiул iол
била толку честа што првиот елемент, редуплицираниот, почнал да се
одделува од сложенката и да се употребува како посебен збор, збор што
врши засилувачка служба, како што се гледа од следниве примери: уiул
сам: "И по планини ќе талкам. Да идам сам. Сам. Саам. Разбираш ли ти,
Боге. Сам сум се родил. Уiул сам. Морничаво сам." (Меѓа, 95) или
"Митрејца се почувствува сама, оiул-сама" (tурѓина алова, 45). Слична
на ова е и сложенката i'ола i'ОЛllшанка: "... тајфата му беши iола i'ОЛll
шанка. .. " (Верков. 13). Освен уi'ул iол, уiул сам и iола iОЛllшанка забе
лежавме и жив-животи: " ... ами егумен на свој манастир, од него
подигнат во кој ќе му биде егуменлакот осигурен до жив-животи" со
значење 'целиот живот', 'до крајот на животот ' (К Ж. 11, 56).
Во врска со сличните образувања во српскохрватскиот, Скок пи
шува: " D'apres се type iI а ete cree lа derive scr. u paramparcad rastrgati ne§to 'mettre
еп рјесеѕ ' de рагсе ' рјесе , paire'. De I'adjectif indigene go 'nu' on а forme еп Bosnie
gozgo 'tout nu', de гауаn ' рЈ ај п' , гаугауnо adv. 'tout а fait horizontalement'" ш. И
Буасен274 констатира дека оваа појава во српскохрватскиот (тој ја смета
за дијалектна) е создадена според турски образец: " 11 s'agit Ја d'un procede
imite du turc et dont Elezovic ...а recueilli циеlциеѕ ехеmрЈеѕ роиг Је Kosmet
(bembeo, сјр сео et сјраnсео)'' .

Но, и во српскохрватскиот како и во македонскиот јазик бројот
на вакви образувања е многу ограничен. По се изгледа дека овој начин
на зборообразување сепак не му одговарал на духот на македонскиот
јазик, а ни на српскохрватскиот.
457. Вториот вид на парцијална редупликација се состои во заме
ната на првиот консонант со м во вториот збор, или пак во додавање на
консонантот м доколку зборот што се повторува почнува со вокал. Овој
вид редуплицирање е многу почест во македонскиот јазик од претходниот
вид. За разлика од досегашните случаи, по овој начин се редуплицираат
сите видови зборови и дури ономатопејски гласови, исто
. како и во тур
скиот јазик. Меѓу почестите примери се среќаваат:
Ѕ k о k, Restes, 594.
m Н е п r i В о i ѕ ѕ i п, Quelques proc'!tle. de rеп.fоrсеmеnt nominal еn serbo-craate,
RES, t.xXXIV, str. ЗЗ.
213
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аzорнuшше МОрНllшше: "Зzорнuшше, морнuшше немат му рече

копринарот, ако сакаш трампа, трумпа, коњ за кобила ... " (СБНУ, ХII,
189);
јусш мусш: " Ба, братко, ако е касмет да направиме, ама јас сакам
јуст нешто да ми дадеш. - Нема Нll јусш ни мусш, ако сакаш тоа за тоа,
дај рака да ватиме..." (Прик. 269);
1Сал мал: "При се, тој што ке сакат венерите за да му светат пред

него венерџиите да не го слушат, а тие што ќе го носат, брзо да го носат;
1Сdл мал ништо да не гледаат..." (СБНУ, VI, 120);
1Соледе моледе: " К6леде, моледе I Стара вара година" (Струмичко,

Фол. 585);
ла'iа мага: "Како стори стори, го кандиса; ла'iа, Ma'ia го кандиса"

(Посл. 242);
ааРУСllи марусии: "За колку коа ќе умрам домакинко, ништо не
ќум да арџите по мене, ни задужбина да даваш, ни парастоси да пеиш, ни
ааруши, маРУСllи да праиш..." (Цеп. Авт. 118);
ЧllНlUНU MUH'iUHU (Милад. 514);
1Срчма мрчма: " Крчма, мрчма, пријателе, од мене нема му рече

копринаро ... '"

(СБНУ, ХII, 189);

шнzр мнгр (tmglr mmglr: "Tmglr тmglr yuvarlanmak"

-

Кононов):

" ...да кој сака нека излезе, ШНlр, мнгр нека биде" (Прик. 225) и (ј1С мак
" hlk тl! etmek"
- Кононов, 371): " ...ја пари ќе даите, ја ичери ќе влезите
ќ'м' 1с јас не знам" (Цеп. 3, 106).

Во македонскиот јазик се образувани, меѓу други, и следниве
ономашоiiејС1Сll

редуii.ЛU1Сat4UU:

'ipa мра: "А чавките си грачеле и викале 'Гра, мра!' - Море, 'ipa,
мра, не знам јас им реков, туку на ви го волот, та в недела... " (Прик. 251);

'iii2iip Mii2iip: "Гаска веле иЈијр мјПар" (Кукушко, Шап. V-VJ, 443)
и
ќиЌllр миќир (Охридско, Шап. V-VI, 443).
458. Слични образувања станале многу чести во македонските

народни говори, така што во некои случаи се јавуваат како еден вид
сшuлс1СО средсшво во раскажувањето и не е ретко да се јавуваат

едноподруго неколку редуплицирани образувања: "Е ти, еж1СО меш1СО,
и ти 1Сршуле, мршуле, вие имате девет кила и кутле и сламата... на ти
тебе, еже меже, на сламава да си лежиш, на ти тебе, 1Сршуле мршуле,
пченица едно кутле... а за ЛllСlll{а МllСШ4а ќе бидат девет кила пченица..."
(Прик. 182).
Овој вид редупликација е многу жив и во денешниот јазик, особено
во раа'iоворнuош, во кој се употребува често поради експресивниот ефект
што го внесува редуплицирањето.

ЗАКЛУЧОК

На крајот од оваа анализа на ШУРСКllше лексuчкu елеменши во
можат да се извлечат извесни заклучоци кои наедно
и ја резимираат нашава теза.
Материјалот што го ексцерпиравме и што го анализиравме овде
јасно зборува дека турскиот јазик одиграл значајна улога во одредена
етапа од историскиот развиток на македонскиот јазик. Интензитетот на
турското влијание бил таков што скоро нема област од материјалниот
и духовниот живот на нашиов човек во кој тој не се осетил. Ова е сосема
разбирливо, со оглед на тоа што македонскиот народ живеел во про
должителни јазични контакти со турското население во тек на неколку
века.
Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот најверојатно за
почнало непосредно по доаѓањето на Османлиите, што значи некаде
пред крајот на ХIУ и во почетокот на ХУ век. Ова ни го потврдуваат
турските заемки што се наоѓаат во писмените споменици од тоа време.
Бројот на турските елементи во македонските споменици од ху
ХУII век е релативно мал и не би можело да се рече точно и во која мера
во тој период тие навлегувале во македонскиот јазик Ова главно затоа
што зачуваните споменици од овој период се пишувани на црковно
словенски јазик. Меѓутоа, можевме да констатираме дека во ХVЈП век
започнува масовна инфилтрација на турските елементи во македонскиот
писмен јазик, нешто што ќе ја достигне својата врвна точка во ХIХ век.
Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот најмногу се чув
ствува на лексичко ниво. Влијанието во оваа област било толку силно
што голем број зборови од словенско потекло биле истиснати од упо
треба и заменети со заемки од турскиот јазик (наместо обичај и жршва,
на пример, почнале да се употребуваат турцизмите адеш и курбан).
Интензитетот на турското влијание се гледа и во тоа што турските тер
мини навлегле и во оние области на македонската лексика каде, инаку,
ретко се наоѓаат заемки. Така, нив ги наоѓаме во голем број во
родНllнскаiПа шеРМUНОЛО'iuја (балдаза, баџанок) а и во шерМUНОЛО'iијаша
за 0значување делови на шелошо (бубре'i, Џllгер, шабан) и, што изгледа
македонскиош јаЗllК

парадоксално, дури и

80

религиознаша 11lерМUНОЛ02uја (дуња, курбан,

Меѓутоа, констатиравме дека не мал број турски зборови
се влезени во македонскиот јазик за означување нови i"iредмеШll и нови
аОllми што со себе ги донела османската цивилизација. Паѓа в очи особено
кабааш, џевнем).
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голем број заемки што се во врска со урбаниот живот, во врска со
трroвијата и занаетчиството. Освен овие заемки, што се предимно uмеН1<и,
се забележува голем број позајмени Придав1<и, 'lла'lолu, iiрuлозu, uзвuцu.
Бројот на позајмените замеН1<lt и броевu е многу ограничен.
Констатиравме исто така дека турското влијание не се исцрпило
само со ле1<СliЧ1<U заеМ1<U. Анализата на материјалот што го собравме
покажува дека влијанието се раширило и во другите области на маке
донскиот јазик - во фразеОЛОlllјаша, ФонеШU1<аша, МОРФОЛОluјаша и син
Ша1<саШа.
Влијанието на турскиот јазик во областа на фразеоло'luјаша се
гледа особено во заемањето голем број изрази и формули како и во
калкирањето, покрај на одделни лексеми, и на зборовни состави, изрази
и разни формули (му осшанува 01<ОШО, земање-давање, Uие шушун, фрла
iiУШ1<а, расиllува iiapu; MHOlY било, маЛ1<У осшанало; шu бuдu жuв и др.).
Во областа на Фонетиката влијанието на турскиот гласовен систем
се одразило: а) во воспоставување на некои исчезнати гласови

( л', х, а)

во

некои говори и во извесни случаи, б) во внесување на нови гласови
(изделување на џ како посебен глас и редовна употреба на гласот ф, што
се среќавал дотогаш само во грчките заемки или како позициона варијанта
на безвучното в) и в) во дистрибуцијата на гласовите, при што (особено
се наголемува употребата на консонантите в, л', ф, х, и 1<, Ќ, i - во ини
цијална позиција - и на вокалите а и а (последниот вокал се среќава многу
често во почетокот на зборовите и во првиот слог).
Турското влијание е исто така интензивно и на морфолошко ниво.
Тоа се гледа пред се во заемање на МОРФОЛОШ1<U еле.менШu и тоа најчесто на
СУФU1<Сll (-џи, -лu, -ла1<, -ди), на i7рефll1<Сli (баш-, 1<ара-) потоа во заемање
на

сврзнuцu (ем, ама, де

.•.

де, ја ... ја), ilаРШU1<УЛU (баре, дШI, llЧ, аслu, баш,

;01<) и модалНll зборовu (беЛ1<Il, безбеЛll, lалuба, де.ме1<, МУULЛа1<, нејсе, саН1<и,
1<ешЌе). Турското влијание во оваа област се манифестира и во зборооб
разувањешо (освен со помош на турските суфикси) и тоа во образувањето
на сложени зборови: адје1<Шllвнu сложеН1<U како 1<осшеНШU1<ва, ЖUШО-1l0ле,
lШУflllеро и лажНll сложеН1<ll како: све1<ор-све1<рва, 1<УМ-1l0брашuм; аее лu иее;
у'lол lОЛ; лаlа .мala, 'lpa-Mpa. MetYToa, најсилно морфолошко влијание на
турскиот јазик е тоа врз македонскиот глагол каде е внесено диференцирање

на Уllошребаша на мuнашо оilределено и неOllределено време, зависно од тоа
дали станува збор за директно соопштување или прекажување на глаroлското
дејство: шој дојде (го видов) и шој дошол (чув, ми рекоа).
Интересна појава претставуваат и шавШОЛОШ1<uше и нешавшо
ЛОШ1<uше хuбрuднu образувања што се резултат на мешања и в1<рсшувања
на македонски и турски елементи (Сllномавllе, ilрвосефше, сабаф-зора,
1<ојна1<, девеш шабанu, 1<овеНЏllја, iоаМUШll, шушуноберач, шаШОО1< и сл.).
Турските заемки што влегле во македонскиот јазик се потчину
вале до голема мера на законите на македонскиот Фонетски и морфо
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лошки систем. Во текот на своето адаптирање поголеми гласовни измени
претрпеле особено вокалите

1,

6, и

и консонантите h, f, Й,

С,

у. Од морфо

лошките измени најкарактеристично е проширувањето на турските збо
рови со обележја за род и здобивањето со различни македонски суфикси.
Прашање кое денес логично се поставува е: каква е положбата и
судбината на турските елементи во современиот македонски народен и
литературен јазик. Во оваа смисла може да се рече дека голем број тур
ски зборови исчезнале од активна употреба. Меѓутоа, кога се зборува за
исчезнувањето на турските заемки од македонскиот јазик, треба секако
да се прави разлика меѓу roворниот и литературниот јазик. Зборови што
во литературниот јазик денес звучат како анахронизми и

се

употребуваат

евентуално за двање локална боја, како сшuлско средсшво, во говорниот
јазик се употребуваат сосема нормално. Додека, на пример, заемките
Йенџере и Перде од литературниот јазик ги снемало, тие се во редовна
употреба во разговорниот јазик.
Меѓутоа, тенденцијата за изместување на турцизмите и нивната
супституција со зборови од словенско потекло е несомнена. Исчезну
вањето на поголемиот дел турски заемки од активниот вокабулар било
неминовна последица на укинувањето на оние општествено политички
фактори што ја условиле инфилтрацијата и интеграцијата на турските
елементи во македонскиот јазик.
Но, и покрај тенденцијата за истиснување на турските елементи,
во македонскиот стандарден јазик е зачуван голем број такви зборови
што толку длабоко се вкорениле во македонскиот лексички фонд, што
скоро воопшто не се чувствуваат како шуiu туку како сосшавен дел
на македонската лексика. За ова убаво сведочат и следниве неколку
именки: алаш, алва, алка, бакар, бамја, боја, босшан, бубреi, бурек,
зејшuн, зумбул, каuш, каш, кајсија, калај, коi"iче, кула, кушија, марама,
i"iазар, i"iapu, ракија, челик, чораiill, џеЙ, шuра, шал, кои претставуваат

само илустрација на неколкуте илјади турцизми што се сочувале до
денес во разните терминологии и стилови на македонскиот и книжевен
јазик.
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безбели, безбејли 217, 234, 242, 246
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батачина 208
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беќа рштина 208
бехане (арх.) 30
беш (арх.) 113
беш танеџик (арх.) 99
бешика 207
бешлак (арх.) 75, 114, 128
бешлик

(арх.)

114

бидел (арх.) 84
бизбизе 119
бизбитун 217, 242
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бикили (арх.) 181
билбил, бил'бил' 50, 181, 186
бил'бил'че 50
билгија 74
биле 231
билет 38
билмез 107
билнак 198
билник 198
билниче 198
биљбиљ 50, 194, 201
биљур 69, 177
бина 34, 62
биналија (арх.) 96, 225
бинарче 63
бинбаша 216
бинбашија (арх.) 81, 114, 219
бинекташ (арх.) 49
биниш (арх.) 93
биниш самурлија (арх.) 95
бинлак 114
бира 92
бирбаш (арх.) 114
бирбаш веднаш (арх.) 170
бирбер 184
бирден (арх.) 114, 116, 119
бирденбире (арх.) 114, 116
бирзаман (арх.) 114
бирземан (арх.) 116
биринџија 113
бирјан, пирјан 90
биркај, биркач (арх.) 114
бирлок (арх.) 114
бируљче 198
бисбитун 117
битиса 111
битпазар 71
битун битуне (арх.) 117
бичакчија (арх.) 73, 221
бичи 74
бичим, со-- 160
бичкија 74, 207
бичкиџија 74
бовча 35, 70, 93
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бовчиче 70
бовчуле 70, 208
богаз (арх.) 58
богатлак 224
боза 25, 35
бозаџија 73, 178, 207
бозаџилница 208
бој 53
бој фрла, возраст бој 155
боја 25, 56, 96, 193, 247
боја удира 137, 158
боја фаќа 155
бојадисува 56, 111, 211
бојар 208
бојаџија 56, 73
бојлија 54, 110, 209, 210
бојндирук (арх.) 86
бојосува 56, 111, 164
бол 109
болаки (арх.) 234
бол'ме 65
болурма, булурма (арх.) 44
бољме 194, 201
бомбаџија 222
бонџук 56
боранија 34, 45, 90
борбаџија 164, 221
борија 67, 101, 207
борозан (арх.) 81
борун (арх.) 58
борчлија 105
борџ, влегува во-- 156
бостан 35, 45, 100, 247
бостанџија 73, 221
брак 112
бу (арх.) 114
бубрег 86, 180, 199, 245, 247
будала 34, 107
будалачка 209
будалест 210
будалинка 209
будалштина 208
буздован, буздоган 80
бујурултија, бујурунтија (арх.)

83
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бујрумте 113, 123, 164

варинџе (арх.) 117

бујрун 113

варош 39, 60, 70

бујрунте 113
бујрунуз (арх.) 113
букме (арх.) 180

везирин 208

булгарија (арх.) 100

везирлак 223

везир, цар-везир (арх.) 34, 82,167,208
везирица (арх.) 208

булмач 89

везирлок 161

булме 180

везирл1iк 177

булук 49,80

везирство 223

бумбар 35, 90

везме (арх.) 206

бунар 58

векил (арх.) 34, 84

бунарка 43

веленса, веленца 67

бунгур, булгур 90

вервеле (арх.) 194

бургија 74

вергија (арх.) 85, 130, 184

бурда (арх.) 182

верем (арх.) 52

бурек 35,90,247

веремлија (арх.) 52

бурма 25, 74, 206
бурмалија 110,209

веремосан (арх.) 52

бурмут, бурноот 101
бурсук 51

вес 191, 203

вересија 72
вида 74

бурумлок 49

видан 191

бурунџук 79
бурунџук кошула (арх.) 237

виданлија 110, 209
вил (арх.) 191,203

бурунџуклија (арх.) 110

вилает 34, 83, 106

бут 86

вилаетлија (арх.) 222

бутка 87

вилан (арх.) 191,203

бучук 21,78

вилџан 191, 203
виљает 200
виналија 224

в

винарџија 221

ваде (арх.) 34, 59

виран 59, 109

вај, вај (арх.) 123

виранлак 59

вајда 191

водовотчија 222

вакат (арх.), време вакат (арх.) 59

војвондал1iк (арх.) 223

вакатсаз (арх.) 59, 119

војниклак 223

вакаФ 34,83
вакаФски 83
вактандан (арх.) 59, 116

вренк (арх.) 203
вурнаџилак 223
вуџут (арх.) 86

валака 74
валија 34
ванела

203

г

вапур (арх.) 38

гаваз (арх.) 34, 81

варак 34,56

гавазин (арх.) 81

вараш 70, 203

газеп (арх.) 106,176
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газета 38
газозчија (арх.) 73
гајда 34, 100, 207
гајдар 208
гајдарџија 73, 100, 221
гајдурица 100
гајле 34, 102
гајле бере 156
гајлелија 102, 129, 209, 225
гајлелија мераклија 172
гајрет 34, 105, 106, 123
гајрет дава, --чини 153, 155
гајри, веќе ... гајри (арх.) 171
гајтан 79, 97
гајтан веtи 237
гајтанџија 73
галаб, галабија 87, 198
галиба 34, 234, 246
галибардо 38, 57
гараз 30
гаразлии пизматари 172
гарга, карга 50
гаргач 50
гелин 88
гелинџик (арх.) 46, 51, 128
гемија 32
гемиџија 32
гердија (арх.) 93
ќурдија гердија 93
гечит (арх.) 58
геџелаче (арх.) 93
гиди 122, 124
гиди, гиди 123
гимија 22
гимиџија 22
главабашија 166
гнасотилак 224
говедарлак 223
големџија 164, 221
големџика 222
гонџе (арх.) 35, 46, 206
горномаалец 164
граtанштилак 164, 223
грделивче 222
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грделија 222
грижовлија (арх.) 224, 225
гугушлија 224
гурабија 34, 91, 207
гурбет 34, 106
гурбетчија 221

д
да (та) 232
дава (арх.) 34
дава стори (арх.) 151
даваџија (арх.) 84, 221
давија (арх.) 84
давија чини (арх.) 153
давран (арх.) 124
даима 116
даире, дајре 34, 101, 206
дајандисува (арх.) 111
да јко, дајче 88
дајре (арх.) 34, 101
дакика, декика (арх.) 34, 59
дакика минута (арх.) 169
далавера 106
далак 52, 86
далама 177
далга 32, 58, 206
далган (арх.) 109
далдисува 111
даљан 51
дама 38, 97
дамар 86
дамбетер 36
дамла 52
дана, даначе 48
даначка 48
дантела 38
дара 34, 78, 206
дарабука, дарбука 101
дарак, тарак 74
дарифирфир (арх.) 55
дармадан 30, 120
дармар 26
дарчин 35, 91
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де 231
де ... де 228, 246
девет табани 164, 246
деврие (арх.) 81
делва (арх.) 68
дели ја 30, 166, 220
деликанлија (арх.) 198
дембел 35, 107
демек 231, 234, 246
демир (арх.) 56, 85
демирка (арх.) 43
демирлија (арх.) 110, 225
демирџија (арх.) 56, 73
денк 21, 35, 70
дербедар 107
дербен, дервен 58, 196
дервени ... клисури (арх.) 171
дервенџија (арх.) 73
дервиш 35
дервичка, дервишка 43
дерд 104
дере (арх.) 35, 58, 206
дереџе 34, 106
дерменџија (арх.) 184, 197
дестур (арх.) 35,117
деф (арх.) 34, 101
деф, деф стори 101, 151
дибек 68, 177
дибидуз 217, 242
див 53
диван (арх.) 65, 177
диван стои (арх.) 157
диванхане (арх.) 65
дивит (арх.) 34, 74, 177

дилми 233
диљбер 194, 201
диљми 230
дими 230
димирџија (арх.) 56, 184
димискија 80
динсуз, динсаз 109,161, 177
дип 118, 232, 246
дирвишин 184
дирек 63
диреклија (арх.) 75
дифтик 67
доајдукува 212
доарчи, доарџи 212
добара 185
довак 185
довлет 107
дограма 190
дограмаџија 73, 190, 207
дождевлија (арх.) 224
дојунџе (арх.) 118
докундиса 111
докундисува 211
докусури 212
долама 39, 93
долап 25, 65, 66
долап мусандра (арх.) 172
долма 25,98
долномаалец 164
домазлак 48
домат 38,45
домаќинлак 223
донадба (арх.) 103, 209
Донамба, донанма (арх.) 103
дондурмаџија (арх.) 73
донум, дулум 77

дизгини 48, 49
на дизгин 48
дизија (арх.) 77, 207
дик 119
дикат 107, 198
дикат стори 151

дорија 48
дортлеме (арх.) 48, 85
дорџар 98
дослук (арх.) 88

дикел 74, 200
дикиш 79, 177
дилбер (арх.) 35, 104
дилим 77

дост (арх.) 88, 170, 195
достум (арх.) 215
драм 76
дрварлак 223
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дубара 35, 98, 107, 177
дубеm 98
дувак 94, 206
дуван 47, 101
дувар 35, 63
дуваче 94
дугме 25, 35
дуд, дутка, карадутка 43
дудак (арх.) 86
дудаклија (арх.) 86
дудук 100, 181
дузтабанлија 86
дуздиса 111
дузина 38, 77
дулак 94
дулум 77, 180
думан 60
дуња (арх.) 34, 105, 245
дуња ѓузели 133
дустабанлија 53
дуќан 20, 34, 71, 180, 198
дуќанче 71
душе 98
душек 25, 67, 180
душеме 25, 85, 206, 208
душман 35, 88, 224
душманин 88
душманка 88
душманлак (арх.) 177

ѓ
ѓаволштилак 223
ѓавур (арх.) 31, 107
ѓаур (арх.) 31, 34, 107, 203
ѓаурка (арх.) 203
ѓаурин 203
ѓебердиса 111, 203
ѓебре 203, 206
ѓевѓир 35, 68
ѓеврек 90, 203
ѓевшек 109, 203
ѓезве 34, 69, 192, 206, 208
ѓелин 203
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ѓене (арх.) 216
ѓем 49, 203
ѓемија 203
ѓердан 203
ѓерѓеф 74, 203
ѓерен (арх.) 59
ѓериз 35, 66, 203
ѓидиш (арх.) 203
ѓизли (арх.) 203
ѓоа 35, 120, 203
ѓоамити 120, 164, 246
ѓозлеме 90, 203, 206
ѓозлија (арх.) 180, 203
ѓоја 120
ѓол 32, 58, 180, 203
ѓон 79, 203
ѓубралка 209
ѓубре 37, 203
ѓубриmте 208
ѓубровник 70
ѓувез (арх.) 57
ѓувезен (арх.) 57, 203
ѓуверчиле (арх.) 56
ѓувеч 68, 89, 203
ѓуѓум 68, 184, 195, 203
ѓуздан 36, 70, 76, 192
ѓузел (арх.) 109, 203
ѓузел убава (арх.) 166, 172
ѓузељ (арх.) 200
ѓул 30, 46, 203
ѓул градина (арх.) 237
ѓул трендафил 171
ѓулабија (арх.) 43
ѓуланка (а рх.) 43
ѓулка (арх.) 43
ѓуљаги (арх.) 58
ѓум 21, 68, 184, 195, 203
ѓумиш (арх.) 55, 236
ѓумриш (арх.) 197
ѓумрук (арх.) 37, 203
ѓумуш (арх.) 55, 203
ѓунделак (арх.) 203
ѓуптилак 223
ѓурљутија 198
ѓурултија 203
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ѓурултилак (арх.) 106
ѓутуре 77, 121, 180
ѓуум 184, 195
ѓуч (арх.) 120

ем ... ем 164,228
ем и 169, 174, 228
еманет 72
емен (арх.) 230
емении (арх.) 95,193

Е
е биде (арх.) 164
ебеди (арх.) 116
никој пат ебеди 116
еблебија 196
евза (арх.) 80
евлад 88
евладам (арх.) 88
евлатче 88
еглендисува 111
егленџе 103, 203
егуменлак 223
едаре (арх.) 177
едепсаз 107
едзан (арх.) 34
едзаџија (арх.) 30,54
еѓупштилак 223
ејвала 124, 187
еким (арх.) 32, 54, 187
екимица (арх.) 203
екимлак (арх.) 223
екимче 54
еклеме (арх.) 96
екмек (арх.) 176
екмекчија (арх.) 73
ексер 44, 74, 171
ексик 109, 118, 162,176
елбете 34, 176, 235
еле (арх.) 235
еле еле (арх.) 235
елек 193
елемија 74
елемииче 74
елече 193
елли (арх.) 113

елмаз (арх.) 56
елџија (арх.) 105
ељкен (арх.) 22

ем 35, 187,246

емза (арх.) 177
емир 31, 34
емиш 30, 42, 193
емишлак 42, 193
емишчија 73
емниет (арх.) 107, 176
емфие (арх.) 34,101
ен (арх.) 226
ен арно (арх.) 226
ендезе (арх.) 35,76,77,176,206
ендек 35, 59,187
ендиса (арх.) 111
ендисува (арх.) 98
енѓере (арх.) 226
енмалечкиут (арх.) 226
еннајдоцна (арх.) 226
еннакусурут (арх.) 226
енфие (арх.) 101,176
еназ Ц6
еписи бир (арх.) 119
ептен 118
ер 115, 187
ер дека 115
ер зашто, ер кај, ер кој, ер што 115,

164
ербап 34, 176
ергеле 35, 49,187, 206
ерген 30
ергенин 208
ергенка 208
ергенлак, ергенлок (арх.) 129,161
ергенлак (арх.) 177, 223
ергенство 161, 223
еремперем 120
ериште (арх.) 90

ерфане (арх.) 36

ерфене (арх.) 119
есалет (арх.) 105
есап 32, 72, 107,187, 206
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есап виде, --дава 159
есап фаќа 155
есапи 111,212
ескер (арх.) 198
есмер (арх.) 109
еснаф 72, 176
еснафлија 222
еспап 34, 71
етимски 88
етимче 88, 193
етраф (арх.) 176
еќикат (арх.) 176
еќимбаши (арх.) 214
ефендија 37
ефендилер (арх.) 215
ефтинџија 221
ефтира, ефтирија 177
еџел (арх.) 34,107
ешек 49
ешталија 198
ж

жам 192
жамадан 192
жамиа 192
женилок 223
жеп 192
жубе 192
3

заајљази 212
заар 94, 195
ќел-заар (арх.) 195
заарчи 212
забатали 212
забатачи 212
забит (арх.) 34,81
забитин (арх.) 81,208
забитлак (арх.) 81
заборџи 212
забун 93
завал 34
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завалија 106, 110
завмет 34, 107
завмет стори 152
загајлен 102
загар 49
загарка 49, 208
задумани 212
заим (арх.) 34
зајре 34,63,206
зајтин 176
закопча 212
заман 34,59,116
замански 59
замбак 34,46
крин замбак (арх.) 169
замк 56
занает 25, 34, 72, 176,183,199
занаетчија 72, 222
занајат 196
занатлија 209
зандана 32, 63, 207
заортачи 212
зап 193
запт чини 153
заптија (арх.) 84,207
заптисува 111
зар 94,97
зарар 21,34,72
зардечал (арх.) 57
заре 230
зарзават 30, 44
зарурет (арх.) 103
зарче 98
зате, зати 231
захмет 107, 186
труд и захмет 170
збајати 212
звездалија (арх.) 224
зглобалија (арх.) 164,224
зебзе (арх.) 30
зевзек 107
зеер 184
зеир 35,54,184,187
зејбек (арх.) 100
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повои (арх.) 237

зејтин 34, 247

ибришим

зејтинлија 225

ибришимарка 208

зембил 35, 70

игбал (арх.) 34,103

зенгиа 49, 76,182

игбаллија (арх.) 103

зендан (арх.) 22

игбалсl1з (арх.) 36

зер (зеер) 184

игит (арх.) 193, 195

зер 230

игуменлак 164

зерделија, зерзелија 44

идадие 62

зерзеле (арх.) 60

идадија 34,62, 207

зефк (арх.) 103

идаре 34, 107,176

по зефк по сефа (арх.) 172

идаре прави 152, 154

зехтин (арх.) 190

идаре стори 152

зиефет гозба (арх.) 170

идаре чини 154

зијан 72, 98, 156, 162

избербати 212

зијафет 34, 103

избудали 212

зинѓин, зинѓинин 184

изиет 103

зимбил 184

изиетлија 103

зифт 34,56

изин 34, 107

змеќар, зм еќарка (арх.) 182

изин дава 155

зор, зорт 35, 103, 207

изин зема 159

зорба (арх.) 35,102

измет 34

зорбалl1к (арх.) 102

измет прави 155

зорбаџија (арх.) 102

измет чини 154

зорлен 120

изметчија 30, 73

зорт 103, 207

измеќар 30, 36, 73, 105, 170, 202

зулум 34, 102

ики кардашкани (арх.) 46

зулумќар 103, 202

икилик (арх.) 114

зулумќари 103

икимџија (арх.) 54,184

зулумлија (арх.) 103

икиндија (арх.) 59, 60, 182, 207

зулуфи 96

икмет (арх.) 187

зумбул 25,46,199,206, 247

икрам 34,107

зумруд (арх.) 56

иктиза 32, 107

зумруден (арх.) 56

илач 34,54

зурефе (арх.) 79

иља 229

зурла 35,100

иле 34,187

зурна 100

илет 34, 52

зуќам 52

илетлија 52

зуќамлија 52

и

илеќар 202
илик (арх.) 184
илиџа (арх.) 58

иљава (арх.)

81

ибрик 21,35,68, 176

иљаким (арх.) 229

ибрикчија 73

иљалла (арх.) 201

ибришим 36, 79,176

иљам (арх.) 84
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иљач 54,201
имам 82
имамбаили 89
имамбајалди, ибам маил,
аман баилди 89
имансуз (арх.) 11О,177
имарет 34
имашлија 222, 225
имдат (арх.) 84, 107
имза 74, 84
имза фрла 155
имљак (арх.) 83
имљакасовец (арх.) 83
имљацки (арх.) 83
имрендиса 111, 198
инает 34, 183
инаетчија 36
инат вади 156
инат иде, --фаќа 155, 156
инати (се) 111, 212
ингилизтоти 55
индиплик (арх.) 79
инсан (арх.) 105
инсан кiiсми (арх.) 105
инстиндак (арх.) 197
интјаги (арх.) 55,187
интов (арх.) 39
инќар 34,84
инќар стори, --чини 152,154
инќари 212
инџирчичеги (арх.) 46
ипликлер (арх.) 215
ираки сапун (арх.) 58
ирмик аува (арх.) 91
ирмилок (арх.) 75,193
ирмилiiк (арх.) 193
исав, исаф (арх.) 195
исиот 55,91
ислам 34,82
исљаана 62
иснаф 184
испат (арх.) 34,84, 106
испат стори (арх.) 152
истеристемез 144
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истијач (арх.) 189
истинтак (арх.) 84
итаатсаз (арх.) 106
ифрит 34
ифтач (арх.) 189
ифтибар (арх.) 188
ифтира 107,206
ифтирија 107
ифтирија фрла 155
ихтибаре (арх.) 85
ихтизалак (арх.) 170
ич 118,187,232, 233, 246
ич никој, --не, --ништо 232
ичери (арх.) 117
иџел (арх.) 184
иџра мемур (арх.) 83
ишала 124, 187
ишала машала 124
ишлек минтан (арх.) 93
иштав, иштаф 34, 107, 189
иште 233
Ј

ја 234
ја ... ја 228, 246
јабана 36, 107, 171
јабанец 168, 208
јабанџија 178, 192
јабанџика 208
јаваш 120, 192
јаваш јаваш 120, 239
јавнија 25,89,188,207
јаврија 50
јавриче 50
јаврум (арх.) 124,215
јаг пазар (арх.) 71
јаглија сирење, јаглија пенер 91, 150
јаглук (арх.) 94,192
јагма 107, 192, 206
јагмурлак (арх.) 93,223
јазак 124, 162
јазаџија (арх.) 84,192
јазаџивче (арх.) 84
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јај 86
јајгија (арх.) 67
јака 25, 156, 206
фаќа за-- 156
јакија 55, 207
јалан-ќуфте 89
јалан-шаит (арх.) 36, 84
јаланшаитлак (арх.) 36
јаланџија (арх.) 221
јали ... јали 229
јалнаш 198
јама 79, 137
јаман 193
јамбаш (арх.) 98
јампорос 120
јана, јане 88
јанак, јанаци 86, 192
јанглаш 197
јанииче 89
јаникара (арх.) 52
јаничар, јаничер 31, 207
јанкесеџија (арх.) 107
јанкесеџика (арх.) 208
јанлаш 120, 158, 192
јанџик 70
јапанџак (арх.) 93
јара (арх.) 52, 192
јаралија (арх.) 30, 52
јаран (арх.) 30, 36, 88, 104, 192
јардам (арх.) 85, 107
јарма 47
јасакчија (арх.) 81
јасмин 35, 46
јастак 25, 67, 86, 178
јастак 46
јасток, јастук 25, 67, 179
јатаан 80, 195
јатаган 80
јатсија, јација 60
ја-хот (арх.) 229
јашмак (арх.) 94
јејџија (арх.) 89
јемек, емек (арх.) 89
јем 189

јемении (арх.) 34, 95
јенѓа 88
јенмеџе (арх.) 52
јерген 193
јеребасмас (арх.) 44
јетим 34
јогурт 91, 193
јок 193, 233, 246
јок ... јок 229
јокуш (арх.) 59
јолдаш (арх.) 36, 88, 193, 206, 214
јолдашлар (арх.) 215
јолџија (арх.) 89
јонбашија (арх.) 193
јонџе 206
јорган 20, 25, 67, 11 о, 177, 193
јорган чоџук 107
јорганица 208
јорганџија 73, 207
јоргован 35, 46, 206
јува 92
јузбашија (арх.) 81, 114, 193, 216, 219
јузлук (арх.) 114
јумбрукчија (арх.) 197
јун басма (арх.) 79
јуриет 189
јурнек 79, 105
јуст (арх.) 118
јуфка 90, 193, 206
к

каар (арх.) 187
каба 109
кабаат 32, 84, 105, 184, 206, 245
кабаатлија 105
кабает 105, 176, 183
кабает стори 152
кабаетлија 105, 164
кабар (арх.) 52
кабарџик (арх.) 52
кабардисува 211
кабачка 45
кабзе (арх.) 80
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кабил, не е-- 34, 162
кабиле 87
кабул 34
кабул стори 152, 212
кабул чини 152, 154
кабули 112, 212
кавал 100, 206
кавга (арх.) 80, 102, 208
кавга 206
кавгалија (арх.) 102
кавгаџија 102, 178, 207, 221
каве 34, 92, 187
кавеалте (арх.) 59
каве-параси (арх.) 216
кавез 50, 191
кавеџија 221
каврак (арх.) 94
каврама (арх.) 85
кавпе 188
кавун, каун (арх.) 45
кавурма 89
кадаиф 34, 91
кадана 36, 207
каданче 50
кадар 34
кадарен и вреден 171
кадиица (арх.) 208
кадија 34, 84
кадилак 20, 83
кадилук 179
кадиола (арх.) 44
кадифе 34, 79
каданпармак (арх.) 44
каза 34, 83
казан 21, 25, 36, 68
казандиби 91
казандисува 76, 112, 211
казанлиски 21
казанџија 21, 73
казанџиски 21
казма 74
казмир, кашмир 79
каик-саан (арх.) 68
каил 34

каил се стори 152
каим, на-- 98
каинче 88
каиш 93, 247
кајак 25
кајве 189
кајгана 25, 35, 90, 206
кајде (арх.) 34
кајдисува 112, 211
кајма 90
кајмак 25, 91
кајмакам 34, 82
ка јмакамин (арх.) 208
кајмаклија 96
кајнак (арх.) 58
кајнанадили (арх.) 46
кајсија 25, 43, 247
калабалак 177
калај 25, 56, 206, 247
калајџија 73, 207
калајџиско 100
калап 20, 177, 178
калапчија 73
калауз 81
калаф 67, 70, 178
калач, калачка 80, 100
калдрма 61, 191, 207
кале 62, 176, 208
калем 37, 74, 79
калем 44
калеми 44
калемење 44
калемче 97
календарџија 221
калкан (арх.) 80
калканделе (арх.) 44
калпазан 36, 107
калпак 94
калпакчија (арх.) 94
калфа 34, 43, 72, 206
калфабаша (арх.) 72
калуѓерлак 223
кама 80, 206
камбур' (арх.) 53
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камбурест 53

каракашлија (арх.) 87, 110

камбурлија (арх.) 53

каракол 81

каменлија 224

каралтија (арх.) 57

камилџија 221

караман (арх.) 109, 187, 224

камиш 47

караманка 44

камџик 22

каранфил 37, 46, 195

кана, кана 96, 177
канаваза (арх.) 198
канара (арх.) 59
канап 79

караорман (арх.) 57, 58
карапара 220
карапаша 43
карапипер 57, 91

кандардисува 112

карвак (арх.) 94, 198

кандил, кандилка 46

карван 176, 206

кандилчичеги (арх.) 46, 216

карван сарај 61

кандисува 112, 163

карар 78, 84

кантар 37, 78

карар дава 155

кантарармуди (арх.) 44
кантарка 44
кантарџија 73
канташ (арх.) 56

карасмрт 164, 220
караџа 129, 226
кардаш (арх.) 88, 206, 214

карасевда (арх.) 57, 104

канџа 87, 206

кардашлар (арх.) 88

капак 25, 66, 68, 86, 95, 206

карен (арх.) 184

капама 90

карпуз 35, 45

капан 50

карпус-фермене (арх.) 92

капара 38

картал 50

капидан 38, 100
капија 25, 64, 207
капиџик 64
каплан 51

карталче 50
картаџија 221
картоп 46
карчичеги (арх.) 47

капс 34, 52

карчлик (арх.) 189

кара 57, 164, 220

карџиџе (арх.) 39, 198

карабоја 56

карши 117, 178

караван 64

карши стои 157

каравана 31

карши карши 117

караванче 31
карагрош 75
кара-дузен (арх.) 101
карадутка 43

каршија 178
каршилок 178
касаба 34, 60, 168
касабалија (арх.) 61, 222

караѓоз 87, 98, 196
караѓозлија (арх.) 87, 110, 180, 203

касабалиски (арх.) 61

касабалика (арх.) 61

караѓузел (арх.) 109

касавет (арх.) 102

караз (арх.) 22

касап 34, 73

каракаип (арх.) 57, 120

каскандиса 30

каракамен 164, 220

каскандисува 112, 211

каракаш 87

касканџија 25
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касканџика 208
каскати 217
каскатија 107, 242
касле, каслем, каслен 120,19,5,
касмет 34,103,178,179
касметлија 224
каснак (арх,) 85
каснаџија (арх.) 195
кастиле, кастилен 120, 196
кат 21, 64,77,164, 247
катана 39,48
катар 49
катарка 49
катија, катАк 87
катил 34,107
каткаданка 50
катмер 109
катран 34,56,237
каул 34,107
каурдисан (арх.) 89
каурин 31,208
каурка 208
кафе 62,92,102
кафеав 57,21О
кафеане 62,102
кафез 36,50
кафезлија (арх.) 110
кафелија 225
кафене 36,62
кафе-оџак-параси (арх.) 85,216
кафеџија 73
кафпе 107
кафтан 36,93,191
кафтанџија (а рх.) 73
кахар (арх.) 34,104
кахарлија (арх.) 30,104,110
кахарма (арх.) 106
кашагија 49
кеиф 22
кеифсiiз (арх.) 177
келепур 72,177
келепурџија 72
керана (арх.) 207
керата 37
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кересте 63,206
керпич 63
керхана (арх.) 62
кесеџија 221
кескин (арх.) 109
кестерме (арх.) 120
кефил, кефилин (арх.) 84
кече 206
кешкек (арх.) 90
кешким 213
кибар 34,109
кибрит 34, 101
кивурџија (арх.) 221
кијамет 34,103
килибар 36,56
килим 25,36,67,172
кило 37,78
кирајџија 73,214
кираџија 221
кирван 184
кирија 34,207
кирит сапун (арх.) 58
кириџија 73
кључарџија 222
кодош 107
којин пазар (арх.) 71
којнак 99,164,247
кол (арх.) 83
кола 56
колај 171
колаклија (арх.) 110
колан 49, 93, 206,208
коланче 93
колпиде 90
колтук 59
колџија (арх.) 81
комар 30,34,97,206
комар игра 97,156
комарџија 97,207
комитлак 223
комсиџика (арх.) 222
комшивка 208
комшија 105
комши-пенџере 64
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комшилук 223
конак 61, 77, 206
конакчика (арх.) 208
кондисува 112, 177, 211
кондура, кундра 95, 168
кондураџија 73
коноп кошула 237
коптиса (арх.) 112
копук 108
копче 25, 206, 208, 247
коран 185
корапчија 221
корбан 185
корија 32, 58
короман 224
кортолиса 185, 198
кортолисовање 105
косаџија 221
кос-коџа 118
костум 93
косренги 57 (арх.)
котарџија 221
коч 48
кочија 39
коџа 109, 118
коџабашија 216
коџаман 224
коџамити 118, 164
кошија (арх.) 98
кошмиш-пиде (арх.) 90
кралче, кралчиче 39, 47
кратал 199
крбла 164
кременлија 164, 225
кркајак, кркаклијка 51
кркма 96, 179
кркмалија 110
крмез 31, 55
крсмет 103, 179
крстатли (арх.) 225
кршла 62, 179
кубе 21, 64, 198
кубура 80

кувенџија, ковенџија 73, 164
кувет 34, 107
куветсаз (арх.) 110
кудрет (арх.) 34
кузу, кузум (арх.) 124, 196, 215
кујрук 96
кујунџија 21, 73
кукла 99
кула 62, 207, 247
кулак (арх.) 85
кулаклија (арх.) 210
куландисува (арх.) 112
кулук 206
кулук чини 154
кумаш (арх.) 34, 79, 206, 237
кумашлија (арх.) 110
кумбара (арх.) 80
кумбетчија 21
кумбрија 197
кумрија 34, 207
кунак 184
кундак 80, 86
кундиса 184
куноштиса 184
кура (арх.) 99
курада 54
куран 34
курбан 22, 34, 105, 177, 245
курделка 38
курдеши (арх.) 52
курдисува 105, 112, 211
курјук 96, 198
курна 34
курназ 108, 109, 214
куртул 105
куртулија 32, 105
куртулиса 177
куртулуш (арх.) 105
куршум 56, 77, 80
куршун 80
кусур 53, 206
кусур 34
кусур фаќа 156, 161
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без-- 156,161
кусурлија (арх.) 110,209
кусурсуз (арх.) 110,161

лимонка 43
лимонлија 225 '
лимонтоз 36

кутија 21, 70,97, 247

лира 38, 75

кушак (арх.) 63, 93

ловџија 221

кушкирези (арх.) 44

локанта (арх.) 38

л

локум 34,91, 194,206

лагаб 34. 87,194
лагам 36, 59, 194

лошотилак 224

локма (арх.) 90
локма-руху (арх.) 55
лонџа (арх.) 38, 72

лажоман 224

лудоделија (арх.) 166

лакрдија 179. 191,194

луле 36, 101, 176, 180,194

лале 46. 176, 194, 200, 206

лулеџија 73

лаленце 208
ламарина 79
лана 37,45,194

м

ландон (арх.) 38

ма 182

ланет 34, 194

мааза 34,71, 195

лапа 89,194
лаф 36, 105, 130,136,162,194, 206
лаф чини, доаѓа на-- 154, 156,162
лафазан 194

маалуша 149, 209

леблебија 196
левенски (арх.) 81
левент (арх.) 30,38, 81
левентува (арх.) 81
леѓен 37, 195
леелек, лејлек (арх.) 50
леен, леан, лиен 19$
лезет 34, 90,194, 160,206
-

маалец 208
маало 34,150,184,187
маало 197

лафи 212

без--, со -

маала 189

90, 160

лезетлија 90
леќе 36, 156, 194, 206
леш 36,86
лешина 86
либаде 93,194
ливантали сапун (арх.) 58
ливанто 58
лижисаанка 164
лиман (арх.) 37,58
лимон 35,43
лимонатаџија 73

мавија (арх.) 57
мавмудија (арх.) 75, 188
мавмузи 39, 49, 188
маврама 94, 188
магарштилак 223
магбул (арх.) 34, 109
маде (арх.) 198
мадем (арх.) 31,56, 230
мадемки (арх.) 230
мадемџија 56
маден 31
маденџија (арх.) 56
маждрак (арх.) 197
мазбата (арх.) 84
мазгал (а рх.) 64
маздрак (арх.) 80
маја 36, 54, 91,193, 206
мајасил, мајасол 34, 52
мајдан 31, 56
мајмун 34,25,51,206
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мајмунка 51
мајмунче 51
мајош 36, 43, 109
мајсторлак 223
мајтап 107
мајтап игра 156, 240
мајтапење 240
макази 34, 86
макар 36
макар да,

-што 231

мартолозбаша, мартолозбашија
(арх.) 81

маскара 34, 108
маслаат 187
масраф 34
масрафлија 11О
мастика 92
маст-пазар (арх.) 237
мастраф 197
масура 79

мака ра 34, 79

матара 68

макас чатија (арх.) 64

матув, матуф 34, 189

макина 38

маф 34

максам, макцамче 88
максуз 199
максул (арх.) 30, 47, 189
максус 34, 120
макул 34, 109
мал 34, 71, 206
малебие 91
мало 184
мамелеџија (арх.) 73
мамзер, мамзерка 80
мамурлија 110
мана 53, 187
манлија 110
мангал 34, 67, 206
мангар, мангарче 75
манда 48
мандра 37, 49
мане (арх.) 99
мане деил (арх.) 106
мантар 51
мараз 34, 52, 206
мараза 102
марама 35, 34, 94, 246
марамче 94
марангоз 38
марангосчија 73
мараслија 52
маривет 107, 191, 206
марифетлија 110, 209
маркуш, марпуч 36, 101, 164
мартолоз (арх.) 37, 81

мафќеме (арх.) 84, 206
махала, махале 20, 186
махаљанка 150, 209
махана 22
махсул (арх.) 30
маџир 192
маџун 91
маша 67
машала 21, 34, 124, 187
машраба 34, 68
маштраба 197
меана 62, 102, 189, 207
меанџија 21, 73, 192
мевлем 54, 188
мегдан 34, 61
медени (арх.) 109
медреса 62
межлис (арх.) 192
мезе 35, 89, 206
мезиљана (арх.) 195
мејва (арх.) 30, 42
мејдан 61, 157
мејлем 189

мекам (арх.) 99

мекамлиски 99

мектеп (арх.) 62
мектеплија (арх.) 222
мектер 62, 101, 189
мелез 34, 206
мемиња (арх.) 79
мемла 34
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мемлекет (арх.) 34, 107

да

маr.:еgонсr.:uоtllја:шr.:

мирија (арх.) 83

мемур (арх.) 34,8 3

мисир 47,50

мемурин (арх.) 83, 208

мисирок, мисирка 50

менгеме, менѓеме 21,37, 194, 206

мискал (арх.) 76

менг-таши 55

мискет 43, 44

менѓуша 164

мискин 34, 214

менекше (арх.) 35, 46

мискоина, мискојна 57, 209

мерак 30, 34, 104, 161, 206

мислинка 43

мерак има, --остана, --стори, фрли--

мифетиш (арх.) 181,185

104, 159

мифтар (арх.) 181

мераклија 110, 209,224

миџилис (арх.) 183

мераклиски 104

мишан, мишанче 194

мерамет (арх.) 107

модистра 38

мераметлија (арх.) 110

мор, морав 57,109,210

мердивени 65

морафет, мурафет 184

мермер 31,37

морлија 57

мермерлија 110,225

моровина 57

мертек (арх.) 63

мрзелија 225

мерџан 34, 51,56, 192

муабет 107, 187

мерџан-балаги (арх.) 51

муабет прави, --чини 154,171

мерџанка 51

муабети 212

мест папуци (арх.) 95

муаребе (арх.) 81

местви 95

мувлет 35, 59, 181

местри 95,197

мудур (арх.) 82,83,181

метелик, металик (арх.) 75

мудурин (арх.) 83

метериз (арх.) 80

муезин 34

метил 54

мужде 36,180

мехлеџија (арх.) 20

музевир, музавир 108,181

мехтер (арх.) 101

музур (арх.) 187

меџидија 75, 207

мукава 35, 79

меџлисчичеги (арх.) 47
мешин 79

мукает 107, 122, 160

мукавеле (арх.) 83

миде (арх.) 87

мукает (се) стори 35,107,152

мизерлак 224

мукаетлија 11 О

милет (арх.) 34, 107

мулк 83

мимар (арх.) 34

муљазим 34, 81, 180

минар е 34, 62

мум-макази (арх.) 36, 150

миндер 67

мум-ножици (арх.) 150

минѓушки 149

мумџија 73

минтан 36, 93,206

мунасип 180

мираз 34, 84

мунасип наоѓа 157

миразџика 84
миралај

(арх.) 81

мирафчија (арх.) 84

мунафлак (арх.) 107
мур, муур 184
мурдар 106,108, 109
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мураќеп 74, 181, 198
мураќеплија 74
муреќеп 35,74, 181

назлан (арх.) 216
назли (арх.) 109
назлија (арх.) 73

мусаде (арх.) 83

назлифатме 91

мусака 25, 89, 206

наија (арх.) 83,207

мусандра 65, 179

најбаш (арх.) 167,170

мусафир (арх.) 35, 181

најпозенгин (арх.) 211

муслиман, мусриман 82, 181
муслимански 20
мустекил (арх.) 120
мутавџија, мутафчија 20, 73
мутаф 36, 67

најсаглам 211

мутвак 35, 65

најчурук 163, 211
накалемува 44
накафчија (арх.) 73
накодоши 212
налани 35, 95

мутевелија (арх.) 34

наланџија 73

мутесариф (арх.) 82, 83

налафи 212

мутесарифлик (арх.) 82

налбант 36,206

мутлак 235, 246

налбатин 73, 195
налет 162

муур 36,160,184,187, 189, 206
муурлија 111, 161, 222
муфетиш (а рх.) 34
муфтар (арх.) 84
муфте 36
муфтеџија 108

налча, налчија 49, 95
намаз 36, 184
намерџика 222
намлија (арх.) 77
намќор 36,108, 109

муфтија 34, 82

намќорест 210

муфљусчија (арх.) 73

намуз 107, 122, 160

мухасебеџи (арх.) 84

намузлија 110, 161

мухлет 181
мушабак (арх.) 64
мушавере (арх.) 107, 155, 176
мушама 79, 206
мушаферет (арх.) 169
мушема 35

нане 35, 54, 206
нане-јаги (арх.) 55
нане-руи (арх.) 54
нане-суи (арх.) 55
нане-шеќер 36,236

мушмула 43, 37

наргиле 36, 101

муштерија 21, 35, 70, 180

нанишани 212
нарѓуле 101, 203
насаат 107, 206

н

насает 176
насиет 107, 176, 183

набастиса 212
набеќарува 212

наут, ноут 47
нафака 35, 107, 206

наводаџија 221

нафиле 35, 121

наводаџика 222
нагонџија 221

нахија 20, 35, 186

неатерџија 105

наѓубри 212

небетчија, нубетчија (арх.) 180

назар (арх.) 83

незле (арх.) 52
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неизмурдарен 106
нејсе 235, 246
нелер (арх.) 114
нем 60
немлија 60
немлив 210
немукаетлија 163
нерде 182
нефер (арх.) 34
нибет, нобет 180
ниет 35,107
ниет клава 106
ниет стори 153
низам 34,81
ниќа 34,202
ниќахлисова (арх.) 106
нишадор 55
нишадор-руху (арх.) 55
нишан 36,99, 194, 206
нишанлија 110
нишесте 35, 91
нојбет, нубет (арх.) 81, 180
ноксан (арх.) 35, 109
ноут 35, 47, 187, 206
нубет, нубетчија (арх.) 34, 81,180,221
нуфус тескере (арх.) 83
о

ова (арх.) 59
оварда 108,187
овардар 207
овчарлак 223
оглан, оглија (арх.) 190, 191
огланче (арх.) 190
оградиса 112
оградисува 185, 191
ограк, ограма (арх.) 185, 191
одаја 25,65, 164,207
ожа 192
оин 99,208
ојна 99, 208
ојнак, којнак 99
ок, окови 85

во
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ока 20, 35,76, 206, 208
окадар (арх.) 36
оканица 78, 208
оклагија 90
олук 25,66,177,206
олум (арх.) 124,215
омаскари 212
омбар, омбариште 176
он (арх.) 113
онбаша (арх.) 216
онбашија (арх.) 82, 114, 177
оникибин (арх.) 113
онлук (арх.) 75, 114
онсекис (арх.) 113
ораслија 225
ораџија 221
ораџика 222
ордија 190
оревлија 225
орман 58, 66,177, 206
ороз 36,187
ороспија 108,182
ортак 70,177, 206
осакати 212
оќори 212
оџа 34,82, 187
оџак 67, 177, 206
ошав 35,91
ошафка 44
ош-беш 36
п

падиша 82, 187, 206
пазар 20,71,236, 247
пазар сече 157
пазариште 208
пазарлак 71
пазарџија 71
пазван, пазванин 196
пајанда 63
пајван(т) 36, 49,196
пакет 38
палавра 107
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палавџика 221
паланка 39, 60
паласка (арх.) 39
палдрма 49
палто 38
памбук 47, 93
памук 21, 31, 36, 47, 206
памукли (арх.) 93
памуклија 21О
пандурлак 223
панталони 38
пантофли 38, 95
панџар 45
панџур 64
папаз 37, 97
папази, папаски 97
папаз-јавнија 89
папуќ, папуци 95
папукчија 21
папукчиски 21
папуџија 73
пара 75
парајлија 209, 222
паралија, параллија 110, 209
пари 21, 22, 136, 247
пари извади, --изедува,
--расипува, --сече 157
паркетчија 222
пармак, пармаци 65
пармаклак 65, 223
парса 98
парталко 209
парче 34, 77, 107, 206, 207
парченце 208
пастрамајка 209
пастрма 90, 179, 206
пастрмица 208
патлиџан 35, 45, 178
патрикана 37
паха (арх.) 72
пача 89
пачавра 36
пача-саан 68
паша 20, 82, 206

пашакирези (арх.) 44
пашалак 82, 223
пашалари (арх.) 215
пашалма, пашалмица, пашаелмон 43
паша -ќуфте 89
пашица 208
пезевенк 36, 108, 214
пеки 233
пекмез 35, 91, 236
пексимид 91
пеливап 36, 98, 187, 206
пеливанџија 22
пелте 35, 91
пелтек 53
пелтечи 53
пелуш, плиш 79
пељте 194, 201
пембав 164, 21О
пембаст 210
пембе 36, 57, 109
пембен 210
пенџе 36, 79, 176
пенџе удира 158
пенџер, пенџере 25, 36, 64, 176, 185,

207

пенџур 185, 207
перваз 36, 65
пергел 36
перде 25, 36, 52, 67
периз 54
песмалија (арх.) 225
песнаџија 221
песнаџика 164
песоклија 225
пестил 91
печета 94
пешерме 177
пешин 116
пешкеш 36, 105
пешкир 36, 93, 206
пешчемал

93

пивтија 90
пикмез 184
пилав 35, 90
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пиреџик (арх.) 99, 226
пирипак (арх.) 181
пирјан 35. 90
пируз (арх.) 36, 56, 207
пис 108
пискул 94, 194
пита 90
пишерме 177
пишман 36, 109
пишман се стори 153
пишмани се 212
пиштол 38
планџија 222
плитарџија 221
пљачкаџија 221
поарџи 212
побериќетлија 211
повелџија 221
подервиши 212
подра, пудра 38, 96
подрум 64
поербап 211
позенгин 211
поихтибарлија 211
покурназ 211
полафи 212
помуабети 212
понесаглам 163
попишмани 212
портокал 43, 199
портокалија 57, 225
портокалов 57
постаџика 222
постекија (арх.) 67, 207
потераџија 221
потини 38, 95
потуткун 211
пошерет 211
поштаџија 222
прангии 38
првосефте 166, 246
преесапи 212
прекаили 212
прланта (арх.) 38, 56, 182
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прнар 46, 182
прокефалџија (арх.) 221
простотилак 224
псалтирџија 221
пул 56,97
пусат 171
пусија 80
пустали (арх.) 95
пустелија 222
пуш 196
пушкалија (арх.) 164, 222
пушт 36, 108
р

раат 35, 107, 121, 184, 187, 189
раатен 105
раатисува 105
раатлук 107
рабатисан, рабатен 182
рабаџија 182
раван 36, 48, 187
раванија 35, 91, 176
рават 189
разгеле, разѓеле 36, 121, 195
разшени 212
ракија 21, 35, 92, 207, 247
рамазан 34
рампа 38
распарча 164, 212
расток 36, 55, 178
расчатален 164
расчатали 212
ратлук 25, 91
рафт 25, 35, 207
резакија 44
резе 35
резил 35, 108, 109, 153
резил се стори 153
резил чини 153, 154
реим (арх.) 72
ренг, ренк (арх.) 57
ресалија 225
ресим (арх.) 156

275

Оливера Јашар·Наl.'Тепа

речел 35, 91, 206

сакас 21

решадија (арх.) 75

сакаска 45

рибарлак 223

сакат 35, 53

риџа (арх.) 105, 154

сакаџија 73

риџал, риџар (арх.) 195

саклет 102, 177, 178

риџаџија (арх.) 105

саклетисува 227

'рка (арх.) 93

саклма (арх.) 102

роган 79

сакмаџа 52

роганлија 95

сакан 124

рогиџик (арх.) 99, 226

сал 196, 229
салеп 35, 47, 92

родан 74
'рслан 182
рубија (арх.) 75
рубалија 11О

салкам (арх.) 44
салтамарка 38, 93
салтанат 35, 107, 206

рум 182

салте 229

руп, рупипол, рупикрат 77, 182
русат (арх.) 187

салхана (арх.) 62

руфет (арх.) 72

самар 49,85

саманлија 57, 225

рушвет 35,84, 180, 206

самарџија 21, 73

рушветчија 84

самсар 35, 73
самќим 212

е

самур 36
самур калпак 94, 236

саан 35, 68, 69, 187, 189, 206

самурлија 225

саат 25, 59, 137, 184, 206

самурлија биниш 95

саатчија 207, 221

сандак 25, 35, 65, 66, 85, 177

сабајле 36, 59, 116, 161

сандакчија 73

сабан 85
саба-намаз 59
сабар 35, 161, 179
сабар стори 153
сабаф (арх.) 35, 59, 189
сабаф зора 59, 167, 246
сабор 55

сандалија 67
санки, санким 230, 235, 246
сантрач (арх.) 109
санџак 82
санџакбег 216, 236
санџактар 82
сапа 87

сабур камак (арх.) 150

сапунџија 73

саглам 109

сарај 36, 62, 206

саде 36, 109, 229
садријазам каписи (арх.) 216
саз 35, 101
саиџија (арх.) 84

куќи сараи 167
сарајлии 90, 210
сараф (арх.) 35, 73, 76
сарач (арх.) 35, 73, 206

саја (арх.) 92, 193

сараџа 35, 59, 178

сајбија 35

сардисува 112, 211

сакагија 54

сари кана (арх.) 96

сакалдисува се 102

сарисабор (арх.) 55
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сарма 89, 179

сердар 36

сарош 36, 108, 187

серкмеџија (арх.) 73

сас (арх.) 199

сермија 72

сатара 69
сатор 35

серсем 108
серсемин 108
серт 101, 109
сертлија (арх.) 101

сафи 37, 55. 109
сафтијан 36, 79, 188

.маlCеgОIlСICUОШ јазulC

сач 69, 20б

сертме, серкме 51

сачма 80

сетре 93

саџак 64, б9

сефа 103

себеп 35, 107, 20б

сефер (арх.) 77

севап 107

сефте 30, 35, 113, 117

севда 24, 30, 35, 104

сеџаде 35, б7, 172, 20б

севдалија (арх.) 110

силах (арх.) 106

седеф 35, 56
седеф-зурли 237

силеџија 221
силме (арх.) 64

седеф-налани 23б

сиљаф (арх.) 34, 189, 194, 200

седефче 4б

симат (арх.) 207, 211

сеиз, сеизин (арх.) 82

симид 90, 199

сеир 35, 193

симитче 97

сеир гледа 212
сеир чини 154
сеирџика 208
сејмен, семен (арх.) 82, 195
сејмепин 82

симитчија 93, 207
симсар 38, 70
симсиле 87, 194
сипамеќи (арх.) 55
синанка (арх.) 43

сејмен кошула (арх.) 237

синелија (арх.) 222

сејмеп-параси (арх.) 85, 21б
сејсана (арх.) 48

синија 21, б9, 207
синомавие 166, 246

селам 35, 206
селам дава, -зема 1БО
селам стори 153

сипџеф 79
синџир 36, 206
сипапичарлак (арх.) 223

селамет 107
селамлак (арх.) 62
селвија 35, 4б

сиџаде 184
сиџим 79
скапчија 221

сељам 200

скеле 20, 38, 20б

сељамет 200

скемлија 67, 182

сенабија 43

сладолетчија 222

сепет (арх.) 83, 207
сенет 83

смеарџија 221

сепет-кофчег (арх.) 167
сераскер (арх.) 82
сербес 109, 121, 19б
сергеп б5

сој 87, 105
сојлија 87
сојсуз 110, 161
сокак 35, б1

сергија 6б, 72

сомун 37, 86, 90

соба 39, б7
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сон 97
софа 65

сутни 98
суџук 90

софра 35, 69, 90

сафар 98, 113

спаија 182
спаилак (арх.) 83

Т

спатлија 97, 182

та дури 169
таан 35

сребранлија 225
срма 79, 179, 191, 206

таан-алва, таналва 35, 91

срма елек (арх.) 236
срмали, --ја (арх.) 96, 225

табаана (арх.) 195
табак (арх.) 69, 73
табака 35, 69

срмаџија (арх.) 73
срт 59

табакана (арх.) 63

срча 199

табакчија (арх.) 73

срчар 208

табан 86, 245

стамболка 45

табија, табие 62, 207

стамболчичеги (арх.) 47

табиет 35, 107
табла, табличе 69, 97

столалија 225
стопанлак 224
стројниклак 224
субаша (арх.) 83, 206

табур 80
табури табури 239
тава 21, 25, 68, 89, 206

субашија (арх.) 82

тава-јогурт 91

суварија (арх.) 82, 180

тава-орис 89

сулејманбеј (арх.) 43

тавлахана (арх.) 49

сулемента (арх.) 96, 181

тагар 67

сулиген (арх.) 55

тагарче, тагарџик 70

султан 20, 34, 82

cyHtep 37, 180

тазе 109
тазија (арх.) 49
таин 31, 34, 193, 206
таинџија 207
тајљак, тајљаче, тајче (арх.) 48

сунет дујуни (арх.) 216

тајфа 170

султанам (арх.) 215
сундурма 65
сунгија (арх.) 80

супурдисува (арх.) 181

такам 77, 178, 206

сурат 35, 86

такат (арх.) 206

сургун 154

такрир (арх.) 83

сургундиса 227
сурдиса 112
сурија 49
сурме 67, 95, 180
сурмек (арх.) 180
суртук 181, 186

таксилдар (арх.) 189
таксират 107
таксит (арх.) 83
талаз, талас 37, 199
таламбас 101
талим (арх.) 34, 80

206

сус 113

талисман

сусам 35, 37, 47

тамавќар 108, 187, 202

сутлијаш, сутлаш 91

тамам 35, 118, 195, 233

сутмавија 57

таман 195
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тамаќар 36, 187, 202
тамаќарлак 223
тамбура 35, 101
тамбурче 101
тамина 35, 121
тантур, тентур 55
тапа 25
тапија 83
тарана 35, 90, 187
та раненик 209
тарапана 63, 207
тарапкана 189
таратор 90
тараф (арх.) 153
тас 35, 69, 206
тас-ќевап 89
татли (арх.) 101, 109
татлија 91
тафра 107
тафтабита, тахтабита 51,
тахин 190
тебдил (арх.) 35
тебдил стори (арх.) 153
тебешир 36, 74
тевабија 35
тевекелија (арх.) 36
теза 88
тезга 72, 187
тезгере 74
текне 69
теклиф, без-- 122, 161
теклиф стори 153
теклифи 212
теклифсаз (арх.) 161
текнефес 36, 54
текрар 117
текрлек 86, 109
тек-тук 117
тек-чифт 99
тел 79
телал 35, 70, 194
теллија (арх.) 110, 198
тељ 194
тељак 73

128
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тељар, тељал 70, 136, 194
темане 35
темел 37, 64
тена 121
тенеќе 70, 79
тенеќеџија 73
тенеќеџилница 208
тенџере 21, 25, 68
тепе 51
тепе 59
тепелак, тепелаче (арх.) 94
тепсија 21, 69
тепсииче 89
тербиесаз (арх.) 110
терезија 36, 78
терзија 36, 73, 177
терзијка 51
тереќе пазар (арх.) 71
терјакија 102, 177
терк 79
терлици, трлаци 95
терсане 109, 121
тертип 107
терџуман 84, 180, 224
тескере 35
теслим 35, 184
теслим стори 153, 212
теслими 21, 212
теспил (арх.) 189
теспиште (арх.) 208
тесте 77
тестера 25
тестија 68
тестир (арх.) 83
теќе 32, 62
теферич 35, 103, 181
тефтер 37
тимар 36, 83
тимари, тимарење 49
тимон (арх.) 38
тиртир (арх.) 79
тифтик 35
токмак 74
толосом 35
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томрук (арх.) 197, 199
топ 77,80
топаз 56
топал 32, 53, 194

туткал 56
туткун 108, 109
тутун 47,101,109, 181,186
тутунар 164,208

топана 32,36, 62,80,207

тутуноберач 164,246

топас-чатија 64

тутунќесе 36, 101

топка 25,99
топраклија (арх.) 209
топтан 77,121
топуз 80
топузлија 209
топук 95
топчија 80,178
торба 25,70,206
торбе 70, 208
торбенце 70
торбуле 70, 208
трампа 38,72
тремпете 38, 101
трошокпараси 150
тула 63
тулбе, турбе 34,62,194
тулбен 94,196
тулбенка, тулбенце 181
тулбент 36, 94
тулум 63,70
тулумба 38
тулумба 91
тулумба 54
туљбен-крпа 167
тумрук 184
тунч 56
тура 74,77,99
тура и јазија 99
тура чатија 64
туралија (арх.) 110,198
туркиџија (арх.) 99
турли турли 239
турпија 25,207
турунч 57
турунчлија 57, 225
турунџија 57
турфанда 43
туршија 90, 207

. туфек (арх.) 30,36,80, 180
туфекчија (арх.) 73
туџар (арх.) 70

ќ
ќаат (арх.) 202
ќаја (арх.) 36,90,202
ќамил (арх.) 109,202
ќамфур 55
ќамфурија 55
ќар 36,72, 98,202, 206
ќарлија 110
ќаргир 197,202
ќасе 36,69, 176
ќатип (арх.) 35,84,202
ќафир (арх.) 31,35,202
ќеаица (арх.) 208
ќеаја (арх.) 83
ќебап 35, 202, 206
ќебе 25,67
ќедер (арх.) 202
ќезап 36,56,202
ќеиф 35, 103, 193
ќеиф гледа 156
ќејалок (арх.) 181
ќел, ќела, ќелав 53,202
ќелепош 185, 202
ќелепур 108,202
ќелеш 53,108,202
ќемане 35,101,202
ќеманеџија 101
ќемер 36, 64,70,76,93, 202
ќемер ќуприја (арх.) 64
ќенар 79, 202
ќенеф 35, 37, 66, 202
ќепенек, ќепенок, ќепенк 64, 202
ќепенче 64
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ќепче (арх.) 206
ќерана (арх.) 202
ќерата 108, 202
ќеревиз 45
ќерез (арх.) 43
ќересте 36, 202
ќерестеџија (арх.) 73, 207
ќерпич 202
ќесат (арх.) 202
ќесе 36, 70, 101, 102
ќесе 76
ќесеџија (арх.) 202
ќесим (арх.) 202
ќескин (арх.) 202
ќесме (арх.) 202
ќетен 47, 202
ќетен-алва 91
ќеф 35, 103,105,155,193, 202
ќефил (арх.) 202
ќефилка (арх.) 105
ќефлија 103, 110
ќефсаз (арх.) 110
ќешке-ќешки 202, 235, 246
ќешф (арх.) 182, 202
ќибар 202
ќибрит 202
ќила, ќилница 78
ќилибар 202
ќоле (арх.) 167, 180, 203
ќор 34,53, 203
ќорачка 209
ќорла, ќорле 53, 209
ќорлеме (арх.) 121
ќорлемечки 164
ќор-сокак 36, 61
ќос 53,180, 203
ќосе-даи (арх.) 88
ќостек 180, 203
ќотек 203
ќоше, ќош 180, 203
ќошк (арх.) 65,180
ќочек 180,203
ќумбе 67,203
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ќумез 50,203
ќумур 67, 180, 203
ќумурџија 73
ќунк 25, 36,67, 203
ќуп 35, 68,203
ќуп-јогурт (арх.) 91
ќунри-параси, ќуприџилок (арх.) 85,
216

ќупурлика 100
ќурдија (арх.) 36,93,203
ќурк 92, 203
ќуркчија, ќурчија 20, 73,195
ќуспе 47, 203
ќустек 85, 203
ќустекчија (арх.) 73
ќутук 203
ќуќурт 56
ќуфте 89
у

угурсуз 108, 110, 161
удаја 184
удут (арх.) 187
узенгија 49. 76
узур (арх.) 180
уј 36, 187
ујгун 109, 121, 177
ујдисува 112
ујдурма 107,177, 206
ујлија 170
уксуз (арх.) 180
улефе (арх.) 31, 34
умачиште 208
умут (арх.) 107, 181
унап (арх.) 43, 187
унер, унери 36, 107, 187
урделник 209
уриет 198
урма 35, 43, 187
урнек 79, 180, 206
урубија (арх.) 207
урум (арх.) 182
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уруп 35, 182
уста 36,72,177, 206
устабаша (арх.) 72, 206
усти6еч (арх.) 55
усул 35, 107
утија 74
уттисува 98, 112
уќумат 187, 203
учкур 177,206
уџак 77,184
уџет (арх.) 83,187
ушур (арх.) 84

ф
фазла 35,118, 168
фаиз (арх.) 35
фајда, фајде 22, 35,72, 106
фал 35
фалан 35,114,115
фал6аџивка 222
фал6аџивче 164, 222
фанела 38, 93
фараш 70
фарк, ферк 107
фекат (арх.) 228
фелдиш 237
фенерџија 73
фереџе 35, 94
ферк 35,107
ферман 36,83
ферманлија (арх.) 222
фермене 92
фес 35,94, 208
фестивалџија 222
фидан 46
фидан 60 јлија 54,11О,209
фидан 60јличе 54
фиданка 46
фил (арх.) 51

филан, филанка 114
филанкишија 114
филдиш 36,56
филиз 37, 46

филмаџија 222
филџан 25,36,68
фини фес, фики фес (арх.) 94
фира 30,36,78
фирали (арх.) 95,198
фираон 35
фистони 38
фисќе, фаска 52
фитил 35
фишек 70,77,80,208
фодул 106, 108,164
фоДу лук 106,107
фодулштина (арх.) 208
фортуна 38
франџола 38
френктерзија (арх.) 73
фрСI;\Т 179
фрча 21
фукара 35,109
фурда 36, 47
фурнаџија 73
фустан-антерија (арх.) 93
фута 35, 93

х
ха6анџија, ха6анџиче (арх.) 190
хајдим (арх.) 213
хан 20, 36, 61
харач 20, 186
харман (арх.) 36
харч 20,186
:Ј!:асе 78
хат 190
хатлија 190
хаџија, хачија 20, 186
хем 169, 227
хендек атлатан (арх.) 48
хер каде, хер кој 161
херген 190
хич 21, 186,232, 233
ходаја 190
хоџа 192
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ц
црнилок 223

чевердисува 112
чевре 94, 176
чеиз 193, 206
чејрек 36, 77

ч
чадор 25, 36, 185
чаир 168, 193
чај 92
чајшеќер 236
чак 168
чакал 51
чакар (арх.) 178
чакмак 76, 101
чакмак, чакмаче 76, 101
чакшири 93
чакширлија 21
чакрѓозли (арх.) 87
чалам 107, 157
чалгија 101
чалгиџија 101
чалма 94, 206
чампаре (арх.) 101
чамсаказ 46, 216, 236
чанак 69
чаначе, чанче 69
чанта 25, 70, 206
чанте 208
чапа 206
чапкан 108
чапраз диван 36
чапрази (арх.) 36
чапрашик (арх.) 36
чаракчија 73
чардак 36, 65, 206
чардаклија 44, 110
чаре 107, 160, 162, 206
чарк 36,74
чарки-фелек (арх.) 36
чаршав 25, 36, 67
чаршија 20, 36, 71, 207
чат пат 121
чатија 64
чатмалија 96, 110
чауш 20, 44

чекич 25, 74
чекмеџе 66, 176, 206
чекрк 74
чекрлија (арх.) 76
челебија (арх.) 176
челенка 58, 95
челик 56, 99, 206, 247
челик 99
челик чомак 99
чембер 36
ченгел 36, 74, 98
ченгија 36, 100, 108
чепечевре 121, 217, 242
червиш 89
черга 25, 67, 207
чергар 164, 208
чергарка 208
чере 86, 157, 187
черек 75, 77, 193
черлик 197
черчев, чершев 65
чешит чешит 239
чешма 36, 207, 209
чешмеџија 21, 73
чешмиште 208
чибан 52
чибук 101, 185
чибукчија 73, 221
чивија 25, 74
чивјалук 26
чивит 57
чивиџија 73
чизма 95, 207
чикма, чикмак 44, 61, 196
чикмаче 196
чиле 77
чинар 46
чинија 25, 36, 68, 176, 206
чингенелак (арх.) 223
чинго 38
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чирак 36,72
чиралак 69
чириm 56
чифлига р 83,208
чифлигарка 208
чифлик 83
чифлик сајбија (арх.) 83
чифт 36,77
чифте фрла 49,155
чифте амам 36,61
чифте-телли (арх.) 100
чичеклија (арх.) 110
чоа, чоја, чоха, чова 36,79, 189
чобан 177
чобанче 174
човеmтилак 224
чолак 53
чомлек 68,89,180
чорапи 25. 77,95,247
чорба 25, 35,89,177, 206
чорбалук 69
чорбаџивка 208
чорбаџиица 208
чорбаџија 73, 177,178, 221
чорбица 208
чорбичка 208
чохаџија (арх.) 73
чочек 100
чубук 101, 185
чувал 36,70
чумлек 68
чумлекчија (арх.) 73
чунки, чунким 36,213,230
чурудисува 112
чурук 44, 109,150,181
чуруклив 21 О

џ
џаде 35, 61, 206
џакет 38

џам 36, 64, 206
џамадан 36, 93, 206
џамбаз 36, 70

џамија 34, 62
џамлак 46, 65
џамлак 65
џамлија 99
џамџија 73
џамџилница 208
џанам, џаним, џанум 36,124,177, 180,

215

џанка 44
џанфезли (арх.) 79, 209, 216
џанфес (арх.) 36,79
џеб 25, 199
џева 35, 206
џеваир 36,55
џеваирџија 55
џевап 35,155, 185, 206
џевнем 32, 105,2 45
џеза 206
џелат 35,198, 206
џелепи (арх.) 85
џелепин (арх.) 70,192
џемаат, џомаат 34, 185
џемре (арх.) 60
џенабет 35, 108, 214
џенарикојца (арх.) 92
џенк (арх.) 36, 81,99,192
џепане 36,80
џепарчлак 150
џеплак 79
џеппари 150
џептроmок 150
џереме (арх.) 108
џивле, џилве (арх.) 198
џигер 36,86, 150, 206, 245
џилит 35,80
џимрија 89
џимрика 89
џин 35,53, 206
џин-џан 192
џинс 35,87
џубе 35, 93
џумбус 26
џумбуm 36,100,155, 206
џумерт 109, 180
џуџе 25,53
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Ш

шенл1iк (арх.) 155

шадрван 36, 179, 191

шераат (арх.) 82
шербет 35, 91, 92

шаит (арх.) 35, 84,106

шербетлија 96,110

шаитладисува (арх.) 227

шервета, шерветка (арх.) 94

шаитлак (арх.) 22,84, 106

шерет 35,108

шајак 21,25

шеријат 34

шакаџија 221

шеќер 35

шал 25, 36, 94, 247

шеќерка 45
шеќерлија 96

шалвари 216, 236
шалгам 45

шеќерпаре 35, 91

шалганка 44

шефтелија 35, 44

шам (арх.) 236

шеш беш 98

шамата (арх.) 206

шеш џар 98

шамивче 25, 94

шешана (а рх.) 80

шамија 94

шилте 67, 206

шамијарка 208

шимшир 35, 46, 206

шандан (арх.) 69

шиник 20
шира 25, 35,92, 247

шап 35,54
шапшал 108

ширден 87, 90
ширит 35,79

шарлаан 195
шарлаган 35

ширлаан 178,195

шарт (арх.) 35

шиш (арх.) 80

шафран 46,91

шише 25, 36, 68

шашардисува 112

шишетавап (арх.) 64

шашкан 108, 109

шишкав 210

шашлив 53

шишкебап 89

шашоок 53, 164, 246

шишко 53
шишман 53
шкембе 35, 87,90,182

шаштиса 112, 170
шаштисува 112, 211
шебек 51

шкембе чорба 89

шебој 35,46

шу 232

шегаџија 221

шубе 35,122, 160

шегрт 36

шубелија 110, 161
шуруп 35,92

шеир (арх.) 60
шеислам 82

шуЌур· 35

шејтан 35, 108
шенлив (арх.) 210

•
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нсламот и ШСРИ,lатското право се среќаваат
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11

десеТИЦII други што се ОДlIссуваат lIа

денес во говорот на Торбешитс.
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обlЦествен

живот.

Изд.

МакедонскиSl

научен

институт, СофиSl.
Nachtrag

=

Miklosich Franz

:::

Списание за уметност, наука и друштвени прашања,
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Марковски В.

Оглеgало
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=
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Вера Христова), Скопје 1955.

СББАН

=

СБНУ
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СДЗб.

Сборник на Б1>л гарската акадеМИ1l на науките,
СОфИ1l.
СБОРНИК1> за народни умотвореНИ1l, наука и книж
нина. Изд. Министерство за народно просве1Цение 
кн. XIX, изд. на Б1>лгарското книжевно дружество,
Софии.
Српски дијалектол ошки зборник, Београд.

Сказна

=

Slavia

=

Слово

=

СО6р.

=

Марковски В. - Сказна, Скопје 1954.
SIavia, саЅОрЈЅ pro slovansku filologii, Praha.
Пејчиновиќ Кирил
1956.

Слово за празниците, Скопје

Современост. Списание за литература, уметност и
општествени прашања, год. I-IV, Скопје.

SpSAN

Spomenik Srpske Akademije Nauka, Beograd.

СiUОUЛО6

СБОРНИК1> ОТ1> б1>лгарски народни умотворении,
Софии 1895.

ТаХО6, Н.

т. D. К.

=
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Македонски народни песни и ора собрани (необја
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Цејl.

=

Цејј. АвШ.

=

Македонски народни приказни, 1,2,3. Ред. Пенуш
лиски Кирил, Скопје 1959.
Автобиографија на Марко К. Цепенков, МЈ IX, кн.
1-2, Скопје 1958.

Чашуле, П. у.

=

Чуgеса

=

Шаа.

=

Чашуле Коле
Крчоски Јоаким

Првите дни, Нов ден, Скопје 1948.
Чудеса богоматере, Будим 1861.

СБОРНИК1> 0Тb б1>лгарски народни умотворении, кн. 1IX, С.офии 1891-1894.

2. ЈАЗИЦИ И ДИЈАЛЕКТИ
алб.

=

анZл.
apaii.
apaii.-лаШ.

=

apaii.-iiepc.

=

араii.-Шур.
буZ.
гер., zepлt.

=

гр.

=

Zр.-Шур.
uШал.

=

лаШ.

=

лаШ.-аерс.
лuШ.-Zр.

=

ЛIlШ. -iiepc.

=

.мак., .макеу .

=

.макеg.-Шур.
nap.-iiiyp.

=

n.гр.

=

јјерс.

=

арасл.

=

ро.м.

=

албански
англиски
арапски
арапско-латински
арапско-персиски
арапско-турски
турски
германски
грчки
грчко-турски
италијански
латински
латинско-персиски
литературно-грчки
литературно-персиски
македонски
македонско-турски
народно-турски
ново грчки
персиски
п р асловенски
романски
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слов .-Шу р .
ср17..хрваШ.
Шур.

=

=
=

'"Uур.-н.ар.

=

шур.-17.ерс.

=

ун2.
фр аНlf·
шilан.

3.

adj.
р.
б
.
кв
бу

ДРУГИ СКРАТЕНИЦИ И ЗНАЦИ

:::

:::

8.

:::

вуЛ2.

:::

2.

=

2л.

:::

guјал.
изв.
јmр.

uнgекл.
;уж.
лиШ.

=

:::
=

:::

:::

нар .

=

pl.

'"

раз2.

:::

sing.

:::

.
с краШ
ср .

<

словенско-турски
српскохрватски
турски
турско-народни
турско-персиски
унгарски
француски
шпански

:::

:::

адјектив
број
буквално
види
вулгарно
година
глагол
дијалектно
изведено, изведенка
имперфект, имперфективен глагол
индеклинабиле
јужни, јужно
литературно
народно
плурал (множина)
разговорен јазик, разговорно
сингулар (еднина)
скратено
средина
изворно оу

